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Cumhuriyetin 15 inci yildönümünde 

Vekilierimiz neler 
düşünüyorlar? 

Ali Çetinkaya, Şükrü Saracoğlu, Tevfik Rüştü Aras 
"Son Posta, ya intiba ve ihtisaslarını aniatlılar 

ADliYE BAKANI 
N öbet değiştiı:_en iki as"ker gibi Birincite§rlnln yirmi 

sekizl yirmi dokuzuna: 
cSana on beı yıllık bir cumhuriyeti teslim ediyorum. 

Mağrur ve mütecanis bir milleti müstakbel v.r güzel bir 
vatanı olan bu cumhuriyeti ilmi, ı:ekdsı, san'atı ve ziraati 
ile beraber kahraman bir pıilletin Ulu. bir Önderi ve fe • 
dalelir bir nesli yaratmıştır. Şu. arkadaki dalga dalga ham-

leler birer ydfasıla ile ayni gcıyeye, ayni fedakdrlık duy· 
gularile koşan gençlik nflarıdır. Bu. ebediyet yolculannı 

sevgi ve saygı ile selamlah Dediğini duyuyorum . 
. Bu nesil içinde bulunmanın ve o Şefin karargAhında çalştıanın verdiği gurur, 

em~iyet ve sevinç içinde daha çok çalı§- 1()11y,
1 

_ll ((), '-..P . 
tnaga hazırlanıyorum. ~ Ul'r7lJA J 71JI{J@OfJ lU 

BAY IN DIRliK BAKANI 
~ ihan tarjhinde şerefli bir mevki almış ve medeni 
·~ de~:etıer sırasına girmiş olan Türkiye cumhuri

Yetinin esas kuruluşunda ayrı bir hususiyeti ve iki mühim 
ve ınüşkül vazıfesi vardı. 

Biri, büvük harbin neticesinde bozulmuş ve dağılmış 
olan Osmanlı imparatorluğunun harsibeleri arasından ve 
ecncbi ıstıliisınci&n Türk milletini ve T\lrk topraklarını 

kurtarıp selamete çıkarmak; d~eri, imparatorluk idare -
sinın ve bir sıra harblerin tahrib ettiği ve geri bıraktığı 
bu toprakları az zamanda imar edebilmek ve Türk milletini 
medeni milletler seviyesine yükseltmek J}' /C)~ lJnı J 

(Devaıw 3 üncü sayfada} AU 't1{2Uifll'ft(j~ 
HARiCiYE BAKANI 

T ürkiyenin harlcl siyaseti her §eyden evvel Türk 
mJlletine ve sulh sevgisine ve sonra dost!uklanna 

ve münasebetlerine istinad etmektedir. Bu iUbarla Türki
yenin kuvveti, yalnız Türkiye sulhünün kuvveti delil, 

ONA HERŞEY FEDA 1 

umumiyetle mlhün kuvveti demektir. 

Bunu böyle gören ve istiyen devletler Tilikiyenin ı;a - Varol Atatu .. rk 
mimt dostları olduğu kadar sullıün de yürekten dostla - · ' 

TıdıT. '/;vfk lJrJJti' &UIJ sana sonsuz 
Atatürkün orduya mesajı bağlılik, minnet .. 

bugÜn BaşvekiJ Dahiliye Vekili ve Parti 

d 
Genel Sekreteri Şükrü 

taraf_ın an okunuyor K~~:,Oısdii::n~~~~~-
Büyük Şefin tarihi mesajı bütün yurdda 

heyecanla bekleniyor 

Gençlik Atatürke karşi 
sayg1 ve sars1lmaz 
bağhhklar1n1 bildirdi 

İzciler zafer anıb önünde 

nıtı önünde izcilerimizin ve bin
lerce halkın iştirakile yapılan 
merasirnde Dahiliye Vekili ve 

(Devamı 5 inci sayfad4) 

.... Ailkira···radYOSii .. dilil .... 
Nafia Vekilinin 
bir nutkile açlld1 

tezahürat yaptılar Istanbul radyosu bayram-
. Ankara 28 - Cumhuriyetin Onbe - ertesinden itibaren 
şinci yıldönümü bayramıJ Ankarada neşriyatını tatil edecek 
toplanın~ lbulunan izcilerin bugün Za-
fer amtı önünde Türk gençliği adına Ankara 28 (Hususi) - Bugün (dün) 

............. ~ .... ~ 
Istanbul büyük bayra~l 
coşkun tezahürat ve 

sevinç içinde kutlulayor 

Istanbul caddelerinin d ün geeeki manzara.~~ 
yaptıkları ve Büyük Şef Atatürke ve saat 1 O lbuçukta Ankara radyo istasyo-~ 

(Devamı 3 ncü sayfada.) Celal Bayar (Devanu 3 üncü sayfada} ... 
(Yazısı 4 üncü sayfada) 
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2 Sayfa 

Hergüa 
-····-

Macar davası 

' A. Ş. ~SMER -~ 

M ünih anlaşmas;ndan sonra orta 
· Avrupa vaziyeti durulmaktadır. 

Almanya Südet nuntakalarmı işgal et • 
m~ ve yeni Çekoslovakya ile anlaş:mıştır. 
Polanya da Çekoslovakya ile anlaşarak 
Teşeni almıştır. Fakat A"\.7Upayı harbe 
kadar sürüklemek üzere bulunan ihüla
fın tasfiyesi için Macar davasının halli 
kalmıştır. Bu davanın mahiyeti malum -
dur: Macaristan, kendi ırkdaşlarile mes
kıin olnn mıntakaların kendisine veril -
mesini istemektedir. Esasen Münihte 
buna karar verildiği için bu kararın tat
bikinde bir .7Prluk çıkmamak gerekti. 
Fakat aradan bir aya yakın zaman geç • 
tiği halde ıbu haklı Macar davası benü.a 
halledilmiş değildir. Bugüne kadar yapı
lan müzakerelerde en ehemmiyetli Jhti
lftf, hangi sayıma itibar edileceği nokta
smda toplanmıştır. Macarlar 1910 sene • 
sinde yapılan sayımın muteher olmasını 
istemişler. Slovaklar ise, 1930 sayımı üze
rinde ısrar etmişlerdir. Halbuki Çekoslo-
vakya, Almanya ile yaptığı anla~ada 
1910 sayımını muteber addettiğine göre, 
Macar davasının hallinde de ayni sayıma 
itibar edilmesi pek tabii idi. Macaristan 
ihtilafın başlangıcındanberi bu mese • 
lede azami derecede dürüst davranmıştır. 
Çelwslovakyanın gOQen ay sonundaki 

\ 

anarşik vaziyetinden istifade etmiye ça-
lışmamış. Haklı olan davasını Avrupa 
sulhüne hiç bir sarsıntıı vermiyecek ie • 
kilde müzakere yolile halletiniye çalıı
nuştır. Bu derece dürüst davranan bir 
devletin esasen enternasyonal anlaşma 

il€:: tanınrruş olan haklarını teslim etme
mek başlı lbaşına haksızlık olur. Macaris
tan ile anlaşmak Çekoslovakya için de 
lazım ve zaruridir. Çünkü Münih kara -
rından sonra Küçük Antantın angajman
ları artık nihayet bulmuş oluyor. Esasen 
Çekoslovak.yanın yeni enternasyonal va • 
ziyetinde bu arı.gajmanlara yer yoktur. 
Fakat Çeko6lovak devletine aid yeni en-
ternasyonal ırtatünün mer'iyete girmesi 
için Çekierin ve Slovakların her ,eyden 
evvel komşularile anla~aları lAzımdır. 

Hududlarının garanti altına alınması. 

Macaristanla anlaşmalanna bajlırlır. Bi· 
naenaley'h pazarlık zihniyetile malUl o -
lan müzakerelerin kısa kesilerek Macar 
haklarının teslimi, orta Avrupanın s'1Jt1j. 
nuna ve istikrarına yardım edecektir. 

Macar milliyet davasından ayn olarak 
bir de cKarpat Rusyash adı verilen Rtl
ten meselesi vardır. Malumdur ki Çekos
lovakyanın §ark klSlllını teşkil eden bu 
rnıntaka büyük har.bden evvel Macaris • 
tanın .bir parçasıydı. Bugün de Rütenya. 
nın tekrar Macarisıana iadesi bilhassa 
Polonya tarafından kuvvetle ileı-i sürül-

SON POSTA 

Resimli Makale: =Atamızın gençliğe hitabesi = 

Bugiln vasıl oldu~uz netice, asırıardanberi çekilen 
milli musibetlerin inübahı ve bu aziz vatanın "her köşesini 
sulayan kanlarm bedelidir. 

bütün dünyada emsali goruJmeınlŞ bir galilbiyetin mümessili 
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanm bütün kaleleri 
zaptedilmi§, bütOn tersanelerine .g.i.rilnıiş, bütün orduları da· 
ğıtılmı§ ve memleketin her köşeMi bilfiil işgal edilmil olabi
lir, bütün bu şeraitten daha elhn w ,daha vahiın olmak üze
re, memleketin dahilinde iktidara sa:hib ~lanlar gaflet ve da
lllet ve hatta hiyanet içinde buhmabilirler. Hatta bu iktidar 
ıabibleri şahsi menfaatlerini, milstevlilerln siyasi emellerile 
tevhid edebilirler. Millet fakrü zaruret içinde harnb ve bitab 
düşmüş olabilir. 

Bu neticeyi, Türk gençlijine emanet ediyorum. 
Ey Türk gençli~! Birinci vazifen, Türk istiklalinı, Türk 

Cumhuriyetini ilelebed mulb.afaza ve müdafaa etmektir. 
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane tem.elıi budur. Bu te
mel senin en kıymetli bazinendir. İstildbalde dahi, seni bu 
hazineden, mahrum etmek istiyecek, dahili, harici bedhalı
ların olacaktır. Bir gün isfiklal ve Cumhuriyeti müdafaa 
mecburiyetme dü§ersen, vameye atııllnak için, içinde bulu
oacağın vaziyetin imkAn ve şeraitini ciüşü.nm.iıyeceksin. 

Ev Türk istikbalinin evla.dı! İşte bu ahval ve şerait içinde 
dahi, vazifen Türk istiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. 
Muhtaç oldulun kudret, damarlarmdaki asil kanda, mev
cuddur. 

Bu imkAn ve 1er~it, çok namü.said bir mahiyette tezabilr 
edebilir. İ.stiklü ve Cm:nhuriyetine kasdedecek düşmanlar, 

60 yaşında bir kadın 
72 yaşında 
Bir erkekle evlendi 

r-·························· ............... --.. ,, ı 200 gündenberi 

l
i Hergün bir f1kra Ugugan 

Otuz bir nisan B yaşındaki cocull 
i Çok yalan söyliyen Marsilyalı, bir ~~~!"! 

1 av hikayesi anlatıyordu.: 
1 - Hiç u.nutmam, dedi, bir otuz bir 

nwn ıabahıydı. 
Diniiyenler birbirlerine baktılar .. =ı 

t,ımnden biri: ~ 
- Nisan otu.z bir olma•, otuzdur. E 
D~di. Marsilyalı güldfl: E 

i - Canım, ben mi nisandan bahset- i) 
i ı G · · d ·1 : m.yorum. eçen senenın nısanıy ı. S 

\.-································-············ ... ,) 
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Sözün Kısası 
-····-

Sancağa, 

Orduya hürmet 1 
rı. T•lu 

S ancak vatanın timsali.. Ordu1 

onun koruyucusudurl İkisi bi .. 

ribirinden ay:nlmaz.. Biribiri"'; ikmal 
eder. Gurbette olduğumuz zaman, va

tan hasretini duyduğumuz anlarda, 
nem11 gözlerimizin önünde tecessüm c· 
den bunlardlı. Her ikisi devatanın na• 

mus ve şerefini, milletin ülküsünü, ü• 
midlerini, en yüksek duygularını tem: 
lil ederler. 

Bunun içindir ki sancağunıza da, or .. 
dumuza da hürmeb , borçluyuz. Öylesi· 

ne bir hürmet ki, anamıza, babamız<ıı 
hocalarımıza ve büyüklerimire k3'!.'Şl 

gösterdiğimiz hÜTmetten de, mümkün
se, üstün olmalıdır. Bir hürmet ki, i
Ç'inde yaşadığı .gönlümüzün sevgi ve 

minnet duygularile yoğrula yoğrula, 

daha samimi bir mana ve mahiyet ale: 
sm. 

Bu hürmet ve bu muhabbetin, çar~ 
pan her Türk kalbinde yer aldığı mu· 

hakkaktır. Talime giden bir bölük Ds· 
kerin bazan yolu üzerinde duran kadır. 
nineye ve ya.hud ki mekteb çoc~kları-. 
na dikkat ettiniz mi? Hepsinin de göz· 
lerinde bir rikkat, yüzlerinde bir gu ·~ 
tur, dudaklarmda bir dua sezersiniz . .' 
O neferlerin her biri lbi'r: Aslan evlad., 
Bir yiğit ağabeyd.irf 

Gene mesela, donanmamızın her ·· 
hangi bir cüz'ü, !bütün heybetHe geçer~ 

ken, seyre duran nazariarın ilk tevec, 
cüh ettiği nokta, direğinde dalgalanan 
şanlı sancağımız değil midi:r? 

Türk vatandaşın yüreğinde bu dcre

ce kökleşm~ bu sancak ve ordu sevgi', 
ırini, saygısını sade böyle münferid 
vesilelerle değil, daima ve daima izhar 
etmelidii'. 

Ekseriya, şahid olurum: Mcrnsi::n 
günlerinde, alayla geçen kahraman as.' 

kerlerimizi doya doya görebilmek jçin 
sokak kenarlannda biribiri üzerine yı.: 
ğılan halk, ihtimal ki duyduğu heye ~ 
canın fazlahğından, kendini ve kendi-. 
sile birlikte medeni vazifelerini de u .. 
nutarak, sancağı selamlamayı ihmal e
rliyor. Ve bu ilimali yapanlar, ekseriya 

1 yaşlılar, geçen nesillerin men5ubları• 

müştür. Rütenya meselesi, Macar milli • •

1 yet davasından ayrı bir meseledir, ve e- ingı terede idama 
sasen Rütenya meselesinin halli Rütenya-

lılnra •bırakıhrsa, ortarla mesele kalmu. mahküm edilen 

dır. Ha1buld, bunlann gençli~e, ·çocuk< 
lara örnek olmalan lazımdır. Vntam. 
taalHik eden hiçbir şey yoktur ki, o .., 
nun ihmali caiz görülebilsin. Babaya 
&aN'ISlzlık, mayup olmakla beraber 
: .. :rı~dir. Sanca~a ve orduya ihürmeisiz., 

Uç ya§ındaki bir yavru, tam 200 lik, vatana ve camiaya şamil bir su~ 
gündenberi kendinden geçınif bir hal- lur. 

de, Şikagoıdak:i. has~anelerdeıı birinde Kendini bilen bir vatandaş böyle bir. Memnuniyete lAyıktır ki meselenin haUi 

için de bu yol üzerinde yürünmektedir. köpekler tedavi edilmektedir. suç irlikAb edemez ... 
Çocuk, uyku ha.at~ğına tutulmuş • 

Başka ıbir yol üzerinde yür:inmesi de 
milliyet prensibini inkar demek olurdu. İngi.1terede, Silseks eyaleti halkın -
İlk adımda tesadüf edilen m~külAtın dan Bayan Katlin, köpek meraklısıdır. 

tur. Gözleri açık olmakla beraber hiç 
kimseyi tanımamalmadır. 

halll için bütün alAkadar devletlerin ha- Bu genç köylü kızının beslediği köpek- Amerikada bir japonun 
kemlikine müracaat edilmiştir. Bu ba • ler arasında, birçok müsabakalarda 
histe Romanya fikrini siSylemiş bulunu- mükAtat kazaıııruş yüzlerce lira kıy - açtıgz garib bir mekteb 
yor. Ve Romanyanın noktai nazarına hür- metinde köpekler de varclıır. Amerikada T. 8. Kuwashiwa l.mıinde 
met etmemek elden gelmez. Macar dava- . b . Geçen gün Süseks ceza mahkemesi - bir Japon kadınlara mahaua olmak ibere 
sının milliyet meselesinden ayn bir saf- Bır 9 gQn evvel Ları.dranın tırnal ma- nin verdiği bir karar mucibince, mev- bir rnektab açınıştır. Bu mektebde veri-
lıası olan bu fhtilafın da halli teroneniye hallelerf.ı:ıkien birinda otur~ iki ihtiyı;,rın zuubahis köpeklerden 11 i idama mah- len ders te §Udur: 
llyıktır. evlenme .meruimleri yapıl Mis Co e - kfun edilmiştir. Karar, iki hafta .sonra Karanlık gecelerde veya tenha yollar-

Bu mesela ile yakından allkadar olan man ismınde toparlak, beyaz saçlı 60 ba- infaz edilecektir. Köpekler, komşu sü- da bir tecavüze $ıyan bir kadın müte
devletlerden Romanya ve Yugoslavya har ıörmtlf bir lıtiyar kadın Henry rülerine aid kuzu ve koyunlan parça- cavize karşı ne iJE!ldlde hareket etmeli, 
müttefiklerimiz, Ma<:aristan da dostu • Patter ı.mlnde 72 yapıda gene ak saçlı lamış olmakla ı'tham edilmişlerdir. müdafaasını nasıl yapmalıdır? 

bir damla nlkAblandı. 
muzdur. Macarlstanm haklı davası balit· a Mahkemenin vermiş olduğu idam Japon muaU1mfn kadınlara en çok ta-
dillp te bu orta Avrupa vaziyeti tasfiye Yeni wlller ıhirer aıen.ç gibi nei'e ve kararı kabili temyizdir. Bayan Katlln, Um ettirdiRf f&Y, iki eUn birle§fuilerek 
edUdikten sonra Macar.istanla Küçük Arı- §etaret iqlnde nikAh dairesinden çıkarak k~peklerini idamdan kurtarmak için mütecavizin tam burnu fuıtüne ~ilen 
tant devletleri arasındaki münasebetlerin dünya evin& girdiler. her türlü çareye ba~:vurmaktadır. Üç darbenin usule göre k:ullanıhşıdır. Ku-
sCLIJlimfleşmesi, Türk halkının samimi bir Ölüme k&rfl ne mükemmel bir mey - meşhur avukat köpeklerin müda!aasi- washiwanın mektebi kadınlar arasında 
dileğidir. dan okuYll§ d~~ mi? le meşguldür. büyük alAka uyand.ırmı.ştır. 

~~====~~~==~==~~~~~~~======~ :4. Ş. Esmer 

Otomobilciler cemiyetiııin bmi 
değiştirildi 

Otamobilciler, şoförler ve işçileri ce
miyeti kongresinde esas nizarnname 
dağiştirilerek yeniden tanzim edilen 
otuz beş maddeltk nizarnname tasdik 
Gdllinek üzere ViHlyete rtakdim edU -
~. Yeni niıaınname ile !beraber ce
miyetin ismi de deği§tirilmiş ve laim 
~~ ve millhaka-tğ. motiörlü kara 
nakil va.ııtala.rı cemiyeti ünvanını al -
JW§t.ır, 

lST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMA! 
Dün bir gazetede: 
- Radyolan ucuziatma zamanı geldi, şeklinde bir başlık 

gördük. 
Arkadaş.mızın sayıp döktüğü sebebleri tekrar etmeye Ei

zum yok. Kendi.!ile tamamen muta:bıkız. Şu farkla ki, biz 
bu zamanın geldiğine sekiz sene ~el ıhükmetmlştL"~r. sekiz 
sene içinde on altı defa yazmıştık. Anlaşılan arkadaşımıı 

bizde daha o vakit kökleşen kanaate henüz iştirak etmekte-

ISTER IN AN, 

dir. Gene memnun olalım. Fakat bundan da bir netice çıka
cak ını? Bugün Avrupanın ve Amerikanın her evinde bir 
radyo makinesi vardır, basitleri bizim paramızla 12 liraya 
satılır, bu 12 lira da 12 aylık taksitle ödenir. Oralarda tadyo 
bir ihtiyaç, bizde ise biraz lükStür. Şimdi bu vaziyet değişe
cek mi? Eğer hükumet işi ele al.nıaı:sa kend.i hesabımıza biz 
inanmıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

ISTER INANMAl 

--···························································, 
' TIRK ULUSU 

ED büyÜk bayramının lbeyeoa.nmı, tari~ 
ebediyetile beraber her zaman 

duy ve yaşa. .. 
Qa.pa marka pir!nç unu ıve sair çocuk 

eıdala.rı fabrikası sahibi 
M.NURİÇAP~ ............................................................. ., 

TA K VI M 
r--------------------------~ 1 inci T etrin 

·----------~------~------~ Ruml •••• 
1364 

Arabr aeuo 
131S7 29 -huııt -liuei Tatrln Reamlaeno 

177 16 1938 

·----------~------~--------- . CU MARTES 
1------~--------------.------GONEŞ 1 Ramazan lMsA,.:: 

S. O. .S~ D. 
6 l5 5 4 48 
1 14 11 37 

Og-lo lkindi Aqam Yataı 

S. D. S. D. S. D. S. O. 
E. ıı 68 14 ıso 11 ıo ıs 43 
ı. 6 48 .,. 3~ 12 1 32 
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m 
ilyantn ticaret 
ezi dün yandi 

Ateş s··r'atle genişlediğinden 17 kiş· 
duman ar arasında kalarak boğuldu 

· SON POSTA 

ırAnkarada 
Atatürk evi 

Ankara 28 (A.A.) - Bugün An • 
karada Atatürk evinin temel atma 
hafriyatına başlanılmıştır. 

Bu Atatürk evi Cumhuriyet Halk 
Partisi kurağı ile Anadolu klübünü, 
resmi ziyafetler ve balolar için 1500 

Ankara radyosu dün 
Nafia Vekilinin 

bir nutkile açdd1 

Sayfa ~ 

E 
e lngilterede ör/ ve adet 

saglamlıgı 

Yazan: Selim Rarıp Eme, 

au ngiliz mevzuatı mulıarrer olmaktan 

Paris 28 {Husust) - Bugün öğleden 
donra Marsilyada., en mühim dünya tıca· 
ret merkezlerinden biri olan Kanıbiyerde, 
c Yeni galeriler• ma~azasından yangın -
çıkmıştır. 

Saat 17 de yanan binanın civarındaki kişi istiabma müsaid bir salonu, bir 

(BC§tarafı 1 inci sayfada) 
nunun resmen işlerneğe açılış merasi -
mi yapılmıştır. Merasirnde Meclis Re
isi, Vekiller, me'b'uslar, Vekaletler ileri 
gelenlerile san'at, fikir ve matt>Uat 
mümec;silleri ve birçok revat bulun -
mu&lardır. Radyo orkeEitrasınm çaldı
i!ı İstiklal marşını müteaklb Nafıa Ve
kili Ali Çetinkaya açılış nutkunu söy
lt:>miş ve demiştir ki: 

Nafıa Vekilinin nutku 

ziyade örf ve Mete istinad ederler. İn· 
giliz siyasi ve içtimai bünyesinin sarsıl • 
maz bir şekilde muhafazasında bunun 
büyük bir rolü vardır. Küçük te olsa, bir 
takım mahzurları bulunduğu gibi. sokaklarda münakalAt tamamile durmu~ ,gençlik salonu vesaireyi ihtiva ede -

tur. Yangınla daha müessir bir şekilde ı cektir. Büyilk MUlet Meclisının sayın ba~'kanı, 
sayın arkada~arım ve yurddD.4]arım, 

Türkiye Cumhurlyet.tnln vilcude getırdl{ti 
yenı radyo serv1s1nl yt\ksek buzurunılZla 
bu andan itibaren lşletme~e açıyorum: 

mücadele etmek için itfaiye eski liman • Kongre ve bu gibi toplantılar mu-
Buna, en canlı misali, bize, son gün -

lerin bir hadisesi gösteriyor. Bundan bir 
kaç gün evvel Çenlberlayn kabinesinin 
nazırıarından birisi vefat etmiştir. Bu 
zat, dominyonlar nazın l.ord Stanley -
dir. Bu münasebetie şunu da öğrenmit 
oluyoruz ki Lord Stanley'in küçük kar -
deşi ayni kabinede ticaret nazırıdır. İşin 

dan su alan büyük bir hortum kullan - azzam bir eb'adda yapılacak olan bu 
mıştır. Yangın delayısile hAsıl olan he- 1 binada aktedilecektir. Şiddetli rüzgar, yan~nm pek çabuk 

yayılmasına sebeb olmuş ve Kanıbiyerin 
stk sık yapılmış eski binaları, arka ar -
kaya tutuşmuştur. 

yecan pek büyüktür. Lyon itfaiye ser • \,__ ,) 
visi yangını söndürmek için Marsilya it- ------------" 

19 uncu asrın en yüksek lllm ve fen eser
lerinden bırı olup 20 ncı aınrda Alem~ümul 
bir ehemmtyet !kttsab eden radyodan Tiir
kl~·e Cumhuriyetınin de Istifade etmesi bir 
zaruret ve lblr nzlfe idt. Yangının şiddeti karşısında aciz kalan 

Marsilya itfaiyes\, clvnr köy ve kasaba • 
lardan imdad ıstemiştir. Rüzgarın istl -
karnetilc birlikte Iber an t>cyrini değişti • 
N!n yangını söndiırmek ve alevlerin daha 
fazla yayılmasını menetmek için, bazı bi
nalar herhava edilmiştir. 

faiyesile çalışmak üzere hususi bir trenle Atatürkon orduya 
hareket etmiştir. 

Ba~ekil Daladye, yangın mahalli!!~ git mesaj·l bugün Başvekil 
miş ve saat beşe kadar orada kalmıştır. 

Cumhuriyet hükfunetı 11k fırsa~ geçen garibi şu oluyor ki Lord Stanley'in vefatı, 
sene Ankara mer'keztnde bir radyo mnesse- son derece parlak bir siyasi istikbale 
sesının vücude getirUmesine karar verdi ve namzed görünen ve kısa bir atide baş • 
bu fşl Nafıa Velı:Aletine tevdl eyledi. vekil olabilece!i dahi söylenen ticaret 

cYeni galeriler• m~azalarında mü - tarafindan okunuyor 
him tamirat yapılmakta idi. Bu münase-

Yangırun ilk çıktığı depoda, üç kiJi • 
nin dumanlar arasında boğulduğu ve do
kuz kişinin de yaralanmış old$ bildi • 
rilmektedir. 

betle .büyük yapı iskeleleri kurulmuştur. 
Yangın bu tahta iskelelerden çıkmış ve 
büyük bir sür'atle etrafa yayılmıştır. İş
çiler palangalar vasıtasile kaçınağa mu
vaffak olmuşlardır. Müstahdewin binayı 
tahliyeye vakit bulmu,, fakat bir Reyon 
§Cfi boğularak yanın~ ve .satıcı kızlar -
dnn biri :kendini pencereden atarak öl -
müştür. Mağaza müstahdeırJerindcn iki 
kız da akJr surette yaralanmıştır. 

VekAlet ;rat\10 lşint geniş 2:ılr mmtsyon nazırı Mister Oliver Stanley'in siyasi ha
teşkil ederek tedlrlk ettirdi ve neticede blrl yatma batiıne vermesidir. Bunun sebebi 

Onun eşsiz eserine karşı gençliğin sev- 120 kllovatlık uzun dalgalı, ve dl~ert 20 kt-
~ ii ta"' Ib ~udur: Bu iki kardeş naza.r Lord Derby'nin 

(BC§tarafı 1 inci sayfada) 

gi, saygı ve sarsılmaz bağlılık hislerini lovatıık <kısa dalgalı olma... zere ... r en s 

ifade eden tezahürat esnasında İç İşleri bir buçuk mııyon Uraya Jr:adar mal olacak ı- oğullarıdır. Çok yaşlı olan babalarının 

Bundan başka 15-17 kişinin de yangına 
kurban gittikleri anlaşılmaktadır. 

Marsilyada toplanmış olan Radikal -
sosyalist kongresi azasından çoğunun 

meskUn bulunduklan otel de yanmak 
tehlikesine maruz kalmıştır. Bu yüzden 
kongre de dağılmıştır. 

Akşam geç vakit, yangının önüne ge -
çilmiştir. Zarar çok miihimdir. Henüz 
kat'i bir şey söylemek mümkün değildir. 

Çek - Macar ihtilifı yeni 
bir safhaya girdi 

--------------------------Çekler ihtilafın Almanya ve 
hakenzliğine tevdi edilınesini 

ltalgan1n 
istediler 

Londra 28 (Hususi) -Çek -Macar da Kont Ciano ve Mussolini ile görüş
ilıtüarı buıgün yeni bir .safhaya girmi~- müştür. Çek - Macar ihtilafı lbu görüş-
tir. melere mevzu teşkil etmiştir. 

Prag hükümeti, Peşteye gönderdiği Roma salAhiyettar mahfellerinde 
cevabi bir nota ile, iki devlet arasın - söylendiğine göre, İtalyan ve Alman -
daki hudud ihtilruının heyeti umumi - ya Prag hükfımeti nezdinde müşterek 
yesini Almanya ve İtalyanın hakemli- bir teşebbüs yaparak, Macarisıanın 
ğine tevdi etnıeği teklif etmiştir. Polonya ile he."llhudud olmasını istiye-

Çekler, bu son notalarının cevabını ceklerdir. 
24 saat içinde verilmesini istemişler - Bu teklife muvafakat edildiği tak -
dir. Pı·agın bu notası, Peştede derin dirde Rütenyanın bir kısmı muhakkak 
akisler uyandırmıştır. surette Macaristana terkedilecektir. 
Diğer taraftan, Alman Hariciye Na-" Bu haber, diğer membalardan tey:d 

zırı Fon Ribbentrop da bugün Roma - edilmemiştir. 

Baymdırlık Bakam diyor ki 
·(Baştarafı ı inci sayfada) 

için modern usul ve esaslarla yeni devleti 
kurmak idi. 

Birinci vazifesini milli bünyesinden çı
kardığı en yüksek :bir Şefin ilham ve 
rehberliği altında açtığı ikinci bir harb 
ve milli cidalin neticesinde Türk ınılle -
tinin her fercline isabet eden azami fe -
dakfırlıklara katlanmuk suretne başardı 
ve cumhuriyetin birinci yılından itibaren 
bugüne kadar durmadan, yorulmadan bü
yük bir hız ve milli heyecanla vücude 
getirdiği milli ve medeni eserlerili! mil -
Jetler arası mevkiine olan yüksek liya -
kat ve kabilıyctini isbata çalışmak sure
tile ikinci vazife ·ini de bitirmek yolun
dadır. 

CumhUriyetin on beşinci yıldönümüne 
kadar devletin idaresinin her şubesi ken
di hissesine düşen işleri yapmak ve ba -
~armak hususunda elinden geldiği kadar 
çalı§mıştır. Her birerlerinin husule ge -
tirdiği neticelf'r giin, zaman ve mali var
lığımızın hesabına sığınıyacak kadar b~
yüktür. 

Ordumuz, donanmamız, adliyemh:, 

mak üzere 1937 senesinde demiryol §ebe
kelerimizde yirmi küsur milyon insanın 
seyahat ettiğini ve beş milyon ton rad -
desinde muhtelif cins mal ve eşya ta -
şındığını zikredebilir ve idare ve müra • 
kabesi vazifesini üzerimde tutmakta ol -
duğum muhtelif nafia işlerinin ve amme 
müesseselerinin on Ibe§ senedenben de -
vam eden terakki ve inkişaf seyrini ilfı
veten söyliyebilirim. 

Cumhuriyet rejiminin kurulduğu 19~3 
senesinde nafia işlerine büdcede ayrıinn 
para iki buçuk milyon Türk lirası radı:ic
sinde iken bu mikdar on sene sonra 1933 
senesinde altmış beş milyona ve on be -
şinci cumhuriyet )'ılını idrak etmekte ol
duğumuz 1938 senesinde ise 102 milyon 
liraya baliğ olmuştur. 

Kısaca on beş senelik cumhuriyet ha -
yatından ufak bir nümune arzetmek is
terken bu mazharlyeti asırlardanberi doğ
duAu ve yaşadw topraklarda benliğini. 
istiklal ve h5.kimiyet ruhunu daima mu
hafaza etmiş olan ve insanlık tarihinin en 
eski ve asil bir milleti bulunan Türk mil
letinin bususiyet ve kabiliyetlerine en iyi 
teşhis koymağa muvaffak olmu_ş olan bir 
Ltderin gösterdiği en feyizli cumhuriyet 
yolunu benimsemiş ve çalışmak kudretini 
dah iyi gösterebilmft olmasına borçlu 
olduğumuzu da ifade etmiş oluyorum. 

Ük el ıs....... f t••-'tmesl e kısa bir atide vefatı bir emri muhakkalr Bakanı Parti G€nel Sekreteri Şük'!"i.i k1 m emm _,.ronun nşa e wn -
sasını knbul etti. Bu 1~ aleltısul mllnakaıa gıôidir. Bu takdirde onun lordluk ünva -

Kayanın söylediği nutukla başlamış netlces!nde Markoni İngtUz şirketine tevdl nına tevarüs etmek büyük o~lu Stan -
bulunmaktadır. o'undu ...... nrkonı •lrketı t89• tarihinde rad- ı • d" k · Vef ·ı bu " k"" ,, ".. .. u ey e uşece ti. atı e, unvan u -

Bu mes'ud yıldönümü bayramı mü - yoyu ıcad eden Markoni'nin tnguterede biz- çüğü olan Oliver'e miras kahlcaktır. Hal· 
mısebetile bütün şehir baştonbaşa mil- zat kurdu~u bir flnna olup. İnglllz fen ve İ 

buki ngiliz !hayatı siyasiyesinde lord o
li renklerle, dövizle:rle süslenmiş bu - san'atının .müterakki ve mi\kemmeı bir nU-

-" d lan bir adam A vam karnarasma gir e • }unmaktndır. munesl olan bu gii.zel mftesseseyl vuCU e ge-
l ı if t mez, bir İngiliz ibaşvekill ise her zaman 

izcilerin tezahiiratt. tırmekte ve mukavele bilkilmler n a e -
mekte gösterdi~! dlkknt ve lUnanın muclb1 A vam karnar asından seçilir. Fakat Lord-

Saat 13 te de izciler Zafer anıtı ö - memnunlyet oldu~unu beyan ederek kendi- lar kamarasından asla. 
nünde tezahüratta bulunmuşlardır. Bu lerine teşekkllr ederim. İngiliz Siyasi !det}erinln bu hususiyeti 
tezahürata iştirak eden 3 bine yakın Müessesenin vücude getirilmesini ve n - İngiltereyi, belki çok muktedir o
izci, Ziraat Enstitüsü talebelen saat len idaresini taallt\ku ltıbarlle uhdestne alan Ian l>ir başveldlden mahrum et
ı 2 de ~rkek lisesinden hareket ederek Posta Telgraf ve Teleton Umum Müdürlü - miş bulunuyor. Fakat İngiliz ~ 
önlerinde mızıkalar olduğu halde ~eh- ~niin fen ve tdare adamlannın ve yüksek ler, bu nevi meselelerde istisnaya 

r in ana vollarından ,(l'AI"erek Ulus mey- memurlannın fennt murakabe ve idare sa-
~-'S hasında gösterdUtleri dikkat Te lhUmamdan asla yanaşma<hklan için, Bay Oliver 

danına gelmişlerdir. dolnyı yüksek .ııuzurunuzda onlara da Ale _ Stanley hakkında da her hangi isti5Ilat 
Zafer anıtı önünde izcilerin yer al - nen teşekkür eder ve kendilerine l4letllme- bir karar alınması lbeklenemez. İr..giliz 

malarını müteakıb anıta çelenkler kon- slnl blr emanet gibi tevdl edece~lmlz bu in):paratorluğunun mevcudiyeti ise i~ 
mus ve saat tam 13 te İç İşleri Bakanı gfızel müesseseyt halkın ve memleketin ar- böyle sağlam esaslara istinad eder. 
Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, zusuna muvafık ve memnunlyetinl callp bir Selim Ragıp Emeç 
Türk gençliğine ve bütün yurddaşlara ~rette idare etme~e çalıpcaklannı nmtd 
hitab eden nut'kunu 6 öyliyerek bayra- ve knnaatlnl tevdl eylerim. Elektrik kudre- tt6, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tinin en faydalı Te mühlm tatbikatından o-
mı· açmı~tır. lan bu radyo teslo;atımızın bundan böyle 

Parti Genel Sekreterinin sık sık ve vnrlı!Pmızı halkımızın ıttlllına daha kolay-
On beş yılda başardığımız 
en yüksek kültür işleri sürekli alkışlarla karşılanan 'bu hita - Iıkla eriştırmete muvaffak olaca~ ıtbt her 

besini takiben fstiklal marşı çalınmış sahada olan terakki ve lnkl§afımızın dere
ve gençlik adına söz alan kız ve erkek ceslnl de geniş mlkyasta milterakki mlllet
izciler çok neyecanlı nutuklar söyliye- Ierln Him ve ıttılAına ulaştımıa~a d& en 1y1 
rek Ulu Şef Atatürke ve Cumhuriyete blr vasıta olacaktır. 

Yazan: Vniver!iU rektörü 

Camii Bilsel 
Kıymetli ilim ve Idare adamımızın 

ricamız üzerine cSon Posta:. için yaz. 
dılı bu şayanı dikkat makale, ilAve 
nüshamızın tab'ından sonra elimize 

karşı inan ve ibağlılıklannı teyid eyle- Sözüme son nrtr,ken her hususta Tt her 
mişler ve and içmişlerdir. işte daima kendllerlnln yt\tsek trşad Te tra-

1 delertnden feyis ve ku'net &ldıittml% Ab -
Binlerce halkın da iştit"ak etmiş 0 - türke sıhhat ve anyetıer dller, cümlent.zt ny-

duğu bu merasime son verilirken, izci- gı ue selfunlanm. geçtib için yarınki nüshamızda 1 
n~olunacaktır. ler, Zafer anıtını bir defa daha selam- İstanbul radyosu 

lamışlardır. Yarın okuyacakstmz 1 
Başvekil Ankarada 

Ankara 28 (A.A.) - Başvekil Ce
lal Bayar, bu sabah İstanbuldan An -
karaya dönmüş ve istasyonda, Büyük 
Millet Meclisi Reisi Ahdülhalik Ren
da Vekiller. meb'uslar, Ankara Vali 

1 

ve Belediye reisi, Mevki, Merkez Ko-
mutanlan ile Emniyet Direktörü, Ve -
kaletler ileri gelenleri tarafından kar-
şılanmıştır. 

Atatürkün mesajı 
Ankara 28 (Hususi) - BaşvekH Ce

lal Bayann yann (bugün) hipodl'Om
da geçid resmi başlamadan evvel dev
let erkanına mahsus tribünden Büyük 
MiUi Şef Atatürkün orduya bir mesa -
jını okuyacağım bildinniştim. 

Büyük Şefin bu tariM mesajı bii -
tün yurdda beyecan1a beklenmekte -
dir. Mesaj saat 14 buçukta okunacak-

tır. 

Başvekilin Vekillerle hasbihali 
Ankara 26 (Hususi) - Bu sabah 

şehrimize ıgelen Başvekil trenden in
dikten sonra garln merasim salonunda 
Vekillerle kısa süren btr h~bihalde 
bulunmuştur. 

~----------------------

Nobel tıb mükafatı 
Stokholm 28 (A.A.) - Bu seneki nobel 

tıb mükafatı kimseye verilmemiştir. .............................................................. 

\... ....................................................... ,} 
Son günlerde yenı Ankara ıstasyonu -

nun da\ml n~yata ba~ıaınasUe Is
tanbul Radyosuntın alacatı n.z1yet etrafın
da muhtelif 4aytalar dola4J.yor, k&ldınlma-

yalnız ıüzum görtlldüttl zamanlarda, çalıt
.sı, ya.hud Etlmt!ls'udQ. baflanmııat mtwzuu tınlacaktır . 
bah.soluyordu. M1lll ıi\nlerde, yapllacak bazı netrtyat, 

Fllhaklka, btan.bul Radyosunun bayram Ünlveralte konteratı.sıarı. buna dahUd1r. 
ertesinden ıtıbaren n~rtyatınm tatıllne ka- ista.nbulun Etlmes'uda batıanınası keyfl
rar verllmlş ve btı karar allkadar makam- yetl de, çok fazla ktllfet ve masrafa batU 
larn tebllğ edllmlşttr. olmuı ve Ilenila 'buna lilzum da garühne· 

Bundan fiQnra, dalmt n~rlyat yalnis An- me.si dola}'l!Ut, §tmd111k mevzuubahlll de -
ko.radan oynpılaaak, !Btanbtıld~ ~on llldlr. 

·························-····················-··································-·-····································-
11 Sabahtan lAhaha : 

Dün yok, yarın var! 
On~ yıl evvel Ankarada idim. Mecliste çetin münaka§Blar oluyormi. 

HükUmet tekli.. hilafet meselesi bazı ıne'b'u.sları, bilhaSBa o zamanki mec
liste sık görülen sanldı hocalan fazla m~l ediyordu. 
Müşkül davalarda kürsüye çıkarak cereyanlara lstikamet veren ve en çap

raşık meseleleri ~mşek gibi aydınlatan Atatürk gene kürs\i<i. idi. Siyali 
inkıla:bımızın takib etmesi zaruri olan içtimat inkılM> üzerine konUfUlurken 
sık sık cAsrl olaca~• cümlesi geçti. 

Çenesindeki sakalı göbe~ıni kaplıyan bir hoca oturdu.lu yerdt"n haykırdı. 
- Paşa, bir asıiliktir tutturdun. N e demek 'bu asrllik? 
Kulakımda lhilA yaşıyan ve bir gök gürllltüsünü andıran htıdm bir &M 

cevab verdi: 
- Asrl olmak, adam olmak dem u Ur hoca! 
Uzun alkışlarla karşılanan bu hitabdan sonra «eng '.l'O.ı(ldye onun çizdili 

yolda bir motör sür'atile ilerledi, on bet yılda bugünkü uametlt tekllnt 
erişti. 

Dünle bugünü mukayeseye ne lüzum var? Buna c:Or'et, lı:ll.stah!ık olur. 
Biz dünü değil, ancak yarını dü~üneblliriz. O yarın kl 1beyne1milel büyülı 
davalar çekqilirken rniut varblunızı gene Büyük Türkün işaret ettili YQlda 

maarifimiz, .sanayi ve ticaretımiz, ma
li müesseselcrimiz, inhisnr idareleri • 
miz, sağlık ve sosyal duruınumuz, dahUt 
huzur ve süktlnumuz, harıci §eref ve 
itibarunız, nafia lşlerimiz, elliasıl her 
biri birbirini tamamlayıcı ve milU gu -
rurumuzu okşıyacak bir vaziyette ink.i
şaf ve terakki ro.erhalelerini dev adımla
rile katetmektedir. 

Gelecek cumhuriyet senelerini 'l'ürk 
milletinin daha feyizli ve verimli nPti • 
celerle karşılıyacağını kat't bir iman ve 

Çocuklara mahaua 
büyük müsabaka 

25 lira, 15 lira, 1 O lira 

korumak için elele çalışacağız. Geriye bakmala vaktimiz yok. Büyük Türk 
şark dünyasından gaıb Alemine kurdu~ köprüden bizi eel&neUe geçird.t. 
Dünü, Asyaili~ köprünün öbür başında ibıraktık ve tazıe :ruh, taze imanla 
yeni hayata doMuk. Vazifemiz onun ~aret etti~ yolda yürümektir. Sa~a ve 
yahud sola admı atmak veyahud birb'irimirln elini bırakmak onun emrlneı 
rejimine ve onun bi:.ıe terteıniz ve ta.?taze hazırlay:ıp verdi~ bu aziz topra 

Husule gelen bu neticeler, seneden se
neye milletimizin müstahak oldulu en 
yilksek re:fah ve saadete onu götürmekte 
olduğuna şübhe yoktur. Ulak bir misal ol-

emniyetle ifade ederken cumhuriyetin 
on be§inci yıldönümünün büyük mille -
timize kutlu olmasmı da candan ve yü -
rekten dilerim. 

Kazananların isimlerini 8 inci sayfa
daki çocuk sayfaınııda bulacaksınız. 

ğa ihanettir Qürhan Cahtd 



4 .Sayfa SON.POS T A 

Istanbul büyük ha yramı 1 Denizde genç bir 
coşkun tezalı ··rat ve kadının cesedi_ 

sevinç içinde kutlulayor bulundu 
Halk erkenden bayrak, çiçek ve taklardan görülmiyen 
sokaklara döküldü, geçid resminin yapılacağı Taksim 

meydanı ve bavalisi bilhassa hıncahınçtı 

Istanbul tokaklarında mal{tap sa~ 

Köprü üstii.n n manzarası 
Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü ı nacak ve sancak çekme merasimi yapıla

biltün memlekette oldu~ giıbi İstanbul - caktır. Cumhuriyet M>idesine vilAyet, ko
da da ooşkun tezahüratla kutlulanm.akta- mutanlık, belediye, parti ve diğer ku -
dır. Bütün şehir, resmi ve hususi müesse- rumlar tarafından çelenkler konacak, def
sat kara ve deniz nakil vasıtaları dün teri mahsus imzalanacaktır. Abide etra
ö~İeden itibaren bayraklar la, defne dal- fındaki merasim bittikten sonra .. v~.li, k~ 
larile donatılrruş, gece her taral elektrikle mutan ve diğer zevat stad.yom onunde~ 
tenvir edilmiştir. tribüne gelecekler, •bundan sonra gegıd 
İstanbul halkı bugün sabahleyin er - resmi başlıyacaktır. 

kenden sokaklara dökülmüş ve geçid Bu gece şehrin büyük caddelerinden 
resminin yapılacağı Taksim meydanına geçmek üzere fener alayları yapılacaktır. 
doğru akın etmeğe başlamıştır. OOtün Taşkışladan fener ve meşalelerle hare -
yurddaşlarda bu ibüyük bayramın se - ket eden kı~'alar., ulusal marşlar söyli. • 
vinci pek aşikar bir şekilde görülmekte- yerek Taksım meydanına geleceklerdır. 
dir. İstanbul tarafında fener alayına ıştirak e

Bayram münasebetile bu sabah saat 10 
da vilayet dairesinde vali tarafından teb
rikler kabul olunmu.ş. şehrinüzde bulu -
nan meb'uslar, İstanbul komutanı, gene
raller:, kara, deniz, hava sübayları, jan -
darma Inlılltaka müfettişi, şehir meclisi a
zalan, üniversite rektörü, dtıkanlar, ve -
kaletler müfetti§leri, parti, vilayet, be -

lediy~ adliye, ımaarif bankalar, mat ~ 

buat erkanı ve diğer resmi teşekküller 

mümessileri valiyi kutlulamışlardır. 
VilAyetteki kabul resminden sonra saat 

ll de Taksim meydanında merasime baş
lanmıştır. Vali ve komutan Taksim mey
danında toplanmış olan kıt'a ve okuila • 
rm ve di~er teşekküUerin bayramını kut-

lulamışb:r. 

Bundan sonra Cunjhuriyet abidesi ö
nünde bütün bandolarm, askeri kıt'a ve 
okulların iştirakile İstikitti marşı çalı • 

Almanlar muhim mikdarda 
tutun alacaklar 

Bu yıl memleketimizden Almanyaya 

satıl~ak tütünler hakkında alakadar fir· 

malarla müzakerelerde bulunmak üzere 

bir müddet evvel şıehrimize gelen Alman 

tütün heyeti evvel'ki gün Atinaya hare -

ket etmiştir. Almanlar tütün piyasası a -
çıldıktan sonra, memleketimizden ehem-

miyetli mikdarda tütün almak üzere bazı 

milll firmalada anlaşmalar yapmışlardır. 

decek mektebler, cemiyetler ve halk Be
yazıd meydanında toplanacaklardır. 

Denizbank tarafından Kızkulesinde vü
cude getirilen şenlik tesisatında bu gece 
saat· 20 den itibaren fişek atılnuya baş -
lanacaktır. Gök gürlemesile mütefarik üç 
şimşek .kunlbarası fişek atışma başlandı

ğını ilan edecektir. Bunu şiddetli bir şim
şek serisi takib edecektir. 

Resmi dairelerde tatil dünden 
itibaren başladı 

Cumhuriyetin on beşinci yıldöntimü 

bayramı münasebetile bütün resmi dai -
reler dün öğleden sonra tatil edilmişler
dir. Husust müessese ve ticarethaneler 

bayram münasebetile yalmz bugün tatil 
edilecekler, yann da pazar olrr.ak dola~ 
yısile kapalı bulunacaklardır. Resmt dai
reler pazartesi sabahından itibaren mu ~ 
~ad mesailerine devam edeceklerdir. 

Cimento mutehassısı gençler 
yeti şti rilecek 

Birinci fbeş yıllık endüstrileşme progra
mına göre, Sivasta yapılacak olan büyük 
çimento fabrikasının hazırlıkları ikmal e
dilmek üzeredir. Sümerbank, bu hususta 
tedkiklerde 'bulunmak üzere Sivasa bir 
mütehassıs heyeti göndermiştir. 

Di~er taraftan Sümerbank, Sivas çi -
mento fabrikasının,, ihtiyacı i~in, fabrika 
ikmal edilineiye kadar yabancı memle -
ketlerde mütehaSS'lS Türk gençleri yetiş

tirme~e karar vermi§ ve bu hususta te -
şebbüslere giripni§tir. 

b .. ,.,. saat 14 de Sarayburnunda yapılan 
havuzu görmek üzere oraya gidenler de
nizde bir cesedin yüzdüğünü görm~ler
dir. 

Cesed ilk defa saıhile 8-10 metre bir me
safede iken sular yavaş yavaş açıklara gö 
türrneğe başlamıştır. Bu esnada te.sadü
fen burada bulunan Maraş emnıyet mü
dürü !zzet Batuk, civardan bir sandal ça
~ırmış ve cesedi sahile getirmesini söyle
mi§, bu suretle cesed sahile çıkarılmıştır. 

Cesed 25-30 yaşlarında tahmin olunan 
genç ve güzel bir kadına aiddir. Arka -
sında kahve rengi ıbir eteklik ve ayni ku
maştan hir ceket, hunun altında da mavi 
bir kazak varclır. Aya~mda Slyah çorap 
ve yüksek topuklu siyah iskarpinler bu -
lunmaktadır. 

Hüviyeti henüz anlaşılamıyan cesed za
bıta doktoru tarafından muayene edilmif 
ve ancak bir kaç saat evvel denize düş
tüğü veya atıldDğı tesbit edilerek morga 
kaldırılmasına lüzum görülmüştür. Ce ~ 
tedin üzerinde hiç ibir yara bere ve hattA 
ufak bir sıyrık lbile mevcud de~ildir. 
Zabıta ve müddeiumumilik f!heınmiyetle 
tahkikata devam etmektedirler. 

Bir kundurac1 
müşterisi ni b1çakla 

yaralad1 
Dün saat 15 de Zindankapıda iki genç 

arasında çıkan bir kavga, bunlardan biri
sinin sol böğründen ağır bir şekilde ya -
ralanması ile ncticelenmiştir. 

Küçükpazarda Sarıbeyazıd camii so -
kağında 12 numaralı evde oturan Hüsnü, 
dün kunduralarını tamir ettirmek üzere 
Zindankapıda İpçiler denen mahalde 12 
numaralı dükkanda kunduracılık eden 
Eşreiin yanına gitmiştir. Fakat her na -
sılsa pazarlıkta uyuşulamamış ve bu yüz
den aralannda ıbir ağız kavgası başla -
~tır. Biraz sonra Hüsnünün savurduğu 
galiz küfürlere tahammül edemiyen E~ 
ref, elindeki sivri ve keskin kunduracı bı-

çağı ile onun üstüne hücum etmiş ve bü
tün kuvvetile bıçağı basınıının sol böğ -
rüne d.aldımnıştır. Darbeyi yer yemez 

Hüsnü cah yandım:t diye bağırarak yere 

yuvarla~, Eşref te tahanları kaldırıp 
kaçmak istemişse de o sırada hadise ma-

halline yetişen polisler tarafından yaka

lanmıştır. Yaralı çağırılan sıhht imdad o
tomobili ile Cerrahpaşa hastanesine kal -
dırılmış ve tahkikata başlanmıştır. 

Yeni ziynet alt1nlar1 
piyasaya çıkarıldl 

Bir müddettenberi darbhanede basıl ~ 
makta olan .ı., 2,5, 5 liralıklar la yarım ve 
çeyrek liralık ziynet ahınlan bugünden 
itibaren piyasaya çıkarılmıştır. 

Bu altınların büyüklük ve kalınlığı eski 
altınlar gibi olup lbir tarafında güzel bir 
kenar nakşı, ortasında Reisicumhur Ata
türk:ün büstü, diğer tarafında da zarif bir 
şekilde istif edilmiş ıbir yazı ile (Türkiye 
cumhuriyeti) ibaresi yazılıdır. 

Piyasaya çıkarılan altınlar günün altm 
fiatına darb masrafının ilavesile satıla -
caktır. .............................................................. , 

3 Sonteşrin perşembe 
akşamı saat 18,30 da 

SARAY sinemasinda 
TR.JO GEBEL'in 
Yegane konseri 

Kolonya operası Sopransu Bayan 
lltLDB G.UIMERSBACB I!Jtlrakile 

Clavesin, Flüt, Viola'cb. 
GAMBA m wdld lletlerile 18 inci 

asrın Atik musildsi 
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-~SARAY Sineması 
Bu Hafta: CUMHURIYET 

BA YRAMI ŞEREFINE 

Tilrkçe Sözltı 2 nci 
Süper Filmi 

BABABOBSAN 
Koraanhk, A§k, Zenginlik ve Macera 

Filmini takdim ediyor. 

Baş Rollerde: 
Fr edrlc March ve Franziska Gaal 

IlAveten FOKS lURNAL SON Dünya Haberleri 
Bugün saat ll ve 1 de tenzilatlı HALK matineleri 

NOVOT NI 
LOKANT A ve BIRAHANESI 
Mayestro MEHMED ZORLU idaresinde 
n Macar KADIN aan'atklrla.nndan 

mürekkeb 

H A L A s z 
Orkestra 

Neş'e - Ellence 

Her yerde ve her evde Konu1uluyor. 

DEANNA DURBIN'in 
Fraoııızca Sözlü Şarkılı ye musikili 

NE ŞEKER ŞEYI 
Filmini ırörmek ve dinlemek içio 

S ü M E R Sinemasına 
ridloi:ı. Hoş ve Unutulmaz iki uat geçireceksi· 

nl1. Bilhuaa Mu1ikisi sizi Gaşyedecektir. 
JJ&veteu: EKLER JURNAL SON Dünya Haberleri 

Bu ırün saat ll ve 1 Matinelerinde 
teozilatı Fiatlar, 

A B U G 0 N 
2 büyük film 

s Şeyh Ahmed 
(RAMON NOVA RRO) 

R nun 
Türkçe sözlü filmi 

' Kaptan Blood 
Sine· ERROL FLYNN 

J ma da En hissi filmi 

Adapazari lcra memurluğundan: 
Adapazarının DaA'dibi namı çütli~inde mukim Abdülazizin tasarrufu altında 

olup Adapazan Emniyet Bankasından ödünç aldığı 14 bin küsur liraya mukabil 
birinci derece ve sırada ipotek tesisi ' su retile rehnolunan mezkur Dağdibi köyü
·nün Velioğludağı meVIkiinde K. Sani 923 tarih ve 195/11 No. lı ve 20 dönüm 
kayıdlı ve her ibir 919 M. murabbaı 10 lira kıymetli tarla ve bu tarla üzerinde 
ta.puda gayri müseccel ve 1000 lira kıymetli bina ve gene Meşelikyani mev -
kilnde ayni tarih ve 196/12 No. lı ve 300 dönümlü ve her biri 919 M. murabbaı 
10 lira kıymetli 170 dönüm koruyu havi tarla ve gene bu gayri menkul üzerinde 
tapuda müseccel olmıyan 1000 lira kıymetli bina ve Alçaktarla mevkiinde ayni 
tarih ve 197/13 No. lı 41 dönüm ve her biri 919 M. muraıl:fuaı 15 lira kıymetli 
tarla ve Çütlikyanı mevkiinde o tarih ve 198/14 sayı1ı ve 250 dönüm kayıtlı 
ve her biri 919 M. muraibbaı 10 lira kıymetli ve Alçak mevkiinde o tarih \'e 
199/15 sayılı ve 7 dönüm kayıtlı ve Yarmada mevkiinde ayni tarih ve' 200/16 
aayılı ve 34 dönüm ve Domuzalanı mevkiinde o tarih ve 201/17 sayılı 've 5 dönüm 
ve gene burada ayni tarih ve 202/18 sayılı ve 18 dönümlü ve Bürçcikbayıı 

mevkiinde ayni tarih ve 203/19 sayılı ve her biri 919 M. murabbaı 15 şer lira 
kıym-etli ıbeş parça tarla ve Karabuket deresi mevkiinde ayni tarih ve 204/20 
sayıh ve bin dönüım kayıdlı tarla ve bu tarla üzerinde 500 lira kıymetli Hayvan 
ııayvantı ve küçük Domuzalanı mevkiin de o tarih ve 205/21 sayıLı ve 5 dönümlü 
ve Domuzalanı mevkiinde ayni tarih ve 206/22 sayılı ve 6 dönümlü ve her biri 
919 M. murabbaı 15 şıer lira kıymetli tarlalar ve ayni tarih ve 207/23 sayılı ve 18 
dönüm ve orada ı0 tarih ve 208/24 sayılı ve 6 dönümlü ıve gene orada 209/25 sayılı 
ve 9 dönüm iJti evlek kayıdlı ve her biri 919 M. murabbaı 15 şer lira kıymetli 
msı! hisseli 3 pavça tarla ve gene burada 210,926 sayılı ve 6 dönümlü ve her biri 
919 M. murabbaı 15 §er lira kıymetli 'beşte bir hisseli tarla ve Çiftlikderunu 
mevkiinde 211/10 sayılı ve 8 dönümlü ve her biri 919 M. murabbaı 62 lira 50 
kuruş kıymetli tarla ile bu tarla üzerinde 2500 lira kıymetli tapuda tahtani beş 
oda, bir sofa, bir dam ve samanlık ve sayvan ve aviuyu müştemiJ bina ile 
tapuda gayri mfuııec<:el diğer binalar rehnin paraya çevrilmesi yolile yapılan ta
kib üzerine bu 17 lot'a gayri menkul fizerindeki müseccei ve gayri müseccel 
binalarla ayrı ayrı taUblerine ihale edilmek şartile bugünden itibaren açık art
b.rma ile satışa 9J.kanlımş ve arttırma şartnamesi herkes tarafından görülebil
mek üzere 25/10/938 .gününden itibaren icra divanhanesine talik edilmiş ola · 
caktır. 

işbu gayri menkullerin birinci arttırma ile satışları 30/11/938 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 10 dan 15 e kadar icra dairesinde yapılacaktır. 

Bu arttırmada arttırma bedelinin gayri menkullere tahmin olunan kı yınetin 
% 75 ini bulduğu takdir.de en çok arttıranın üstünde ihale olunaca~ı, böyle bir 
bedel elde edilmediği takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak ~artile art
tırma o günden itiıbaren on beş gün daha uzatılarak 15/12/938 tarihine müsadif 
perşe.rribe günü ayni yer ve saatlerde yapılacak ikinci arttırmada gayri menkul
ler en çok arttıran üstünde ihalesi yapılacaktır. 

İıhaleyi takib eden yedi gün içinde mü;ıteri aldı~ malın bedelini defaten icra 
dairesine tediye etmesi ve alacaklı üstünde kaldığı takdirde alacaklı da bu müd
det içinde ihale bedelinden matltıbunun mahsub ve rüsumu lazimeleri bu müd
det içinde tediyesi ica'b edip aksi takdirde 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 
133 üncü maddesi dairesinde muamele yapılacaktır. 

Alacakları tapuda kay:ı.dlı olmıyan alacaklılarla diğer irtWık hakkı sahibieri
nin •bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair iddialarını ilan tarihinden iti· 
baren 20 gün içinde icra dairesine müracaatla kaydettirmeleri, aksi takdirde 
alacaklan tapuda kayıdlı olmıyan alacaklıların satış tutarının payiaşmasından 

mS'hrum kalacaklardır. 
Arttırmaya ~tirak için gayri menkullerin kıymeti muhamminesinin % 7 buçuk 

niSbetinde pey akçesi depo etmesi suretile ihaleye iştirakleri l8.zımdır. 
Gayrimenkullerin satış gününe kadar vergileıi satış tutarından ödenecektir. 

% 2 buçuk telialiye ve fera~ ve mesaha ve teslim gibi masarifatın müsterisine 
aid olaca~ ve fazla mal&nat almak arzu edenlerin 938/811 dosya sayısile me -
muriyetimize mül'aCaatları lüzumu ilan olunur. (11893) 
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Erzincanda büyük imar i~~ir su şirketi t~sisatı 

f ı . tl . d d. hukumete devredilecek aa ıye erı evam e ıyor İzmir (Hususi)- İzmir su şirketi 
müdürü Nafıa Vekaletince Ankaraya 

Sayfa S 

Dahiliye V ekilinin nutku 
(Ba.ş tarafı 1 inci sayfamı .. da} 

Parti Genel Sekreteri Şükrii Kaya, 
Cumhuriyetin 15 ill'Ci yıldönümünü a
çan şu miihim nutku söylemiştir: 
Yurddaşlarım , 

olarak ana yasanın ve Türk kanunla
rının hükümlerini her yerde ve her -
kese karşı tatbik etmek ve hakim kıl
mak ... 

Bugünün Türkiyesi 

Asırlardanberi üstünde kuşlar 
ra ka m h dağlarda büvük 

bile uçmıyan 

şoseler yapıldı 

3000 davet olunmuştur. Su şirketi, Nafıa 
Vekalctinin teklifini kabul ederek su 

1 şirketi tesisaltını tamamen hükumete 
1 devretrneğe karar vermiştir. 

Büyük Şefimiz Atatürkün emrile 
kendilerinin ve umumi reis vekili Ce· 
lal Bayarın adına, bugün burada Cum
huriyetin 15 inci lYl~dönumünü hep 
birlikte açarken ve kutlarken yalnız 

yurdun her tarafında şu anda Cum
huriyet meydanlarında toplanmış olan 
vatandaşların ihuzurlarında değil, me
deniyet aleminin yüksek milvacehesin
de bulunduğumu2u da biliyorum. Türk 
milletinin, tarihteki hareketinin ciha
na hesab veren ve verecek olan Türk
lerin ne ilkleriyiz, ne de sonuncuları 

olacağız. 

Bu rejimin 15 sene içinde yarattığı
nı her ferdin görmesi ve anlaması için 
mülahaza ve muhakeme külfetine ih ~ 
tiyacı yoktur. 

Bugünün Türkiyesine ve TürklC' ri ne 
bakmak kafidir. 

U7.ak, yakın, dost, düşman, nikbin 
bedbin, hayırhah, bedhah kim ol u ~·;a 
olsun adam vasfını ve haysiyetini tcı ~·
yan bir ferdin hüküm vermesi için ie 
gözünü, aklını, vicdanını kullanmısı 
yeter. 

• 

İkinciteşrin ayı ortalarında Anka -
ra da Nafıa Vekaleti ile su şirketi mil
m essilleTi arasında mü?.akerelere baş
lanacaktır. 

Sındırgımn iki nahiyasinde 
karakol bina~art yapıliyor 

GÖRECEGİ MANZARA: 
Haklarını ve hududlarını her ,.ı: .. ·de 

ve herkese karşı muvaffakiyetıc m·i -
dafaa edecek en yeni vasıtalarla, bil !iHareket ve tesirleri, zamanların ve 
lerle mücehhez, kadrosu tam, kudıeli mekanlann hududlarını: ~an büyük 

MBlet işleri koınuşulurbm 

hergün artan, emre ve harekete hazır 
camialann böyle icablara ve imtihan - bir ordu ... adedi ve müdavim'P.ri her -
lara katıanmaları zaruridir. Millet is-

gün artan, müsbet ilimler yayan irfan 
leri konuşulurken acı veya tatlı haki- müesseseleri... Doğumu bereketli, sıh~ 
katleri olduğu gibi söylerneğe mani o-

Erzincandan umu mi b.ir görünilf 

Sındırgı (Hususi) - Sındırgının 
Gölcük nahiyesine kumandanlık ve ya
tak odalannı muhtevi ve gene Döver
tepe nahiyesinde de ayni model birer 
jandarma karakol Ibinaları yapılmak -
tadır. Bu binalar nihayet bir ay zar -
!ında bitecektir . Binaların bir an ev -

1 
vel ikmali için kaza jandarma bölük 
komutanı yüZbaşı Hakkı Sönmez dik
katle çalışmaktadır. 

labilecek h i'cab ve 1aevazu bir fazilet hatli ve sağlam bünyeli bir halk. Ml"m• 
teketin her köşesini demir ağlarla tt:mdeğil, m illete zarar veren b ir nakise -

E rzincan (Hususi) - Dördüncü U
rnum Müfettiş General Abdullah Alp
doğan Erzincanda ·bulunduğu müddet
ce muhtelif işler üzerinde inceleme -
lerde bulunmuştur. Bu meyanda nü -
rnune meyva fidanlığını da gezmiş ve 
Tno.hallinde tedkikat yaparak müte -
hassıslarından icab eden mah1mat ve 
izahatı almısiardır. Şehirde bütün da-. ... 
ıı·eleri, halk partisini, halkeyini, bele-
diyeyi ziyaret etmiş, vilayet umurun -
da gördüğü düzenden çok memnun kal 
!lllıştır. Müfettiş sayın generalden mem 
leketın bazı ihtiyaçlarını yerine ge -
tirmesi iÇin yardımları ve delaletleri 
rica edilmiş, ha lk ın dileklerinin yerine 
getirileceği vadi alınmıştır. 

~ Belediye büdcesinin müsaid olmadı
gını takdir huyuran Umumi Müfetti -
~irniz, şehrin blanını müfettişlik tara -
fından yaptıracağını söylemiş ve yeni
den Yapılmakta olan sebze hali için de 
belediyeye beş bin lira yardımda bu -
lunulmuştur. Sayın Generalimizin mem 
leketimizden çok memnun ve pek iyi 
intıbalar~a ayrılmıştır. 

······························································ 
Zonguldakta bir resim 

sergisi açtlacak 
Zonguldak· (Hususi) - Zonguldak 

Iialkevi, ikinci büyük resim sergisini 

açınağa karar vermiştir. Ressamları -

lnız, Halkevinin kararını. sevinçle kar

Şılanuşlardır. Bir yıl önce yapılan bi -

rinci sergiye, müstakil ressamlar ve 

heykeltraşlar birliği 150 ye yakın eS('.r

le iştirak etmişti. Bu resim ve tablolar, 
büyük bir rae-bet kazanmı.ş ve mühim 
bir kısmı satın alınmıştı. Müstakil res

samlardan (D) grupu da ikinci ser -
giye iştir~k edecektir. Bu suretle ser-

gi, çok zenginleşecektir. San'atkarları
tnızın, maden kömür havzasının husu
sivetıerini belirten yeni tablolar ha -
'Zırlamak'ta oldukları anla§ılmaktaclır. 
Sergiye, arzu eden bütün ressam!arı
lllız iştirak edebileceklerdir. Serginin 
29 ilkteşrin cumhuriyetin 15 nci yıl 
hay·ramı günü açılması kararlaşmıştır. 

Sındırg1da bir kadını kaçırdılar 
Sındırgı (Hususi) - K ertil köyün

den ölü Hasan karısı K funileyi Aklıisa
tın Dolınadeğinneni köyünden İbra -
him oğlu H asan iki arkadaşile zorla ka
çı~lardır. Mütecavizler yakalan -
mışlardır 
t==-._ • 

Enincanın ÇQl~kan ve imarcı vali
si Fahri Özenin köylünün kalkınması 
ve memleket iktısadiyatmın yüksel -
mesi hususunda gösterdiği himmet :ve 
gayret sayesinde b~~n Erzincanın ti
caret aleminde büyük bir canlılık u -
yanmıştır. Vilayette köy kanunlarının 
iyi bir surelite tatbik edilmesi yüzün -
den bir çok köy ve nahiyelerde koope
ratifler kurulmuş ve halk bunlardan 
istifadeye ba~lamıştır. Bundan . evvel 
boş ibırakılm~ olan bir ÇQk arazinin ye
niden işlenmesi için köylüye ziraat 
bankası tarafından her sene olduğu 
gfui tohumluk buğday ve arpa veril -
mesi, bu yardım dolayısile de on bin
lerce dönümlük araziden verimli mah
suller alınmıştır. 
İmar ve yol yapma hususndaki Her

lernede yüzler güldürücü bir had isedir. 
Asırlardanberi kuşların bile üzerinde 
uçmasına imkan olmıyan 3000 küsur 
rakımlı yalçın dağların tepeleri bugün 
Türk kudret ve kuvvetinin karşısında 
bir kar yığını dibi erimiş, Tuncelin i 
Erzincana bağlıyan büyük bir şose a
çılmıştır. Refahiyeyi Kemah istasyonu
na kavuşturan ve demir);olundan ;sti
fade etmek bahtiyarlığına ulaştıran 
Refaıhiye ile Kemah arasındaki uzun 
bir Ş'ose de şu son zamanlarda yapılan 
işlerden birisidir. Yirmi dokuz köyde 
bu yıl ~niden yirmi dokuz Hk eğitmen 
rnektabi de yapılmakta olup yurda rnır 
ve ir.fan saçmağa çok büyük yardım -
lan olacaktır. 

Bigada kömür ihtikarı başladı 
Biga (Hususi) - Civannda yüz bin 

lerce hektarlık ormanı olan kazada şu 
aralık yakacak buhranı bS§ göstenniş 
ve ihtikar h üküm sürmeğe başlamış -
tır. Aylardan beri kazada orman mü -
hendisi yokıtur. Şehirli ve k öylü, so -
ğuktan titreşmekte, neyle yemek pi -
şiTeceklerini düşünmekted'ir. 

Bir iki satıcı elinde bulunan birkaç 
araba kömür, taşlı topraklı olduğu hal
de ~ı altından- kilosu beş kuruşa, 
o danazla satılmaktadır. 

Yakacak yüzünden çok m uzaya'ka 
çelanekte olan halk, Çanakkale vila -
yetine ınüracaata karar vermiştir. 

lzmirde 298 esnaf fecziye edildi 
İzmir (Hususi) - B elediye Reisi 

Dr. Behcet Uz dün piyasada umumi 
bir teftiş yapmış ve pazarlıksız satış 
kanunu tatbikatını gözden geçirmiş ~ 
tir. Aradan b~r ay geçmesine rağmen 
hala, talimatnameye u y.gunsuz, bir şe
kilde etiket kullanan veya hiç kullan
mıyanlar hakkında beş liTadan yirmi 
liraya kadar para cezası tarhedilmiş -
tir. 

İki gün ~inde 298 dilkkan ve ma~a
za sahibi tecziye edilmiştir. Pazarlık 
yapan iki dükkancıdan para cezası a -
lındığı gibi mahkemeye de verilmiş -
lenHr. 

beriiyen ve çemberiernekte olan rle -
dir. miryolları. kara yollan ve deniz yolla· Umumi H arbin neticesi, Türk tari -

rı . Bozkırlaıa hayat verecek su ve hinin sonu olacağı zannolunuyor ve bu 
kanal i.!ileri, verimi. çeşidi , kantit('"ii, alobet son asırların hatası neticesi o -

larak Türk milletine mukadder ve la- kalitesi hergün artan mahsuller ve 

İ bunları iı;liyen ve işletecek tP.zgfıh, fa b-yık .aörülüyordu. mparatorluktan el-
.... rika ve diğer tesisat hamleleri, hac•ni 

de kalan Türk yurdu da parçalanncak. her yıl artan iç ve dış ticareti, varida -
da~tılacak, Tünk milleti esir, yani im- tı her sene artan denk bir biidce, dü -
ha edilecekti. 

rüst bir maliye ,.e sağlam bir para 
O gün T ürklerin rnukadderatına ha- bankalarda artırılan ve milli işlere ya

kimim diyen makam, taht ve taç sahib-
. . . . tırılan tasarruf yeklınlan , her meselede 

lerinin tek hareketı, ınılletın ısyanın• h"d· d k" k olursa o1sun .. , ve a ıse e ıme ·arşı . 
susturmak ve onlemek, tek kaygusu k d 1 ı· t tb"k de ve hü 
d k .1 . . tahti k k ·anun ve a a e ı a ı e n -

a mev ı erını ve annı oruma k "" 1 . b h h 1 • d"l m"h um erı e erne a ıcra e ı en ... -
ve :.kurtaıımaktı. kemeler. Dostluklara bağlı. sözüne <>a-

Elemi ve ıztırabı hala zihinlerimiz - dık, rea1itelere müstenid, sulh ve sü ~ 
de ve vicdanlarımızda kanayan o hay- kün amili. haysiyetli, vakarlı sözüne 
siyetsiz idarenin, o feci ve acı akıbet ve ve dostluğ'una gii\'enilir ve aranılır dü
hatıranın bilhassa bugün milletçe yad rüst ve metin. harici bir hakimivet. 
ve tekrarı ibret ve ders verici fayda- Medeni ihtiyaçlara cevab verecek te -
larla doludur. sisatı hergi.in artıran kasabalar ve şe

Milletin aslı ve asil karakterine mu- hirler, .gelir \"C refahı . irfanı daimi hir 
gayir, akla, tecrübeye, bilgiye aykırı kalkınma ve harP..ket mevzuu olan 
bir tefekkür tarzı, milletin iradesinin T ürk kövli.i~ü. Medeni. lçtimai hak ve 
ve idaresinin dışında ve üstünde mü - hiirrivetle>rine sahib, vatanını. mille -
temadiyen millete zarar vermiş ve za- tini. Cumhuriyeti even şuurlu ve fe-
rarı ülkeler kaybetmekle de ödeneme- dakar, at isinden emin bir millet. Hu -
miş anarşik bir idare sistemi, her §CYi dudları mahfuz toprakları çalışılan ve 
oluruna bırakan ve milletin faaliyeti- işlenen sen ve huzurlu b ir vatan. Bun
ni, gelir membalarını yabancıların ka- ların hepsinin fevkinde rejimin da -
zancına terkeden kolonyal iktisadi bir yandı~ı e..c;asları kuran ve koruyan mlllet i
rejim, hülfısa cehil, taassup, ihmal, is- radesının mümessUI ve idaresinin mes'ul ve 
raf, tahakküm, tagallüp, şahsi ve key- murnkıbı Türkiye Büyük Mlllet Mecllsl... 
fi kararlar ve icralar .. İşte kudretsiz - Atatürkün emrinde 
ı k . d "k 1 k ve Yurddaşlar. 
i ve anarşı, ışta istı rarsız ı Medeniyet cihanına bu azlm vı\kıayı ve 

zaf. · · bu manzsırnyı veren rejim, Atatürk Ink ıla-

Kırka~açta yeni hükumet binası açıldı 
İşte o akıbeti hazırlıyan medeni, iç- bıdır. Diin ve bngün yapılan ve yapılmakta 

timai, siyasi arniller ve sebebler ... İştE' olan işler Türk iılkıli\bının yilkwk ldeall 
o arnilieri görerek, an'ane diye yaşatan- hedefine varmak ve Tiirk mllletinl mede -

Kırkağaç (H ususi) - Burada yeni hükılmet konağının açılma töreni çok 
parlak olm~ur. Yeni kaymakamımız Ahmed Harndi Bülb ülkaya açılma 
töreninde güzel bir n utuk söylemiş ve çok alkı.şlanmıştır. Kaymakamımız 
nutkunu müteakib kordelayı keserek hükUmet binasına girilmiştir. B iitün 
davetliler binayı gezmişler, hükUmet binası salonlarında y üz kiş'ı1ik bir çay 
ziyafeti verilmiştir. Resimde açılma tör eninde 'bulunanları kaymakam la bir 
arada görülmektedir . 

ni camla arasında mümtaz bir heyet halifların ve o günleri hazırlıyanların fırsat ne getirmek Icin atılmış temellerdir. 
· bulurlarsa tatbik etmek İStiyecekleri Blz bu lnkıl'tbı, bu rejimi yalnız Turt 
1 rejim .. Böyle bir tcfekkür tarzı, böyle milletınin istiklhli, refahı, ve menfaat.ı lçln 

1 
bir idare sistemi dünyanın her yerin- de~ıı. ayni zamanda medenlvetın ve clh:ın 
de, her znman ve derhal ayni akıbete sulhunun ll!'rleme.c;i ve korunması lçln Atn-

türkün emrinde ve izinde tutmnğn , yüks"lt
me~e. yürütme~e borçluyuz Bütün bu ha -
kikatıere rağmen dışarıdan blzl yanlış go -
renlrr hakkımızda yanlış hfikuınl er vere -
rek bi,.P .şu ' 'ev 'm siyasetin gwretlnl gut
mek htl "!'nl"r bize bilmedl~imlz mak -
sadları 1sn:ı. d ve lzafe eden1er bulunabilir 
ve b!'lki ıcertdc de sakat görı.i.şlü, ynnıı, 

muhalı:emeli vatandaşlur bulunahilir. Dışa
rıda ve lçl'rlde bunların b.detıerinln nı ve 
tesirlerının hic ol<iu~unu bilirim. Fakat, 
vnzlfe Icabı olarak a<ııl bildlı;lm şey, ynpı -

ı • ugrar. 

J · Ata ti.irk inkılabı 
Atatürk inkıHibının neticelerınİ ve 

1 eserlerini ölçebilmek ve Cumhuriyet 
1 rejimi hakkında sağlam bir hüküm ve
rebilmek için o yanll.'j itikad ve itiyad

j ları ve o sa kim siyasetleri ve görüşle· 
' ri de mi.ilahaza etmek şartilc muhake

memizin hareket başlan:gı.cıını o kara 
günlere çıkaırmak icab eder. 

Milli ve realist bir politika 
Atatürk, asil Türk milletinin tarihi

nin her safhasında eserlerini göster -
diği mümtaz hasletlerine dayanarak 
kahraman Türk ordusu ile müstevliyi 

'Inn !!lnsl tahrik ve i~fnl ne olursa olsun A
tatiirkün emrinde ve Izinde Türk milletınin 
sa~a sola sapmadan dosdo~ru yurüyece~ı -
dir. 

TÜRK GENÇLER. 
Her sene sizden binlereesi mP.sleklerinrfe 

tahsillerini ve stajlnrını blUrerek memlel:('t 
rnf\s'ul ve müdür safları arasmda vnılte 

almaktadır. 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 

\'atanın harimi isınetinde boğdı..ıktsn 
sonra -hatta vakıalara ve tarihe sadık 
kalmak ıçın diyebilirim ki - İstikl:il 

Snvaşının daha ilk zamanlarda bu mil
lete layık olan rejimin esaslarını" bul
muş ve kurmuştu. Bu rejimin norınas: 
m illetin iradesile milletin kendini ida
re etmesidir. 'Bu prensipi izah ve ik -
mnl eden diğer esaslar da Türk mil -
!etinin reel görüşüne \'e sağ duygu.;u
na. nsil ve asli karakterine U\'gun , a1< 
la, tecrübey~. bilgiye dayanan insan
ca bir 1efekkür tarzı. Onun icabı ola -
rak da milletin iradesini temc;il edE'n 
bir millet meclisi ve onun vapacnı:!ı 
kanunlar. Takib ve tedvir ed<'Ceği m:!
li ve reaJist bir politika ... 

Blitün cihnn:ı bir hakikat olarak arzede
yim· ki, ı::lzlcr 11tihak ettikçe millici ve lıtkl
lfı.brı sa!lar ı::ıkl:ısmnktn ve kuvveUeşmelc
tedlr. Atatürklin emanetini elinize aldı~ırıı;ı 
giin Türkiye ve Türkler clhanın ııeve<'c!tl. 
hlirmet ve gıpta edece~i mll.cıtesna bir rr:ev-

- Hasan B"y türkçe -
ll'lizde meşhur bır sbz var
dır ... 

• . • c Yıkmak, yapmaktan 
daha kolaydır. derler_ 

... Ne kadar doğru bir 
söz değil m i? .. 

Hasan Bey - Nercı::i 
do~, yahu! Eminönü 
meydanını görmüyor mu • 
sun? 

1 İçtimai. ferdi, hak ,.e hürriyet. ah -

1 

h1k. fazilet, çalışkanlık. tasarruf, me
deni inzibat ve disiplin, asayiş ve ada
let ve hepsinin müeyyidesi ve zabıtası 

cudivet o ı~ cnktır. . 
Büvük At9.tiirk, dördüncü büvtik kurul · 

tnvd~ Iki retimi söyle hi.ilAs.ı. buyurnıuşlnr· 
dı . 

Bu bnvrnmı arnrk('n ve kutlarkPn vat:ın· 

daşlara bu verizeyi tekrar !'tm<''• hterlm · 
c: U('urımı kenanı•da 11•kık l)ir üll~e 

türlü cHi.<ımanlarla kanlı lıori•ııw-,ala-r .. Yıl 
1arca siirerı sat·as .. Ondan ~~01ı rrı içer•de 
<'c dı ... arıda sa 1ıgı ile tanı1nn "''"l tıat't7t., 
'Jeni sos"te•e. yeni det•let ı~> J.ıl' ..., lan ba
~armak icin arasız deıırimlC'r .. 

İşt~ Türk genel devriminin bir kı.sa di -
yeml. 

Var ol Atatürk, sana sonsuz bağlüılt Ye 
mlnnet ..• 
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OŞOK 

Burası dar bir sokax: leree iril1 ufaklı elektrik lfun.balarıilll 
En küçük, en eski evin bile kapısı- aksini orada gönnek mümkün. 

nın penceresinde birkaç lAmba yarn - - Gökyüzü, güneş LŞlğında bile an-
yor. cak bu kadar aydınlık olabilirdi, diyo-
Burası bk' cadde: rum. 
Caddenln her iki tarafındaki mağa

zalar, biribirlerile yarışırcasma aydın
latı:ı.mış .... 

* 
ŞehiT, ~ık içinde Cumhuriyetin On

hc~inci yı:ldönüınünü kutluluyor. Ge -
Burası Eminönü meydaru: 

· Yeni yaptlan sütunlar l.§ık 

meydan apaydınlık .. 
Bması Köprü üstü: 
Karaköye bakıyorum: 

iclılde, 

Aydınlık g~zlerimi kamaştırıyor: 
Denize baloyorum: 

çen on beş yılda olanları düşünüyo -
rwn. 

Ve bir saniye evvel gözlerimi kamaş
tıran ışıklı şehre bakıyorum. Fakat 
artık gözlerim kamaşmıyor. Kendi ken
<time: 

Aydınlıktan başka birşey görünmil.
yor. 

-Bütün bu ışıklar, Cumhuriyet ışı
ğınm yanında meğer nekadar sönük
mü~ler, diyorum. Gök yüzüne bakıyorum. 

ŞehriiJ her köşesinde yanan yüz bin- İSMET HULÜSİ 

u lan biliyor mu idiniz ? ~ 
. Çekirge yağile sabun 

yapılabiliyor 
:A.merik:anm b!r 

çok sabun fabrika- •i( 
ları, sıcak memle- ;::::: Cl 
ketlerd~ üreyen 
çekirgeleri ezerek j 1 
istihsal ettikleri 1 

yağlnrla sabun ~ 
yapmakta·! 
dırlar. Bu ya~, ev· 

Amerikada garib bir saadet 
tecrUbssi 

Amerikanın Luz
yan eyaleti teşrit 

meclısi bir insanın 
erkek olsun, kadın 
olsun, on defa ev· ;{ 
lenme tecrübesJ ~~ 
yapabilece~i ka- r, .. 

naati ile yeni bir 
kanun kabul etmiştir. Onuncu izdivaca 

veli\ buhardan geç1.rilere~ tasfiye edil- kadar saadetini temin edebilecek bir eş 
bularnıyan kimseden, artık evlenmek 
hakkı alınmaktadır. 

dikten sonra kullanılmaktadır. 

* OUnyamn en garib mUzesi * 
Dünyanın .gariıb müzeıennden biri de Fildişi ne zaman işlen ir? 

:Almanyada Altenbuııg şatosunda bulun- Biliyor musunuz r_ 

maktadır. Bu, bir iskarnbil kağıdiarı mü- ki fildişl üzerine ~. - • ~' 
zesidir ki (50) Ibinden fazla çeşidde !s- hak işlerinde çalı- ~~ JJ 

~ kambil kiğıdı nevini ihtiva etmektedir. şanlar günün gece 
yarısından sabaha "'/) 

Nevyorka a'; bir i~tatistik ::ıd'::' •l•:.ıı:;:;: ·.aı 
Nevyork ahalisi, resmi istatistiklere Bunun sebebı bu- ' 

göre .günde 70 ton tereyazı, t 50 ton yük şehirl~ııdıeki nakil vasıtalarının hu-

250 ton patates, 200 ton ~eker ve bir sule getirdiği yer deprentisidir. Fildişı o 

milyon yumurta istihlak eder. kadar hassastir ki en ufak titreme, der-
Hergün Nevyork şehrine girip çıkan- hal işlenen parçanın bozulmasına sebeb 

ların sayısı 2 milyon kişidir. olur. 

* * Parisde otel bollugu Parah rekiAmm tarihi 
Pariste 1799 otel, 12875 restoran, Gazetelerde parah reklAm usulü ilk 

3076 berber salonu ve 19737 kahve dtfa Fransada 1836 da tesis edilen Mat-

vardır. Otelde yaşayanlarm büyük bir 
kısmı yerli ahalidendir. Bunlar, otel 
ücretlerini ev kirasından daha elverişli 
bulmaktadır lar. 

buat adlı gazetede Emil dö Jirarden na
mındaki gazeteci tarafından ihdas edil
miştir. O zaman paralı rek18.m yapılma
sına şiddıetle hücum edilmişti. 

Evlenmek 
isliyen bir gene 
Şöyle bir mektub aldım: 
c- 23 yaşmdayım, kendimi ve 

allemi geçindirecek kadar maaş alan 
bir adamım. 

1 7 ila 22 yaşlarında, ev işlerinden 
anlar bir kızla evlenmek istiyorum. 
Benimle evlenmeğe talib olanlar 
lutfen şartlannı bildirsinler. Müs -
tear adım: (K. F. A.) dır." Hakikisi
ni adresirole birlikte mektuhuma 
le-:4fediyor:um, isteyene verebilirsi ~ 
niz.• 
· Gerçekten bu mektubun altında 
sarlh bir adresle isim mevcuddur. 
· Fakat ben ilave edeyim: Okuyu -
cum İstanbula bir hayli uzak, mem
leketin nisbeten az marnur bir köşe
sinde oturmaktadır. Eğer tesadlifen 
kendi y~adığı muhitten bir ses çık
mazsa, mesela İstanbul veya Erzu
rumdan ,gı,z.lell:Ailecek bilr mektubun 
sahibile nasıl anlaşabilir? Aniaya -
rnadım. Bununla beraber arzusunu 
is'af ediyorum. 

* Ankarada Bay (A. T.) ye: 
Hastasınız, doktorlar verem 

diyorlar. Fakat derd ilerlemiş de -
ğildir, ıgeçecektir. Bu noktadan müs
terihsiniz. Fakat ruh! ve manevi hu
zurunuz yerinde değil~ Zevcenizden 
mektub alamıyorsunuz, aynimak ni
yetinde dlmasından şü~eileniyor ,. 
sunuz, ıve bu şüıbhe sizi kemiriyor. 
Çünkü zevcenize sönmiyen bir a~k
la bağlısıruz. 

Çocuğum, bu vaziyette bir gencin 
nekadar ıztı.rab çelrebileceğini tak

dir ederim, fakat kendinizi biraz 
maddi düşünmeye de ahşt.ınnanız 

lazım: Bu hastalık geçecektir, mu 1 

hakkak size doktorlar da söylemiş 
olacaklardır, geçmesinin bağlı vl -
duğu ilk şart bir, iki, belki de üç yıl 
evlilik hayatından uzakta yaşamak

tır. Bu takdirde, eğer öyle istiyorsa, 
zevcenize scr:bestisini iade etmeyi 
düşünmek doğrudur. 

Sonra: 
- En kuvvetli aşk, sevdiğinin 

menfaati icab ettiği zaman kendisini 
feda €tmesini bilenin aşkıdır, der -
ler. Halbuki bu mcselede yalnız o -
nun deği'l, aizin menfaatiniz var. 
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Hamidiyeye çarparak batan vapur 
davasinın muhakemeslne devam edildi 

Yüz adalelerinin geıviieyip sarkmama
sı, kat yerlerinin \birer kırışık ve çizgi 
halini almaması i- Dinleneo ehli vukuf batan (Ordu) vapurunun akıntıya 
çin yapılması ıa- kapılarak Hamidiyeye çarpmış olduğunu söyledi1er 
zrm gelen şeyl ~r 

şunlardır: 

1. ılkşamları su 
sabun la yüzü :yi 
temizlemeli. Yu~ 

muşacık bir .fırça 

da kullanılırsa. fe
na olmaz. Fakat 
her gece degn. 
Haftada bir kere .. 
ve pek yumuşak 

bir fırça. 

2. Kuru derilil~r 
bu temizliğin ar-
kasından derhal ya~h, besleyici bir 
krem sürmelidirler. Yağlı kremden mak
sad nebati ve hayvan! ya~lardan yapılan 
kremlerdir. Biliyorsunuz ki maden1 ya~
lar temizleyicidir. Bunlardan yapılmış 

kreınler beslemez, ancak temizler. Cil de 
nüfuz etmez. Zaten bunlann derinin içi
ne girmeleri iyi değildir. Sade üstünil te
mizlemeli, hemen silinmelidlr. Şu halde 
sabunla temizlendikten sonra kullanaca
ğmız krem bu de~il, <k>ğ'rudan doğruya 
hayvan ve ne'bat ya~larından alınma 

kremleroir. Kreminiz yoksa yerine lana
lin, axonıge de kullanabilirsiniz. Ancak 
ne yağlı kremi, ne de öbürlerini burnu~ 
nuzun ucuna sürmeyiniz. Burun ucu esa
sen yağlıdır. Bir de siz yağlarsanız delik
leri açılır. Parlar. Burun ucunu bilalds 
vakit vakit bildiğiniz limon suyu ile ya
hud alcool caınphree ile silmelidir. Bun
lann ikisi de sıloştırıcıdır. Açılan veya 
açılmaya yüz tutan mesamelerl sıkıştırır. 

3. AdaJelerin sarkinaması için yüzü
nüzle meşgul olduğunuz zamanlar daima 
ağzı alabildiğine açık tutmalıdır. Bu va
ziyette - sarkınaya lb~amış dahi olsa -
adaleler g-erilir. Elinizin dokunmasından 
müteessir olmaz. Gevşemez. 

4. Eğer incecik kırmızı. damarlarınız 
- bilhassa burun ucunda - cildinizin üs
tünden görünmüyıorsa yüzünüzün ada
l~lerini buzla da katılaştırabilirsiniz. Bu
zu doğrudan doğruya de~il, bir tülben
din üstünden dolaştırırsınız. Yani ya bu
zu bir tü1bende sararsınız, ya da yüzü
nüzü ... 

Yemek bahsi: 

Kaşgır pilavı 

Lüzumu kadar yağlı eti kuşbaşı doğ
rayıp tuzlıyarak bir tencerede kavur -
malı. İki soğanı halka halka kesip biraz 
sade yağında pembeleşinceye kadar kı
zartmalı. Gayet ince doğranmış havucu 
içine atıp biraz çevirmeli, sonra ftstık, 
üzüm, tarçın, kakula, tuz ve biberini 
koyub karıştırmalı. Tencerenin dibin
de duran kavrulmuş etin üstüne yıkan
mış pirinçten bir sıra, bunun üzerine 
soğan ve havuç malılutundan bir sıra 
olmak üzere kaJt kat isti:t etmeli. Kay
nadığı zaman kanşmaması için listüne 
bir kapak örtmeli. Sonra fıkır fıkır 

kaynıyan et suyunu ilave etmeli. Su 
kami1en çekilip kabarıarcaya kadar 
mutedil ateşte pişinneli. Bir tepsiyi 
tencerenin ağzma kapayıp altüst ede
rek pilavı oraya almalı, etler o zaman 
plavın üstüne çıkar. 

Bunun üzerine sıcak suda haşlanarak 
kabuğu çıkanlınış badem de az yağda 
kızartılarak dökülürse çok nefis olur. 

Dolmabahç.e a.çı.ldaırında ltlamıdiye o dakikada orada bulunmuş olmam 1! .. 
kruvazörüne- çarparalt batan ve gemi zım gelir. Ordu süvarisinin vapuru 
aşçıs:ırun ölümile net:icelenen Ordu saneağa almamış olması, lbir lıata sa • 
vapurunun silvarisi Mahmud kaptarun yılmaz. Geminin akıntı tesirile kaç mil 
muhakemesine Ağırcezada devflm e - gittiğini gösteren 'bir alet de yoktur. 
dilmiştir. Halen Hatay süvarisi olan Ordu va~ 

Dünkü celsede <tinleni'len eh.ll vu - purunun ikinci kaptanı Remzi do 
kuf Şevket, mahkemede hadise etra - mahkemede §ahid olarak dinlenilmiş 
fundald mütaleasım hülAsaten ~öyle vıe: 
anlatmıştır: -Kaza vuku bu1ltluğu sırada ben 

- Ordu vapurunun şiddetıli akıntı demir başında idim. Biran, Hamidiye· 
tesirile Hamidiye üstüne d~mesile 'ka- ye çok yaklaştığımızı gördiim. Bu va .. 
za vukua gelmiştir. Akıntınm derece- ziyette çarpışmamak imkAnsızdı. İşte, 
sini gece 'tayin edebilmek mümkün o- bu sırada kaptan, terki setine emri ver .. 
lamaz. Kaptan akıntının şiddetine gö- di. Kazaya sebeb olan suların fazla ce .. 
re Anadolu yakasına yürüyen vapuru reyanıdır. 
Kızkulesi istikametine çevirmekle bel- Demiştir. -
ki kazayı önli~bilirdi. Fakat, bu hu - Mulhakeme, diğer bazı tahkikah! 
susta kat'l bir§ey söy'liyebilmem· için ikmali için talik edilmiştir. 

• 
GörUmr.esinin kolunu jiletle 
kesen kadın adliyeye verildi 
Dün, göl'ÜınC!esinin kolunu jfletle 

kestiği iddia edilen Meliiha imıtnde §ık 
ve genç bir kadın Adliyeye verilmiş -
tir. 

İrldiaya göre, Meliha iki sene kadar 
evvel kocasından boşanml§, bu sırada 
görürncesi Şükranla da aralannda 
bir münaka.şada, Şükranı kolundan 
yaralıyarak Ankaraya kaçmıştıı'. 

Meliha, soııgusu sırasında bByle bir 
hadisenin vlli olmadığını söylemiş -
tir. 

Hakim Reşid, tahkikatiaki bazı nok
san1arın ikmali için evrakın Müddeiu
mumiliğe tevdiine, suçlunun ikamet -
gaha rapten serbest bırakılınasına ka
rar vermiştir. 

Polis te: 

6 yaşında bir çocuk merdivenden 
dü§tü 

Nlşantaşmda İıldncılayazma soka~da o
turan Mahınudun o~ıu 8 yaşmda Abdul -
lah, evde Ôynarken ay.a~ı kayarak merdt -
venden aşa~ yuvarlanınıt ve b~mdan ya
ralanarak tedal'i altına alınmıştır. 

Vapuran halalı bir ~emura 
takılıp yaraladı 

Galata nh tımmda bağh İtalyan bandı -
raıı Alelcıina vapuruna balık ytlklemekte 

olan bahkhane memurlarından Habib, bo -
ğazına vapurun tel halatı takılarak yara -
ıanmıştır. Yaralı teda.vi altına a.lınmıştır. 

Bir kız it göriirken dn,np 
yaralandı 

Kadıköyünde RıhtıılWkele soka~da o -
turan 15 ~da zeld.ye, muttakta dola§ır
ken ayağı kayarak yere d~ü,, ve vücu
dtlnün muhtelif )'erlerinden yaralanmıştır. 

Bir otomobil kazasında iki kiti 
yaralandı 

Eski Yeniköy nahiye mUdUrUnUn 
yeniden tevkifi isieniidi 

Evvelce yapılan rnuhakemesi rıcti .. 
cesinde, iki sene müddetle hapse mali« 
kfun edilen ve i'kinci defa Temyizin 
karan nakze1mesi üzerine, tahliye o ... 
lunarak muhakemesi yeniden rüyet o
lunan rüşvet alınaktan suçlu sabık 
Yeniköy nahiye müdürü ~laeddinin 
davasına Asliye birinci cezada dün de 
devam edilmiştir. 

Dünkü celsede, Müddeiumumi İh .. 
san, 1609 numaralı kanun mucibince 
yeniden tevkifini istemiş, suçlu vekili 
buna itiraz etmiştir. 

Mahkeme, bu hususta bir karar vcı·· 
mek üzere duruşmayı başka güne bı ... 
ralmuş tır. 

ı Mateferrik: 

Y e§ilay um um menafiine yarar 
cemiyetler meyanına konuldu 

Gençliği alkol ve uyuşturueu zehir .. 
lere karşı uyanık bulundunnak için on 
sekiz senedenberi çalışan· Yeşilay ku .. 
rumunun mesaisi hükfunetçe takdir e
dilerek kurum umum menafiine yarar 
cemiyeeler meyanına i~ edilmiş ..! 
tir. 

1, dairesi reisi ~Jehrimize geliyor 
Karadenizdeki 1urnesini bitirdikten 

sonra Akdeniz havali.Sindeki iş dairele· 
rini teftiş etmek üzere bir müddctten• 

beri seyahatte bulunan i.ş daireleti u· 
mum müdürü Enis Behiç, pazartesi gü .. 
nü fehrimize gelecektir. 

Bir adamı yılan ısırdı 

Şehremininde Mecldlye ma-hallesinde otu· 
ran Mehmed, elinde bUyük bir yılan olduğu 
halde zabıtaya müracaat etmiş ve bu yılan 
tarafından kolundan ısırıldığını iddia eyle~ 

Şoför Vehbinln idaresindeki 2074 numa - miştir. Mehıned, yılanla beraber Gureb'a 
ralı otomobil, Karagümrük 1sttııamet1n.den. hastaneSine gönderllmlşse de yapılan mu· 
gelerek Fatih tramvay duraiına )'akl~tığı ayene netleesinde yılanın zehirsiz oldu~U 
sırada önünde bulunan tranıvayın yanın - anl!l.§llmı.ştır. 
dan geçmek ıstemiş ve tam bu ~nada tram- • • 
vaya blnmek üzere olan Fatlıhte Iarkv~e Bır otomobil kazası 
soka~nda oturan Güll.urla. Kaba.ktıla.kta Şoför Zülfiltarın idaresindeki 2005 numa.• 
Ceviz soka~ mukim Mehmede 9&lP& - ralı otomobil, Şehzadeba.şından geçerken 
rak her tkisini de vücutllerinin muhtelt.f yer- caddenin bir ta.M.fından dl~r tarafına geç~ 
lerinden yaralam~. "l\a.ra111aır Gureba. mek ıstiyen Behçet 1.s:minde bir falısa c;:ır~ 
hastanesinde tedm altına altnml4lar, suç- parak ba~ğmdan yaralamış ve şoför yaka• 
lu yakalanarak tahklkata bıa.şlanml.ftır. lanml,'Jtır. 

Bacaksızın maskaralıklan : Mücadele f 
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[ Kadm şapkalannm modelleri nerelerden almıyor? 1 1 M iZAH 1 
Karagöz tiyatroda 

Ycı.zanı lvnel Haliin 

Şapkacılar «Yeni modeller bulduk,, diye ÖTÜD.meeinler, yaptıkları kopyacıbktır. 

ı EDEBI BOR MESELE ı 
Hacivad - (Perdeye geiir) YAr bana 

bir eğlence meded! 
Karagöz - (Pencereden baışını uza

tır) Şimdi geli~rum sabret. 

Bizim klisiklerimiz var mıdır ? 
Hacivad - Sabrede ede çatlıyacağım 

ayol. 
Karagöz - Sakın ha, Çckoslovakya 

gibi her parçan birinin elinde kalır bil
miş ol! Davanın ibresi ( var ) ile ( yok ) arasında o derece 

şaşırıgor seyrediyor ki insan adeta 
sür'atle 

- Hacivad- Ne olursun Karagöz aşagı 
in. 

Niz.amed(iin Nazif, Agah Sırrı. Isken-ı 
der Fahreddin, Yusuf Ziya, Orhan Seyfi, 
Etcm İzzet, Bürhan Cahid, M. Turhan 
Tan, Ercümcnd Ekremden sonra bugün 
de Hakkı Süha ve Selami 1zzet cKlftsik
lerirniz var nudır, yok mudur?• sualini 
cevablandırmış bulunuyorlar. 
Edebiyatımızın istikametlni gösteren 

bu meselenin i.bresi (var) la (yok) ara
sında o derece sür'aUe seyrediyor ki, in
san adeta şaşırıyor. 

İşte son iki cevab: 
.;\lulıarrir, edebiyat hocası Hakkı Sü

hn şöyle diyor: 

- Bizim kliısiklerimiz kimlerdir? 
Diye soruyorsunuz. Klasik şahsiyet1e

rin yetişmesi için, bir takım şartların 
vücudü gerektir. Bunların en başında, 
dilin en mütekfunil şeklini almı~ bulun
lTıası gelir. 

Füzuli, Nef'i, Baki gibi şairlerimizi, 
klôsık saymak, bu bakımdan imkansız
dır. Klas!ğin 15ik bir san'a! oluşu Çin dı
van cdebiyntımızı hududları dışında b:
rakır. 

Yalnız, taklidci kaideci bir edebiya•. o
luşu, divan san'atımızı biraz klasik va
sıflara ulaştırır. Fakat şartların en mü
himleri kendisinde yoktur. 
Eğer klasik kelimesine, arkasında tak

lidcilcr sürükliyen bir mana veriyorsa
nız, o zaman konunun özünden uzaklaş
ınış oluruz. Her çağda böyle birkaç kud
retli san'atkiır doğabilir. 

Bizim gerçek klasik?erimiz için muhit, 
ancak şimdi hazırlanabilmiştir. Dil, bü
tün pürüzlerini, cevherini bulandıran ya
bancı unsurların h€i)sini atmış bulunu
Yor. 

Bundan sonra artik eserler, kolay ko
lay eskimiyecektir, sanıyorum. 

Selimi İzzet Sedes 

Selami İzzet beni karşısında görünce 
gülerek başını salladı: 

- Bütün hüsnü niyetime rcı~men .. 
- Cevab vermiyecek misiniz? .. 

- Hayır, bütün hüsnü niyetime ra~-
lnen sunle (vardır) diyemiyeceğim. 

- Pekif dedim. Ben de muhakkak 
(vardır) oevabıru almak için dolaşmıyo
rum. 

Önüme bir d-este kağıd koydu, konut
ınağa başladık. 

- Evveıa klasik manada klasili tarif 
~nıek lizım. Edelim: 

1 - Klasik eser, lbirçok bakımlardan 
otorite keSbetmiş olan eserdir. 

2 - Zevk yüksekiili ve üslQb safiyeti 
bakımından kendi nevinde örnek te§kll 
&den eserdir. 

3 - Müteadd.id örnekleri mevcıui Cllan 
teerdir. 

Hakkı Süha 

Seldmi !zzet 

Bir de edebi tarifi var, güzel ve do~ru
ya gitmek: · G\i'zeli ve doğru -
yu emsalsiz bir zevk ·çerçevesi içinde gör
mek ve güzelle dıo.j"ruyu bu çerçeve için
de canlandırmak. 

Şimdi bu benim tarifiine göre: Bizde 
klasik .bir devir vardır veya bizim de kla-

siklerimiz vardır, demek yanlı.ş olur. Fa
kat benim tarilimin haricinde biri çıkar 

da klAsili başka türlü tarife kalkarsa 
o da dofru olmaz. 

Biz~ klAsik devir ve muharrir yoktur, 
diyorum. Çünkü; bmm devrimize kadar 
daha do~ yakın çağiara kadar Türk 
dilini temizlemek için, tasfiye etmek için, 
süzüp durultmak için ortaya kimse atıl-

mamı~ır. Dilimiz hennz ekmel bir dil 

halinf alın~. EkJne.l bir dil olma
yınca klAsik edebiyat olmaz. 

Devr.imize kadar iyi~ ve doğruya gi
den, iyiyi ve dolruyu bulup herkesin ak
lından ceçen, berkalıiD aklına gelen bir 

fikri en iyi tar7Jdıa ifade etmiş mütefek- Karagöz - (Perdeye gelir) Anlama-
kirlerimiz görülmemiştir. Fikirsiz, dün- dım, ne dedin? 
yaca red ve cerhedilmiyen veeizesiz kla- Hacivad - Demem o deme değil, ben 
sik edebiyat yoktur. bendeniz ben hakipaye ... 

Nasıl vardır, diyeyim ve nasıl varol- Karagöz - Fazla saçmalama tokadı 
duğ'Llnu iddia ediyerlar ki, elim bir harb yersin! 
sonu istiklalimize kavuştuk; yeni düşün- Hncivad- Ne kızıyorsun Karagöz, ben 
celerle modern bir Türk edebiyatma seni tiyatroya .götürmeye ~elmiştim. 
doğru hamle etm$ başladık. Öz ve saf Karagöz - İşte bu fena değil, gidelim. 
türkçeyi ararnağa koyulduk. Eski Yunan Hach•ad - Haydi öyleyse tramvaya. 
ve Latin edebiyatma vanncıya kadnr Karagöz - Biraz dur, elbise değiştirip 
her dilden ve her milletin edebiyatını gelirim. 
dilimize çeviriyoruz; sahneye ehemmiyet Hacivad - Elbisende ııe var ki? 
veriyoruz. Fütürist §airlerimizle, divan Karagöz - Bir şey olmadığı içn değiş-
cdiblerimizi karşı karşıya cenkleştiriyo- tireceğim ya, benim tramvay elbisem 
nız.. Bu Rönesans devrinde oldu~umuzun <ıyrıdır. Malum ya, tramvay kapısına do
cerhedilemez bir delilidir. Bugün klfısik kunan elbiseden hayır kalmıyor. 
bir Türk edebiyatı yaratmak için çırpı - Hacivad - Tramvaya binmeyiz, oto-
nıyoruz. Bence Rönesans klasisizmden büse bineriz. 
evvel do~ar. Binaenaleyh bizde de bugün Karagöz - İki saat bekle, gelirim. 
bazılarımızın (var!) diye iddia ettiklc:-i Hacivad- Neye? 
klasik ıbir devir doğacaktır. Daima yımi Karagöz - Kendimi hayat sigortasına 
bir edebiyat tekniği, yani yı:>ni bir clil bir koyacağım dn .. 
millet teşekkülile ayni zamanda Hacivad - Bu da olmadı. Otomobilc 
tesadüf eder. On altıncı asırda Linelim. 
İtalya ve İngilterede, on yedin - Karagöz - Hayhay amma, bir maske 
d asırda Fransad-', on sekizinci a - lazım. Nereden bulaca~ım? 
sırda Almanyada nasıl bugün klasik de- Hacivad - Maskeyi ne yapacaksın? 
diğimiz devirler doğmuşsa, bizde de bir Karagöz - Beni otomobilde görürler-
Maletb, bir Dante, bir Şekspir doğduğu se, paralı zannederler, borç istiyenlerin 
gün klasik edebiyatımıza yol açılmış o- ellerinden kurtulamam. 
lacaktır. Hacivad - Yaya gidelim. 

Nusrct Safa Coşkun Karagöz - Gerçi mahzurları var am-
------ ma hepsinden iyisi gene o .. nereye gıde

Not: Agah Sırrı Levendin cevabında 
(bu kabil eserlerin eski edebiyatımııda 
çok olmadığı) (çok olduğu.) şeklinde çık
m~tır. Düzeltir ve özür dilerim. 

Nu. - Sa. - Co. 

ccğiz? 

Hacivadı - Beyo~luna, tiyatroya .. 
Karagöz - Bien. 
H~h·ad - Bir enden mi çıkıyor, ken

dine pii "Y\a mı yaptırıyorsun?. 
Karag 1. - Ma §er ami. 

··--·························································· Hacivad - Şıra mı istedin, bir tıracı-
Bütün kazalarda haterat dan içeriz. 

mücadelesi yapddı Karagöz - Ne anlamaz insanmışsın, 
Beyoğluna çıkaca~ız dedin, ben de eg-

19 36 senesi ilkbabanndan itibaren 
Vilayete bağlı kazaların bududları da
hilinde muhtelil emraz, haşerat ve mu
zır hayvanlarla mücadeleler yapı! -
mıştır. 

Bu sahada sarfedilen büyük gayret
ler az zaman zarfında müsbet neticeler 
meydana getirmiş, köylüler büyük za
rarJardan kurtulmuşlardır. 

Yalovada çekirge, zeytin sineği, Di
yaspis. Beykoz, Üsküdar ve Kar!alc.la 
iponomot, karpokapsa ve zeytin sine
ği, Bakırköy, Silivıi, Çatalca kazala -
nnda da ehenuniyetli mikdarda çe -
kirge mücadeleleri yapılmı§, başerenin 
zarar yapmasına meydan verilmemiş
tir. 

Bütün kazalarda domuzların itlafı i
çin büyük faaliyetler sarfed~lmiş, tes
bit edilen mükellefiyet, köylerde ~ama
mile Yerine ızetirilmistir. 

zersiz yapıyorum. 

Hacİ\• ad - Ne egzersizi? 
Karagöz - Ne egzersizi olacak, fran

sızca egzcrsizi. 
Hacivad - Va2ıgeç .. biz tiyatroya gi

deceğiz.. haydi durma gidelim. Yürüse
nı: .. yoruldun mu? .. Hay,di haydi.. işte gö
ründü. 

Karagöz - Kapısında tKan Kardeşle
ri!) yazılı. Buradakilerin hepsi kan karde
şi mi? 

Hacivad - Karagöz dikkat E:L •• 

Karagöz - O kim o? 

Hacivad - Bed.ia, Ferdi J.i'onştaser .. 
Karagöz - Devam et. 
Hacivad- Neye? 
Karagöz - Ufı yarıda kesme, İspan

yol asilzadelerinin isimleri dört kelimede 
bitmez. 

Hacivadl - İspanyol asilzadesi değil.. 
k ısa c ası Bedia .. 

Karagöz - Anladım. Yanındaki kısa 

cası Bedia. 
Hacivad- Yok canım, adının kısacası 

Bedia demek istiyorum. Yanındaki kısa 
boyluyu kasdetmedim. Onu soruyors;ın 

Şaziye. 

Hacivad - (Bed.iayı selamlar) Vay e
fendim takmış, takıştırnuş, çakmış, ça
kıştırmış, iki dirnem bir çekirdek, nere
den gelip nereye gidersiniz? 

Karagöz- (Hacivadı taklid eder) Vay 
efendim, (sözün arkasını getiremez, Ha
civada bakar, Hacivad bir şey söyleme.. 
yince lafı değiştirir.) Bizim Karagöz bir 
zamanlar gümrük memurluğu yapmıştı 
da herkese nered-en gelip nereye gittiğini 
sormak adeti oradan kendlsin~ anz oldu. 

Bedia - Şey efendim, provndan dön;t. 
yorduk. 

Karpgöz - (Hacivada) Burası tiyatro 
değilmiş, terzi dükkfınıymış .. baksana b:ı. 
yanlar provadan dönüyorlar. 

Hacivad - Piya<rln provası demek is 
tediler . 

Karagöz - Hiç te duymamıştım. Şimdı 
duydum. Meğer piyazlar da ölçüyle, pıo
vu ile oluyor ha. -Gerçi bir insanın piyaz· 
lurken; ölçülü hareket etmesi femt bir 
şey olmasa gerek. 

Hacivad - Sus Karagöz, Hazım geli-
yor. 

Karagöz - Üç kişi geliyorlar .. 
Hacivad - Hazım ortadaki. 
Karagöz - Sa~ındalti büyük babas1, 

solundaki torunu mu? 
Hacivad - Yok canım sağındaki Bch· 

zad, solundaki de Vasft. 
Karagöz - Bunlar necidirler? 
Hacivad - Neci olacaklar .. aktör. (Her 

üçü yanlarına gelmiştir). Baylarım se
lam sabahsız nereye gidiş. 

Vasfi- Aman Allahım, Karag:;zıe Ha
rivad gelmişler. Hazım şunlara bak Sun
lsra .. 
Hazım - Karagöz sen burada ha. 
Karagöz - Çok şükür bir tanıyana 

rastladık. Nasılsın bakalım? 

Hazım - Çok iyiyi m, sen nasılsın? Bi-
rinci ikramiye iki yüz bin lira .. 

Kar.göz - Ha? 
Hazım - Bir bilet yüz elli kuruş. 
Karagöz - (Hacivada) Hacivad bu a-

dam hoşuma gitmişti amma, konuşur

ken saçmalıyor. Hele ili ihtiyarın bir e. 
lini öpelim. (Behzada) Efendi baba veı 
elini öpeyim. 

Behzad - El öpenlerin hiç olmasın. 
Karagöz - Çattık. 

Hacivad - İhtiyarlı~ını ne diye yüzü
ne vurursun? 

Karagöz - Pot kırdık ha.. dur tamiı 
ederim. Oğlum Behzad nasılsın, mektebi
ni bitirdin mi? .. 

Vasfi atılır - Karagöz amca, onu bil· 
miyorum ıınıma ben Tuhlei Vehbiyi cz
berledim., isterscı1 okuyayım. 

Bu sırada Cahidıe ile Samiye görünür-
ler. 

Karagöz - İstanbulspor geliyor. 
Hacivad - İstanbulspor mu geliyor? 
Karagöz - Baksana sarı, siyah .. 
Hacivad - Onlar Cahide ile Samiyel 
Karagöz - Ya öteki, lastik top gibl 

z:plı:.·a zıplıya gelen de kim oluyor? 
Hacivad - Şevkiye. 

(Devamı 9 uncu sayfada.) 



SON POSTA 

~~~?Ihuriyetten evvelki mektep
1 

Eski devinieki mekWb, "?:günki! 1 1 
mektebe hiç benzemezdı. Bugıc.n seve 
seve gittiğiniz mektebinizi gözü.nii.ziin 
önüne getirin. Bir de aşağıda okuya
cağınız Ömer Seyfeddinbı cFalaka• 
isimli hikayesinde anlattığı mektebi 
düşünün. Eski mektebin ne kadar fe
na, ne kadar iptidai olduğunu anlıya
caksınız.,, 

Her sabah Çar~ı camıının arkasındaki 
harab zaptiye ahırlannın önünden, bir 
serçe sürüsü gibi, cıvıldayaraK geçerdik. 
Mekteıb biraz d'aha ilerde ... alçak duvar
lı, oldukça geniş bir avlunun ortasında 
idi. Bir kattı; etrafında yükselen büyük 
kestane ağaçlarının biıtbirine karış:nış 

koyu gölgeleri bütün çatısını kaplardı. 

Biz daha avlunun kapısından girmeden 
Hoca Efendinin bulunup buiunmadığını, 
şöyle bir bakar, anNır:dnk: 

- Abdurrahmançewbi gelımf mi be? 
- Gelmiş, gelmiş ... 
Abdurrahmançel~ Hoca Efendinjn 

ihtiyar eşeğiydi. Siya:h, huysuz, inatçı bir 
hayvan ... Her sa1bah bizim gi.bi erkenden 
m~ktebe gelir, akşama kadar kalır; evle
rimizden nöbetle getirdiği.miz kucak ku
cak otları, yazsa ağaçların, kt§sa sol ta
raftaki abdestlik sundurmasının altında 

yavaş yavaş yerdi. Ona su vermek, onu 
tırnar etmek mektebdıe b.lr ımtiyazdı. Ho
ca Efendiye kim yaranırsa bu mükaiatı 
kazanırdı. Mektebin kapuma dar taş bir 
merdivenle çıkılırdı. İçeri girilince ta 
karşıya Hoca Efendinin rablesi gelirdi. 
Rahlenin önünde top yavrusu müdhi~, 

tuhaf bir tüfek gibi siya!h kayışlı ağır fa
laka asılı dururdu. Hepimiz kırk çocuk
tuk. K~ları birkaç ay evvel bizden ayı
rarak başka yere kaldrrmışlardı. Sınıf 
taksimi filan yoktu. Eli:tlbeyi, Ammeyi, 
her şeyi bir ağızdan okuyor, rakamları 

bir ağızdan sayıyor, bir ağızdan ilAhi söy
lüyorduk. Bütün dlerslerimiz yeknesak, 
umumi bir bestenin asla manalarını an
lclllladığımız gülteleri idi. Hoca Efendi, 
aksakallı, uzun boylu; ba~rtkan bir ih
tiyardı. Yaz, kış, daima cübbesiz, abdest 
almağa haZ1rlan:ını.ş gibi kolları, paçaları 
çıplak, sıvalı, yerıinde ohırurdu. Öğleden 
sonra Çarşı camiini süpürrneğe gidip hiç 
gelmiyen kalfa daıha gençti. Müezzinlik 
te yapıyordu. Bize şeker, leblebi, keçi
boynuzu, hünna.p, iğde vesarre satardı. 

* Gönenden ge]diğimiz gündenberi bu 
mektebe devam ediyordum. Amma ders
ten, mersten hiç haberim yoktu. Bir a
ğızdan okumağıı: başladık mı, ne olursa 
olsun, ben de karışır, bağırınağa başlar
dım. En birinci zeıvkhn falaka tutmaktı. 
Falaka tutmak ... Fakat bir gün hakim 
efendi ile setre pantalonlu, g:~Iınez su
ratlı biri geldi. 

-Kaymakam Bey, Kaymakam Bey! 
Dediler. Sakalsız, esmer, uzun boylu, 

aksi bir adam. Kapıdan girer girmez Ho
ca Efendinin işareti üzerine hepimiz a
yağa kalktık. Birisini ça~nyormuş gibi 
rlini, başını sallıyarak bizi oturttu. He
pimizi ayrı ayrı gözden gaçirdı. Bir ka
çımızı akutmak istedi. Halhuki biz tek 
r.ğızla, ahenksiz okuyamazdtk. Yüzünü 

buruşturdu. Yere bakarak başını salladı. 
Sonra gözlerini Hoca Efendinin ba~ında 
asılı duran falakaya dikti: Baktı, baktı. 
Ömründe Hk defa bir falaka görüyormuş 
gibi dikkatle baktı. Döndü, 9el~m verme
den çıkarken: 

- Biraz dışarı gelir mısiniz Hoca E
fendi?. 

Hoca Efendi titriyerek divan duruyor 
gibi kol1arını önüne kavuşturarak yürü
dü. Hakim Efendi ile Kaymakamın ar
kasından bahçeye çıktı. Dışarıda ne ko
nuştu.klarını bUmiyorduk. Lakin falaka 
ertesi gün yarinde yoktu. 

- Falaka yasak olmuş ... 
Diyorlardı. Sözde KaymAkam Bey ya

sak etmiş! 
Dayak korkusu kalkınca biz, kırk ço

cuk, öyle azdık, öyle kudurduk ki... Ne 
yaptığımızı bilmiyor, artık hiç hacayı 
dinlemiyor, yüzüne leblebi atıyor, min
derine iğne koyu~r, pabuçları saklayıp 
onu aaatlerce, arattınyor, yalvartıyar-

duk. Dayak:sı.z bizi okutamıyacağını an
lıyan Hoca Efendi nihayet gene bir gün 
falakayı çıkardı. Amma başı ucuna as
ma.dı. Oturduğu minderin arkasına sak
ladı. Fakat şimdi kim kabahat yaparsa 
eskisinden fena dövüyOT'du. 

* İyice hatırlıyorum; kırk çocuk, hepi
miz müttefiktik. Aramızdan müzevir 
çıkmıyor, Hoca Efendiye karşı tek bir 
vücud gibi hareket edi,yorduk. Bir gün 
bahçede sözbirliği ettik İçerde hepimiz 
birden esneme~ başladık. Hoca Efendi 
de esnemeğe başladı. Zavallı ihtiyar uyu
yuverdi. O zaman kalktık, ralılenin üze
rindeki enfiye kutusunu aldık, hepimiz 
çektik. Bütün mektebin içinde bir hap
şırmadır gitti. Hooa Efendi gürültüden 
uyanınca işi anladı. Enfiyestni kimin çal
dığını sordu. Bir ağıı.zdan ahenkle: 

- Bilmiyoruz, bilmiyoruz. 
Dedik. 
- Hepinizi f.alakaya çekeceğim. 
- Bilmiyoruz, bilmiyoruz. 
-Kimse söylemiyecek mi? 
- Bilmiyoruz ki, bilmiyoruz kı ... 
- Bilmiyor musunuz, pekala, Necib 

git camiden kalfayı çağır, çabuk. 
Bei dakika sonra kalfa geldi. Korkunç 

bir sahne başladı. Sopayı biri bırakıp biri 
alıyordu. Nöbetierne falaka tutuyorduk. 
Hopimizi sıra dayağına çektiler. Buglin
dcn sonra Hoca Efendi esneme ile hap
şı.rmayı en büyük kabalıat sayıyordu. 

Hele hapşırmak ... Kazara, kendiliğinden 
hapşıranı: 

- Benimle eğleniyor musun? 
Diye yere yıkıyor, bayıltıncıya kadar 

döğüyordu. Aksi gi'bi benim hiç durma
dan esniyeceğim geliyor, hapşırmak isti
yonium. Birkaç defa bunun için dayak 
yeıdim. Hoca Efendi dayağı bitirince bü
tün kuvvetiyle ralılesine vuruyor: 

- Kim hapşırırsa şart olsun ki öldü
ıünoeye kadar döveceğim. 
Di~ baykırıyordu. 

- ... 
- Şart olsun, kim hapşırırsa ... 

* cŞart olsunh bu nasıl yemindil Evde 
annerne sordum. Başını salladı. Gözlerini 
açtı: 

-Çok büyü yemin! 
Dedi. 
- Yalan yere lbu yemini eden çarpılır 

mı? 

-Hayır. 

-Ya ne olur? 
-Daha fena. 
-Nasıl? 

- Karısı boş düşer. 

Bir .gün öğle paydosundan sonra içeri 
girdik. Her vakitk.i 1giıbi derin bir uğui
tu ... Ben baktım, Hoca Efendi dalmış u
yuyor! Hemen ayağa kalktun. Çocuklara 
şı;~hadet parmağımı dudakJarıma götü
rerek: 

- Sıır.unuz! 

İşaretini verdim. Ses seıda kesildi. Hep
si ne yapacağıma bakıyordu. Gözüme 

ralılenin üzerinde, kapağı açık duran bir 
tabaka kadar hüyiik enfiye kutusu iliş
mişti. Yürüdüm, ayaklarımın ucuna ba
sarak· yaklaştım, kutı.ıyu aldım. İçindeki 
enfiyelerf cüzümün arasına boşalttım. 

Kutuyu gene açık olarak yerine bıraktım. 
Çocuklar çelanak için etrafıma toplan
dılar. 

- Hayır, biz çekmiyeceğiz, dedim. 
Sonra hapşırınz. Uyanır. 

Öyle bir şeytanlık kurmuştum ki da
ha yapmadan gülüyor, katılJyordum. Ço
cuklar da bana 'bakarak gülüyorlardı. 

Gülüşme gürültüsüne Hoca Efendi uyan
dı. Hemen kutuya lbaddı. İçinde enfiyc 
yok... Hidkietlendi: 

- Kim aldıysa söylesin, §art olsun, ge-
bertirim. 

Hep bir ağızdan, ahenkle: 
- Şart olsun haberimiz yok! 
Dedik. 
- Kim al'dı. Söyleyiniz. 
....... Bilmiyoruz, bilmiyoruz. 
- PekalA, ben siı.ıe gösteririm. Şimdi 

hapşırınca alan meydana çıkar. Şart ol
sun, onu !alakaya yıkacağım. Gebertin
ceye kadar döveceğim. 

Hoca Efendinin öfkesi bir türlü geç
miyordu. Ben ra:hlemin altında, cüzüm
den kopardılım iki yaprağı boru gibi bü
küyor, eniiyeleri içine dolduruyordum. 

* Aıkşam yaklaştı. Hoca Efendi kollarını 
kapadı. Çoraplarını, mestini giydi. Cüb
besini omuzuna aldı. Hep bir ağızdan. 

kerrst cedwlinin tagannisinden son:ra 
ilahiye başladık. Ben nillayete doğru ya
nİmdaki çocuğu dürterek kalktım. O da 
kaloktı. Ellerimizi kaldırdık. Hoca Efendi 
bağırdı: 

-Ne var? 
- Abdurrahmanıçele-biyi hazırlıyalır.ı 

mı? 

- Haydi, pekala, çabuk. 
Kapıdan ç1ktık. Her akş:-ı.m Hoca Efen

dinin izin verdiği iki çocuk önden çıkar, 
eşeğin yularını ve semerini vururdu. Taş 
merdiveni koşarak inıdıik. Abdurrahman
çelebi yiyemediği atların üstüne uzanmı~ 
yatıyordu. Tekmeliyerek kald'ırdık. Yn
larını. semerini vurduk. Artık ilahi ses
leri kesilmişti. Ben cüzdanımdan içi en
fiye dolu kağıd borulan çıkardım. Yava~:
ça eğildim. Aıbdurrahmançelebi daha bir 
şey anlamıyor&u. Bu borulardan bir t::ı

nesini bütün kuvvetimle burnuna üfle
ıdim. Genzine bir tabanca sıkılmış gibi 
şaha kalktı. İ-kinci boruyu üfleyemedim. 
Yulanndan tuttum. Sıçrata sıçrata taş 

merdivenin önüne doğru götürdüm. Ö
teki çocuk yanımdan geliyor, gülmernek 
iı;in eliyle ağzını tutuyordu. Hoca Efen
di cübbesini giymiş, vakarla, yavaş ya
vaş, merdivenlerden iniyordu. Çocukla
rın hepsi bir turna dizisi gibi, arkasın
dan ini~rlard.l. Eşek şaha kalkıyordu. 

- Ne olmuş bu hayvana? 
- Bilmem efendim, uyuyordu ..• 

- Gemini y~ vurmuşsunuz. 
-Hayır. 

- Getirin bakayıılı. 

Bütün çocuklar da bakıyorlardı. Eşeği 
ta§ basamağa yaklaştırdım. Tam bu es
nada Albdurra!hmançelebi nezleye uğra
mış bır insan gibi: 

- Pişih, pişih ... 
Diye başını sarstı. Bütün çocuklar giil

meğe başladı. Hoca Efendi şaşırdı. Enff
yenin tesirini duymaya başlıyan Abdur
rahmançelebi habire haykırıyordu. Ben 
sanki hiçbir şeyden haberim yokm~ gibi: 

- Sizinle eğleni~r efendim. 
Dedim. 
- Haltetmişsin ... 
Daha ziyade küstıahlaştım: 
- Bunu da falaltaya yıkmalısını& 

.. 

On · Beşi n cl YIIdönümü 
Çocuklar, 
Bugün bizim büyük bayramunızx:iır. 

Çünkü kurtuluşumuzun, kendi öz var
lığımıza kavuştuğumuzun on beşinci yı

lını kutluluyoruz. 
Çocuklar, 
Bu on beş yılın her gününde biz biz

den .başka hiçbir milletin başaramadığı 
işleri ba}Jardık. Ulu Önderimiz Atatürk, 
bizi düşman e.saretinden kurtardıktan 

sonra, saltanatın ve saltanatın birlikte 
yürüyen bütün fena adetıerin esaretin
cien de kurtarmıştı. O gün bugün, Onun 
verdiği direktiflerle, Onun gösterdiği yol 
üzerinde yürüdük. Bir harabe olan mem
leket imar edlldl. Harice giden paraları
mız kurulan fabrikalar saye.sinde mem
leket içinde kaldı. Ordumuz kuvvetlen -
di. Bilhassa kültür alanında çok yük -
seldlk. 

Cumhuriyetten evvelki devlrde ne bu
günkü dil, ne bugünkü tarih, ne de bu
günkü okumak yazmak kolaylı~ı vardı. 

Kargacık burgacık Arab harneri çok 
güç öğreniliyordu. Dilimiz ya'bancı kell-

melerle dolu idi. Biraz okumuş olanlar 
türkçeyi türkçe olmayan başka kelimr
lerle konuşuyorlar, yazıyariardı VE: hele 
tarihimizi hiç bilmiyorduk. Kısa blr 
saltanat ~ren osmanlı hükfımetinin t . -
rihini bize beniınsetmişler, dünyanın C> 

eski, en asil bir kavmi Türkler olduğı 
nu ve bizim de Türk olduğumuzu unu! 
turmuşlardı. Halbuki Cumhuriyet dev 
rinde bütün bunları öğrendik. Türk mi 
Ietıerin en eskisi, ve türkçe bütün di 
lerin anasıdır. 

Çocuklar siz Cumhuriyet devrlnln Lü
tün bllgile;i, yenilikleri içinde yetişiyo ' · 
sunuz. Ne mutlu, ne mutlu size ki o ~-} 
osmanlı padişahları devrinin saray lı ı 

rlcindeki Türkleri saymıyan, tanımıyrı 

idaresini görmediniz. Size o idare ile bu 
günkü idare, o zihnlyetıe bugünkü zihı. 

yet arasındaki farkı nekadar anlat.<ıaı. 

gene anlatmış olamam. O cehennemlı ı 

azabını çeken biz büyükler, bugün k , 
cennetin sarasını sürerken, çekti!tlmiz ,ı 

zabın ne çekilmez şey olduğunu ane. · 
şimdi h~kkile sezeblllyoruz. 
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günkü sayıınızda neşred.ilecektir. 
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zartesJ gününden itibaren iyi çıkmış bire~ 

foro~rafları ve hüviyetlerlni lsbat edecek· 
ve.slkalarla matbaaımza müracaat ettıkiN1 

takdirde mükafatları kendilerine verile -
cektır. 

TDŞ"adakilerin de bize posta ile gönderıo
ceklerl totograflar ellmlze geçer geçmez mii .. 
kafaUarı adreslerine posta havalesile der • 
hal sevkedilecektir. 

Dikkat: 

Bu müsabakanın mükiHatını almak lç:in 
re.smini gönderen okuyucularımızia bllmece• 
ıere dair bir dllek ve herhangi bir arzula -
rını bize bildirmek ısteyen okuyucularunızır\ 
bu • mektubların zarfları üzerine cıİdare, 
Bilmece» kelimesini yazmaları elzemdir. 
c-Bllmeceı> lerini ayrı zarfla göndermelerı dS 
gene lazımdır. 

Yeni bilmeCemiz Kol saati 
ver•yoruz 

Bu iki çocuk ikiz doğmuşlardır. Bırbi
rine pek benzerler. Giydikleri elbiseler 
de aynidir. Birinin adı Günay, ötekinin 
Güneydir. Misafir gelen bayan bir defa 
daha onlan görmüş, her ikisine dikkatli 
dikKatli ba'kmıştı. Bu seferki görüşünde 
gene dikkatli dik·katli baktı ve hangisi
nin Günay, hangisinin Güney olıduğunu 
söyledi. 

Çünkü birinde ötekinde olmıyan i§a-

rete benzer ufak bir ayrılık vardır. Siz de, 
dikkat edin, bunu !bulacaksınız. Bulu:·' 
saruz bir işaret koyun, resmi bize göncıc" 
rin. Bir 'kişiye bir kol saati, diğer yüz ki"' 
şiye de ayrı ayrı güzel ve kıymetli hedi-' 
yeler vereceğiz. Bilmeceye cevab vcrnıe 
müddeti on beş gündür. Bilmece cevabını 

bize gönderdiğiniz zarfın üzerine bilr. e· 
ce kelimesini ve bilmecenin gazett 6 

çıktığı tarihi yazınız. 
====================================================~~ 

- O hayvan, o... · ıla hapşırıyor, ıburnunu yere sürmc·.- ·"' 
- Hoca Efendi, !bugün mektebde kim tiyordu. 

hapşırırsa şart olsun falakaya yıkaca~ 
dediniz. Eğer Aibdi..ırrahmançelebiyi af
federseniz karınıız boş düşer. 

Çocuklar ders giibi bir ağıman ve a..1 
henkle: 

- Karınız boş düşer! Karınız boş dü
şer!. 

Diye haykıırışıyorlardı. 
Hoca Efendi bir an §aşırdı. Bineceği 

zamanlar cOh benim Abdurrahmançelc
bi, oh benim Abdurrahmançelebi• diye 
muhabbetle okşadığı eşeğine dehşetle 

baktı. Kapının yanından bir çocuk içeri 
ko§muş falakayı, değneyi çıkarmıştı. Ab
durrail;ımançelebici.k intizamsız fasılalar-

Falaka, değnek, elden ele Hoca F ı 

dinin önüne kadar geldi. ÇocukHır · l' 
rnekten katılıyorlar: 

- Karınız lbqş rduşcr! Karınız ~ 

düşer!. 

Diye ahenkle tekrarlıyorlardı. Çe 
lara mı, eşeğe mi, neye kızdığını b •· 
yim Hoca Efendi, gayri ihtiyari: 

- Yıkmız! 

Emrini verdi. Belki yirmi çocuk, M: 
durrahmançelebinin başına ü~ü~tük . l] · 

zun bir uğraşmadan sonra yere yatırdı~<· 
Arka ayaklarını falakaya taktık. Ho~'1 

Efendi .sopayı eline aldı. Nallat gibi ctalı 
tak. vurmağa başladı. 



Y a:uın: Ziya Şalıir. 

Gizli me tu b 
Komite, bunUJ haber almakda da 

gecilonemiştir. Ve Mister Havusun bu 
hareketi de, korniteyi fena halde öfl:e
lendirm~tir. 

- Ooo!.. Bunda, benim ne kabaha -
tim olabilir? .. 

- Mis Eston! .. Komite, sizin kababa
tiniz olup olmadığım kat'iyen nazarı 

dikkate almaz ... Mister Havus, sizin 
bulunduğunuz yeri öğrenip de üşa et
tiği giin, komite, son kararını ve-rir. Ve 
derhal tatbik eder. 

Mis Eston; kalbini titreten bir kor -
ku içinde, Sarafofun yüzüne bakmıştı. 
Ve onun gözlerindeki vahşt panltı kar
şısında iliklerine kadar titriyerek: 

- En küçük müdafaadan bile mah
ııum olan bir kadına karşı, bu kadar 
şiddetli davranmak medeni ve insani 
hislere uygun mudur, Mister Sarafof?. 

Diye mırıldanm~tı. 
Sarafof, önündeki bardağı son dam

lasına kadar içmiş; ve sonra dilinin u
cunu dudaklarının arasmda gezdire -
re k: 

- Medent ve insani hisler mi? .. Ah, 
Mis Eston .. bunlar, komitecilerin kafa
larında, zerre kadar yer tutınıyan şey
lerdir ... Komiteci, yalnız bir hissin te
siri altına girebilir. O da, takib ettiği 
(gaye) dir. 

Cevabını ver~ti. 
Mis Eston, ancak ,u dakikada, haki

katı anlayabilmiştL. Önünde, birden
bire derin bir uçurum açılıveren in -
sanlar gibi, titreyerek geri çekilmiş -
ti. 

- Sarafof! .. Sana .. amma; şahsen, 
yalnız sana bir sual soracağım. Beni, 
hiç, hiç mi müdafaa etmiyeceksin? .. 

- Hellen!.. Ben .9C11İ, üç aydanheri 
:rnüdafaa ediyorum. Ve emin ol ki, üç 
aydanberi de, senin için arkadaşlarım
la })ençe pençeye geliyorum ... Beni; si
nir zafile, sana aşık olmakla itharn edi
yorlar. Bana, çok gülUnç, ve ayni za -
manda çok korkunç şeyler izafe etmek 
istiyorlar. Ben, bütün bunlara göğüs 

geriyorum. Ve, sizi feci bir akıbetten 

~orumak için, onlarla mücadelede de -
vam ediyorwn. Fakat bir gün, bu mü -
cadelenin sonu gelebilir. 

- Sarafof! .. Beni çok korkuiuyor -
ırun. 

- Bilaıds, Helen.. seni, korkutma -
maya çalışıyorum... Bak!.. Mesela, ko
mitenin şu kararlannı sana doğrudan 
doğruya tebliğ edebilirdim... Halbuki, 
seni !birdenbire korkutmamak için ev -
vela bir eğlence tertih ettirdim. Seni, 
neş'elendirdim. Ve bu neş'en arasında 
söyliyeceğim sözlerle, Akıbetin acılığı 
arasında bir müvazene tesis etmek ic; -
tedim ... Maamafih, şunu da ilave ede
yim ki; o acı aklıbet, ile aranızda, h€' -
nüz uzakça bir mesafe var. Bu mesafe
den istifade etmek, ve hayatınızı teh -
did eden faclaya karşı kuvvetli bir sed 
çelanek, tamamile elinizde. 
-Nasıl? .. 
- Mister Havusa derhal bir mektub 

yazınız. Vaziyetin vahame'tini yazı -
nız... Son dcla olarak yinni gün daha 
mühlet aldığınızdan bahsediniz. Bu 
müddet zarfında paranın teslimi için, 
sizinle alAkadar olanlan gayret ve fe
dakarlı~a sevkeyleyinh. 

- Bunu, derhal yapanın. 
- Şu halde, düşünecek ve üzülecek 

bir ~y yoktur ... Hadi bakalım. Şu şa
raplarımıD da içelim.. ve, tekrar ıneş'e
lenelim. 

* Ertesi sa!bah, Sarafofla Mis Helen 
heııüz uykuda l'ken; S1lya usul usul 
merdivenlerl inmiş .. muhafızıarın oda
sının kapısında durarak, ocağın başın
da sigara içen bir adama işaret etmiş .. 
onu, kulenin arkasına g~türerek koy
nundan çıkardığı bir mektubu vermiş: 

- Çabuk, sakla .. bunu, (Batşa) mn 
eline vereceklrin.. bizzat kendi eline. 

Demişti. 
Silyanın verdi~ mektuh, çok bü -

yük bir ehe.m.m.lyeti haizdi. Ve, şu sa -
tırları ih'tiva etmekte idi: 

(Kapiten Batşa! .. 
Komitenin gi.ili idare heyeti tarafından 

verilen kararı bildiren mektubunuzu 
aldım. Ve; bu emir mucibince, Sarafof
la Mis Esronun harekatını tarassuda 
başladım. 

Her ikisinin arasındaki muamele, 
tamarnile samimidir. Hatta Sarafof, bu 
geceyi de Mis Estonun odasında geçir
miştir. 

(Mis Eston, dün Sarafofa firar tek
lif etmiş.. Beraberce Arnerikaya kaç -
tıkları takdirde, orada çok büyü'k •bir 
servet kazanacaklarına dair uzun u -
zadıya bir takım şeyler söylemiştir. Fa 
kat Sarafof, Mis Estonun bu teklifle -
rini tamamile reddeylemiştir. 

(Sarafof, Mis Estona komitenin ka
rarını tebliğ etımiıı, paranın yinni gün 
zarfında getirtilerek teslimi hakkında, 
Selanikteki Amerikalı Mister Havusa 
bir mektub yazmasını tavsiye eylemiş
tir. Ayni zamanda bu mektuba, Mister 
Havus tara·fından yapılan taharriyatın 
durdurulmasını ta~yeyi de ilave et -
tirmiş tir. 

(Amerikalı kızın. Sarafofu kendi 
lehine iknaa muvaffak olacağını ümid 
etmiyorum. Ancak, Sarafofun burada 
uzun müddet kalmasını da doğru gör
müyorum. Çünkü Sarafofun kadınlara 
ve içkiye olan fazla temayülü dolayı -
sileJ komitenin ciddiyet ve mehabeti -
nin haleldar edileceğinden endişe edi
yorum. 

(Şimdilik \'erebileceğim malumat, 
bundan tbaret. Başkaca yapılacak iş -
ler varsa, onlar hakkında da talim~t 
bekliyorum. 

!silya Çelika 
Bu mektub da gösteriyor ki: Make

donya komitesinin gizli idare hey'cti, 
Sarafofun bazı hallerinden memnun 
değildi. 

( ı1rkası var) .............................................................. 
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SOLDAN SA(iA: 
ı - Akçe - Para konunan dolnp 
2 - Beraber - Bir nota - Dem. 
3 - Dahi - Gölge - Bl.r notn. 
4- Bir nota. 
5 - Riizgflr - Bir nevi toprak. 
6 - Vnilde - ...... ye kndnr. 
7 - Şart lfıhlknsı. 
8 - Teessür nldnsı - Tecrübe etse - Spor

cu nlkışı. 
9 - Bol olmıyan - İsimlerden sıfat yap -

mnk Için kullanılan bir l§.hlka - Ha
fif masdar ldhlkası. 

10 - Arzu - İcar. 
YUKAJ:DAX AŞAÖI: 

1 - Ramnznndo. fırınların çıkardı~ı - Şa-
rap. 

2 - Çok iyl - Hayret n!dnsı - Olma:ınış. 
3 - Bir nota - A:ınball'ıj - Bir nota. 
4- Bir nota. 
5 - A~acın kolu - Ynjı;mur suyundan ha-

sıl olnn dere. 
6 - Bir nevi işleme - Birdenbire. 
7 - Rabıt cdatı. 

8 - Beyaz - Derd - Bl.r nota. 
9 - Temiz - Bir nota - Fenalık. 

10 - Hatırlar - Fiyaka. 
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&vvelki bulmacanın luılledilmiı ııkU 

aşk romtuıı 

Tncüme etltmı Mebrure Sami 

Siyasetin icabları 
- Hayır, haşmetmeab, dinine karşı 

duyduğu büyük bağlılık dolayısile. 

Kontes, kat'iyen kocasından boşanına
ğa razı olmazdı. 

- Ne çıkar bundan? Ni kabını Var -
şovadaki ruhani makamlarca feShetti -
riverirdim. 

retle, adeta garezi, öfkesi büsbütün 
artmış gibi idi. Dük d'Otrante, bUtun 
kurnazlığına rağmen nasılsa bu defa 
yamlmış, iınparatorun bu işe pek e .. 
hernmiyet vermem~ olduğuna imm • .; 
rak, sevine sevine gitmişti. 

İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan: 

- Kontes bunu kafi görmezdi. Onu 
ancak Romadan çıkacak ,bir kararla tat 
mir. etmek mümkün olurdu. Halbuki 
cPapa» ile aranızın ne kadar açık oldu
ğunu da düşünürsek ... 

Halbuki, Napolyon o günden 5 ·a 
bu adamı asla affetmiyecekti! 1 :e 
hükümdarını alçakcasma tuzağa -~ ~ 
şürrnüştü. İleri sürdüğü zahiri se )t b· 
ler, hattA 'bu sebebierin düpedüz h . .. 
lı olması da Napolyonun umuruna gel· 
miyordu. Bin dereden su getirereh. i -
leri sürdUğü bütün o siyasi fikirlcı :n 
altında muhakkak onun gene kena·ne 
dokunan şahsi bir menfaat tarafı ola· 
caktı. 

Yorgi Papadis. 
İstanbulda Çiçekpazarında Fındıklıyan 

han 5 de mukim iken halen tkarethanesi 
ve ikametıgfı;hı meç'hul. 

Yusuf Kapancı mahdumlarına altı a
ded emre mtıharrer senede müsteniden 
borcunuz olan (1360) liranın faizi kanu-
nisi ve '7o 10 avukatlık ücreti ile tahsili
nin temini için dairemizin 38/4406 sayılı 

.iosyasile aleyhini2lde yapılan icrayı t:ı· 

kib ile yukarıda adr~ yazılı bulunan 
yazrhaneni.ze gönderiren OO(lmle emrinin 
arkasına mü'başir tarafından verilen 
meşruhata atfen ödeme emri biltıtebli? 

iade edilmiş ve ilanen tebligat ifası için 
hAkimin hükmü de sad:ir olmuş bulun-
duğundan işbu ilan tarihinden itibaren 
bir ay müddetle ve ödeme emrinin teb
liğ makamına kaim olmcık üzere ilanen 
tebli.gat üasına dairemizce ~e karar ve
rilmiştir. 

Yukarıda yazılı borcu masrsflarile ve 
faizile bir ay içinde ödemeniz lazımdır. 
Boroun tamamına veya bir kısmına, a
lacaklının takibat icrası hakkına dair bir 
itirazınız varsa yine bu bir ay müddet 
içinde istida ile ve şifahen dairemize bil
dirmeniz icab eder. İtirazınızı bildirme
di~iniz ve icra iflas kanununun 74 üncü 
maddesine tevfikan mallarımı hakkında 
beyanda bulunmadığınız takdirde hapis
ı~ tazyik olunacağınız gtbi yanlış beyan
da bulunchı~nuz halde dt.! hnpisle tec
ziye olunacağınız naznra alınarak ve 
borcu ödemez veya itiraz etımezseniz ct-b-
ri icraya başlanılacağı bilinmek üzere ö
deme emrinin tebliğ makamına kaim ola
rak bir ay müddetle ilan olunur. 

ilan T arifemiz 
Tek &iltun aantlnU 

aahi/e 400 
aahile 250 , 
aahile 200 » 

Dördüncii tahile 100 • 
Iç ıahileln 60 • 
Son ıahil• 40 • 

Muayyen bir müddeı zarfıııdA 

fazlaca mikdarcia Ulu yaptıracak
lar ayrıca tenzilAtlı taıifemizde4 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilinlar için ayn 
bir tarife derpiş edllmlştlr. 

Son Poı;ta'nın ticari ilAnıanna 
aid i§ler için fU adrese müracaaı 
edilmelidir: 

tılneı!ık Kollektif ŞlrkeU 
Kahramanzade Daa 

Allkara caddesi 

Napolyon büyük hir kayıdsızlıkla: 
- Papa mı? dedi. Yedinci cPie• yi 

iki tabur asker arasında ayağıma ge -
tirbnesini de bilirim ben. O vakit, gö
rürdünüz bakalım; gık diyebilir miy -
di? 

- Papa gi;bi ruhani •bir şahsiyete, 
zanmmca Napolyon bile bir hırsız mu
amelesi yapamaz. 

- Vay mösyö Fuşe! Papaz cübbesi -
ne karşı saygı gösterme işinde, sizi bi
raz .geç kalm~ gibi görmekteyim, ne 
dersiniz? 

- Haşmetmeab, bendeniz daima if
ratın aleyhinde ibulunmuşumdur. 

- Amma cLyon» da, bir takım işler 
becerirken, bu fikirde değildiniz sanı -
yorum! 

- Bu, çeşid çeşid masa1larla ~işir -
dikleri basit bir gençlik hatasıdır, ba~
ka bir ·şey değil efendimiz. 

- Ne iı;e, sonu değişik çıktı amma, 
her şey gene de, halloldu sayılabilir. 
Arlık ıbu meseleye dönmiyelim, daha 
iyi! 

• 
Bu konuşma sırasında, zaptiye na -

zırına, asıl içini sezdirmemek için sar -
fcttiği bütün o beşer kudretini aşan 
gayrete rağmen, şu son cümleyi söy -
lerken, şiddetli bir ürperişle titrernek -
ten kendini alamadı. 

Fakat gene de, gayet sakin bir ses
le: 

- Bu akşam katianınağa karar ver
diğim şeyi. biraz da Fransaya borclu i -
dim ... Haydi geç oldu Dük d'Ot:::-ante; 
gidip yatmız, uyuyunuz dedi. 

Ayağa kalkan Fuşe: 
- Uyumak mı haşmetmeab? Mü -

saadelerile buna imkan görmüyorum. 
Holanda vaziyeti hakkındaki raporla -
n tedkik etmek lazım. Kral Lui)ri hu
z.urunuza çağırtmadan evvel efendi -
mize bu meseleye dair izahat vermek
le mükellefim. 

Bu adama ne verilse, ne yapılsa .ıe· 

ne de ondan tam bir bağlılık beklene
mezdi. O babacan görünüşleri ve do~ ~ 
ru, açık sözlülüğü altında serapa, hile, 
yalan, hiyanet gizlenirdi. 

Bir nikbet Anında, kökünden sarsı • 
Iabilecek olan kuvvetini, askerlik zn -
ferlcrile ıtesis etmiş bir saltanat ıçın, 

onun OOVlet işleri başında o1-nası te>h
like sayıla.bilirdi. 

En ufak bir menfaat bulursa -ki 
bulahilirdi de- imparatorunun ku -
yusunu kazınağa muhakkak ki hazır 
olurdu. 

(.4rkası var) 

·········································•••ıı••··············· 
Mizah : Karagöz ·tiyatroda 

(B~ taTaf& 1 mci saufadtı) 
Bu sırada bütün artistler bir anda sa'l

ki yer yarılmış yere geçmişler gibi kay
boluverirler. 

Karagöz - Hacivad ne oldu? 
Hacivad - Geliyor. 
Karagöz - Anlaşıldı. Desene bunların • 

hepsi tezkeresiz. Za.bıtai belediye memu-
runun geldiğini görür görme-ı; dağılıvcr
cüler. 

Hacivad - Gelen zabıtai belediye me-
muru de~il, rejisör. 

Karagöz - Rejisör de ne oluyor? 
Hacivad - Artistierin başı. 
Karagöz - Hele bir görsem 
Hacivad - İşte! 
Karagöz-Bay rejisör ne var, .ne yok? 
Rejisör Muhsin - On lira! 
Karagöz - Ne dedin? 
Rejisör Muhsin - Yirmi lira. 
Karagöz - Haraç, haraç, haraç .. 

Banyosunun kenarına dayanan Na- Rejisör- Sen rejisörünle alay mı eu: 
polyon: yorsun ha ... Bir maaş. 

- Sahi, dedi. Tedkik edin de, Hacivad - Karagöz, seni tiyatro c,k 
bir muahedename projesi hazırlaym törlerinden zannetti de para cezası kesi· 
bana ... Haydi güle güle ·gidin ... dedi. yor. 

Fuşe, çöl gi'bi ucu bucağı bilinme - Karagöz - Zabltai belediye memuru 
yen koca sarayın içinde kayboldu git - · demekte haklı imi~m .. haydi artık gicıc· 
ti. İmparator da Konstan'ı çağırdı, han Ilm. 
yodan çıktı. Kapıdan çıkarlarken Ertuğrul Sadiyi 

Gömleğini, dimi Ibezinden pantalo - görürler. 
nunu, mavi yumuşak yünlfi yere ka - Hacivad - Sadi senin için Şehir tiy.ıt· 
dar uzanan ro'b dö şambnni giydl. A - rosunu taklid ediyor, diyorlar; bu doğru 
yağma oldukça eskimiş, kırmızı deri mu? 
terlikler geçirdi. Başını da Hindli sa - Ertuğrul Sadi _ Ne münasebet, onlar 
nklannı andıran bir şekilde bağlattı beni taklid ediyorlar. Benim başımda 
ve yatağına girecek yerde, gene yazı -
hanesinin başına oturdu. 

Kağıdiarı kanştırdı, bazılanna lbir 
seyler kaydetti, sonra ayağa kalkh, o -
cağın yanıbaşındaki iki ki§iUk kana -
peye gömüldü. 

Kollannı göğsünde sıkı sıkı kavu, -
turarak, müdhiş bir küfür savurdu. 

Demin Fuşe ile konuşurken kendi -
ni tutmak, hissettiklerini bu hilekAr 
heriften .gizlemek için sarfettiği gay -

aaç olmadı~ını gördtller, kıskandılar da 
dua ettiler, dualan kabul edildi. Şimrli 
hepsinin saçları dökülüyor. 

Karagöz - Hactvad, ne dersin, haklı 
galiba. 

Hacivad - Amma alacağı yok. 
Karagöz - Do~, aktör değll mi, hiç 

bir zaman alacaklı olmaz. 
(Perde kapanır) 

Isınet HuHlst 

KIMYAGER A RANIYOR: 
ETİBANK GENEL DİR'EKTÖRL'ÜGÜNDEN: 

Kuvarshan bakır madeni işletmemiz için muktedir ve genç bir kimyagere ih
tiyaç vardır. Alınacak kimyagerin, bilahare izabe i§lerindc göstereceği istido...ı 

ve muvaffakiyetine göre daha fazla ücret verilecektir. Tenv!rat w ev, mndC'n 
işletmesi tarafından temin edilecektir. 

İsteklllerln, 20.11.938 tarihine kadnr, bir istida ile istedikleri aylık ücret ve 
evrakı müsbiteyle birlikte Etibank Genel Direktörlilğüne müracaatları. 

1 Urolog - Operatör 

t.=Dr. R E Ş 1 D S A M i B E R K E R 
yollan bastalıklnrı mütebassıs1) Beyo{rlu lstiklal Caddesi Mis 
Soka~ No. ı (Eski Mutasarrıfiık Konagı) 'l'el: 41443 ..,.. __ ., 
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SEVGiLINiN SESi 
1 LA N 

ETIBANK. NAKLIYE IHALESI 
1 - Murgul'da tesis edilecek bakır iubehanesine lAzım olan takriben 

20.000 ton malzemenin Hopa'dan, Borçka civanndan kamyonlarla Murgul'a_ 
nakli tıf bir müteahhide ihale edilecektir. 

Yazan: Muazzez Tahsin 2- Muvakkat teminat (5.000) Be~ bin liradu-. 
3 -Bu ~e talibolanlar tahriri teklifierini 30/11/1938 tarihinde saat 

18 e kadar Ankarada Eti Bank Genel Direktörlüğüne vei'llli.f olmalıdırlar. Perihanm elindeki çay fincaru birden- Genç kadın bu sesle sarst.larak bayıl-
bire titredi. Genç kadın bu kaba fincanı mamak için dişlerini sıktı. Kocasına, et
iki elile tutarak ~zına götürdü, bir yu- rafındakilere hiçbir §ey göstermernek 1&
(iwn daha içti, sonra nefesi kesitmit gibi zuıt1iı_ bunun için de yüzüne tabii bir 
tabağa koyarak ellerini huır koltuğun mana vermek icab ediyordu. 
iki koluna dayadı, eöz!erini kapadı. , Yıllar çekemez aŞkıma bir perdei rus-

Etrafında her şey, müdh.i§ bir fırtına- yan.:. 
ya tutulmU§ gibi dönüyordu fimdi... Ne yalan sözdü bu .. ne yalan yemindi 
Gölgesinde oturduğu yeşil çınar, bahçe- bu ... 
nin beyaz örtülü masaları, tahta sandal- Kanlıca körfezi .. meh.tablı bir gece •.• 
yalan, bir saatteribeli sokağın ba~ında Çılgm hülyalar, rüyalar, emeller ve U
bir heykel gibi dimdik duran kağıd hel- midlerle dolu bir Bo!aziçi gecesi ... Ay 
vacı. karşıdaki -deniz, sandallar, sandal- çılgın, sular çılgın, ~açlar ve topraklar 
cılar, her §ey sallana sallana dönüyordu. çılgın.. hele sandallarını suların cereya-

Pcrihan, etrafındakilerin gözünü ken- nma bırakarak gümüş bir gölde yüzen 
dine çekmemek için hasır ko1tuğuna da- genç çift büsbütün çılgındı. 
ha iyi yaslandı; vücudünü aşağı doğru - Söyle Reşad, benim pl'kımı bir da-
kaydırarak omuzlarını arkaya day adı... ha söyle ... 
Başını koyacak .bir yer bulmak istıy<•r- - Bu şarkıdan kıorkuyorum ben Pe-
muş gibi gözlerile etrafını araştırdı. rihan .. acaba hakikaten seneler sana aş-

- Ne oldun Perihan? kım unutturmıyacak mı? 
Nerminin 'bu suali üzerine mar-ad.:ıki- - Sana yemin ediyorum Reşad; d~n-

ler genç kadına baktılar. Evvel.u kocası, yada hiçbir kuvvet bana seni unuttura
.zorla heyecanlandırona k istediği lakayıd m az; fakat sen? ... 
bir sesle sordu: - Ben mi? 

- Hasta mısın? Genç adam ba~a cevab vermemiş, ka-
- Hayır, hayır, bir şeyim yok canım. Im sesile sevgilisinin en çok sevdiği bu 

Keyfinize bakın siz. Bu güzPi manzara içli şarkıyı söy?emişti. 
karşısında şu gii2ıel şarkıyı daha iyi duy- Ne güzel gece iıdi.. gümüş akıntılı bir 
lnnk için gözlerimi kapadım. Boğaziçi gecesi ... Perlhan başını Reşa-

- Bizim hanım pek şaır ruhludur; ala- dın omuzuna dayamış, sandalın sallantı-
turka musikiye de lbayılır. sile hafif hafif sallanarak kf'ndisini hü1-

- Şu iniltinin, kedi miyavlamasına ya alemlerinin efsanevi güzelliğine bı
'bımziyen şu ezik havanın nesini sever rakmıştı. 

bilmem. - Seni hiç unutmıyacağım Peı·ihan. 
-- Yok azizim, Bağazın dekoruna da - Benden ayrılırsan ömrü m susuz bir 

nizın cazband gürültünüz hiç yakışmıyor çöle döner, artık saadet yü7.Ü görmt'm 
d .:'>ğrusu. Reşad ... Ayrılma benden, a1datma beni 
-İşte, hep böyle ahtan oİtan hoşlanan Reşad .. : 

melankolik lbir insan daha.. - Sana yemin ediyorum sev15ilim, son 
- Ne yapalım efendim; biz böyle gel- r.efesime kadar seniniın ... Ölilm bile be

dik, böyle gideceğiz. Hele sen sus ta nim elimi senin yumuşak, ince elierin a
biraz şu güzel şarkının zevkini çıkara- rasında bulacak ... 
~·ım ben. Ne yalan, ne iğrenç, ne alçakça bir ya-
Akşam yavaş yavaş iniyordu. Karşıda lan ... 

Kandilli sırtları koyulaşmış, denizin ma- cYıllar çekemez aşkıma bir perdei nis-
visi derinleşmişti. yan.:. 

Perlhan gözleri kapalı, kendisini hülya Gramofondaki şarkının son nağmelcri 
iılemine bırakınıştı artık ... Küçük kah- içli bir hıçkırık .gibi yavaş yavaş söndü; 
vedeki gramofon durmadan çalıyordu. fakat Perihan gözlerini açamıyor, ken

c Yıllar çekemez aşkuna bir perdei nis- disini çeken eski hatıralardan, ömrünün 
yan.. filminden kendisini ayıramıyordu. 

Orta yaşlı, saçı, bıyığı kırlaşmış, es-
mer bir adam olan dükkancı, fele -

menk dillle, ken • 
dilerine bir şey -

-Uyuyor musun Perihan! 
-Hayır kıardeşim, bu guzel akşamı 

seyrediyorum. 
-Böyle gözün kapah ılten ml? 
- Evet, renkleri içime aindlrmek için 

gözlerimi kapıyorum. 
Gümüş parıltılı, çı)guı Bo~aziçi gece

sinden bir hafta sonra Re§ad tahsil için 
Belıçikaya gitmişti. 

İlk haftalar uzun, :iıçli, sevgi lle dolu 
me'ktublar .. sonra yavaş yavaş daha kısa 
haberler .. en sonra ... Hiç ... 

Zavallı genç kız onu tam üç sene, ilk 
t.inlerin canlı ateşi ve aşkile beklemiş, 
onwı yoluna bakmı.ş, onu ça~rmış, bu 
uzun bekleme günlerinin sonunda da, a
ilesinin zorile Fahirle evlenmişti. İnce, 
hassas, içti Rcşadın yerine, adi, kaba, 
huysuz, hod.bin Fahir ... 

Fakat Reşad niçin gelmemiş, niçin o
nu bekliyen sevgilisine bir haber yolla
mamıştı? 

Tam beş sene sonra bir gün Kadıköy 

4 - Bu hususta tanzim edilen §artnamesi ile ihale mukavele projesi her 

gün Ankarada Eti Bank Ticaret Servisinden, İstanbulda Eti Bank BUrosun
dant Ku.varshan'da Eti Bank Bakır madeninden ve Hopada Eti Bank İrtibat 
Memurluğundan alınabilir. 

ile SABAH, Öc3LE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman dişierinizi hrçalayınız. 

. - - .. ... . -' " 
- ~"" - • • ' 1 

iskelesinde Reşadia karşı karşıya gel- 1 ı· stanbul E elediyesi İlanları 1 
miş tL Yanında sarı.şın, kukla gibi süslü _ bir kadın ve küçük !bir çocuk vardı. Ka- ._ ____________________________ _. 

dın çocuğile fransızca konuşuyordu. 

Göııgöze geldiler ... Reşad birdenbire 
adımlarını şaşırmış ,gjıbi durarak ona bak
tı .. baktı. Perihan, yürürken, bir çift gö
zün ensesini delip geçtiğini hisseder~k 

ürpermişti. 

Demek ona yeminlerini unutturan, o 
güzel geceyi unutturan, i>ütiin tatlı saa
det hülyalarını unutturan kauın, yabancı 
PJ.eınleketlerde tanıdığı bu sarışındı! Pe
rihan arkasında buz gibi soğuk bir el do
lı:.şıyormuş gibi bütün vücuJ'lnün titre
diğini hissetmiş, fakat başını ~evirmeden 
yürüyüp gitmişti. 

- Karanlık oldu, renkler silindi, hala 
nereye bakıyorsun Perihan? 
Kocasının biraz sert, biraz dürüşt sesi 

genç kadını birdenbire daldığı hülya a-
leıninden ayırmlŞf:ı. Gözlerını açtı .. . 
K.md.Uli sırtları tamamile kararmıştı .. . 
Düşündüklerinden, ~başının ıçinöen geçen 
bu eski fakat derin batıralardan biraz 
utv.narak kocasına baktı ve ağzına gelen 
ilk sözleri, düşünmeden söyledi: 

- Başun ağrıyor Fahir; haydi gide
lim ... 

SON POSTANIN 
EDEl?l QOMAN\ 

Senelik muhammen kirası 48 lira olan Karagümrükte Haticesultan mahalle
sinde Löküncüler sokagiDda 42 No. Fetva emini Nuri ef. mektebi 939 sene51 
Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırma gününde isteklisi bu· 
lurunadığından pazarlığa çevrilmiştir. Ş artnamesi Levazım Müdürlüğünde gö-

rülebilir. İstekli ola'Illar 3 lira 60 kuru~luk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 1/11/1938 Salı günü saat 14,30 da Daimt Encümende bulunmalıdırlar. 

(İ.) (7557) 

Basurlulara müjde: 
Lülün annyada milyonlarca basurluyu kurtaran ve bir aydır mevcudu 

HEÖmENSi"rGELDi 
Toptan satış yeri B ılıçekapıda Cemal Nevrolcu ecza deposu --

Kalktılar... Genç kadın hatıralarını, dan ona acı, zehir gibi acı bir halıra ge. 
mazinin ağır bir yükü gibi omuzlarının tirmişti. 

üzerinde taşıyarak yürürneğe ibaşladı.. ,--------------~ 
kulaklarının içinde, gençliğinin en güzel 1 r.&RINK:l KOSB.AiliZDA: 
senelerini alan hain ve vefasız bir şevgi
tinin yalancı fakat tatlı ve sıcak sesi u
ğulduyor, senelerle sonra, onun avutucu 
ses:ni hala varlığında duyuyordu. 

Sevgilinin sesi, uzak, çok uzak yollar-

. -92-

MUdhiş bir cinayet 
Nakleden: H. Alaz 

ruluğuna tutturalÜn. Elbette bizi biı 
yere çıkanr . 

- Hasan efendiye sora~lıın.. o bize 
salık versin. 

}('r söylemek ıs - Hasanaki kendi isminin geçtiğini 
tedi. ihtimal ki, duyunca arzı hizmet etti: 
satılık malı kal - - Buyurun pasam! Emredin! 
ınadığını ifade et- -Saat dokuza kadar buradayız. Va-
rnek istiyordu. YAZAN: Ercümend Ekrem Talu purufnuz o saatte kalkıyor. Bir parça 
Lakin, hepsinden ----------------------------------------------- şehri gezmek istiyoruz. Acaba ne tara-
cesaretli bulunan - İstanbul dan. de gayet ilen eko - fa gidelim? Burada görülecek neresi 
Takvor, doWtı - İçinde birdenbi - nom, yani ya ki var? 

dan doğruya ona re İstanbul hasreti muktesiddir. Rotterdam'-ı yerleştiği gündenbe · 
Türkçe hitab ederek: alevlenmiştL Göz ~ Hasanakl mem - ri, hemen hemen, dükkanından dışarı· 

- Eğerleyim yanılmoorsam, zatınız leri yaşardı.. nun oldu: ya adım atmamış olan adamcağız, elil( 
Osmanlısınız, değil? - Istan})t)ldan.. - Halı! Bravo! O, mübhem bir işaret yaptı. Dudağın. 

Dükkancının göz~eri parladı. Yağlı Lc;tanboldan.. dedi.. bizim emseri .. pat • büktü .. ve nihayet: 
ellerini acele acele, önündeki kirli pe~- ah, efendim, o Is - riyotisdir. Ne za • _ Nah! dedi; ibu sokak gidezeksi _ 
temala sildi ve heyeeandan titriyen tanbol! O Beyinizin man ki yorezeksin niz bole .. geliyor sarsi .. sonra bir mey· 
bir sesle: og·lu! O Bogyazinizin soyle ona benden 

dan.. epsi bu kadar! 
- Ah, bresil dedi. z~mabin turk? içi!. O Arnavitkö - sok selam. _ Yazık! Biz de burasını bir şey 

Hay, na se haro! Adini nedir k:uzum? yun silengi! O Emi- -Söylerim .. baş-
- Takvor Kaşer.. nin onu! O Kizinizin üstüne! sanmıştık!. 

Şe Bö kı d. Takvor usulcacık, arkadaşlarına - Kaseri, bre! Kaseri.. penir.. ah! tasi .. o hzadenizin - re er yen ı. 
Nasin derler, naJı kokusu burnumda .. basi!. Ne guzellik! Bunların nefaseti göz kırptı, ve kendilerinf dışanya ça -
Eh~ Yasu! Hos geldin! Oturunuz .. size Ne guzellik! Ma to hususunda herkes ğırdı. Börekçiye teşekkür edip, çıktı -
ikram edeyim burek .. tatıl.. taze taze .. allahi!. Dunyada bir müttefikti. Sena et- lar. 
mato Muhameti! tane!. tikçe, Hasanakinin Sokakta, ermeni, onu çekiştirrneğe 

Takvor, müteenni davranıyordu: Gurabi efendi de koLtukları kaba - koyuldu: 
- Duı, bakayim!. dedi. Evel be'evel şaşkın §aşkın Tak • nyordu. Kalktı, - Hentin biridir! Salt börek etme-

senin kim olduğunu ağnıyalım. 1orun yü21üne ha - dükkAnın gerisin • sini öryenmiştir .. koskocam şeirde ge~ 
- Ben: Hasan Nezati.. Hasanald soy- kıp, sordu: ı dan böreği atıştırırken, bir yandan da deki mutfak gibi yere gitti. Biraz son- zilerek yer olmaz olur? Belli ki tu -

lerler.. - Ne diyor? cevab verdi: ra da, elinde dört tilcan kahve .ne gel- kAndan dışan ayağını komamıştır ... (). 
- Nerelisin? - Ne dedi~ni ağ!namoorsun? Bey - - Hil~i mi dedin? di. Bu da çok makbule geçti. nun yerinde ben olSam, börek plJire -
- Ziritli.. Resmo kasabasindan.. oğlunu, Arnavudköyünün çileğini, Bo- -Evet. Öteden beriden, memleketten, müş- ceğime kendim pişerlm .. 
- Buraa nasıl gel.mişin? ğaziçini, Şahzadebaşını, Kıztaşını, fa- - Onu yapan bile kalmadı .. en son, terek ~inalardan konuŞtular. Vakit İfakat hanıınm, bu sözler gayretine 
- Umum marebeden sora olmamiş Ian filAn arzulannştir.. onu ağnattı - rahmetli büyük biraderden kalma, san- iyi geçmişti. İfakat hanım yerinde du .. dokundu. Takvoru başladı: 

mumb~ele? O ~aki.t, orda ki bizi is- roor. dığın dibinde bir top vardı .. bizim ha· ramıyor, söyleniyordu: _ Ayı.b! Ayıb! Adamcağızm böre~t 
kan yaptilar, baktım ış yok, zeldim bu- Hasanakt, ağlebi ili'tirnal kendi nef- tun bana bir iki don,. ~ömlek yaptı.. _ Hep de böyle yaparsıınız! Yola daha kursağınızdan aşağı inmedi. He-
rava. astim bu tukani.. Ma .. oturunu, si için bir köşeye sakl~ olduğu bö- giye giye o~lar da es~ı, attık. çıktık çıkalı, her nereye giıtti isek, gez- mencecik giybete başlamayın. İzzeti -
kale! O efendi.. hanuın.. çimi onlar? rekleri meydana çıkarıp, misafirleri • Hasanaki hayretle dinliyordu.. k, ~ k ilb lm dı .. .. . . . 
Ehpap? Hisim?. nin önüne koydu.. - Yo~ bre zfuıim! dedi. Ben soyle- me s,vrıne n~ .o a . ni, ikrammı gur~unüz .. sıze ınsan g1b1 

O . t •--..:ı-1..:- ı B ı m· rum .:ı-n ~_,_,_ ben dedim bi· Ya başınıza bır~ çıkarır, yahud ki muamele etti. Bır acı kahvenin kırk - Eb.paptırlar .. Dur ki prezante ede- - ns e, e~.eu.ua.A..ll.U:U. uyurun. ıyo uu ı J ..,'ll.LlCL. , ıA~ d ı Bafur k lk k d d s· ~ d Id 
. Ba G A BenJm burek tl u ... y_.__"-.-:1 'ibi.. aı.. .. zim vazizi .. ğazetazi HilAJil.. a:~.a a arsınız. a ~ca~a a - yıl hakkı var ır, erler. ız, """i a -yım: Y urabı .. bu da bayanıdır. i . . birinzi.Pıu:n :::;uvkstıgıı Y & H 1 Onu tarumıyonım. dar burada mı pinekliyeceğiz böyle? ka geçmeden bu halcin ayaklar altın -
- Muslimani, bre! Zel, upeyim! pen r .. epsı . ""~:"'" .. e ra.. - 8 · • Guralbi ef di Allah 
1'r~ı uzamış yanağını, Gurabt e Diyerek malını övdükten sonra Ou- Takvor atıldı: en : da çiğnemeye kalkı~ıyorsunuz. -

fendinin suratma ıbitiştirerek, yüzünü rabl efendiye htta'b etti: ' · -Ben tanarım!. Bizim Koç bey ilen - Haydi! dedi; kalkalıın. Nereye gi- tan korkunuz, kuldan utancınız yok 
gözünü öptü.. - HiiAlL biliyo:nn.ın? ehpaıpdırlar. G6zeteler üzerinde yazı decekfz? mu? 

- Nerden zeliyorsunuz? Açlıktan içi ezilen jhtiyam-. bir yan- ider. Kiyak mekaleleri vardır. :Oatellk - Nereye olursa. Şu caddeyi doğ • ( A r1cası vur) 
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SIZIN EN SAMIMi AYNANIZ : ' 
ERKEKLERIN TAKDIR NAZARLARIDIR. 

• Jaj ın likbahar ve ırençlilt tanliQ-ini tercih ederler. 
Er~ek.ler 1 hakiki ıtaellifl tanımalinı bilirler •·e fevkllida ıarll aıald- ' ' \ 

Eıı tik kadınlar, COTY pudraaını kullanan kadınl.ırdır. Geyet tnae 
olen COTY pudratı, ytlıQn bututunu 6rtmeuizin pudralar. MUkem
melen yapıth21 cihetle -yOri"nluQ-a ve epora raQ-men· uzun müddet ı 
11bit kalır. Yeni renkleri bakilr.ateıı euip ve tabiidirlar. -

COTV PUDRI\SI 
Gienç kadınların ve genç kıltilltın pı..ıdra•ıdır .' 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASt 

1 LA N 
İstanbul Tramvay şirketi, Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü münasebetile 

saym halkın hi&<>iyatına iştirak ederek şimdiki ücret tarifesinin 28, 29 ve 
30 İl.kteşrin tarihlerinde şu suretle tenziline karar v~tir. 

TARİFE: 
Siviller: - Her yolcu, ayni araba ile arası kesilmeden yapılan seyahat 

Için farksız olarak: 
1 inci yahud 2 inci mevkide: S ku~ - (vergiler dahil) öder.-
2 inci mevkide, yalnız 1 ve 2 k.ıt,aya kadar seyahat etmek isteyen yolcu

lar 3,25 kuruş -(vergiler dahil)- ödeyeceklerdir. 

TARİFE: 
1 Kıt'a S, - Kuruş 
2 Kıt' o 7,50 . Kuruş. 
3 Kıfa 10. - Kuru.s. 

OTOBÜS 

İstanbul, 26 İlldeşrin 1938.· 

DİBEK'lÖRLÜK 

•• 
Ol çü üzerine 
Fenni Kas1k bağlari 
Mide, barsak, böbrek 

dUşkünlO~üne 

FeDDI 
Korsal2r 
latiyenler.ı ölçü 

tarifeııi gönderilir. 

EmlnönU 
lzmir soke~ı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 
Taklitçilerdan 

sakmm1z. 

Bi.rincitc~rin 29 

~----------~--~a.~.-~--~------ma~~~~ Almanyada yapılarak t 
300 defa 

Çalmalda bozulmayan 

POLYDOR 
Marka Türkçe Gramofon plakları piyasaya çıkmıştır. 

BAYAN BELMA BAYAN HA.MİYET DUYGULtr 

8007 '
Nigahın mestine CSaba ~arkı> 80291 Ben seni sevdim seveli Ayşem çıkm~ yollara. 

(BestenigAr ~arkıJ Yaz geldi güller açıldı. 

BAYAN RUHAT IŞIK BAYAN NEDİME BİRSES 

(KüTd. hieaY-Icir) Bu da~lar ulu datlar. 80091 Yeter Allalı için olsun 8030 1 
Karanlık geeder Gülerdim a~lamazdım . 

IHiizzam ş"rlcı) 

BAYAN F AİDE YILDIZ 

8 O 12 1 
Rüya gibi (Hüzzam şarkı) 
Aylar geçiyor (Hüzzam şarkı> 

BAYAN FAIIRİYE ÖZSES 

8 O 9J 1 Sen bir gülsün 
.J LdJeler sümbüller 

BAYAN BELKİS PLATiN HAKKI FERYADİ 

80271 Duydu~ ki cSuzlnli.k şark11 8039 ~Atalım mı güzelim 
Yol verın . sevglllme. Tokad türküsil 

POL YDOR Gramolon pUiklar1n1 her yerde ••~arla laterlh·
TUrkiye toptan sahş deposu : VA H E Ü TÜ C/ YA N 
ls~anlıul SuJtanhaınam Caıncıhaşı Han 2 nci kat No. 10 P. K. ıso 

Dr. PBBL 

Atmanya t rotesörlerinden Dr. PERL'in son icad 

S1hhi Pipolari gelmiştir. 
Tütün içindeki Nikotin, Priden ve Amonyak gibi 

zehirlerini % 89 derecesinde süzer. 
Fiat1: 10 llicile beraber 3 Lira 

• 
Satış p 1 pO pAZAR 1 SultanhRmam 
yerı kebabcı karşısuula 

İZMİR'de Ma.zhar Öngür, Kemeraltı karakol karşısında 
~---ı. Taşradan tediyeli siparişler kabul olunur. 

Beyoğlu TahsiliH Müdürlüğündeo: 
Osman oğlu Ceyitin Galata Maliye şu besine olan veııgi ıboreundan dolayı 

Topanede Karabaş Mustafaağa mahalle si Karabaş sokağında eski 44 yeni 40 ka
pı numarnlı bir tarafı sırf mülk 46 No. lı ınenzil bir tarafı Hacı Mustafa efendinin 
sükna odası, bir tarafı tariki has ve tarafı rab ii tarikioon ile çevrili vakıflt kar-

gir akar odanın 3/1 hissesi tahsiU emva1 kanunu hükümlerine göre açık arttırma 
suretne satılacaktır. Taliıblerin ilk ihale günü olan 17/11/938 tarihine rasllıyan 
Perşembe günü saat 15 den sonra Beyoğlu kazasında müteşekkil idare heyetine 
% 7.5 akçelerile birlikte mul'acaatları Han olunur. c7999. 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZiN 
varken ızlırab 

çekilir mi? · 
Bat1 diş ağr1lar1 
ve UşUtınekten mütevellid 
btltün a~rı, sızı, sancılarla 
nezleye, ro111atizmayu karşı 

EVROZiN 
kaşelerini alınız. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
İSMİNE DiKKAT. 

Nasıl 

EKMEK 
biç bir evden eksik 
olmazsa 

NERViN 
de 

HİÇ BİR EVDEN 
eksik olmamalı. 
ÇUnkU 1 

:s1N1R AGRILARI 
ASABt ÖKSÜRÜKLER 
BAŞ DÖNMESt 
SAYGlNLIK 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK ve 

SiNIRDEN 
ileri gelen bUtOn 

Rahatsızlıklan 

iYi EDER 

Dr. HAFlZ CEMAL 
(Lokman Heldrn) 

TakHdlerinden Sakı:nnız. 
ve Nevrozin yerine ba<;ktt hir 

nı ıtrkn veri l'l?rse şj<lct etle 
reddec1inız. 

Dabiliye aıiitebassısı: Pazaı:dan maada 
ı.ergiln <2 - 6) oıvanyolu nıunara lot. n ıe

.,..._ILiliiillilllıilliiiiZıl~allllmr.ll:m;~-.ı:,:•zır:ıt;;;-.r..:;wı.ıı>·$}""' ı ~ıouu :U:ill8 - aı«Kt 
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İnhisar1ar U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin Çankırı tuztasında şar~name ve projeleri mucibince yaptırıla

cak üç memur evinin inşaatı kapalı zarf usulile eksiltıneye konmuştur. 
II -Keşif bedeli 12817 lira 66 kuruş ve muvakkat teminatı 961 33 liradır. 

Ili - Eksiitme 31/X/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Kabataşta 
levazım ve mübayaat ıubesindeki alım l;omisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 64 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum müdürlüğü 

levazım ve mübayaat ıubcsilc Ankara başmüdürlüğünden ve mahalli inhisar 
idaresinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin bir mukavele ile yaptıkları iş bede
linin 10000 liradan aşa~ı olmaması ve kendileri bizzat mimar \•eya mühendis 
olmadıkları takdirde fenni chliyet ve iktidarlan inşaat şubemizce tanınmış 

bulunması ve fennt evrak ve vesaikini eksiitme gününden bir hafta e\·veline ka
dar inhisarlar umum müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet ve
sikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede yazılı 

inşaat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve ~ 7,5 güveome parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtıva edecek olan kapalı zarfların cksiltmt' gü
nü en geç saat 14 de kadar yulmrıda adı !!eçen alpn komisyonu başkanlığına mak
buz mukabiii verilmesi lAzımdır. c7360.t 

~ 

I- Şartname ve nUmunesı mucibınce 20 X 25 eb'adında 10 milyon silindir
lik rakı mantan pazarlık usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli bch('r bin adedi 400 kuruş hesabile 40000 lıra ve mu
'\7akkat teminatı 3000 liradır. 

III - Pazarlık 31/X/938 tarihine rnstlıyan Pazartesi günü sant 14 de Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 2 lira bedel mu ka bilmde İnhisarlar Levazım ve Mü bayaat 
Şubesile Ankara ~ İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlılt için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 gi.ı:venmc para-
larile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c731h ,.,.,., 

Nevi Mikdan Muhammen bedeli Muvakknt Eksitlmenin 

İstanbul başmQtltlr
lO~n blnftSIDln kal· 

behorl tutarı teminat 
lira K. lirn K. lira K. şekli saati 

dırım tamiri işi 118!1. 65 89. 03 Pazalık 14 
lÇtn Etet SOO kilo ı. 14 342. 27. 65 A. eksllt. 14.30 
Eczayı tıbbiye •a kalem - - 936. 19 70. 21 -. 15 
iember raptiyesf SOOO kilo - 81 930. 69. 75 » 15.30 
lmıa makinesi 2 adet 800. - 16JO. 120. • 16 

I - İdareriıizin İstanbul bnşmüdürlüğt\ binasının kaldırım tamıri işi şartname
Si mucibince satın almacak (300) kilo Etil Eter, cins ve mikd:ırı listesinde ya
zılı 46 kalem eczayı tıbbiye nümunesine uygun olmak şartile satın alınacak 
3000 kilo çember raptiyesi ve taahhüdü ifa etmiyen mütcahhid hesabına şart-

namesi mucibince yaptınlacak 2 adet im lu makinesi yukarıda hiz3larındıı yazılı 
usullerle ayrı ayrı eksiltmey~ kormuştur. 

II - Keşif ve muhammen bedellerile muvakkat teminatları ıı:zaları;lda gös· 
ter ilmiştir. 

III - Eksiitme 9/XI/938 tarihine rastlayan Çarşamba glinü hizalarında yazılı 
saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonund3 ya -
pılacaktır. 
IV- Keşü şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 

alınabileceği gibi çember raphye nümunesi de görülebilir. 
V - İstekliler eksiitme i~in tayin ed il en gün ve saatlerde '/~ 7,5 güvenme pa-

ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilfın olunur. (7733) 
,.,.,., 

1 - Yeni yaptırılacak tektirmeye cTekne~ ye konmak üzere satın alınacağı 

8/XI/938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 1 adet makine şartnamesi değişti
rlldiğinden yeniden açık eksiltıneye konmuştur. 

II - Montaj da dahil olduğu halde muhammen bedeli 4300 lira ve muvakkat 
teminatı 322,50 liradır. 
III- Eksiitme 2/XII/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesındekı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV _ Muaddel şartnamele: parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alma -

bilir. 
V - Makine 30 ton hamiile ilc tekneye 7 mil sür'at temin edecek kuvvctte tam 

dizel olmak şartile Şulster, Vidop, Doyçc, M. W. B., Doyçe Verkeı-, Emayen, 
Skandiya, Elva markalarından biri olacak veyahud ayni cvsafta bulunan muh -
telif markalardan mevaddı muharrike sarfiyatı en az olanı tercih edilecektir. 

VI - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve 'ı 7,5 güvcnme 
Paralarile birlikte eksiitme için tayin edilen gün ve saatte yukarıd'l adı geçen 
kornisyona gelmeleri ilAn olunur. c76QQ, 

,.,.,., 
I _ İdaremizin Çankırı tuzla.c;ında planı ve şartnamesi mucibinde yaptınlacak 

Varagele tes~atile mübayaa olunacak dekovil malzemt?Si kapalı zarf usulile ek
Biltmeye konmuştur. 

II - Tesisata aid malzemenın sif Zonguldak teslimi ve mahalline montajın 
Yapılması, muhammen bedeli 13,500 lira ve muvakkat teminatı 1012,50 liradır. 

III _ Eksiitme 3/XII/938 tarihınc rastlayan Pazartesi günü saat 15 de Kaba • 
taşta levazım ve mübayaat 1ubesindek1 alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - PlAn ve prtnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı -
na bilir. 

V - Eksittmeye iftirak etmek istiyen firmalann fiatsız fenni tekliflerini plan 
ve detay resimlerini tedkik edilmek Uzere ihale gününden en geç bir hafta ev
\'ellne kadar İnhiaarlar umum müdürl:.iğü tuz fen şubesine vermelerı ve teklif. 
lerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lizımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kan unf vesaik ile V inci maddede yazılı tuz 
fen tubemn.den alınacak eksiltıneye iştirak vesikaSi ve % 7,5 güvenm~ parası 
lnakbuzu wya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
eksiitme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen komisyon başkaniı
lına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. c7657• 

fiililiNlti 

ı - Tefrişi takarrür eden Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurum, İzmir, Konya 
Akhisar, Alyon ve Yalova idareleri için idaremizce kabul edilen tipler dahilinde 
\7e §artnameleri mucibtnce yaptırılaca~ ve 22/VIII/938 tarihinde ihal~ cdllcce 
li evvelce ilAn edilen 1348 parça e1ya ihale edilemedilinden yeniden kapalı zarf 

Usulile eksfltmeye konmUJtur. 
n - 1348 parça eşyanın muhammen bedeli ıı30776, lira c61, kuru~ ve mu -

\'akkat teminatı c2308,25t liradır. 

ur - "2kalltma 1/XI/938 tarihine rastlıyan Salı günü saat c l5ıt de Kabataşta 

POSTA 

SAKIN UNUTMAYlNlZI 
Et ve sebzelertn iyice plşmemeslnden, meyvalann güzelce yıkanmamasından, 1Qllen sulann temiz ve saf olmamasından hfi

ııı olan solucan dedilUrniz barsak kurdları en muzır hayvanlardır. Bunlar; ince barsa~ın iç zanna yap~ak ve kan emerek 
yetişir ve ürerler. Ekserlyetle çocuklard.ı bulunur. 1 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın §İşmeleri, burun, 
makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya ben-

zer sinir halleri, gece korkulari, görmede, işitmede bozukluk hep 
bu kordların tesiridir. 

ISMET SOLUCAN BiSKüVITi 
bu kurdirırın en blrincl devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimadla nrll1r. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza. se
nede birkaç defa 1ht1yaten veriniz. Atıe doktorunuza danışınız. 

Sıhhat Vekıi.letlnln resmi müsaadesini halzdlr. Tarzı istimall kutuların içinde yazılıdır. 
Fiatı her eczanede 20 kuruştur. d S lU E T) 1smine dikkat. 

TEK KOLLU CEMAL 
CUMHURIYET BAYRAMINI SAYIN HALKA KUTLULAR. 

Son keşidede: Piyango biletinden 

200,000 lira kazanan Küçük Bayan Sofia söylüyor 
(Bana bu bUyük _ser_veti T E K K O L L U 

k aza n d ıran h ıle lı 
Son keşidede: Piyango biletinden : 

CEMAL kendi elile 
seçti ve verdi.) 

15,000 lira kazan~n Muğlada piyade alayında Yüzbaşı Bay Hilmi söylüyor: 
(Bana bu bUyük serveti 

kazandıran bileti TEK KOlLU CEMAL kendi elile seçti ve 
bana posta lle gönderdi) 

(Anadoluda • Rumeli de) (Denizde - Karada) (V apurda • Trende) (Her yerde Herkes) aöylfiyor: 

TEK KOLLU CEMAL gişesi 
Sahibi CEMAL GÜVEN şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etti. İşte bu sebebden: Piyango bileti denilince 
evvelemirde TEK K:OLLU CEMAL hatıra geliyor. Ve herkes harb meydanlarında bir eşini bırakan TEK 
KOLU ile iktisad sahasında çalışan bu malul mütekaid sübayın gişesine koşuyor. 
Yeni tertib edilen ibiJetler tükenmek üzeredir, acele ediniz. Taşra siparişleri sür'at ve intizamla gönderilir. 

Yeni adrese dikkat • istimll\k dolayıslle gişemiz Byni cadde üzerinde Bahçeka
• pıya do~ru Emlak Bankası karşısında 57 No. ya nakleyledi. 

Hiç bir yerde şubesi yoktur. Telgraf ve kısa mektub adresi: 
Istanbul, Eminönü Tek Ko!lu CEMAL Gişesi sahibi CEMAL GÜVEN 

Odeon - No. 5 Odeon- No. 1 Odeon- No. O 

ÖksUrenlere ve 
gtiAU• nezlelerlne KATBAN BAKBI I BBBM 

B A C 1 B. B B ·ı B 
Şekeri Güneşe benzer, onun 

girdiği yere doktor girmez. 

Ali Muhiddin Hac1 Bekir 
Bahçekapı, Beyotlu, Karak6y, Kadık6y. 

Levazı.m ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - 1348 parça eşyaya aid yeni müfredat listeleri ile tartname ve resimleri 

153 kuruş bedel ~ukabilinde İstanbulda adı geçen komisyondan Ankara ve İz-
mir Başmüdürlüklerinden alınabilir. • 

V - 1348 parça eşya eksiitmesine iştirak etmek isteyenlerin bir defada asgari 
20,000 liralık böyle bir işi muvaffakiyetle yapmış olduklarını gösterir vesikayı 

İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca bir fennt ehliyet ve eluiltmeye 
ittirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V ci maddede yazılı 

hıpat Şubemizden alınacak eksiltıneye iştirak vesikası ve % 7,5 güveome para
aı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
ihale günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Baş -
kanhlma mübuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. c7438. 

Satılık bina 
fstana,uıda llm1nöıntl kazasında 

Hobyar mahalleslDde Hocahanı cad
dMinde tlln (1101.10) metrelik bir 
area 1ber1ııde J&Pılm.ıt bir bina ntı
lıktır. 

Satın almak ı.tıyenler mezkdr b1-

naya nrecetlert 10n fiatı adrealerlle 
btrUkte lll tqr1ni&an1 1938 t&ı1hlne 

kadar Ankarada, KaT&klıderede Wn 
han sefarethanesine bUdJrmeltdlı -
ler. (1177) 

Pehlivan güreşleri 
Cumhuriyet bayramının l.ldnct Puar P,Ü• 

nü Pendlkte Madalya bahçeatnde Qocuk E .. 
airııeme Kurumu menfaatine blr :vatıı peh• 
llvan ıınrett tertlb edUmlfUr. 

Bu müsabatalarda kazananlara bap 60, 
ortaya 10, Itüçllk ortaya 20, destt:ve 7 ı ·a! 
lkramiye verilecektir. Hil.Hyln pebliv, n. 
gürqecok pehlivan çıkmadı~ı takdirde l 
§m nı.sfı Hüseyin pehllvana verUec< .. -
tir.. 0180) 
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' ., 
VENI RADYO , 
1 ! SYONUNU 

~ 

MODELI 

Türkiye Umum sabş deposu : Sultanhamam Harndi Bey geçidi 46 - 5'1 No. Tel. 21"95 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs yol
larile geçen haatalıkl.udan korur, grip 
ve boğaz rahatsızlıklarında, se1 kısıklı
ğında pek faydalıdır. • 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESI 

Zonguldak Arnele Birliğinden: 
1- Ekstilmeye konulan iş: Zonguldakta anıele !birliği hastane binasının chas· 

ta, yemek, çamaşır» asansörleri tesisatı dır. Ke§if bedeli 6000 lira raddcsindedit· 
2 - İhale: Açık eksiitme suretile yapılacaktır. 
3 - Eksiitme 15/11/938 Salı günü saat 16 da Zonguııdakta Amel~ .Birliji bi· 

nasında Birlik faal heyeti tarafından yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat: Dört yüz elli .liradlır. . 

5 - Bu baibdaki şartname ve mukavelename ve tarifnameleri görmek ve da• 
ha fazla izahat almak istiyenlerin Zonguldakta Anıele Birliğine müracaatları ll 
zımdır. c8000:. 

DENiZBANK 
Izmir Sür'at Postası 

lahnbuldan Pazar ve dönüşte İzmirden Salı günleri kalkan 

1 Z M 1 R S ÜR ' A T Postaları 
Bu haftadan itibaren dönü~te İzmirden çarşamba saat 12 de kalkacak ve 
istanbula perşembe saat 12 de gelecektir. İstanbuldan kal.kı§ta bir deği
şiklik yoktur. 

saadeli lasarru la kaimdir. 
Cumhuriyet bayr 

münasebetile 
ELEKTRiK 

RADYO 
ve MAKINE 

TAMIRi 

TÜRK TiCARET BANKASI A~Ş. 

Malatya Elektrik Türk Anoniriı Şirketinden : Eti Bank'tan Doktor Aran1yor · 
Askerlikle allkaları olmyıan ehliyetnameli bir bapnont5rle bir ayar memuru İ§letmelerimizde çalışmak üzere ope -

alınacaktır. ratör bir doktor alınacaktır. Taliplerln. 
isteklllerin askerlik vesikaları ve hanservislerini Malatyad.a: Malatya Elektrik ı yazı ile Eti Bank Ankara adresine mü -

Türk Anonim Şirketi Müdürlülfuıa ibraz etmeleri suretile müracaatları. c7748• racaatleri. 

1 

için Divanyolunda 106 numaraeli 
montör Turana müracaat ediıılf 

FEN NT 
ve UCUZ 

e iş 

Taklid hiçbir zaman 

ayni olamaz 

Taklid benzeri 

demektiT 

KREM PERTEY 
Bu itibarta en üstün 

kremdir. 

ls tan bul Belediyesinden : 
Şebb: dahilinde işliyen bütün otobtls hat14U'lllda Cumhuriyet Bayramına tl" 

sadtı1 eden ~. 29, 30/10/938 Cuma, Cumartesl, Pazar günlerinde yolcu biled,..ı 
esmanı üzerinden % 20 tenzillt yapılacaktır. c8010ı. 

Oşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş ağnlannın ~=~ KESKiN KAŞELERiDiR. 
Bahçekapı 

Salih Neca~ 

Muvaffak olmuş bir ilaç HAKKI KATRAN PASTiLLERi Öksürüklerl kökünden keser' 
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• 
FABRIKAŞININ HER 
;SENE ÇIKARDI~I 
MODELLER HAL~IN 

~ 
I(AZANM IŞTIR 

SABA FABRiKASlNlN~ 
T KiB ETTi4i DÜSTUR 

leşbir ve satış salonu: Beyoğlu lstiklal caddesi No. 84 

E D · S O Desses si . 

Sayfa 15 

YE • 
1 

HAVALANDIRILMIŞ 

PUDRA 
·nUtmUıüt\ 

e e\r \n C 
-raze\\\<. 

Pudra hususunda yeni 
ve cazip bir fikir, en son 
bir usul Ue • yapılan bu 
pudrn fİllldiye kadar tanı
dığınuz pudralardan daha ince 
ve daha hafiftir. O kadar Jnce ki 
.!ildde mevcudiyeti bile farkedil
.nez, fayanı hayret bir ten temin 
eder. Gündüz, rüzgAr ve ya~mu
nın boznmıyaca~ bir tazelik ve
rir, gece de en sıcak bir dans sa
lonunda bile kat'iyen terden mU
teessir olmaz. İmtiyazlı bir usul 
dairesinde krema köpüğil ile ka
rıştırılrnıf olduğundan bu yeni 
Tokalon pudrası saatlerce sabit 
kalır ve cild5.n tabit yağlı ifrazn
tını masetmesine mini olur, ku
rumaktan muhafaza ederek bu
ruşukluklarm teşekkülünil mene
der. Terkibipde Krema köpügü 
bulunan bu meşhur Tokalon Pud
rasmı tercih ediniz. 

Birkaç gün zarfında teninizde 
husule getireceği şayanı hayret 
güzelliği görünüz. Kadınların on
da dokuzu tenlerine uygun olma
yan fena renkte bir pudra kulln· 
nır ve yüzleri makyajlı ve a~ır 
bir manzara kesbeder. Teninize 
uygun renkteki pudrayı bulma
nın yegane çaresi, yüzün:.izüıı bir 
tarafına bir renk ve diğer tarafı
na başka renk pudra tecrübe et· 
mektir. Bu suretle en muvafık 

pu$-ayı intihab etmiş olursunuz. 
Şayet rengin intihabında tered
düd ediyorsanız müesscseınize 

müracaat ediniz. Tecrübe iç!n 
muhtelif renklerde ve parasız o
larak nürnunelikler takdim ede
ce~iz. 
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&ddJ!OgltJlU {lftJltZ Tlrldye Veldll amamlsl: 

Lokanta ve Gazinocuların 
Nazarı Dikkatine ! 

Fabrikamızın BAŞKURT marka
lı yerli mamulatımızı görmeden ÇAT AL 
K AŞlK ve BIÇAK takımlarınızı alma -
yınız. · 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile Av· 
rupanınkinden daha yüksek ve hem de fiat· 
ça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan sattş yeri: Tahtakale caddesi No. 51 

GENERAL ELECTRiC 
Müessesesi Beyoğlu islik/al caddesi 28 Telefon: 43849 

• ' • • • • 
Grip - N ez le - Bron~t - Baş- Diş - Romatizma 

ve üşütmekten husule gelen bütün ağrılara karşı 

en kuvvetli Ilaç 

.. 
Lüzumunda günde üç tane alınabilir. 

Mide ve kalbi yormaz, tesiri anidir 
Taklidlerinden sakınınız. Israrla SEF ALİN isteyiniz. 

1 lik ve 12 lik ambalajlar• vard1r. 
SEF ALIN'i bir kere .. tecrübe eden on u . ısrarla istemektedir. Siz de abnız. 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısınds, Piyerlotı 

tarldesinde 21 numarads bergUn 
U~leden sonra hastalarını kab.ıl 

.._ ___ ,. eder . .._. __ _, 

............................................................... 
Son Posta Matbaasa ................................. 

UGUR GİŞESİ 
Aziz Yurddaşlarının 

Cumhuriyet Bayramının 15 inci Y~ldönümünü 

Yüksek SAYGI ve SEVGi ile kutlular. 
Gişem bilet alanlara bir kolaylık olmek üzere bayram giinleri 

Ne§riyat Müdürü; Selim Rag,p Em•t açık bulunacaktır Telefon : 40021 

nt.-. ı. S. Rcıgıp EMEÇ Karaköy, Hastane karşısında Uğur Gişesi ÖMER R. UGUR 

SAn.ı.rLEB.: .to J:krara USAK.LlGJı, ~-----------------~ 



15 inci VddönUmO 
ilAvesi 

Sene 9 - No. 2964 

Içindekiler 

On Beşinci YIIdönümü 
Yazan: Farih Rıfkı Atay 
Yr n: Ercümend Ekı e nı Tat. 

Cumhuriyet ordusunun 15 yıl· 
Yazan: General H. Emir Erkilet 

15 yılda Türk donanmas1 
Yazan: [Son Postanın denızciLik 

mütehassısı] 

Dil inkiiAbında yeni bir hamle 
Yazan: i hrahim Necmi Dilmen 

iktisadi kurtuluşumuz 
Yazan: A. Hamdi Ba§ar 

15 yılda maar:f:miz 
Yazan: Halil V edad Fırath 

Eskiden un idhal ederdik, 
bugün buğday ihraç ediyoruzl 

Y azan: [Son Postıanın zirai ~ler 
' mütehassısı] 

15 yılda Türk edebiyatı 
Yazan: Halid Falıri Ozansoy 

~umhuriyet devrinde gUzel sanati 
Yazan: Fikret Adil 

Dahiliye Mezaretinden Dahiliye 
YakAletine 

Y azan: [Son Postanın dahili işler 
tnütehassısı] 

Harici siyaset, bayındırlik ve 
sthhat bakımmdan 16 yil 
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5\NA\ 

KALI<INMA 

Yazan : f ali h R1fk1 Atay 
En acı şey, artık kendimize inanmaz olmuştuk. Türkigeyi bir 

Amerikan Mısırı gibi görmek, 1918 de en sayılı Türk münevverle
rinin rüyası olmuştur. O günleri görmüş olanlar, lzatırlarsınız. 

1938 de Amerika kadar hürüz. Türk talihine, hiçbir zaman olma· 
dığı kadar inanıyoruz. On beş Cumhuriyet senesinin en büyük eseri, 
işte budur; bizi kendimize kavuşturmaktır. 

On beş sene, durup dinlenmez bir inşa humması içinde geçti: Bir 
yurd ve devlet, şehirler, kasaba/ar, köyler, mektebler, demiryolları, 
fabrikalar, herşey herşe_lJ yaptık; hepsinin başında ve hepsinin mü
him mi, kendimizi yaptık! Atalürkün yaratıcılığının asıl mucizesi 
bizzat biz' iz. 

1918 i görmüş olanlar, köprünün bir tarahnda durun uz; inkıraz 
günlerinde Istanbuldan Galataya geçen on sekiz sene evvelki ha
yaletinizi arayınız ve onu 1938 hakikatin;2:·ıe mukayese ediniz: 
On beş Cumhuriyet senesinin eserini muhakeme etmek için, size 
daha iyi misal verebilir miyim ? 

Siz bu misrı/i Cumhuriyet devrinin çocuklarına izah ediniz. lnkı
lab yıllarının kahramanca hayat ve ahlakın1, yaptıklarımızdan bir 
kaç misli fazlasını yapıncaya kadar devam etiirmek lazım. Cumhu
riyet devrinin çocuklarını, hizmet, mes'uliget ve fedakarlık terbiye
sinden ayırınarnağa bakınız. 

Bir şerefli insan olarak, aldığımız nefese kadar, herşeyi borç!u 
olduğumuz Reisi hatırlayıntz; bir asır sonra bastığımız toprakta 
iururla dolaşanlar dahi, ona borç ödemekten kurtulamıyacaklar
dır. Ve on beşinci yıldönümü bayramınızı, saniyelerine kadar, 
onua sevıisine vakfediniz l 

KUWE1LI 

ORDU 

A . ,.. 
iKT\SAO 1 S IYA<)f 

KURTULU 5 kURTULUŞ 

Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
Bir asırdan beri yeisten, hicabdan, zulümden ve ızlırabdan egilen 

başlarımızı bugün dik tutuyor'uz. Maneviyatımız da, maddi benliği· 
miz de dinceldi. Gönüllerimiz passrz, birer inanç mahfazasıdır. 

Kafes arkasından, Millet Kürsüsüne bir hamlede atlıyon kadınla
rımrza, Cihan, hayret/e, hürmet/e gıpta ediyor .. 

Bizi köle yapmak isteyenler, siyasette reyimizi soruyor, yardımı
mızr dileyorlar... Birkaç liralık bir alacak için gelir kaynaklarımızı 
haciz altına alanlar, hazinelerini emrimize arnade tutuyor/ar. 

Sözünıüz dinleniyor, sıramız gözetiliyor.. Varlığımız, bizi alaka
dar etmigen davalarda bile, hesaba katılıyor. 

Ordumuz en kuvvetli ordular arasında, Ön saftadır. lddialarımızı 
icabında, onunla teyide, yurdumuza tecavüz edecekleri onunla te. 
pelerneğe muktediriz. 

Maarifimiz, medeni kültürü, yeni harfler sayesinde Vatanın en 
hücra köşelerine yagmıştır .. 

Yurdun her tarafı demiryollarile kuşatılmıştır. Bugün bu çelik 
damarlardan, memlekete bereket akıyor. 

Dünya kriz geçirdi. Her yerde paranın kıymeti düştü. En mute
ber tanınanlar borçlarını ödemekten . kaçındılar. Biz, mali ve iktısadi 

'itibarımızı, hiç bir zaman ulaşamadığı mertebeye yükselttik. 
Evvelce kervan göçmiyen yerlerde fabrika hacaları tütüypr. 

"Me maliki Osmaniye, yabancı sanayi için başlıca mahreçti. 
Kemalist Türkiye bugün, yabancı memleketlere ihracat yapıyor .• 

lçeride kaviyiz .. Dışarıda kavi!. Bunun gururunu, içimizde, ısıtan 
bir giineş gibi hissediyoruz. 

Eskiden Osmanlılığımızı bazan gizlemek vaziyeline d,jşerdik. 
Bugün, her yerde, her vaziyette, kafamız dik, nazarlarımız önde : 

"Türküm .. Ne mutlu bana!, diyoruz. Işte bütün bu nimetleri Cum· 
huriyete ve onu kuran büyük Şefe medyunuz. ,_-

/ .. ~-
;ı:-''"--;~ .. .;;.ç·~ 



:········· .. ·· YAZ AN ........... . 
. . . . . . 

General 
H. En1ir Erkilet : 

: 
: ························· .......................... . 

T unadan Hindukuşe ve Kaf- ' 

kaslardan NH sularına ka· 

'ilar, Yakınşarkın büyük barı§ ve 
sükün kemerinin kilid taşını teş
kil eden Türkiye cumhuriyeti ordusunw:r 
!15 senedeki terakkilerinden bahsetmek 
~'e bunları yazmak güç bir şey değildir; 
asıl çetin olan, bunları bir kaç mahdud 
Gayfa içine sıgdırmak için hülfısa etmek· 
tir. 

B kalari ne diyorlar? 
Cumhuriyet ordusundan bahse başla • 

tı.1adan veya sözü bu ordunun temeli olan 
J\nadolu İstiklfıl ordusuna ve bundan da 
lneşrutiyet ve saltanat Osmanlı ordula· 
rına götürüp dolaştırmadan, bazı yeni ve 
lnuteber yabancı eserlerde ordu • 
muz hakkında tesadüf etti~im 
l'azıları okuyuculara arzetmeyi fay· 
dalı buldum. Çünkü, bir in • 
san ne kadar katı yürekli bir münekkid 
Olsa kendi yurduna, kendi milletine ve 
bilhassa kendi ordusuna aid hükümlerde 
Pek tabii bir zaf duyarak milli mukaddea 
Batına toz kondurmak istemez. Halbuki, 
lnenfaatsiz ve tarafsız bir yabancı, kale
hıini hissine yenilmeden daha dürüst kul-ı vaziych ten nasıl ırurtuldu~unu, c Sekiz 1 henk ve barış flmili olduğundan takdir 
l anabilir. sene, hemen hemen arasız harbler, hem ve hayretle bahsetmek hususunda he • 

' Eski ve yeni ordularımıza dair bütü"l 
de zayiatlı ve muvaffakiyetsiz barbier, men hemen müttcfiktirler. 

k yapan bir millet. in cRakiki Başbuğluk 
~·abancı basım alemine şamil bir tedki "- vasıflarmı haiz bir adamın, General Mus-
ıJJUrada düşünülemiyeceği gibi hatta bir tafa Kemal. in cSiyasi ve diplomatik je-
•Bıbliographie yapmak yerinde bir iş sa· ni:. si kadar cTakdir ve hayret verici 

Cumhuriyet orduaile 
eski ordular• 

mukayese ~'ılmaz. Ben buraya, yalnız rastgele elime harb sevk ve idaresi:. sayesrnde cArka -
:geçen bazı yabancı kitabiarda ordumuz sında İngiltere bulunan bir hasmh nasıl Türkiye cumhuriyeti ordusu, Anadolu 
hakkında okuduklarımı dereetmekle ik - istiklal ordusunun sağlam yapısı üzerine 
t .f vurmaya mecbur olduğunu ve cErmeni 
ı a edeceg·im: kurulmuş idi. İstiklnl ordusu da ınenşeini 

meselesi kökünden• halledildikten, Rus-
1\1 k d 1 meşrutiyet ve saltanat ordularından al • . esela, çıl·alı ancak iki ay a ar o an ya ile de bir dostluk muahedesi yapıldık-

A 11 · makta idi. Fakat saltanat nskeri kuv -
e; vrupa orduları ve muharcbe usu erh tan sonra cMemleketin son ihtiyrıt nefer 
"a.dlı, almanca ku··çu· k bır' kı'tabın Türkiye vetlerinin vasif, gaye ve muharrik kuv-ve zabiti çağırılmak ve en son kuvvet-
Ordus f d Tü' vetlerile bugünkü ordumuzun manevi Una aid kısmının has tara ın a, r- leri sarf:. edilmek suretile cbizzat Gazi • 
kiyenin bu"yu"'k harbd"" sonra akde mec- kıymet ve ülküsü arasmda bir iki jene-

'-OU nin kumandasındaı. 26 ağustosta bashyan 
lıur Id ı .. k d b rasyonun yarattığı büyük farklar ve hat-o uğu elem ı mut'ilr<' e en, unun büyük meydan rnuhnrcb~sindc cl04.000 • 
hıaddelerinin g'llibler tarafından hnk:ız Türkün 130,000 Yunanlıyı nasıl mağHi':l ta. uçur~mlar vardır.' .. 
~·e ınsafsızca tatbikinden, İst:ı.nbulun ış- ettiğini. tesbit eden yazll:ı.rının, Türk 1 .. ıstık~a.ı ve cumhurıy~t ordularımızın .s~ 
:C?lindcn, milli isliklal m~ca.d:lesinden ve l milletine ve Türk Başbuğil ~ ordusuna ı rukleyıcı kuvvet ıcaynaklan, mıllı 
l1ıhayet batı Anadoluyu ıstila cdc.n Yu.- karşı kendiliğinden sonsuz bir saygı ve duygu, milli yurd ve milli istiklale da -
nan kuvvetlerınin «yoktan var edılen bır takdir duyan bir kalemden döküldükteri- yanan derin ve sarsılma:l bir yurdsever· 
~rdu ile, 1922 de, Ankara kapılarında ni takdirle sezersiniz. lik olduğu halde saltanat ordusunda, sü-
lnağh1b. edilmelerinden, batı Anadolu ile rücü kuvvetin inkişafı, bir taraftan, kö-
'Trakyanın Yunanlılardan ve İstanbulun Her yerde takdir kümi koyu bir taassupta•ı alan ve sistema 
aa İtilaf devletleri elindc-q kurtrırılmnla- ve hayret tik dini telkinlerle mütemndi beslenen 
:rından, ilh ... bahsedildikten sonra, aynen ~Din düşmaniarına karşı kindarJık,. ta 
~u ı.atırlara tesadüf ediyoruz cKeınal Bunlar, para ve şu veya bu menfaatler ve diğer yandan müstebid hükümdarın 
IPaşa, galib devletlerin dikte ettikleri karşılığı yazdırılmış kitablar de~ildir. şahsına cZatı hümayun• a karşı körü kö
llluhilli §ercf sulh muahedelenn~. silah Çünkü böyleleri de olabilir; keşki hız de, rüne cubudiyet ve sadakatıt ta aranırdı. 
kuvvetile karşı koymak ve otoriter bir re bu propaganda vasıtalarından istifade et- Şimdiki çağ milliyet çağıdh· ve milliyet 
'iim ile devletini yeniden kurmak cesar"=- meyi bilsek ve kendimizi, şişirteı·ek değil duygu ve prensipleri ile kurulmu:J, milli 
:tini gösteren ilk devlet adamı olmuştur:. ise de, olduğumuz gibi dünyaya tanıta - ülkü ile heyecanlanan milli ve asri or • 

l<itab, ondan sonra, ordumuzun teşkilat bilsek .. Fakat biz bu hususta çok çekin • dulara karşı eskimiş v~ pörsümüş akide
''csairesi hakkın~a malumat veriyor ve geniz ve onun için yabancı illerde hak-~ lerle çıkmak, tüfeğe hançer!~. topa ok 
t'rı.irk askeri büyük hnrbde, yiği~. sokül- kımızda yazılmış hemen bütün kitablar, ve yayla ve nihayet zırhlıya mavna ile 

·lnez, ve kanaatkar bir muharib olaı ak ta- makale ve her çeşid yazılar bizzat mu - saldırmak gibidir. 
hınnuştırı. diyerek son hükmünü veı· _ harririn edinebiirliği malUmat ile insafına Abdülhamid idaresi her hareketten ve 
aikten sonra eKernal Paşanın otoriteli bağlı kalır. Halbuki böyle olacağına, her her teşebbüsten kuşkulanaığı için o hiç 
ıSevlet idaresi altında odunun muharel:>e sene dünyanın her tar:ı.fmda çıkan türlı.i bir faaliyet i:>temezdi. Bıı sebeble o dev· 
kudretini yükseltmek için her şey yapıl- türlü yıllıklarda (takvimlerde), tanınmış rin ordusunda vazife hissi ile kendiliğin
hıaktadırı. sözl:!rile bahs2 nihnyet veri - ansiklopedilerde, kHisik tarih ve coğrafya 1 

den hareket bassası hiç yoktu. Ayni za -
l'or. kitabiarında bize dair çıkacak mali, iktı- ~an~a ordunun kum~da ve idare mev-

sadi, siyasi, askeri ve ilh.. malumatın kılerındc yalnız menfı, uyuşuk, vcsve -
Pierre Barjot'nun cCihan hava kuvvet

leri» adlı yeni fransızca kitabının cBal • 
kanlarda ve doğu Akdenizdc birinci mev
kii almak yolunda Türkiye• başlıklı kıs
l'hıııda, muharrir, 1000 tayyarelik progra
l'hımızdan vesaireden bahsettikten sonrn 
aynen şunları yazıyor: cTürkıyenin hav.ı 
~Uvvctinin gelecek sen.,lerdJ artması, on:ı 
Oogu Akdenizde hakim bir nüfuz ·temin 
edecektir ... 1938 Türkiyesi artık 1915 de-
1-.itıd('n bambaşka tehlikeli bir hasımdır .. 
Onun, Geliboludan İskeı,dcruna kadar, 
doğu Akdeniz sahillerine hükmetmesi 
lntıkadder olan hava kuvvetleri, İtalya -
hın hava kuvvetine karşı, bu denizde bir 
h'ıuvazene vücude getirmcktedır.:o 

l<itab raflarına elimi uzatarak, işte 
l!:gon Heymann'nın Balkan adlı, 440 say
falık yepyeni güzel ve çok güzel eserini 
Çekiyorum. Bu k"tab Balkanlarır~ 1938 se
hesıne kadar 150 senelik tarihinı yap -
111ıkta ve bilhassa son çeyrek asırdn, Bal
kanların dünya siyasi tarih çerçevesi iÇ;n
d('ki mukaddera1ını tesbit etnıektedir. Bu 

doğru ve tamam olmasına gene bizzat 
kendimiz himmet etsek, hem muharrir 
ve naşirlerin dikkailerinı ve hatta min • 

net ve teşekkürlerini üzerimize çekmiş 
ve hem de memleket ve milletimtze bü
yük bir hizmet ve iyilik temin etmiş o
luruz. Bunlar propagandanın hemen he
men parasız olabilecek mühim tarafları· 

dır. Fakat iş yalnız bunlarla bitmez, ya
bancı illerin gündelik ve vakitli basım
lannın mühimlerini elde etmek gibi ya
pılacak daha pek çok şey vardır. 

İşte, böyle propaganda tesir ve telkin
lerinden tamamile azade ve tanınmı§ bir 
muharrir olan Ziemke'nin almanca c Ye

ni Türkiye• .si, Walter Pahl'ın cDünya si
yasetinin hava bölgeleri» ve cYer yüzü
nün siyasi manzarash adlı eserleri... 

Bunlar ve emsali eserler, Türkün büyük 
harbden sonraki dirilme ve kalkınma ha

reketinden, istiklal mücadele ve muvar
fakiyetlerinden, yoktan var olan yeni 

seli ve mlidahin insanlar barınabiliyordu. 

~ B u 15 senede askeTi sahada 
~ o kadar büyük i§lcr görül
) mÜ§, orduda o kadar esaslı 
deği§iklikler yapılmıştır lıi A· 
nadolu l stikltil mücadelesinin 
aziz ıehidleri mezarlarından 
kalkıp ta bugünkü Türkiye 
cumhuriyeti ordusunu ziyarete 
gelseler, her halde onrı hiç 
tanıyamıyacak, laka! görecek· 
leri ıeylerden sonra da ebedi 
btirahat yurdlarma göğüsferi 
kabarml.f bir halde müsterih 
Jöneceklerdir. 

harbe elverişli kıt'a yetiştirmesini bilir 
kumandan ve zabit tedarık etmek ve ye
tiştirmek, hülasa orduyu müdhi§ bir a
talet ve tarifi myşkül bir teşebbüssüzliık
ten ve kudretsiziikten kurtarmak hem 
pek güç ve hem de zaman taleb eden iş
lerdendi. Hülasa meşrutiyet orduyu har
be kadir bir hale sokmadan Balkan har
bi gelip çatmış ve fakat bize çok ağıra 
malolmakla beraber, dört senelik meşru
tiyet idaresinin yapamadığı iyiliği gP.ne 
bu harb yapabilmiş idi. Yani ordu harbi 
bizzat harbde öğrenmiş ve senelerle atıl 
duran silahlarımızın pasını gene bizzat 
harb silmişti. 

Balkan harbi ile büyük harbin umumi 
seferberliği arasında geçen pek kısa bır 
barış devresinde, Alman general ve sü· 
baylarının kumanda ve idaresinde, ordu
nun talim ve t'erbiycsi ve harbe hazır • 
lanması hususunda pek büyük ve muvaf· 
fakiyeıli mesai sarfolunmuş ve işte Bal-

B .. d d Abd"lh id devrinin Os-ı kan harbinin pişirdiği ve bu bir senelik 
u yuz en c u am b"l ·ı· h • 

ı d · · k dan ve kudretli ı gı ı ve tasarlı azerı çalışma-man ı or u su ıyı uma n . . . ~. . . . . 
A · 1 d d ı ·ı de taıı·m ve ter nın yetıştırdıgı ıkıncı meşrutıyet 
amır er en ve o ayısı e - ~ . 
biye ve harb kudretinden mahrumdu. İş- ordusudur k~: .. doğu~a,. Rus ÇnrlAık 
t t . ı· ist'bd d devrı'nden te ordusunu Kopru kovUnde ma~lub e, meşru ıye ın ı a - . ~ · 

.. tt"~· d b" 1 'd' etmış, Çanakkale bogazile, Seddilbnhir, varus e ıgı or u oy e ı ı. 

Maamafih bu ordunun mükemmel ve Kabatepe ve Anafartalarda, kuvvetli düş-
bol silah ve techizatı bulunduğunu yaz - manlara kendini saydırmış, Irakta 

d k b kt .. zerın· de başlarında General Tavsen d bulunan ma an geçme ve u no a u .. . İ . . . . . 
b. d k b.. ··k· b' h k 1 k c Ku tu lamare ngılız kuvvetlerını esır ct-
ır az urmama uyu ır a sızı v 

hatta bir gaflet olurdu. Filvaki pek ga - miş, Tih sahrasını geçmiş, İngilizlere kar-
'bd" ki Abd"l" · b'lh Abd"lha şı Gazze muhan~belerini kazanmıc: rı ır u azız ve ı assa u - ı 

ve Romanya ve Galiçya savaşlarında me-mid devirlerinin çok fena idaresine, pek 
geniş suiistimallerine ve askerin yıyecek 
ve giyece~inden, hatta ilacından çalı -
nan pnralarla .hazineler doldurmak ve 
hadsiz hcsabsız mülkler ve servetler e -
dir, 1ek O vaktin adetlerinden olmasına 
rağmen ordunun silah, mühimmat ve 
hnrb techizatını tedarik iılcrindc daima 
doğruluk ve yurdseverllk gözetilir ve bu 
işler en temiz, en b'lgili ve titiz ellere 
tevdi olunurdu. Bunun neticesi, 1877 Rus 
ve 1896 Yunan ve nihayet 1912 Balkan 
harbinde evsafça daima hasımlnrımızın
kinden üstün siUıhlara malik olmuş bu-
lunduk. ' 

Fakat Balkan harbinde silahlarımız ve 
harb techizatımız yalnız vası( ve htıss:ı.ca 
de~il, hatta sayı cihetile bile düşmanları
mızınkilerine fai k iken her tarafta mağ· 

lüb olduk; çünkü, harbeden silah değil 
insandır. Eğer komutan, sübay ve: er 
harbetrnesini ve silahı yerind~ kullan -
masını bilmezse böyle ordular için ma~
lubiyet ve felaket her vaki~ için hazırdır. 

Meşrutiyet orduları 
Meırutiyet, Balkan harbine takaddüm 

eden dört yılda, istibdad devrinden tc -
varüs ettiği orduyu tasfiye ve ısiaha ça -
lışmış ve hayli muvaffak olmuştu. Fa • 
kat asırlarla ihmalin pnslattığı ve koyu 
bir istibdadın dejenere ettıği eski bir or· 
duyu yenileştirmek, harbetmesini ve 

fahir yaratmıştı. 

Fakat çok uzıyan ve müttefiklerimizle 
birlikte bizim de mağlubiyetimizle neti
celcnen büyük harb nihayeo; bu orduyu 
çok yıpratmış ve üstelik Filıstin hezimeti 
ve Monqros mütarekesi onu büsbütün 
kuvvetten düşürerek .;ilfıh1arını da elin
den almıştı. Bu sebeble Anadolu istikl;U 
mücadelesi başladığı zaman elde ancak 
pek zayıf ve bitkin bir ordu enkazı bu • 
lunuyordu. 

lstiklil mücadelesinin 
bulduğu ordu 

Karsta Ermeni ordusunu vura· 
rak Kars, Iğdır, Ardahan ve Art
vin Türk yurdlannı istirdad eden, 
cenubda Fransız ve batıda Yunan ordu· 
larını mağlub ederek cenub vilayetleri -
mizle batı Anadolumuzıı ve Trakya il~ 

İstanbulu düşman istilasından kurtaran 
ve neticede Türk milletine hürriyet ve 
istiklal kazandıran Türk:yc B~yük MU • 
let Meclisi ordusu işte bu ordu harabe -
sinden vücud bulmuştu. 

İstikiiii ordusunda bilhassa bidayctte, 
maddi hemen her şey eksikti: faka~ bütün 
bunlara bedel memleketi kurtarmak şid
detli azmi vardı. Gerçi Sakaryadan sonra 
Anadolu istiklal orduını kuV\·etlenmiş, 
teşkilatı düzelmiş ve siltıh!arı tevhid e • 

(Devamı 14 üncıi sayfada) 

l11evanda, mesela cTürk mucizesi:. baş • 
lı.klı bahsini gözden .::reçirirseniz, muhar
l"ıı·in Türkiyenin, müttC>fikleı inin in hilal 
Ve nuığlubiyetlerfle, düştüğ'· uha.t.Ju:alı 

Türk ordusu ile Başbuğundan ve Türki
yenin silaha dayanan makul, fakat kuv
vetli siyaseti sayesinde, Balkanlarda, do
ğu Akdenizdeve Yakındoğuda sükun, a- Silbcıy!ar ve 1;umanila he11etlcri mıi.kP•mn,.z bir ·etistirildi 
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~ <<Son Poıta)) nın denizcilik 
i mütehassısı 
• -····················································· Halen ecnebi tezgah-

larmda in§ada olanlar: P-------~--·---------
3 aded 550C tonluk 
~lcu. 

3 aded 3500 tc 

~ umhuriyet devrinin on be- Etrüsk tipi yolcu. 

~ şinci yılı biterken, diğer ı aded 1800 t c... 
Trak tipi yolcu gemisi. 

bütün memleket ışlerinin oldu -
Yukarıda sıralanan 

g-u gibi denizciliğimiz1n de, fevkala-
rakam lardan ayrı ola • de müsbet bir faaliyet ve inkişaf göster-

D rak, denizciliğimizin 
diğini kaydetmek hatalı bir iş olmaz. o~ 
rıanmamızın, daima çok üstün kuvvetler- kalkınmasında, ticaret 
le harbetmiş, mütareke S{'nelerinde de filolarımızın teşkilat " 

landırılması da müessir atıl kalmış olması gözönünde tutulursa, 
bugünkü mes'ud vaziyetin kıymeti daha olmuştur. Eskiden şuur· 
iyi takdir edilir_ Her halde denizcilerı - suz bir rekabete düşerek 
mizin, daha doğrusu her Türk eviadı de- birbirlerini iktısaden -
nizlerimizde kendi harb sancağımızı gör.. öldürmek için çalışan 
rnekten mütevellid derin bir iftihar his - deniz tacirleri cumhuri
sile meşbudur. Onlar bu yüzden atala • yet hükumetinin aldığ~ 
rına minnetle bağlanmı~lar ve ellerine isabetli tedbirler olarak 
verilen bu silahı, namusları kadar mu - intizama girmişler ve 
hafazaya azmetmişlerdir. bu suretle mcmleketiQ 

d k kalkınmasmda birer te-
Denize ahaınıniyet ver i meltaşı olmağa başıa 

Deniz ticareti, memlekı~tlerin terakki mışlardır. 
ve inkişafı için en ziyade lazım olan bir (Denizbank) ın t . 
un::ıurdur. Deniz ticareti yollarının em- şekkülü iktısadi kalkın· 
niyetini harb kuvvetleri temin eder. Es· rnayı rlaha sür'atli hat
kidenberi münakaşa edHen bu husus, ar· velerle temin edecektir. 
tık, riyazi bir düstur rnah iyetıni almıştır. 
Salıillerin tulü, iktisadi lımanların ane~ 
di deniz ticaretinin mikdar. arttıkça harb 

' kuvvetlerine olan ihtiya~ ta o nisbette 
Jrtar. Büyük Fredrih, Napolyon vesaiı 
büyük adarnlar daha o zamanlar bu e -
hemmiyeti takdir etm~şle: ve çok müs
bct faaliyetler göstermişlerdir. 

Bize (Denizlerimizin lıakım.i olmak) 
fikirlerini büyük Barbaro.> işaret etmlş
tir. Lakin içimizde yaşıyan büyük düş • 
manlar, sultanlar, bilahare büyük ami -
ralin işaret ettiği bu oüyük esası inkar 
etmişler ve bu inkara beael olarak yavaı 
yavaş toprakları, serveti ve bunların en 
basında da Türk eviadının nahak yere 
ak;tılmış olan kanını vermişlerdir. 

Bugün cumhuriyet rejiminin bizi en 
ziyade sevindiren, bizi en ziyade rnes'ud 
eden ve bize en ziyade ütihar veren 
prensiplerinden biri de denize ehemmiyet 

,vermektir. Çünkü bu memlel>et deniz 
sayesinde, deniz ticareti sayesinde ve ni
hayet deniz kuvvetleri sayesinde inkişaf 
edecek, büyüyecektir. 

Bilhassa coğrafi scvkulcey~i. vaı..iyeti 

bizim gibi mühim ve müsaid olan mem~ 
leketler deniz kuvveti ve deniz ticaret 
fi1osu yaptıkça bulurlar, büyüdükçe de 
filo yapmak ihtiyacını hissederler. Bu -
gün bizim meydana getirdiğinıiz kuvvet
ler ve ticaret filoları bir gaye değil, fakat 
gayeye doğru atılmış ilk müsbet adımdır. 

Deniz t caretimizde inkişaf 
On beş yıl içinde bükuroetin deniz ti

caretine ve dalayısile memleket iktısadi
yatına yaptığı en büyük hizmetlerden bi
ri de kabotaj meselesidir. Yüzlerce sene
dir memleketimizin omuzlarında bulu • 
nan kapitülasyonların kalkması ve ka -
botaj hakkının Türk handırasma veril -
rnesi deniz ticaretindeki kalkınmanın ilk 
ve en mühim merhalesini teşkil etmiş -
tir. Bugün kendi sahillcrımizde yalnız 

kendi gemilerimizin sefer ve ticaret 

yaptığını görmekle müstesna bir zevk ve 
iftihar duyuyoruz. 15 sene içinde deniz 
ticaretimizin ne kadar büyük bir inkişaf 
gösterdiğini anlamak, aşağ1daki rakam
lara bir göz gezdirmekle kabil olacaktır. 

15 senede alınan ve yaptırılan gemiler: 

Ege 
İzmir 
:Ankara 

(ton) (ton) 
- --- ----- ----

5275 Durolupınar 819 
4875 Saadet 819 
4765 Tayyar 388 
4731 Bartın 

4179 Kemal 

Bu suretle tahlisiyeci • 
lik, kılavuzluk, romor • 
körcülü!( ve fenerler 
idaresi gibi gemilerjn 
selametne alakadar o -
lan müesseseler de or -
ganize edilmiş ve halk 
tüccarlanmıza, ecnebi gemilerinden 
fazla olarak, kendi gernilerimize 
karşı emniyet hisleri aşılanmıştır. Yolcu 
nakliyatının bilhassa tek bir teşekküle 
inhisar ettirilmesi selamet ve iktısad ba-
kırnından pek faydalı olmuştur. 

Tersane ve havuzlar1m1z 
Harb kuvvetlerinde olduğu gibi ticaret 

tiloları için kara teşekkülleri lazımdır. 
Kara teşekkülleri inkişaf ve terakki et
tikce tüccar gemileri daha büyük bir ran
dıman ile çalışır. Cumhuriyet hükumeti 
bu hususu da ihmal etmemiştir. Bugün 
fstinye ve Kasımpaşadaki havuzlar ynl • 
nız milli sermaye ile çalışınakla kalma • 
mış, ehemmiyetli derecede büyütülmüş -
tür. Biz, bilhassa son senelerde, bu mü
esseselerde motörler, çatanalaı·, iskeleler 
yapıldığını görmekle büyük bir memnu
niyet duyuyoruz_ Bu faaliyetin güzel bir 
nişanesi de ecnebi mües<>eseler tarafından 
tersanemize gösterilen rağbettir. Bilhassa 
Balkan harb gemilerinin dahi milli mü • 
esseselerimizde tamir eJilmesi bize ayrı 
bir iftihar hissi vermektedir. 

Personel davasr 
Denizeiliktc personel yetiştirme ayrı 

bir mcsele teşkil eder. İçerisinde büyük 
bir kalb istirahati ve emniyetle seyahat 
ettiğimiz gemileri kullanan vatandaşlar 
uzun tecrübe ve yorucu bir çalışma eseri 
olarak yetişmektedirler. (Geminin yeni
si, kaptanın eskisi) darbı meseli iddiamızı 
kuvvetlendiren bir dclildir. Kaptanlarm 
sağlam bir mal'lımat temeline malik ol
maları şarttır. Bundan dolayı cumhuri • 
yet hükumeti, vaktile, müteşebbis bir 
Türk bahriye zabiti Hamid Naci merbu
mun açtığı kaptan mekteb~ni eline almı~, 
onu tekemmül ettirmiş ve bir ali mekteb 
sırasına sokmuştur. Bo~azı çıkark<'n te -
miz binaları ve bir çok deniz vesaiti ile gö 
zümüze çarpan bu mekteb cidden göğüs
lerimizi sevinçle kabartmaktadır. 

Bu mekteb gibi bir de balıkçılık ensti
tüsü açılmıştır ki bu müessese, pek yakın 
bir atide deniz ticaretimize ayrı bir renk 
verecektir. 

Donanmay1 nas1l bulmuştuk? 

FiZomuzun en bü.yü.k gemisi kıymetli Ya.V1LZ'Umuz 

Deniz kuvvetlerinde ve deniz ticaretinde on beş 
senede yapılanlar her Türke iftihar verecek kadar 
büyüktür. Bununla beraber sahil/erimizin çoklugu, 
cografi vaziyelimizin ehemmiyeti ve memleketimi
zin iktısadi kalkınması bizi denizlerde daha kuv
vetli olmağa mecbur etmektedir. Bu kuvvet arttığı 
nisbette topraklarımızın emniyeti çoğalacaktır. 
Hükumetimiz de bu golda kat'iyetle yürümektedir. 

bir tamire muhtaç olmak üzere, Yavuz, 
Hamidiye, Mecidiye, Taşo:ı, Samsun, 
Basra, Akhisar, Berk, Peyk ile bir kaç 
mayin gemisinden ibaretti. Daha cumhu
riyetin ilk senesinde Ham\diyenin denize 
çıkarılması ve Bozcaada ve İmrozun bu 
gemi ile teslim alınması deniz tarihimizde 
mühim bir vak'adır. 

lik marhale 
Cumhuriyet bahriyesi ilk faaliyetini 

bu köhne gemileri, hiç olmazsa bir talim 
filosu olarak hazırlamağa hasretmiştir. 

Daha cumhuriyetin beş;nci senesinde 
Ruslaraan makinesiz ve tek bacalı olarak 
istirdad edilen Mecidiye büyük bir kifa
yetle çalışılabilecek halç konmuş, 1-'eyk, 
Berk, Taşoz, Samsun ve Basradan mü -
rekkeb bir talim filotillası teşkil edHıniş 
ve bu suretle ufak ta olsa, faal bir filo 
ile, genç vatandaşlarımız müstakbel fi
lolarımızı idare &tmek üzere hazırlan -
mağa başlanmıştır. 

Harice ilk siparişler 
Bununla beraber, denizaltı gemileri • 

nin deniz harbinde alacağı mevkiler iyi 
takdir edilerek, cumhuriyet hükfuneti 
Halandaya iki denizaltı gemisi sipariş et
miştir. Birinci İnönü, İkincı İnönü namı 
verilen bu gemiler az zamanda inşa edil
miş, rnemleketimize gelrni'? ve filo talim
lerine iştirak ederek yalnız kendilerini 
kullanacak değil, fakat beş altı denizaltı 
gemisini kullanacak personel yeti§tir -
mişlerdir. 

Ikinci inkişaf marhalesi 

1 - Yavuzun tamiri ve modern bir ha
le konması. 

2 - Muhrib filotillamızın yeniden teş
kiİi. 

3 - Denizaltı gemilerimizin çoğaltıl • 
ması. 

4- Hücum batları gibi ufak teknelerin 
yaptırılması. 

vardı. 

Bu program tam vaktinde ve hiç nok -
sansız olarak yapılmıştı!'. Filvaki Yavuz 
gemisi Gölcükte inşa adilen bir sabih ha
vuzda bir sene gibi az zamanda tamir e
dilmiştir. Böylelikle denizcilerimizde, bir 
deniz kuvveti için bir lazımı gayrimü -
farık olan güzel br havuza s'lhib olmuş
lardır. O havuz ki kıyınettar Yavuzumuı 
için daima faydalı olacak ve onun ır.üs -
bet çalışmasında daima yer alacaktır. 

1932 de vaziyat 
Yavuzun faal bir hale gelmesile İtalyada 

yaptırılan muhrib, denizaltı ve hücum -
batlarının memleketlınizc gelmesı ayni 
zamana tesadüf etmiştir. Bu suretle, mo-

Karadeniz 

Cumhuriyet 
Konya 
Ana fa rta 
Çanakkale 
Mersin 
Antalya 
Bandırma 

Kocaeli 
Sadıkzade 
İnönü 

1745 
1354 

Uğur 

Bursa 

741 
674 
225 
929 
747 

On beş sene içinde deniz harb kuvvet- Gerek su üstü ve gerekse denizaltı fi-

1332 Seyyaı· 

1186 Tar ı 
1024 Güneysu 
929 Aksu 
405 Vatan 

1657 Erzurum 
1737 Trak 

Sus 1800 

dern olan, genç filomuz aynl zamancıa 
yetişrneğe başlamıştır. · 

Bu suretle 1932 senesin~ doğru filomuz 
şu şekli almıştır: 

2 - Dört tane muhrib. l
l- Yavuz 

3 - Hamidiye, Mecidiye. 
4 - Berk, Peyk, Samsun, Basra, Ta • 

şoz. 

5 - Dört tane denizaltı gemisi.. 

6 - A vcı botları. 

7 - Yardımcı gemiler. 
Filoyu teşkil eden gemilerin adedi art

tıkça, bu filonun yardımcı gemilere olan 
ihtiyacı artar. Nitekim İstanbulu ziyaret 
eden ecnebi filolarının peşinde kömür, 
su, tamir, hastane gemileri gi.bi teknele
rin de dalaştığını daima görüyoruz. Bu
nun gibi hükumetimiz de, harb filomu
zun yardımcı vasıtalarını ihmal etmiş rle• 
ğildir. Bu yardımcı vasıtalardan bir çok
larının bilhassa kendi mühendis ve ken .. 
di işçilerimiz tarafından meydana geti • 
rilmesi bize ayrı bir sevinç vermekte 
dirler. 

Kendi eserimiz olan yard1mc1 
gemiler 

Şimdi bu gemileri sıralıyalım: 
ı - Gölcük yağ getnisi inşa edilmiJtir. 
2 - Atak inşa edilmiştir. 
3 - Yardım ve Uyanık gemiler~ mo • 

dern hale konmuştur. 
4 - Cebhane nakleden şralopalar in~a 

edilmiştir. 

5 - İki tane modern su gemisi in§a e
dilmiştir. 

6- Bir dalgıç rnotörü inşa edilmekte
dir. 

(Devamı 14 üncü sayfada) 

Etrüsk 

4026 
3345 
3905 
3379 
2539 
1800 
3500 

66600 

lerimizin de terakki ve inkişafa doğru ge- lolarımızın az zamanda gösterdikleri bu 
çirdi~i merhaleler yaldızh satırlada ya- inkişaf talim ve terbiyemizi takib eden 
zılmağa değer. Pek şümullü olan bu sai- ecnebiler üzerinde hüsnü teslr hasıl et
halan tedkik etmek, deniz kuvvetlerini miş, yazılan makale ve yazılar genç sü
rnateryel ve personel ba'!nmından ayrı bayların istikbaline dair güzel ümidler 
ayrı incelernekle mümkündür. MalUm. ol· vermiştir. Bu ümidler, a~ zamanda, yeni 
duğu üzere cumhuriyet donanmamızı, bir inkişaf merhalesinin kat'! olduğu ka
Haliçte, balrunsız, personelsiz bir vazi - naatini uyandırtnıştır. İkinci inkişaf mer
yette teslim almıştır. Donanma diye tav- halesi diye tavsil edebilece2:imiz bu 
&if .ıtijimlz t"ı Jdiıtlıe, c tviai .-~lik programda: 

Cumhttrivetin cionanm.ada. petsonele verdiği ehemmi11et büyüktür. Deni.ı lisesi 
Goftaa'N"Raa __. lB 8ihcıat wrmektedir. 



29 Birinciteşıin 

ı..••······· , ............................................................................................................ , 
Türk malı bir metre demiryolu muz, senelerce 

tnetrfık kalmış birkaç devlet fabrikasından başka 
tnillete aid bir tek fabriltamız. milli vasıfta bir 
tek bankanuz yolttu. Büdcemiz daima açık, hazi
nerniz fakir, devlet imzasının ve teahhütlerinin dahil 
\'e hariçteki kıymetleri tamamen sıfır idi. 

Bugün vatanperverlik bahsinde hayli ileri 
gitrnis bir takım zevat: "Kapitülasyonları kaldır

i d,k amma kısa bir zaman sonra Türkiyeye bir 
! santim para ve kredi gelmeyince kendimiz boyun-
a d . i Urağa sevine sevine gireceğiı., diyorlar ~ı. Işte 
~Cumhuriyet bu şartlar içinde işe başladı. 
'• ........................ vazan .. : .. I ... H-anl'ar·saşar ......................... ··· 

umhuriyetin on be§~ nci yıl-ı ğunu kabul ettikleri küçük bir nüfuzu 
di:iııümü dolayısile cSon Pos- lehlerine kullanmak ve csasen kendi ik-

t ta. benden bir yazı ister
& 

11
' rlu und üm; umumi harbin baş

ı ~ıda n beri bu memlc!<E lin iktısadi ha-
ll le az k • d . . 

~ı ~o alakadarım. Bun an yırrr.ı 
t n evvel Türkivd·~ ilk dcla olarak 
' di bır · t' G" d l'k ı ınecmua nc .. ret ım. un e ı • 

.t('Icırdt', ncşrettiğim mı:!cmualard:ı ik-

d V<ızılar yazarak buıı kitablar ncs-
r ' • 

'· avni zamanda milli ticaret bir-
. ı, t carl't odası gibi t(l ( kküllerde rcc;-

\•(' . ' 
'Hi nun resmi iktısadi işletmeh•rin ba-

•ın v~alışarak, gerek cumhuriye~ devrı
lısact· g~ı·?k ondan evwlkı dcvirlerirı 

tı1 k,.ın 
1 gıdışıni vakındıın lnkih etmek • ını b ~ 

len on b Uldurn. cSon Posta» nın ben-
• tt(' ki ~ş yı! ~olayısile yezı ıstemesi, el
llarnı . u hadısclC'rın içınde yaşamış oJ
~tılrı bılmelt'rindcn ne 'ct cdıyordu. Şu 
lu .(' bu teklifi reddedı mczdim, mcm-

nıyl'tle kabul ettim. 

Imparatorluk 
röçerken . 

lli7ırn 'b· . h . t ~ . gı ı meşrutıyet ve cum urıyc 
\trlcrini yaşamış ve clah'l evvelki sal-
~~t de\'rindeki vaziyctlc d~ bu devirleri 

es aycseye imkan bulmuş olr.nl:ır, on 
u~ Yılda başarılmış inkıldbın büyüklü
lı· Lı kolaylıkla kavrıv..ıbi!irlcr. On do • 
~llncu • . . ar asrın sonundanben Osmanh ım-

tısadi nüfuzları ve hakimiyetleri altında 
olan bu memleketlerde milli cercyanları 
önlemek için halifeyi emirlerine almakta 
fayda gördüler. Böyleliklt.! hakikatte baş
kalarının clınde olan memleketlcr, hari
tada bizim gıbi gözüktiı. Daha fenusı, bize 

hiç bır menfaati olmadığı halde, bekçilik 
ve bostan korkuluğu yaptığımız bu mem
leketlerde Türk kanı, Tlirk parası har • 
candı, durdu. 

Meşrutiyet inkılabı, Osmanlt halifesi
nın ve padişahının nüfuzuna bır darbe 
idi. Bimıcnalcyh vaziy~tin hakiki çeh • 
resini alması lazımdı. Dt•rhal zaten bi • 
zim olmıyan bu memlekctlerin resmen 
bizden ayrıldığını gördük: Bosna-Hersek, 
şarki Rumeli, Girid, Trablusgarb ve Bin
gnzi, sadeec ilhnk edildi~i ilfııı olunarak, 
bizden ayrıldı. Yapılan ış, bir jandarma 
çavuşu kadar nüfuzu olm!yan Osmanlı 

valileri çıkarılmak ve cumaları hükumet 
konağına asılan Türk hayrağı yerine ha
kiki hakimi olan devletin bayrağı çekil
mekten ibaretti. Bu da sessizce, gürültü
süzce olacak kadar basit şeylerdi. 

SON POSTA 

yiat korkunç ve mühlik sayılabilirdi. Ö
lüm önlenemez bir tehlike idi. 

Öyle mi oldu? 
Öyle olabilirdi, ve öyle olması hattA 

tarih için mukadder ve :t..arur! bile zan • 
nedildi. Fakat ölümün korkunç karanlı
ğına doğru yuvarlanmıya başlamış bir 
milletin yeniden hayata geldigi ve bir 
genç insan kadar hamieler yaparak ciha
nı hayrete verdiği görüldü. Herkes bu 
mucizeye akıl hududu içinde inanmak 
imkanını bulamıyordu. Bu mucizeyi bize 
Atatürk hazırladı, ve tarihin en büyük 
hareketlerini yapan Türk, yeniden tari • 
he ve tarihine bitkim oldu. 

"\ıllorluğu ölüme mahkiım idı. Hic bir 
~~et ~ 

' Bosforun mavi sulanna bakan 

Meşrutiyet senelerinde fiili hakimiye -
tirniz altında olan Balkan vilayetlerimi -
zin de, bir harble, elimizden çıktığını 
gördük. Nihayet umumi harb Suriye ve 
Arabistan parçalarını da elimizden ala
rak zaten bizim oımıyan bu memleket_ Cumhuriyetin doslutu 

llr- valıl · · d f · · .1 ar ıçın c son ne esmı v~r ~ 

meşgul bu hastayı kurtaramazdı. 
Osmanlı imparato:ıuğu on doku -
asrın orta.larındaı1 sonra tamamen 

. fırazı göstermekte idı. Fakai ikinci 
.'<i, hastayı iyi etmekten ümidini kes
le' 
.ın, şahsi saltanatım kurtarmak pa-

Ol devlet saltanatını feda etmiye ra
arak otuz üç sene zelilanc bir idarci 

hat siyaseti takib ederek mukadder 
b"rıü geriletti. 

evletin siyaset ve iktidar merkezi olan 
ecnebi devletler, emirlcrinii 

Os ar.ile tebliğ cderıc:di. Ha~ikat-
ib rnanlı ımparntorluğu bır ze\·ahırden 

<U-e tt· tır ı. Hamid zamanındn hududlarımı:r; 
tc;k taraftan Bosna Hcr:ıcki içerisine ab • 
tul'ı Av~sturya içlerine, bir taraftan bü
tıur Sur1yc, Arabistan v~ hatta Mısırdaki 
!!ltı Uz ~~ntakamızı atlıyarak Trablus ve 
ıı 1gazıyı de içerisine alarak Cezayir sı-
't ar 
G~ ına kadar uzanıyordu . Haritada 
h..ı kanlı imparatorluğu bu derece geniı,;, 
b11y.~dar ucu bucağı belli olnııyacak kadar 
bı, ltk idi. Dünyada üç kıt'ay.1 yayılmıı 
l'~~(;n başka hiç bir hllkftmet vok idt 
"tat ~ luk bu kadar muazzam bir imparator-

tlt; ıçerisi havn ile şişirilmiş bır balon
~~11 daha kof, en adi tiyatro dckorların
~t daha çürük bir mevcudiyctti. llaki • 
< llı:,.ne Arabistan bizi :ndi, ne Suriye bl-
~ • lle de Cezayir hududuna kadar u

lı .. 118~ kıt'alar ve hatta Makedonya ... 
~liı~ır tarafı, hiç bir yeri bizim değildi. 
~ ~d, bizim elimizdem esasen gitmiş o
t t.ııı u kıt'aların gösteı iş hakimiyetini 
~~ırı ataza etmek için cenebı devletlerin 
~lti <'tçısi, eınirber neferi olmayı kabul 
h.ı. Onlar oda hililfet Jolnyısile Osmanh 

'll• ' 
~anının islamlar üzerinde haiz oldu-

lerle alfıkamızı kesince, artık yaşıyamıya- cCumhuriyet bize on beş yıl içinde ne 
cak kadar küçüldüğümüz ve zayıfladığı- yaptı. deyince, evvela bir mucize ile jfa
mızdan korkmıya başladık. Çünkü şöyle de edilen bu başlangıcı dü~ünmek la -
on yıl içinde imparatorluğun beşte dör • zımdır. Kayıd ve şartsız istiklale kavuş
c:lünü kaybetmiştik. Bu kadar büyük :za • m~ bir millet rnefhumu, ancak cumhuri-

lımir limanında ihracat faaliyeti 

Sa3rfa S 

yetle başlamıştır. Hatta Osmanlı impara- ortaya atarl.ardı. Böyle düşünenler içi
torluğunun en parlak zamanlarında bile mizde de çoktu, dışımızda da ... Biz o gün
dünyaya hürmet ve itimad vererek bu leri yaşadık; hala içimizde, - hatta bugün 
kadar kuvvetli istiklale sahib olmuş de - vatanpcrvcrlik bahsinde herkesten ileri 
ğildik. En kuvvetli zamanlarımııda da- gitmiş - bir takım zevatı tanıyoruz 

hi az veya çok kapitülasy~:mlar vardı. Bu ki bunların on altı sene evvelki 
kapitülasyonlar, Tanzimattan sonra, za- sesleri, bir lahza evvel söylenmiş gibi, 
yıf bir millet hakkında tatbik edilen is- kulağımızda çınlıyor: -cKapitülfısyonları 
tismar ve tazyik usulleri haline girmişti. kaldırdık, amma kısa bir zaman sonrn 
Buna rağmen imparatorluk daima ecne- Türkiy,eye bir santim p:ıra ve kredi gel • 
bi yardımına muhtaç olduğundan ve meyince kendimiz boyunduruğa sevine 
memlekette her zaman için açık gösteren sevine girecegız.ı. Bunu Türk mil
büdceyi ancak istikrazlar kapadığından, leti cLozan~ sulh masasın<la İn
kapitülasyonları ecnebi sermayesinin em- giliz murahhasından da işitti. Bü
niyet süpapı gibi tehikki ederler, ve bir tün dünyanın duygularına ve kannatlc -
çok zarariarına rağmen, ehveni şer diye rine tercüman olarak İngiliz başmurah -
hoş görürlerdi. hası ayni sözleri söyledi; ayni tehdidi 
Kapitülasyonların kalkmasından sonra yaptı. Tarihin garib ve bizim için mcs'ud 

ecnebi sermayesinin artık Türkiyeyc ge- bir cilvesidir ki aradan on beş sene geç
lemiyeceğinl, beynelmilel itimadın kal - meden İngiltere kapitülfısyonsuz, tama -
kacağını iddia edenler, bu fikirlerini is - men hür bir Türkiye için, milyonlaı·ca 

bata bile lüzuın olmıyan bir hakikat diye liralık açık bir kredi açmakta her dev -
Jetten daha ileriye geçti. 
Kapitülasyonların kalkmasile Türki -

ycnin enternasyonal kredı al<.'minden u
zak ve onun yardımlarından nıahrum ka
lacağını iddia edenler, o zamanın görü -
şüne göre, belki haklıydılar; çünkü ta -
rihin bir büyük dönüm noktasında en 
ileri ve dahi bir Şefin kumandasında 

Türkiyenin bir bünye ınkılabı yaptığını 
farketmemişlerdi. Öyle bir inkılab ki on 
beş sene sonra, bir bilanco yaptığımız za
man göğsümiiz iftih::;.rla !:; barara k, içten 
ve dıştan gelen b<.ı ~· . .,!" s~slPri bir kfıbus 
gibi hatırlıyarak, c lnya:·a gururla bakı
yor ve davamıza inanla snrılıyoruz. 

lte başlarken 
Cumhuriyetin on beş yılı, Türkıyenı\... 

her sahada yeniden kuruluş hareketleri
nin en faal devresidir. rı.reşrutiyH har<'
ketlerinin sarsıntıları, beceriksizlikleri, 
umumi harbin bıraktığı felfıkctleı·, mem
leketin istilfisı, nihayet kurtulu:i savaşı 

nna yurdu bir enkaz, bir harabe halinde 
cumhuriyetin eline teslim ~tti. Bu sırad'l 
Türk malı bir metre demiryolumuz, se • 
nelerce metruk kalmış bir kaç devi t 
fabrikasından bnska millete aid gü\' nile
bilecek bir tek fabrikaınız, :n Bii vas ı Ct 'l 
bir tek bankamız yoktu. Düdcemiz dnım'1 
açık, hazinemiz fakir, devlet imzasının Ve:! 

taahhüdlcrinin dahil ve haricdcı..ı kıy -
metleri tamamen sıfır idi. CumhuriyN 
işe cvveHi mütevazin bir hücicey .... malik, 
taahhüdlerinc ve imza.,ına sadık, kuv • 

(Devamı 15 inci sayfadc) 
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ES-KIDEN 
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Hariçten Un 
• 
ldhal Ederdik: 

~ ~~~i.:et~ . on beşinci yıl
~~ donumu ıçın c- Sen bir 
şeyler yazınıyacak mısın?:ı. diyen 
eşe dosta, günlerce ne diyece • 
gırnı bilemedim: (Hayır) desem, 
benden beklenen bir şeyi yapmamış o
lacak; (elbt:t yazacağım) desem, bo -
yumdan büyük bir işi yüklenmiş ola
caktım. 15 yılın tarihini, en ççk 2-3 sü
tuna nasıl sığdıracağı.mı bir türlü kcs
tiremedim. Kalan ömrümün hepsini bu 
yolda bir eser telifine vakietsem, -ina
nınız ki- az gelir ve ziraatimizin dünü 
ile bugününü bütün şümulile anlatmak 
işini, yalnız başına yüklenecek tek mu~ 
harrir gene bulunmaz. Onun için na -
çar el attığım bu mevzuda, yaptığımın 
sadece bir bakıştan ibaret olduğunu ha 
hrlatarak, okuyucularıının beni hoş 
görmelerini rica ederim. 

60 milyon da olsak bu toprak 
bizi ferah ferah besler 

Hududlan edebiyen değişmiyecek 
olan bugünkü Türk yurdu, yer yüzü
nün .mübalagasız en bahtiyar parçası
dır. Iklim burada o kadar değişiklikler 
arzeder ki, bir yanda basit tarla ekin
lerinden gayri şey göremezken, öbür 
yanda dağlara vanncaya kadar her top 
rak parçasının çeşidli nebatlarla bezen
diğim görürsünüz. Sanırsınız ki, 750 
bin kilometre murabbaındaki şu Ana
dolu yanm adası, yoktan var edilirken 
yer yüzünün muhtelif parçaları kopa
rılmış da, sonra burada birleştirilerek 
vi.icude getirilmiştir. 

Dağlarımız; fındık, zeytin, incir, pa
lamut gibi bir yurda asırlarça refah ge
tirebileC€k ağaçlada kaplıdır. Ovaları
mız; buğday, arpa gibi hububatın her 
çeşidini; bakla - fasulye ve benzeri bak 
liyatın türlüsünü; susam, keten, ken -
dir, anason gibi sınai nebatlarm hep -
sini; hem de mebzulen yetiştirir. Tü -
tünün en alası, fıstığın en iyisi, pi -
rincin en nefisi, portakalın en irisi. ü
ziimlerin bin bir çeşidi hep bu yurda 
vergidir. 

Ne diyeyim? Adamı diksen biten, 
azıcık eşelesen kuduran topraklarımı;;ı: 
var. Kıraç deyip geçtiğimiz yerler bile 
sürülerle hayvan yetiştirir: At, sığJr, 
koyun ve tiftik nesli burada kavnavan 
bir servettir. Bugünkü 16 mily~nu ~d~
ğil, 60 milyonu da bulsak bizi ferah fe
rab besliyecek bir ülkedeviz. Fakat. .. 

Imparatorluktan yu~rlu nas1l 
devir ald1k? 

Evet fakat, asırlarca bu toprağa sa
hib yaşayanlar, hiç de bu mazhariye -
tin, yeteri kadar refahını görememi'> -
ler. Bize d€ğil bizim gibi dört Türki -
yeye yetecek zahiremiz varken, Avru
padan un idhal etmişiz. Pamuğu - yü -
nü balyasında güvelendirmiş, üç arşın 
dokuma için avuç dolusu para verrr:i -
şiz. İçinde bulamıyacağımız şey olmı
yan bir anbara sahibken kahvemizin 
şekerinden, uçkurumuzun tokasma ka
dar her şeyi dışarıdan aramışız. Önü -
m üzde ki toprak verimsizleşti diye, ile
rideki toprağa göz dikmiş; fütuh:ıt uiT-., 
runda son varlığımız olan nüfusu da 
harcamışız. 

ye nihayet bir gün: Köyler tenha -
laşmış, toprak bakımsız kalmış, ağaç -
lar verimden düşmüş, tohumlar yoz -
laşmış, hayvanlar kırılmış. kısacası 
o cihana bedel yurdamuz bir fakirha
neye dönmüştür. Ziraat, lam bir ma
na taşır hale düşmüşken bile, devrin 
zihniyeti caşar:ı.ı toplamakta herdevam 
olmuş .. 

1923 de Cumhuriyet kuru1duğu za
man, yurdun ziraatindeki bu mühmel 
manzara, biraz da harblerin tesirile 
katmerleşmiş halde idi: Dünün bakrm
sız olan bağları, dutlukları bu sefer 
büsbütün köklenmiş, artakalan birkaç 

hayvanmuz başı boş kalmış, yeni baş
tan kalkındıracak vasıtalann çoğu yok 
olup gitmişti. Memleketi bu durumda 
eline alan Cumhuriyeti nasıl öğmeyiz 
ki. Bize dünün harabesinden bir ma -
mure yaratmış, varken yokluğa karı -
şan ziraatimize bir yeni can vermiştir. 

Cumhuriyet iş başmda 
Cumhuriyetin ilk işi caşar» ı ilga et

mek oldu. Köylüyü bir sülük gibi emen 
mültczimlerin saltanatını bu rejim yık
tı. Yurdu düşman esaretinden kurt:ı -
ran Atatürk: (Kılıcın fethettiği yerler 
elden gidebilir, fakat sapanın açtığı 

ye-ler ebediyen payidar olur) diyerek 
ziraat ve ekonomiyi devletin ön i~~eri 

arasına aldı. Köylüyü (milletin eicn -
disi) sayan ilk büyük adam, Atatürk -
tür. Cumhuriyet, nüfusumuzun yüı -
de 76 sını teşkil eden köylüyü ve onun 
yüzde 90 işi olan ziraati hep bu gözle 
gördü. 

Millet Meclisine sunulan ilk layi!ıa 
köylünün sayım vergisine dairdi. Da -
ha ilk günden itibaren hayvanlarım! -
zın nesillerinin ıslahı için gereken her 
tedbire baş vuruldu. En iyi daımzlık
lar getirilerek, ta köylünün ayağına 
götürüldü. Bir çok büyük haralar, sa -
yısız aygır ve boğ:ı depoları, bir ~ok 
damızlık istasyonları köylüye i.emız 
soylu hayvan kazandırmaya giriştiler, 

sergilerin, koşuların, ikramiyelerin teş 
vik edici himayesi ve hele (hayvan lar 
vergisi) nin devamlı surette indirilme
si her rejime nasip olmamış bir başa -
ndır. Devlet büdcesine her yıl mily~m
lar veren bir verginin devamlı inairi -
lebilmesi, alınan tedbirlerin öte yan -
dan ne kadar verimli olduğunu ıoste
rir. Filhakika bir taraftan vergile: a -
zaltılırken, bir taraftan da hayvan mev 
c~dumuz mütemadiyen artmıştır. Bu -
gün (at, ka tır ve eşek nesli tamamt>n 
affedilerek) koyun ve keçiden ;:ı~ınan 

vergi kırka, Merinos koyunununki 20 
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Koy ziraat kurslarında ders 

ye, tiftik keçisininki 25 e, sığırınki 35 e, «selektörler» ı var .. Ziraat makineleri
mandanınki 75 e, deve ve domuzunki nin her çeşidini bu müesseseler köylü
ı o~ kuruşa indirilmiş bulunmaktadır. emrine arnade kıldıkları gibi, onlara 

Bu sayede 929 da 10,5 milyon olan benzerlerini tedarik için de ön ayak 
koyun mevcudumuz 9 3 7 de l 6,5 mil - olmuşlardır. 

yon olmuştur. 2,7 milyon olan tiftikle- Diğer taraftan bütün bu işlerde mu
rimiz 3,8 milyona varmıştır. 4,5 mil - vaffak olan Cumhuriyet, köylünün ma 
yon olan sığırlar 6,5 milyonu bulmuş- lını kıymetlendirmeyi de prensip edin
tur. At sayısı 460 bin kadar iken 73° miş ve gerek tedvin ettiği kanunlar ve 
bini geçmiştir. 843 b:nden ibaret o1an gerek meydana getirdiği eserler ve me 
katır ve eşek mevcudu, birineide i!•i sela silolarla bunu tahtı emniyete :ıla-
misli, ikincisinde üçte bir artmıştır. rak bir zaman un idhal eden memle -
~eni mahsul için yeni tohum keti bugün buğday ihrac eden bir mem 
Bir başka tarafa bakahm: Hayvan - leket haline getirmiştir. Yurdun bir 

lar gibi verimleri asgari hadde dü~müş, bakımdan ileri giden her köşesinde, 
kaliteleri türlü hastalık ve böcülerin ° çevrenin mümtaziyetini muhafaza e
istilası ile fenalaşmış meyva ve tohum- decek, bu üstünlüğü daha iyi bir şek -
luklarımız, ilk defa Cumhuriyet dev - le sokacak ilim müesseseleri çalışıyor: 
rinde alakaya mazhar oldular. Bir ya- Pamuk ıslah istasyonları ve çiftlikleri 
nından bakınca öbür başını göremedi - bu tertiptekilerin en göze batan örnek
ğimiz tarlayı günlerce didinip eken za- leridir. Bu müesseseler, dün satama -
vallı köylü; biçim zamanı bu yerden bir dığımız, yahud satıp da bir şey kaza -
araba sapla döner ve harman yennde namadığımız pamukları, kapış kapış 
ancak bire üç alırdı.Buğday ziraatimi- satılabilen yeni çeşidlerle değiştirdi -
zin yalnız tohumluk yüzünden gördü - l~r .. Pamuk ziraatin~. t~~~m, ~akine ve 
ğü zarar, 1 7 milyon lira tahmin ed il - bılgıden y~na .~er tur~~ ı~ka~~- kavuş-
miştir. Sade sürme hastalığı bu turan bugünku sanayıın ıstedıgı dere -
mahsullin beşte birini çalmak _ ceye ula~tırdılar. Ve bu sayede yurd~-
tadır. Bazan kuraktan bazan türlü has muzda bır çok pamuklu dokuma fabrı
talıklardan baş kaldı;amıyan hububat kalarının hacası tütebildi. 

ziraatimizin karşısında bugün bütün Hastahk'arla mücadele ve 
techizatile mükemmel (tohum ıslah is- öl • 1. 1 • · "h 
tasyonları) vardır. Ektiğimiz sahanın en Ziraat ~U11e er1n1 1 ya 
yüzde 46 sını işgal eden buğday -arpa Bir başka tarafa daha geçelim: Cum-
gibi en mühim mahsulümüzü ele alan huriyet, ziraatimize zarar veren her 
bu ilim müesseseleri muhitin en elve- engeli, bir bir ortadan kaldırmak yo -
rişli tohumlannı buiarak en iyi şekil - lundadır: Tabiatın ziraat mahsullerine, 
de meydana çıkarır, ve köylüye mec - ağaçlarımıza çullandırdığı türlü has -
canen dağıtırlar. O yerlerin verdiği to- talık ve başereler evvelce alabildiğine 
humlar, her bakımdan üstün vasıfları yayılıp, istediğini işlerken, bugün deov
haiz oldukları için dün ektiklerinden letin mükemmel bir (mücadele teşki -
bire üç alanlar bugün otuz almak im - latı) bunlara aman vermiyor! Cenup 
kanına kavuşmuşlardır. Dün tohumlu- hududlarııruzdan gelen çekirgeyi, de -
ğunu eleyecek basit bir kalburu bula - vamlı mesaisile bu teşkilat durdurma
mıyan köylünün bugün - ayağı dibin- saydı, Türkiyede hatırı sayılır bir kıt
de- fennin en son mükemmeliyetteki lık olabilirdi. Dünün Allaha emanet 

~ağla:ında, sahibierine küsmüş zeyf 
liklerınde bugün gönül aÇ<lJl bir um 
ran var. Yollarında, köy çocukların 
yumurta ile değişrnek üzere seyyar b' 
üzümcü gözledikleri kövlerde burı'·· 

" , t:> 
yemyeşil bağlar gördüm. Varları ko 
ruyan, yokları varetmeğe çalışan mtl 
cadele istasyonları, her derdi heme 
teşhis eder, çare bulur, ve tatbik ed 
bir haldedir. Bu sayede incir, fındt 
üzüm, portakal, tütün şu ve bu ilh .. h 
çeşid şeyin kemiyetini :ırttırn1ak, kej' 
fiyetini düzelterek yurda para geti · 
bir meta yapmak mümkün oldu. 

Cumhuriyet, ölen her ziraat .sube 
mizi ihya etti: Bir zamanlar Türkiye 
nin hatırı sayılır bir işi ol.an ipek bÖ 
cekçiliği bu cümledendir. Hastalık V 

harabinin yok ettiği dutluklar, günd 
güne imar olunmak imkanma kavu~ 
tuğu gibi, sırf bu işle meşgul olan b 
«Enstitü• de lüzumu kadar faydalı nl 
mak mazhariyetine erişti. Hele bu En 
titüye bağlı ,bir (tohum kışlağı) var 
yalnız bunu bile Cumhuriyetin mem 
lek~t ipek böcekçiliğine ·yaptığı k·· 
bir hizmet sayabiliriz. Çünkü 92 3 d 
yüzde 25 olan tohum randımanı, sı 
bu müessesenin varlığı ile yüzde i5 
çıkmıştır. 

İpek böcekçiliğimizin mihrakı ola 
Bursa ha valisinde 92 3 de 1 7 bin dek 
dutluk vardı. Bugün bu dutlukla L" 4 
bin dekarı bulmuştur. Başka taraflar 
da da ayni genişleme var. Yeni bahçe
ler ihdası ve eski1erin ihyası için deV 
letce her yıl meccanen dağıtılan 

fidanı, üç milyon adeddir. Bu güzel 
vik sayesinde 923 de 30 bin kutu to 
hum istihsal eden yurdumuz, b 
-hepsi bir elden idare edilmek 
75 bin kutu tohum çıkarmakta 
bunlardan İrana da ihrac 
923 de yurdun koza hasılatı 50 bin 
loyu aşmazken, bugün üç milyon ki 
!oyu geçmiştir. Ziraatimizin pek ba 
bir şubesini böyle rakamlandırm 
kasdı.m, en küçüklerinde.bile, köy 
köylü mevzuunun Cumhuriyetce !la 

sıl benimsendiğini belirtmektir. 

Yeni zirai sahalar 
Başka bir tarafa daha geçelim: 

huriyet yurda yepyeni zirai sahalar 
tı: Şeker pancarı, bu çığırın 
gelir. ·Yıllarca dışarıdan şeker yi 
elli senelik teşebbüsleri hep kağıd ii 
zerinde bırakan düne mukabil, bu 
dört fabrikamızın hacası tütmektc. 
tanesinin de etüdleri yapılma 

Bu, sadece bir yokun var olması 
değil, bir o kadar da refah ve zirai 
reket demektir. Çünkü bu fabrikaiar 
çin yılda 300 bin dekar pancar ekil 
mekte, buradan 500 bin ton pancar 
de edilerek bu yüzden çiftçinin 
tam altı milyon lira geçmektedir. 
de nüfus başına 3.5 kilo şeker 
eden Türkiye 937 de altı kilo ist 
etmiştir. Bu, istihsal kudreti 
istihlak kudretinin de artmakta oldtl 
ğu nu göstermez mi? 

Jüt, Çay, Aspir, Soya, Genercez gi 
bi nebatlar da yurda yeni yayılan:a! 
dandır. Hele çay yepyeni bir mevzu 
linde ele alınmış ve muvaffakiyetıc 
leriernekte bulunmuştur. Cumh 
bu saydıklarımı sadece ekimde bıra~ 
mamış hepsi için ayrı ayrı • fabri 
açmayı da sanayi programında 
etmiştir. 

Her şeyi dışarıdan almakta beis 
miyen eski zihniyet yerine bugün tıı 
mamen yeriiyi isteyen bir fikir 
dir. Nasıl olmasın ki, dışandan getir 
diğimiz her şeyin bir örneğini 
bulmak mümkündür. Milyonlada kO 
yun yetişen yurdumuzda, (Merinos 
nü) nü yeti§mez saymak ve bunu 
yok bilmek olur mu idi? Dört yıl 

(Devamı 15 inci sayfada) 
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Demiryolları : 
Saitanat : 4138 kilometre demiryolu miras 

bırakmışb. Hepsi de ecnebi ellerde 
idi. 

Cumhuri1JeC: Mevcudları sabn ald•ktan başka 15 
senede yeniden 2976 kilometre 
ray döşedi. 

Kara yollari : 
Saltanat : 18335 kilometre yol bırakmış h . Ço

ğu toprak, geri kalanları da harabdı. 
Cumhuriyet: Mevcudları tamir ve bu mikdarı 

39000 kilometreye iblağ etti. 

Köprüler: 
Saltanat : 105 harab ve çoğu ahşab köprü 

bırakmıştı. 

Cumhur /lJel: 84 büyük ve esaslı köprü kurdu. 

~emiryollarımızm tarihine bir ba- kadnr bir hnt~ın inşa. ve. iş.letmesı imti -
lb:::::U kış: Osmanlı imparatorluğunun 1 yazı Baran Hırşe verılmıştı. Baron bunu 

Avrupa A a kıt'nlarını bir- (Şark demiryolları) şirketin'! devretmiş-
b ve sy d ~ b . k k iı·ine ted bir köprü olu- se e, uç sene sonra u şır ·etın mu a\'C· 

~u A rap .1 en H' d' t arasın lesi feshedilerek tekrar kendisine (icar) ' vrupa ı e m ıs an - . . . . 
d<ı en ı · li la u··nakaJe şeklınde ıade edılmı~tı..-. . e verış muvasa ve m 
ıstikaınetıerini ülkesinde toplamış olma- D - Bur•a - Mudanya hattı: 
s~: ötedenberi emperytllist devletlerin gö- Bursa Ue Mudanya arasında '41 + 110 
:~ nü, hırsını kendisine çekmiştir. Üste- kilometre uzunluğundaki hattın bir met· 
d k bu toprakların her türlü faaliyeller- re arzında olarak in~asile işletmesi 13 
,:

11 
uzak, el değmemiş bir halde kalışı, şubat 1890 da 99 sene müddetle bir ec -

\<ıdcttiği büyu··k temettüler bütün serma-r 'Y d nebi şirkete verilmişti. 
a 1 e arıarın bir iş sahası olarak toprak -

ar E - Anadolu - Bağdad demir -
t' ırnızı seçmelerine vesile teşkil etmiş -
ır. yolları: 

clıFilhakika Osmanlı impara.torluğunun İzmitten başlıyarak Eskişehir ve civa-
ba~de bulunan nrazi siyasi ve iktısadi rından geçerek Ankarada nihayet bul -
b' 'llldan hiç te iştihayi celbetmiyecck mak üzere bir demiryolu inşa ve işlet-

.1r vaziyette değ ldi. Dcnıiryollarıııın ıncsi imtiyazı 1888 de 99 sene müddetle 
sıyasj ve iktısadi ikı gaye birleştirilerek gene bir ecncbi şirkete verilmiştir. Ayni 
'Y~Pıldığı bugün herkesm bildiği ve tak- esaslar dahilinde Eskişehir - Konya -
dır ettiği bir hakikattir. Mesela 50 sene Bağdad hattının inşa ve işletmesi imti
:nuddetıe inşa ve işletme imtiyazı alan yaıı da (Anadolu - Bağdad Osmanlı de-

ılngiliz şirketinin Aydın demiryollarının miryolları) şirketine ihale olunmuştur. 
~· B t ırden ba~lıyarak Basraya kadar uza- asraya kadar yapılacak oian bu hattm 
~.1nıa tasavvuru, Hindistanııı kapısına ancak 1319 kilometresi inşa 'olunabilmiş, 
yır _an evvel gelmek için düşünülmüş si- bilahare memleketimiz hududu içinde 931 
.. ~sı bir kombinezondan başka bir şey de- kilernetresi kalmıştır. 
gıldir. 31-12-1928 de Anadolu - Bağdad hattı, 
. llurneli demiryollarını inşıt ve i~IetmP- 1-6-1934 de İzmir - Kasab:ı ve temdidi 

~ıni Üzerine alan Baran Hırş'in dolablan hattı, 1-7-1935 de Aydın hattı 1-1-937 de 
tn~ kalleş bir ticari zihniyetin tipik şark demiryolları birer birer satın alı -

ısalini teşkil eder. Türkiyede demir _ narak devlete mal edilmiştir. 
feoı~ ~nşa etmek yolundaki yabancı dev - İkt~sadi ehem~iyet ve kıymetini kay~ 
h:ıe.rın tezcanlılıklarıru bu ik. misal tf'-

1 
betmış olan .405 kil~metre ~zunluğundakı 

tUz ettirir, kanaatindeyiz. (ccnub demırvolu) Jle 28 kilometre uzun-

/ lllparalorluh neleri, 
n asti b1rahmtşlt? 

Şinıdi Osmanlı imparatorluğıı zama • 
~ında yapılan demiryollarına bir göz a
balırn. Bundan evvel de ilave edelim ki, 
b u hatların hiç birisi askeri ve iktısacii 
h~kınıdan Türk mmetinin ihtiyacatma 
ıç bir şekilde ccvab vermiş değildir. 
A - Aydın demiryolları: 

.ı 'I'urkiyedc ilk defa inşasına başlanan 
~em· ıryolu Aydın demiryoluaur. 82 sene 
~Vveı, yani 1356 da 50 sene müddetlc in
t~ Ve işletme imtiyazı bir İngilız şirke -

1 ı~e verilmiştir. Demiryolunun inşası 
r~ın nihayet 1,200,000 İngiliı lirası üze -
1~den % 6 senevi ternettil getirmesini 

~~~kCırnet tekcffül ediyor, bu mikdardan 
"<( ternettü getirirse üstiinu eklemeğe söz 
h:rıyordu. İmtiyaz müddetinin sonunda 

8 
llkürnet bu hattı bir milyon İngiliz lira-
Itıcı alabilecckti. 

cl B - / zmir - Kcuaba ve temdidi 
ertt iryolları: 

g 1864 de İzmir ile Kasaha (Şimdiki Tur
trı~tlu) arasında inşasın~ başlıman de • 
ı: ıryoıu sonradan kısmen bir şirket ve 
ı'ılinıen de hiikümet hesabına olarak A _ 
a < hrc ve Manisadan Somaya kadar u -
l3atılınıştır. Ala~ehir - Afyon ve Soma _ 
..... <lt> d ırma temdidi ilc bütün hattın işlet-
••c:-;ı • • 
1 ımtıyazı bir Fransız şirketine aley-
·ııl 

ın· ze olan çok ağır ~artlar]::;, 99 sene 
lıddetle vuilmışti. 

C - Rumeli demiryolları: 

--~ -~ 

~ ----- - -·· -··-----
SON POSTA 

lS sene zarhndaki demiryolu ınşaa rı.n 

srögterir grafik 

luğundaki (Ilıca - Paldmut!uk) d~·mir -' İşletmenin başladığı tarihten itibaren 
yollarından başka ecnchi şirk'!t.. elindı~ de-1937 senesi sonuna kadat· yapılan nakl•yat 
miryolumuz kalmamıştır. yekunu ile elde edilen ha~ılı>~ 'llikdarları 
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maycsi, kendi bilgisi ve kendi elemanla -
rile demiryolu inşaatın'\ başlamı~. 19::!4 
den 1933 tarihine kadar on yılda (2012) 
kilometrelik demiryolu yapmıştır. 1933 1ransit yolu otobüs şöyledir: 

' Otobüs seferleri adedi: 
Ve hamyon S PTViSi Kamyon seferleri adedi: 

Son zamanlarda İra>ı transit yolu na- Nakledilen yolcu adedi: 
mile meşhur olan ve ç:ok c.ki zamanlar- Nakledilen bagaj tonu: 
danberi Asya içerilcrind;;.on Karadcr.iz kı- Nakledilen seyri adi eşya 

264 yılının 29 birinciteşrinlnden 29 birinci-
8751 te~rin 1938 e kadar .vap.tığımız y~ni de· 

3881 miryollarının uzunluğu aa (963) kilomet-
85,021 redir. 

yılarına kad:ı-r uzıyan nakl:yat faaliy~t- tonu: 1,127,253 
2:J057,25 lerinin takib ettiği baııhca güzergahı w~- Eşya kirası (lira): 

kil eden Trabzon - Erzurum - Tebriz - Yolcu lvirası (lira). 117181,11 
Tahran yolu ehemmiyetini kaybetmişti. Kira tutarı (lira): 40238,3:J 

Sebebi, eskiden kervanlarla yapılan nak- Demiryolları inşaa _ , 
Iiyatın bugün yerini motörlü vasıtalarn Her ilhamınt Ulu Önder Atatürkün 
bırakmış olması, ticarette emniyetle be -
raber sür'atin de aranınağa başlaması -
dır. 

Cumhuriyet hükümeti bu yolun bü~·ük 
faydalarını gözönünde tutarak, Asyadan 
Avrupaya geçen yolların en kestirmesi 
olduğunu düşünerek, Trabzon - Gümü~
hane - Erzurum - Karaköse - Kars vila -
yetlerini birbirine bağlıyan yolları yeni 
baştan yaptırarak, devlet demiryolları 

idaresine merbut bir otobüs servisi tesis 
etmiştir. 

Transit yolu Trabzon - Gümü~hane -
Bayburd - Erzurum - Karaköse - Diya -
din - Kızıldize - Tebriz - Tahran güzer -
gahını takib etmektedir. Memleketlmiz 
dahilindeki kısmı 642 kilometre uzunlu 
ğundadır. 

yüksek iradcsind~n alaa cumhuriyet hü
kümeti demiryolları inşa ve işletmesini 
politikasının en mühim hatlarından biri 
saymıştır. Bu gaye iledir ki, devlet de -
miryollarile Kayseriye, Sivasa. Samsu -
na, Zonguldağa, Burdura, Ispartaya, Di
yarbakıra, Elazığa, Erzincana ulaşmış bu
lunuyoruz. Trenimiz Erzincandadır, ya
rın Erzurumda olacağıL. Öbür gün Kaf
kas demiryollarına hağlanacağız. Irak, 
İran demiryollarına bağlanmak ta en bi-
rinci arzumuzdur. 

Türkiye birirl'ci Millet Meclisi 1920 yı
lında saltanat devrinden miras olarak 
( 4138) kilometre demiryolu bulabilmişti. 
Hepsi de yabancı ellerdeydi. 

Türkiye cumhuriyeti ve onun Büyük 
Millet MP.rlisi hükumeti ise, kendi ser -

Demek oluyor ki cumhuriyetin ilanın
dan bugüne kadar (2970) kilometrelik hat 
döşemiş bulunuyoruz. Bu suretle memle
kette iş hacmi artmış, kara, demir, deniz, 
hava yolları tarifeleri arasında rekabet 
yerine aqenk tesis ed;lmiştir. 

Parti programımızın 19 uncu madde • 
sinde (limnn, rıhtım, iskele ve harnallık 
tarifeteri üzer inde dikl:atle durulacağı) 
yazılıdır. Bu esas üzeı inde de ı.levlet de
miryollar; kendi üstüne düşen vazifeyi 
başarmıştır .... 

Kara yolları 
Cumhuriyet idaresi imparat'.>rluktan a

na vatanda 18,335 kilometre yola tevanis 
etmiştir. Bunlar 4450 kilomet:esi toprak, 
13,885 kilometresi kırma taştan yapılmı~ 
§OSe halinde, bakımsızhktan berbad bir 
hale gelmiş, tesviyeleri bo7ulmu~, ahşab 
ve çüri.ik köprülerlc, geçidlerle birbirine 
bağlanmış yollardı. 

Cumhuriyet idaresi, memleketin kara 
yolları vasıtasile bağlantısı ve nakliyat 
kolaylığı meselesini ele alarak yol me
saisini programlara rapt ve muayyen he-

ı deflere tevcih etmiştir. Şöyle ki: Eskiden 
kalma yolların en bozuk y~rlerinin tami
ri, yıkılmış ve yıkılmamış köprü ve men-

fczlerin yeniden inşası, eskiden kalma 
yolların dar ve tehlikelı yerlerinin gt·niş
letilmesi, dar virajlarnun ve dik m<>yılli 

yerlerinin ıslahı için güzergahta deği§ik
lik yapılması. Yeni ihtiyaçlara göre yeni 
yollar açmak ve geliş, gidiş en fazla olan 
yerlerde asfalt kaplamssı modPrn yo1l~r 
in§ası, mevcud yollarm mütemadi suıettP 
tamir ile idameleri. 

(Hopa - Borçka) (Balye - Çanakka-
le), (Trabzon - Erzurum - İran hududu), 
(Silivri - Lüleburgazj, (Muradlı - Bü -
yükkarıştıran) yolları ikmal edilmiş ve 

yeni yapılan büyük köprü, baraj gibi ima
lat sebeblerile değişmesi lazım gelen muh 
telif yol kısımları yeniden yaptırılmış .. 
tır. 

İmparatorluğun ihmal ettiği şark böl -
gelerimizde bir çok yeni yollar açılmış, 
(Elazığ - Plür), (Pertek - Mameki) yol
ları yaptınlmıştır. Dün 18,335 kilometre 
aldığİmız yollar bugü.ı 39 bin kılernetre
ye baliğ olmu§tur. 

Büyük k öprüler 

d 
1
869 da İstanbuldan Edirneye ve ora

iltı Seltini/!c, gene Edirneden Sarırobeye Cıım1ıurfyetin su işlerine verdiği c1ıemmiyetin canlı bir misali: Ankaradaki Çubuk barajı 

Saltanat çöküp gittiği zaman Türkiye
de (105) kadar büyük §:>Se köprüsü bı -
rakmıştır. Cumhuriyet hükOmeli 1932 .sc
nesinden itibaren demiryol ve yollarla 
beraber esaslı ve sağlam k0prüler kur -
mu~tur. 14 sene zarfmda 8-l bü) lik köprü 

(Devamı 15 inci sayfuda) 
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cu H U RaY 
O h.,. v kAl t• Dahiliye VekJ.1eti; emnia liye e a e 1: yetin, medeni hayatın, hür-

rıyetin, huzurun halk tarafından kurulmuş, halk için ve 
hdla:Ia birlikte çaJı~an bir mücssesesidir. 
DahiJıye Vekfdeti vatandaşların hayatını beşikten mezara 

kadar takiıb ed~r. Dnğan vatanda§ medeni tescil işi ile Dahi
liye Vekal,~ti ile temasa başlar. Dahiliye Vekaleıti vatanda
şın medeni Jınj] n.i takib eder. Türkiye sınırları içinde yaşı
y·ınların kll'Jarda ve şehirlerde €'mniyetlerim tesis edeı. 

Ele!\:trik, su. mczbaha gibi medeni ihtiyaçları temin eder. 
Şehır konforur.u, şehir v~ köy hıfzıssıhhasını tatbik eder. 
Vatandaşı manzara ve plfınlı güt.el _şehre kavuştu rur. Dalıniye Vekaleti vatandaşı huzur ve emniyet 
i~inde-çc.lışmaya sevkeden bir müessesed!ı·. Bu mü e!>sEsenin organları Cumhuriyet devrırıd~ verimlı 
bir ~~fhaya girmiştir. Bunları sırasiyle tedkik ede Jim: 

"d . t . J L Ak. 1 . (1) Vatandaşa amme hürriy~ti verilmiştir, 
1 are SIS emınue ua lm esas ar. (2) Devlet mes'uldür, (3) İdar~de kanu-

n:yet prensipi hakimdir, (4) Türk tebac.• değil, vaıan•la~tır, (5) Memur idare mefhuıcun:ı dahil bü· 
mürakabeye tabidir. 

Milli idarenin kurulu~u tarihindenberı Cumhuriyetin Dahiliye Vekaleti d~vletin ana prensiplerini 
hayata tatbik için Büyük Millet Meclisin~ 371 kanun tı=>kiH etmiştir. Bu kanunlar Cumhuriyetin 
tdealden hayata geçişinin bir safhasını teşkil eder. 

Bu kanunlar milliyctci, cumhunyetcı, devletci, liiik, halkçı, inkılttbcı bir devletin idare sahasın
daki inkişafın bir aynasıdır. Bu kanunlardan bazı !Etrını kısaca işaret edelim: 

K•• k B J d• k . Osmanlı imparatorluğunun ilimal ettiği )\::)-OY anunu, e e IJ8 anunu . mün hayat ''e faaliy~tini Cum:mriyet idare 
hukuku en esaslı bir surette tanzl!D etmiş ve bu nun la demokrasinin bir zaruretini ve iyi bir idare
nin kablarını yE.'rine getirmiş bulunuyor. 
İdare teşkilatımızın ilk ve en bas!t selü)ü olan köyde, en geniş bir halk idaresi kurulmuştu:. 

(Köy kanunu No. 422). Belediye kanunu ayni demdkratik esaslara dayanır. --------

C h • tt k d Türk tarihinin her um ur1ya e a In: safhasında erkeği ne 
yanyana her fedakarlığı yapan bü)-ük kalbli ve yüksek fazi
letli Türk kadını Cumhuriyette kendi evinin işlerinde oldu
ğu gibi memleket işlerinde de temiz ve ciddi mevkiini al
mıştır. 

Mebus olur: (İntihabı mebusan ve teşkilatı esasiye kanu
nu taililiüı Nu. (2399), Beled'iyeye aza olur: (Belediye kanunu 
NI). 1580), Köylercie aza olur, muhtar olur: (2329 numaralı 
kanun), Yılayet umumi meclisinde aza olur: (İdarei husu
siye kanunu). 

C h · tt ·şe· . Türk'ün yapacağı işi Türk'e yaptırmak, Türk işciyı korumak, um ur1ye e 1 1 • ihtisaslı Türk iş~ı yetiştirmek, Türk işcınin ı·efahın;. yüksE:lt-

:r.~k. (2n07 numaralı kanun). 

Cumhuriyette SinifSIZlık: ~~~d;~:kılahının en açık özlü vasfı da denıokratik •!ı-
Demokrasinin temeli ulusal üyelei' arasında ne kanunda, ne teşrifatta, ne de muamekde hiçbir 

fark c.·imamasıdır. Ulus adamları yalnız adları il:> anılır. Şerefli biricik sıfat Tiiı·k ulusunaan ol
maktır. (2590 numaralı kanun). 

Türkiye laiktir : Dini itikad serbes tt ir. İtikad vicdanlarda hakimdir. Dinlı~rinin i tıkA
dına taarruz edilemez. Dini merasim yalnız ma bedlerde yapılır. Dini 

ki.sve ile merasim haricinde dola~mal.: dırli hissiya t: istismar olur, laikliğin 
t:r. ~2569 numaralı kanun). 

prensiplerine muhalif-

Soyadi : Türkler arasında soyadı kullanmak, hatta ferd hakkında soyunu, sapunu aramak 
bir türe idi. İsteğe bırakılan bu hal teşcvv üşü mucib olmuş, Cumhuriyet bunu da 

nizamlamıştır. (2525 No. h kanun). 

Cumhuriyette emniyet işleri: E~~~~ 
Müdi.irli.:ğü: Cumhuriyette polis, vatandaşlarm her sıkıntılı 
ve teniikeli zamanJannda yardımına ytiştiğine emin olduğu 
bir imdad kuvvetidir. 

Vatandaşların haklarına, hürriyetlerine, memleketin hu
·zuruna ve asayişine karşı yapılan ve yapılacak her teca
vUz; kar.şıf:ında kanunun çelik kalkanı olan inzibat kuvvet .. 
ler,ni bulur. 

Poll·s mekteblerl· • Cumhuriye~ polisi_ ~ünevverıer~. gi~ebil~eğ! bir ~eslek haljne 
• koydu. Polıse mactdı ve manevı ınl<ıışaf ımkanı verdı. Bu sebeble: 

'l'ürk polisi tekn1k ve bilgi yönünd~ en kuvvetli 
minde iktisab edebilmiştir. İstanb•.ıl polis mek.tebi 
,1Jan mektebler; en başta milliyet ve cumhurcul..ık 
Avusturyadan getirttiği mütehassısların raporları 

scviyfsinE yükseltilmiştir. Cumhuriyetc kadar pelı\ 
Cumhuı iyette: 

randımanını ancak inkılabda ve Cumhuriyet reji
ıle beraber Konya, S1vas ve Trabzoncıa açılmış 
prens~pJerini umde ediinmek sureti!~ büktimetin 
ve rejimi feyiz ve illiarnı ile ilme.1 muasır zabıta 
ufak bır yektın teşkil eellin bilgili poliıo mensublan 

1~8 birinci komiser, 215 ikinci k0mıser, 72:3 üçü ncü komser, 2384 polis memuru ju cem'an 3550 
ır.<•mur polis ilim müesseselerinden feyiz alarak n~>ş'•: t €tmişlerdlir. Bu hesaba gôre; Cumhuriyet 
devrinde, her sene kadrolara amil' ve memur de :·ecesınde 250 mekte'bl'i ilhak etmiştir ki bu yekun 
ge~miş de:virlerin hiç birinde görülmemiştir. • 

- cu.nhuriyette Jandarma: cj~:;::!:~ ~--
vatandaşlar sıkıntıya düştüğü zaman imdad3 kcşan siUıhJ.l 

bir kuvvettir. Kanuna karşı gelenler, huzuru ve istirahati 
selbedenler c•mm ~.:..ingüsü önünde parçalanırlar. 

Cumhuriyet Jhndarması silah kuvveti, teknik vasıtalar ve 
kültur bak!mında11 üstün bir hüviyettir. Bu hüviyeti ile va
tandc:.şların imdadına koşar w kanunları korur. 

Cumhuriyet devri jandarmayı bir me.slek hallne koymaya 
çalışmıştır. B1.1mın için mesleki mektebler açmış, erattan 
başlıyaralt Slibaylara kadar bütün kadernelere meslek! bilgi 
vermiştir. 1925 ten 1937 !rene&ne kad:ar mesleki bilgi verilerek 145.803 jandarma eri yetiştirilmi§
tir. Bugün jandarma eri yetiştiren yedi mekteb var<.!ır. 

Karakol kumandanları yetiştirme!{ için sekiz mektt>b daha açılmıştır • . 

,. 

1 
• 
1 PARATORLUKTA 

Dah.ll.lye Nozaret·l. Dahiliye Nezu:teti; müzeb-
• zeb ve gaN sltraym halkla 

te·nıas O"gaı.ı icii. Saray için çalışır, saray iç:in 1ığragır t-•e 
halkı hiçP ..... awmıı 

Şehirle1 hamL•clı. vatandaşlar emniyetsizlik koı·kwm için
de id-iler. K ıılor, 3 . aııar eşkiya tehlikesi He t itrwrdi. Allıka
dar memurla, bUe bir şehirden bir şehre zaptı:;;e müfn~ze

lerı ile gide1·Lerd•. btı emniyetsizlik şelıirlerclelci eko
nomik faaliyete .' ekte vururdıt. iş 1N1)'t 1 ı mefhl~fu. 

Refalı ka~·ol>a nıı,z:egallibesine ı:e saray mensublanrıa 

mii.nhasırdı. 

l·mparatofi!lkta ha"' ki· m esa·slar . ( 1) ~ Vatandaşa amme h~:ri~eti v~rik•r:-b.l • -mıştt . (2) Devlet mes'ııl degıldı, (3) Idaret-e 

1:aıııuı ı•rensipi hôJ.: im değildi, (4) Türk ?)atafld:ı§ tlcği1, ıebaa idi, (5) Memur mürakaoeue 
değ:ldi. 

impu•·atorluğwı yayesi sadece .<:'!!·c:n l>e.~leme!c tı. Sant~Jcian ötesi dü.§iiniilrnezdi. 

l·mparator•ukta kad · va!anc!as de~ir, . ' In • teboa ola>ı erkeyin 
salıiiJ olduğıı m~o'<'n i hakkıra bile malik de!]!Ldi. 

im para to 

ımparato 

Soyadı imtiyazd1 • 

Saray Tü.rk işc•.~ini değil, Tih 
gösterirdi. 

mpara to .. tu.k; memleketi paşa, bey, ağa gibi tabakrı tat·fl· 
ka sı rı ıf.ara uy:rmt§tı. 

temellerini dinı hisZere ve kayna1ciara dn
yarnıştı. Devlet dünya için değil, ahret ıçindi. 

İmpa·,..oıorlukta soyadı bir imtiyazdı . 

. ir p :ratorfukta en1niyet işleri: 
bııpc.ru''Jrluk 1iikaııd1. ve gaflet içinde idi. PoE.~i miLletin se· 
veceği ve i: imal edeceği bir kuvvet olmaktan alakoymıı~tıı. 

impa· aıorink ciavalarını, işlerine ve kendine o 1~adat ~ti

.,..,ntlsız .-tı ki polis ı;e inzibat kuvvetlerini bile teşkilritlandır
rnc1cta.n ve i~ıkişuftan menediyordıı. Bu. suretle vatnnduşl(ı
rın s•k.ntılı zamanlarında yardımcı olnıası lazım gelen teş
kilc!t. kttvvetten rli; ş erdi. 

Pr. II•S mekteblerl· • İmpara~orluk ~~li~e. dilşrnanı iıti: B:ı ~ebeb~n o_s'IT..anl~ devr1~ı!~~ 
\l • mutlakıyet reıımınde zabıtaya ılmı bır deger verılmem~ş ve bılgı 

peıt~s için vasıf olarak kabul edilmenı1ş lmlıınd~ığundı•n bu devrin te~nik cebhede'l'l. hiçbir anlamı 
yoktur. . 
Meşnıtiyet rejiminde • Setanik ıe İsıanbuldn, müteakiben Beru.t, Bağdad gibi vilayetlerde polis 

okalltırı açılıp m.(ıhalli kadrolar tah$ile sevkeıiilmi§!erdi. Fakat meşrutiytin birçok siyasi ve har":> 
ga·.lE:leri arasmda kadrolara gere~P.n btlqi t•erilmemiştir 

imparatorlukta Jandarrna: ;:·ıfl,.::;1~ 
tiyesi Jandarma ile mııkayese edilemez! Çünkii impa:rato1·
lıık zabıta yı 1: ~z.metten alakoyard ı. İ mparatorhıi~ tuğ, alem 
gibi irtikUil alômet1cri yerine geçen zabıta kuvvetZe-rini zdfı 
yüzünden ihn-ıal etti ve istik1dlini adım adtm terketti. 

İ mparato., l·ı.ı k ;.aptiyesi bir inzibat mesleği haiine sokula
C(J(jma bir !}eçhı 'l:t:sıtası halini aldı. 

Efr.:ıdm mesleğe hazırlanması, silnh kudretinın nüfıızu. 

meselesi. i mr o.rator1uğun son senel~rinde düşi.i.mllmeye ba.:;
lmuiı. Fakat 'tncvcııd §artlar içinde istenen randıman temin 
ediiemedi. Efrad hemen hemen yüzde yüz okum.ık, yazmak bilmiyordu. 

JandGrma sübaylarına gelince: imparatorluk devrinde jandarma sübayla1·ı mütecanis menşeder• 
degiidiler. Onların içinde sivU ahaliden kendilerine zabitlik rütbesi verilenler, alayda,,ı yetişen!e;·, 
ihtiyat ;.abitliğinden gelenler ve Harbiyeden yetişenler t'urdı. Fakat bunların içinde bılgili zabit 
m~kaarı pek azdı. 
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cu HURiYE E 
Kal.ltell. memur terC.Ih edt·l·lr .. 1dare meınurluğu. hususiylc idare amırliğı mu-

a:~ven bir tahsil derecesini, kuvvetli bir sedyeyi, 
görgü ve bilgiyi, geniş düşünme) i, takib fikrini , halkın ruhunu v·c mahalli ihtiyaçları anlamayı 

istilıam eden mes'uliyetli bir ihtisa<; mesleğ.dir. Bunun içindir ki Vekalet; 1700 sayılı kanunla 
dahıliye memurluğunu hususi bir meslek haline koymuştu. Bu kanunla merkez ve viluyetlerdek! 
üç ve C: ördüncü dereecler le daha yukarı dereceler de ist"hdanı edilecek memurların mülkiy~ veya 
hukuk mezunlanndan olması temin c.-dilmış ve bu suınle meslcği mektebleştjrm~{ için esaslı ndırn
lar aLılmaya başlanmıştır. Veknlet mevcud ve miıstahciem memurların mükteseb haklarını kabul ve 
muhafaza et.meklC beraber muntazam bir usul al tm:ia idar<.' amirlerinin dahiliye memurlan kanu
nundaki vasıfları haiz olmalarına it~n:ı ediyor ve dahıliye memurları kanununu titiıdiklc tatbik 
eyliyor. 

M ·u· sb et has ab • Mevcud faaliyet Cıımhuriyet de\• ri nin kaliteli memura verdiği kı y-
u • metin derecesini isbat edeı. 

Valiler arasın:d'a olsun, kaymakamlar ve merkez d:ıirel!'rindeki memurların olsun kalit~ seviyesı 
ihP.r sene yüksek •bir dereceye varmaktadır. Aşnğıda ki rakamlar Cumhuriyetin verimini objektif bir 
~lde göstermektedir: 

• 923 senesinde Türkiye valilerinden yüzde 88.4 ü yüksek mekteb mezunu idi. 935 de bu nısbet yüzde 
96 7 ye çı'kmıştır. Vali muavinlikleri, mansub idare heyeti azalıkları, (bunlar Cumhuriyet devrinde 

tesis e:i'iJmişlerdir) teşekkülleri tarihindenberi yüzde yüz yüksek mc.'k.teb mezunları tarafından i§g<ıl 
olunmaktadır. Mülkiye müfettişlerinin yüzde 9'/ 2 si yüksek mekhc•b mezunudur. 

1923 senesinde kaymakamların ancak yüzde 57.8 i yü.kselc mekteb mezunu idi. Buna mukabB 59 
iptiıdat ve rüşcliye mezunu, 78 tane de tali mekteb mezunu kaymakam vardı. 

1936 da kaymakamlardan yüksek mekteb mezunu olanlar yüzde 83.2 mikdarına çıkmıştıı·. 
Vilayetler.d:ekıi hukuk işleri müdürlüklet'i, maiy et memurlukları yüzde yüz yüks<>k mekteb me

zunları tarafından işgal olunmaktadır. 

Memur kalitesi takviye edilirken 1929 danberi de terfiler her sene neşrcdilen kr.d'em tablosuna 
göre Y"'.ı.p!hnakta<hr. 

Valilerı"n saiAhl"yetlerl·. Cumhur~yet. niza:n V~ disi~li~ ~~ma istina~. ~t"r. Valiler 
d • Cumhunyetın devkt ıdaresının vılayette en buyuk memuru, 

Vek.aletlerin mümessili ve vekaletlerin idari, siyasi ve icrai vasıtası olup vilayetin umumi idaresinden 
Jnes'ul.d'i.irler. Bu esas nazarı itibara alınarak 2:5.3.1931 tarih ve 1777 ve 26.7.1931 tari:1 ve 1851 numa
ralı kanunlarla valilerin saliıhiyetlerı tevsi edilmiştir. Ayni zamanda vekiller valilere takdir ve ihtar 
da göndt-rcbilirlcr. Halbuki imparatorluk devrinde nazıriara böylıe bir salahiyet verilmcmi;:ıti. 

Mahalli .ldareler. Dahiliye Vekilietinin bu organı Cumhuriyet devrinde, vilayet hususi 
• idare lerinde, belediyeıerde, köyidarelerinde bir kalkınmaya ş:ıhid oJ. 

mu~ur. Hususi idareler Cumhuriyet devrinde Tür1t coğrafyasına yeni yeni mamureler, medeni tesi-
1~t meydana getirmek içjn adeta bir müsabaka yapmı§lardır. 

Maarl"f t"şlerl·. Cumhuriyet cievrinde okumıyanlar azaldı . Okuyanların sayısı çoğaldı. Mek
~ txfue gidenler arttı. Yeni mektcbler yapıldı. 

. Cumhuriyet sene!crinde vilayetler 165.207.491 lira ile maarü işlerine hizmet etti. Bunlarla 6150 
llk rneik.t.Cb idare edilir. 

Sı h hat işleri: Cum!huriyet ctevrindc insanın kıymeti anl~ılmıştır. SL'ıhi hastaneler açıl
mıştır. Hastanelerin açıl:ması için vila yetlerin hususi büdoeleri her sene 

artan bir mikdarla yardırnlar yapmışjardır. Cu.n huriyet senelerinde vilayetler sıhhaı i~lerine 
26.985.733 lira sarfetmiştir. Bunlarla 61 hastane ve 57 dispanser idare edilir. 

Nafia işler·,. Cumhuriyet devri; Türkiyede münakcleyi. ekonomik faaliyeti, rabıtayı kuv
.. vetlendirdi. Cumhuriyet senelerinde vilayetlerin hususi büdCE-leri ile yol in§a

sına çalıştılar. Yollar açtılar, eski yolları tamir ettiler, köprüler yaptılar. 
Cumhuriyet senclerinde vilayetler yol i~leri için 101.377.542 lira sarletmiştir. • 

Ziraat ,·şleri. Cwnhuriyetadı ziraatc umumi bir kalkınma faariyeti vermiştir. Devletin 
• wnumi büdoe ile meşgul olduğu büY:l k zirai faaliyetlerden ayrı olarak 

vilayetler hususi büdoelerden ziraat işleri için 10. 664.478 lira sarfctmişlcıiı:ür. 

Cumhurt·yette beledl·ye l·şler·l. Cumhuriyet bclediyeleıi ancak 1930 belediye ka-
• nununun tatbikindenberi kalkınma faaliyeti gös-

tennclrted'irlcr. Cumhuriyet devrinde belediye cheldenin ve beldede oturanların şahsi mahiyette me
deni ve birleşik ihtiyaçlarını düzene koymak ve karşılamakla mükellef bir hükmi şahS'l) eb> halini 
ahn.ıştlr. 

Bu kanunun ilıeri wrcftiğü işlerin yapılabilmesi için bir takım nizamnameler de vücude getiril
nıiştir. Bunlara göre Cumhuriyet belPClıyeleri ekip ve mater,Yel bakımından gittikçe btr üstUnlük 
göste:rmek18Jir. Oumhuri~:t belediye müessesesini yalnız kanunlarla Wçhiz etmiş değıldir. Ona 
mali bakımdan bir de nizarn vermi§tir. Belediyeler Bankası bu mali nizarnı tayin ve tatbik eden bir 

müeıssC-sedir. ~ 

Banka, 24.6.1933 de kurulmuştur. Müddet 99 senedir. Belediyelerin kredi mücssescsıdir. Belediye
ler mecburi işlıerini yapmak için buraya m:.iracaat ederler. Banka uzun ve kısa vadeli jevanlar verir. 
Cari hesablar açmak veya bunlara tavassut ve kefalet etmok \'e esas nizamnamesi ile müsaade edi
len banka işlerini yapmak bu miies.sesenir. vazife sidir. Banka belediye lerimizin imar işlerinde mü
him roller oynamıştır. 

Pla,.. 1 Ş h• . Cumhuriyet belediyeleri ~ehirlerin estetik kıymetini tebarüz ettirmek va?.i-
0 1 e Ir .. fesini üzerlerine almıştır. Cumhuriyet; şehirlenin güzel. konforlu olmasını 

ideal edinrniştir. Bunun için neşredılen 21.6.1933 tarihli Bel€d.iye yapı ve yollar kanunu, beledıye
lere şehirleri asri belde halinde kuruhr.as• vazifesini vermişti. 

Belediyeler şehirlerin yalnız bugünldı değil, mü sta.kbcl durumlarını n azarı it i b ara almaya mec
burdur. Belediyeler şehirlerin planlarını yaptırmaya b~lamışlarl:lır. 

Belediyeler kurunuvustailikten kurtuldu : Cumaıuriyet belediyesi 
}oncanın, feO<.lalitcnin ba

kayasındnn başka bir şey olmıyan ve şehirlerin ekonomik faaliyeti üzerinde muzır tesirler yapan 
oktorva resmini kaldırmıştır. Bu surctJ~ bele.i iye: hududları içinde ayrı ayrı gümrük daireleıi or
tadan kalkmış bulunuyor. Ayni zamanda memlc kette milli piyasanın tecssüsüne mnni oJan bu 1.ısul, 
gümrük resmine yüzde 10 zam su retile gene belroi yelere kar getirecek bir §ekle sokulmuştur. 

Bu esaslarla takviye edilen belediyelerimiz, Cumhuriyet devrinde büyük bir inşa faaliyetine ~ç
mişlerdir. Binalar, yollar, şoseler, köprüler yapı1nuştır. Hnstaneler, dispanseler açılmış, pazar ve 
spor yerleri, mc-.dbahalar k-urulmuştur. Su ve elektrik tesisatı yapılrnJ§tır. 

Türikiyede eldktrik tesisatı Cumhuriyetten evvel ancak dört tane idi. Bugün 153 tür. 
Cumhuriyetin ilanından evvel ancak 14 dispanser vardı, bugün 81 dir. 
Cllnlhur.iye1ıten evvel 20 yerde su tesisatı vardı, 935 nihayetine kadar bu mikdar (198) e çıktı . 

Cwn.huriyetten cıvvel 7 spor yeri vardı, bugün 191 dir. 
Oum'huriyettcn evvel 6 anıt vardı, bugün 143 tanedir. 
Cumhuriyetten evvel 9 belediye hastanes: vardı, bugün 33 tüh 

llıı.. Cwnhwiyetten evvel 17 fenni mez.baha vardı, bugün 202 tanedir. 
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iM PARATORLUK TA 
K l•t • t •h ed"l• d• • İnıparatorluk devrinde memurların SC'Jiyclerifi i a 1 eSIZ memur erel l lr 1. yiiksel'tmek veyahud mcmuriyet makamıanna 

yüksek talısil salıibierini sokmak bir p1·ensip değildi. Bilhassa istibdad devrinde, cehil ve '~•?/ıl 
i • 

ka:"aktere ve ilme terci1ı edilirdi. Kıdcm ve ehEyc:t nıemur i~'in felaket vesilesi olurdu. 

Hesab: .imparatorluk detırinde raknm . istatistik, ·m 112but sicil mevcud değildi. 1myaratı.>rlıık 
demi memurlannın seviye leritıi ancak ni~~m ve riltbelerle tanırdı. 

Vall.lerl·n S ~ la"' hl"yetl• . lnıpa1·arorluk devrinde yapılan ( viiayetler idaresi kanunu) 
::1 • t.ıaliıeri, kaymakamlan, merkezden hareket eder bir otomat 

haline koymak isterdi. Saray memleketi bizzat kıınuıısuz, nizam.sız ve istediği gibi keyfi bir §ekilde 
idare etmek arzusunda idi. Otorit~l·ler ktıvvetlerini kanundan, temsil ettikleri hükumetten dcj:t, 
dayamukları saraydan altrlardı. Bıı zamanlarda kanunlarm tatbikatıı. mevzuıı bahsolıunazdı. Kanutı 
fikri ancak 908 me§rtLtiyet hareketindetı sonra §i:1J ~e böyle tatbik salıcısına konulmaya çah§ılmt§tır. 

M h ll" "d J . Dahiliye Nezaretinin mahalli idareler organı kendisine dü§en t•aıi-
3 a 1 J are er • jeleri pek satlıi bir şekild:? ba§a:-a bilirdi. Hususi idareler, belcdıyc 

i~leri tanzimattanberi wıcak nüı:-e clene1>He< ek bit halde idi. Köy §ahsiyeti ve büdcesi tamamen 
meçhttldü. 

Maarl•f t"şlerl·. Cumhuriyetten evvel Türki.ycdc: iLk mckteb kalite.)iz ve kcmmiyetsiı bır 
• yekıindu. Kalitesizdi l'e medeni bilgi terden malırum bir cllıazdı. Kemmi

yetsiz bir yekii.ndu, çünkii nüfusa na'!arar.. 1nekte be gidenlerin sayısı ancak binlerle sayılabiHrdı 

S h h t ·şler·. Cumhuriyetten evvel tıilayetler husus\ bü.dceleri. bazı mıntakaiard.ı süs nc
I a 1 1. vinden gıtreba hastaneleri açtınmşlardı. Insan sıhlıati insan değeri ehem

miyetle nazarı itibara alırımazdı. 

Na'ia I•Şierl· • imparatorluk eski devirlerin yaptığı tarihi yollar üzerinde seyrüsefe·r ederdi. 
• Ordular seı·keder, kerı·C'.n1aı- dolaştım dı. imparatorluk inhilale başladıkta1 • 

sonra imparatorl-uk büyiik yollardau de,·· ı . vilct!letler içindeki yollardan da istifade edemez oldu. 
Çü11kü şehirler arasındaki yollar tam;r edi lmez ~ıe bir müddet sonra hayvanlarm sevki tabiileri :ıe 
şehirden şehre, kasabadan köye çizdıklerı bu yol!ar kaybolur ve halk yollardan gitmek için mevsim-

leri gözlerdi. 

imparatorluk beled1"yes1" • imparatorluk deVri11de belediye teşkilatı ancak tanzi
• mat hareketleri ile yer almıştı. Fakat bu belediyeler an-

cak nazari bir şekilde kurulmU§ vazife ve salalıiyetleri tayin edilmemi§ti. 
Bilhassa 'impaı·atorluk belediyeleri kendilerine lazım olan mali membalardan mahrum idiler. Av

rtıpa belediyeleri büyii.k ve devaınh membalara malik oldtıkları hatde, tanzimat belediyelerı ancak 
vergilerle ve cezalarla idare edilirlerdi. Bıı. vergilerin ve cezaların tahsili güçtü. Şehirlerin belcdi
yeye kaeanç getirebilecek faaliye leri ya ecnebi şirketlerin elinde idi, yahud huS'USi ferdlere imtiya-:: 
§eklinde bahşolmımuşttt. Köksüz ve ihtisaston mahrum bir halde bulunan imparatorluk bclediyeleı i 
şehir mtıvmanına kanşacak bir halde değildi. Esasen impımıtorluk bütün bünyesiyle çökmekte ve 
ekonomik faaliyetler de belediye ölçülerini çürütmekte idi. 

Mali organizasyon yoktu: imparato1lttk belediye leri yapacakları işler için mali ve merkezi b!r 
te~kilattan mahrttırı idiler. Belediye işlerini kıedi ile sulayacak bir müessese yoktu. Belediyeler 
miibrem işlerini ancak murabahacılardan ve faiıcilerden aldıklan paralar~a başarmaya çalışırlar. 

Şehirler plans1zdı: imparatorluk belediyeleri şeJıirl<•rin estetik nizamına değil, ale
lade seyrüsefer ve yapı i§lerine bile hakim değildi. 

Belediyelerin ellerinde 1298 tarihli eb niye kan,, nu vardı. Bu kanım planlı ve halk ilıtiyaçl11rını 
kavrayan bir şe lı ir ·kunt lmasına imkan vermiyordu. Gelişi giizel bir §ekilde teşekkül eden şehirlerin 
sokaklanı da ekseriya bir örümcek a{iı gibi kuru lur, yani btt §ebeke içinde şehirlerin bir nizr.m 

ı - bulmasına imkan verilmezdi. 
Eski Ankara plaııı 1882 de yapılmıştır. 

Belediyeler kurunuvustat bir hava içinde idi : İ:;;~~:zı::~ 
Türkiyede sanki milli piyasanın teşekkülüne engel olmak için kurulmuş miiesseselerdi. 

Zaten medeni vazifelerini ifa edecek ne salahiyet, ne de ktu1rete salubdiler. Oktorva resimler. ile 
iç pazarı va h d etten alıkoyuyorlar ve §e1ıirlerde ku nmu1mstai baç, ayak bastı an' anesini devam er• -
riyorlar, feodalite havası içinde çöküp gidiyorlardı. 

Bıt şartlar içinde belediyeler -yol yapmazdı, bina, şose yapamazdı, köprii yapamaz, hastane, cispaı -
ser açamazdı. Spor yerleri ve mezbalıaları hatırlı yamazdı. Elektrik ve S1t işleri kendine yabancı oltın 
mevzu lardı. 

( Devamı 16 nca sayfada) 
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Harici zaferlerimiz ______ ,,, _____ _ 

O smanlı imparatorluğu, Tar k 

diplomasisinin on beş yıl 

içinde kaydetmiş olduğ~ muvaffaki
yetl-erin bir tekini gösterrneğe mu
vaffak olamamıştır, demek mübala
ğa sayılmaz. İstiklal mücadelesile 
başlıyan milli varlık davasil~ kur
tulduğumuz boyundııruklardan biri 
de diplomatik esarettir. Zira her d~
virde Babuili bir devletin tesiri altın
da kalmış, hiçbir zaman ve hiçbir 
kararda kendisini müstak.il hissetme
miştir. 

Cumhuriyet hUkOmetinin 
faaliveti 

Milli davanın hallinden sonra dün
ya devletlerile olan ali!ta ve kom
suluklarımızı tanzim ve münasebet
ierimizi tevzin için esaslı bir faali
yete ihtiyacımız vardı. Cumhuriyet 
hükumeti bu faaliyeti yaratmış ve 
muvaffak olmuştur. 

Iki yüze ye kı n muahede 
imzalandi 

Hükumetimizin teessü.sünden iti
baren başlıyan ve Lozan muahedesi
le tekamül eden bu münasebetleri 
tesbit etmek üz-ere diğer devletlerle 
siyasi, hukuki, adli, iktısadi, idari ve 
ınıntakavi sahalarda ve tam bir mü
savat dairesinde iki yüze yakm mi
sak, muahcdename, mukavelenam~ 

\"C itilafname akd ve imza edilmiştir. 
\ 

Lozan muahedesil~ devletlerle o-
lan bütün pürüzlü hesablar temiz
lenmiş, kapitülasyon belasından kur
tulmuş, dahilde sulh, hariçte sulh sj
yasetile yepyeni ve ~e!"efli bir diplo
masi faaliyetinin eşiği aşılmı~tı. 

" Daima rrntq~a~k1z ... 
Türkiye harici siyaset inde millet

lerarası vifak ve ahengin tam ve e

saslı bir şekilde mevdana gelmeı;i 

esasını takib ederek sözünde ve dost

luğunda sadakati şi:lr edinmiş ve 

milli menf:1atleri daima gözönünde 

tutarak dürüst, he=- türlü suitefeh

hümlerden uzak faalıyetine devam 

etmiştir. 

Türk hariciycsi, daim:ı müteyak-· 

kız. daima müteşebbis, sulhü ve 

müttefiklerimizi daima takib, daima 

takviyede hiçbir ihmal veya imhale 

maha1 vermemiştir. 

Eski dev:rden ka!ma işlerin 
tasfiyesi 

Türk hariciyesi kPndisine tercttiib 
eden vazifelerden biri olan eski de

virlerden kalma işleri tasfiyede de 

kayde değer muvaffakiyetler göster
miştir. 

Avrupa, Asya ve Akdenizdeki 
mevkFnin ehemmıyeti itibarill! 

Türkiye lıariciye sivasetinı mıntaka

vi bir vaziyette bırakmamış, Avrupa, 

Garbi Asyanın bütün işlerile yakın

dan alakadar olınald'l fayda bulmuş

tur. 
Tarihi ve coğrafi rolünün ehem

miyetini müd'.rik bulunan Türkiye 

&ulh ve refah aşkile beynelmilel bü

tün münasebetlerin tanzim ve ihti

lafların hall"ndc daima faaliyetlerin 

birinci planında bir rol almış v~ Mil

letler Cemiyetine de dahil olmak su

retile daha geniş bir siyasi faaliyet 

mihverine girmiştir. 

Hakiki mHiiyetcilik 
Silahları azaltına ve bırakma kon

feransına iştirak ettik ve müsavat 

csnsına taraftar olduğumuzu söyle

dik. Dünya iktısadiy&tı konferans

larında yegane çare olarak evvela 

milli ve ınüteakibm de beynelmilel 
,.e ınıntakavi t<>dbirler ittihazını ile

ri sürdük. 

Hakiki milliyetçiliğin diğer millet
Ierin menafiini göz·~tmek olduğunu 
daima ve açıkça söylemiş bulunuyo
ruz. 
Aşağı yukarı lıi.i ti.in diinya dev !et

leri le akid ve imza edilip 

mer'iyette bulunan siyası, hukuki, 
iktısadi ve idari sahada yapılmış mu
ahede, mukavele ve itilafnameleri
miz mevcuddur. 

Hiçbir dev tetı e ihtilaf. yok 
Eski idarelerin affolunmaz hatala

rı yüzünden Türk milletinin uğradı
ğı felaketierin sonuncusu olan Hatay 
davası da halledildikten sonra ruçbir 
devletle aramızda ihtilaf kalmamış
tır. 

Sulh ve müsalemet yolundaki me
saimiz bütün dünya tarafından tak
dirle karşılanmış v~ diğer milletle-o 
rin refah ve emniyeti hakkındaki sa
mimi zihniyet ve hareketlerimiz dai
ma iyi mukalıele görmüştür. 

Boğaz~ar 
Bütün bu gayretierin semeresi o

larak Boğazlar üzerindeki sarih ha
kim!yet hakkımızı tahdid eden ah
karnı kaldırmak üzere Lozan muahe
desinin akidlerine vaki olan müra
caatlarımız hüsnüniyetlo karşılan

mış ve Montreux mukavelenamesi 
vücude gelmiştir. 

Balkan dev1et1eri ve şark 
do --Uar:m ız 

Balkan devletlerindC'n Yunanis
tan. Romanya ve Yu~oslavya ile 
Balkan anlaşması paktı, bilahare Yu
nanistan ile bir de munzam bir mu
ahede imzalanmıştır. 
Şark dostlarımızdan Efganistan 

ile aramızda mevcud dostluk mua
hedenamesi temdid edildiği gibi İ
r an ve Irakın iştirakil~ bir de dost
luğa, ademi tecavüze ve mütekabil 
emniyete müteallik olarak Sadabad 
paktı meydana getirilmiştir. 

A'attlr' u zivPret rden 
hUkUmdrrlar 

Devletler arasında ihraz eylediği
miz müstesna mevkii::ı ve temin ey
lediğimiz dostluklarm tezahüratın

dan olarak Efgan ve Irak krall:ırı 

hazeratı, eski İngilterP. kralı hazret
leri, gayri resmi şekilde ve İran Şahı 
hazretleri de sureti mahsusada Ata
türkü ziyaret etmişlerdir. 

İsveç veliahdi, Erdün Emiri, İbnis
suudun oğlu Faysal ziyaretc:ilcr ara
sındadır. 

Yunanistan, Romanya, Yugoslav
ya ve Macaristan başvekil ve harici
ye nazırıarı resmen hükumetimizi 
ziyaret ettikleri gibi şark ve mütte
fik dostlarımızın hariciye nazırlan 

ve garb hi.i'kumetleri siyasi rıcalin
den bazıları da hükumetimiz erkanı
nı ziyaret ettiler. Son günlerde de 
Alman iktısad nazırı Funkun ziyarE~
tine şahid olduk. 

Harici ikf1~a~i siyasefmizin 
muvaffakt yelleri 

Yaptığımız birçok t~r.ari mukave

leler, kl-ering, takas anlaşmalarile de 

harici iktisad siyas~timizde birc:ok 

muvaffakiyetti neticeler kaydetmiş 

bulunuyoruz. 
İktısadi hareketler daima menfa

atlerimiz ve im'kanhrımız düşünüle
rek inkişaf ettirilmiştir. İngilter~ ile 

yaptığımız klering, kredi mukavele

namesi hem siyasi mevkiimizin, hem 

de iktısadi vaziyetiınizin d:inyada te

min eylediği mevkiin bariz bir deli

lidir. 

Bugünkü TUrk diplomatlarmm 
şere fii mevkileri 

Cumhuriyet idaresinin harıci faa
liyeti yalnız siyasi ve iktısadi sah:ı
larda kalmamış, idari, içtimai, ilmi 
vesair sahalarda da beynelmilel pek 
çok mesaiye iştirak edilmiştir. 

Dün, konferansıara Osmanlı diplo
matları çağırılmıyor, adam yerine 

konmuyordu. Bugün Türk diplomat

ları Milletler Cemiyetine başkanlık 

ediyorlar ve Avrupanın en güzide, 
en realist diplamatları olarak teba
rüz ediyorlar. 

Cumhuriyet idaresinin on beş yıl
lık harici faaliyeti zengin, feyizli ve 
iftihara şayandır. 

~~""~~~~~~~~~~~~~~~~~""~ 
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Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka
letinin on beş yıllık faaliyetine bakma
dan evvel izah -etmek icab eder ki bu 
teşekkül yani (Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekaleti) Cumhuriyetin eserı -
dir, imparatorluk zamanında böyle bir 
müessese görmüyoruz. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekfı
leti on beş sene içind-e halk sağlığı için 
yapm~ olduğu işleri umuınl hıfzısc:;ıh
ha kanununun hükümlerine göre düze
ne koymuş ve tatbik etmiştir. 

Bu hükümleri şöylec-e hülasa etmek 
mümkündür: 

Memleketin içind-e bulunduğu sıh -
hi şeraiti ıslah, milletin sağlığına za -
rar veren bütün hastalıklar v-e diğer 
muzır B.millerle mücadele, gelecek ncs
lin .tamüssıhha yetiştirilmesi, halkı tıb
bi v-e içtimai yardıma kavuşturmak, 
sağlık propagandasını köyl-ere varın -
caya kadar teşmil etmek.. • 

Hastalıklarla mücadele 

On beş yıl içinde sıhhat ve içtim:ıi 
muavenet hizmetlerini muvaffakiyetic 
görmüş bulunuyoruz. , 

Doğumu çoğa1tmak, kolaylaştırmak, 
çocuk vefiyatının önüne geçmek, anne
l-erin gerek doğumdan önc-e, perek do
eumdan sonra sağlıi!ını korumak, mem 
lekete bulaşık ve salgın hastalıkların 
!!i.nnesine mani olmak, gıdalar ile i -
laçları ve bütün zehirli müessir ve u -
vuc;turucu maddeleri kontrol altma al
mak, serom ve aşılar hazırlamak, b il
hassa çocukluk v-e gençlik hıfzıss~hha-

sına eh-emmiyet, mekteb hıfzıssıhhası, 

mesai ve san'at hıfzıssıhhası, ma

den suları ve diğer şifa veren sulara 
nezaret, hıfzıssıhha müesseseleri ve 

Bakteriyoloji laboratuarları açılma

sı ve idaresi. mesleki tedrisat müesse

seleri açılması ve idaresi, deliler ve 

diğer ruh hastalan için tedavihaneler, 

malulleri kabul edecek yurdlar tesisi 
ve idaresi, ısrarla üzerinde durulan 
göçmen işleri gibi cidden semere1i fa
aliyetl-er de on beş yıl içinde yeni bir 
müessesenin azami randıman kabili-

yetine birer misal olacak mevkidedir
ler. 

Büyük ve şümullü program 

Asırlar boyunca her türlü sıhhi a -
lakadan uzak yaşayan milletin sağlık 
bakımından ihtiyaçlarını ve derdierini 
karşılamak Cumhuriyet idaresinin baş
lıca vazifelerinden biri olmuş, on beş 
yıl, on beş asrın biriktirdiği sıhhatsiz
liği telafiye kafi gelmiştir. 

Cumhuriyetin ilanını müteakib sılı
hat işlerine §u büyük ve şümullü prog
ramla b~larunıştır: 

1 - Devlet sıhhat teşkilatını geniş-
letmek. 

192~ 1937 
2 - Fazla m ikdarda, memleketin ih

tiyacı n isbetinde doktor yetiŞtirmek. 
3 - Ebelerin sayısını köylere ye -

tişecek derecede çoğaltınak. 

4 - K üçük sıhhat memurlarının 
bilgilerini v-e adecilerini yükseltmek. 

5 - Memleketin muhtelif yerlerin
de nüm une hastaneleri açmak. 

6 - Annelerimizi ve yavrular!mi.zı 
korumak için doğum ve çocuk bakım 
evleri açmak. 

7 - Verem sanatoryomlarını ço -

ğaltmak. 

6 - Sıtma ile kökünden şiddetle 
mücadele etmek. 

9 - Frengi ve diğer içtimai hasta
lıklarla çarpı~ak. 

1 O - T rahom ile mücadele etmek. 
Bu program ı 5 sene içinde tama

men tatbiK edilmiş ve muvafiakiyetli 
sonuçlar v-ermiş bulunmaktad~r. ~ü: 
tün bunlara ilave olarak, sıhhı ve ıçtı
mai kanunlar, nizarnnam-eler yapılmış 
ve Ankarada bir «Türkiye Cumhuriye
ti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesh V€ 

devlet sıhhat teşkilatına, milletin ha
yat ve sağlığına müessir olacak ec:a•;lar 
telkin edecek bir «Hıfzıssıhha MektE>

bi» açılmıştır. 
Meımleketin doktor ihtiyacı 

Memleketimizin doktor ihtiyacını 

mümkün olduğu kadar temin edebil -

m-ek maksadile Sıbhat Vekaletine mer

but İstanbulda (Leyli Tlib Talebe Yur

du) kurulmuş, buraya mecburi hizme

te mukabil Tıb Fakültesi müdavimleri 

alır:makta bulunmuştur. Pek ya -

kın zamana gelinceye kadar bir çok ka

zalarımızda doktor yoktu. Bugün köy

lerimizde dahi doktor mevcuddur. 
(Köy Ebe Mektebleri) nin mesaisi git

tikçe artmakta, köyler birer ebeye ma
lik bulunmaktadırlar. 

Sıtma ve Trahom mücadeleleri 

Sıtma ile on beş yıl içinde yapılan 
savaş ci d den kayda değer. Bilhassa if

tihar la kaydedil-ecek bir nokta da, ana 

ve babadan evlad ve ahfada geçecek 

irs1 hastalıkları önlemek için evlen -

m-ezden evvel tıbbi muayeneyi kanun 

şekline sokmak şerefi ilk defa Türkiye 

Cumhuriyetine nasib olmuştur. ( 192 1) 

Frengi mücadelesi ayni şiddetle de

vam etmektedir. Cenup ve Cenubu 

Şarki vilayetlerimizde yerleşmiş ve 

gittikçe genişlem-ek istidadında bulu -

nan bir çok yurddaşların kör ve malUl 

olmasına sebebiyet veren trahom has -

talığı ile mücadele de on beş yılın ese
ridir. 

Bu mınt.akalarda mücadele UJeaiDr 

de yüz binl-erce yurddaş kurtarılm..ı.ş • 
tır. 

Nüfusumuzun tabii bir ş-ekilde ve 
seneden seneye bariz bir derecede art· 
ması Cumhuriyet r ejiminin sağlık si -
yasetinin tabii bir neticesid.ir. Zira, hal 
kın sağlığını korumak ve halk sağlık 
standardını yükseltmek sahasında da 
azami gayretler sarfından bir an geri 
kalırunamıştır. 

Nümune hastaneleri 

.Bu hastaneler ilk olarak 1924 de An· 
kara, Erzurum, Diyaıfuakır, Sivas ve 
ı 9 36 da da İstanbul da Haydarpa§ada 
açılmıştır. 

B unlar modern vasıtalara m alik bu· 
lunmaları hasebile bulundukları mm • 
takalarda büyük hizmetler görm~ler· 
dir. 

Halen meınlekette 5 tane n ümune 
hastanesi vardır. 

Cumhuriyetin ilanından sonra 26 t a
ne hastane inşa edilmiştir. 9 tahesinin 
de inşaatı bitmek üzeredir. 6 sının te
meli atılmış, 8 tanesinin projeleri ha • 
zırlanmıştır. 

Sağlık propagandası 

Cumhuriyet rejimi sıhhat siyasetı -
nin en güzel bir başarısı da sıhhat pro

pagandası<lır. Anadolu yıllarca kendi· 
sini kemiren hastalıkları tanımamış, 

mücad-ele ve sakmma imkanlarını öğ .. 

renmemiştir. Büyük şehirlerde ise an

cak mühlik hastalıklar vukuunda ter

tibat alınması düşünülmüştür. Cum -
huriy-etin ilanile beraber frengi, verem 

gibi içtimai afetlcrle trahom vesaire 

gibi hastalıklarla sıkı mücadele esna -

sında halkı müteyakkız bulunmağa, 
kendisini koruroağa teşvik eden sıhhat 
propagandasına germi v-erilmiştir. Sağ
lık propagandası şehir ve köylerimizde 

bugünün mevcud bütün vasıtalarından 

istifad-e edilerek yapılmaktadır. Bu 
cümleden olmak üzere Avrup?. ve 

Amerikadan getirilen. sağlık illev
zularına aid filmler hal·ka gösterilmek

tedir. 1imdiye kadar (60) film göste -
rilmiştir. Ayrıca köyler için kısa film

ler gctirtilmiş, sıhhat merkezleri %sı

tasile en ücra köşelere kadar gönderil

mişlerdir. Bunların sayısı 1 50 dir. 
Renkli afişler, sağlık, risalclerl, sıhhl 

müzeler, sıhhi sergiler, radyo konfe · 
ransları vasıtasil-e halka mülcmadi bir 

sıhhat · propagandası yapılmış ve ya -
pılmakta da devam edilmektedir. 

Yurddaşın sağlığı ve memleketin u· 

mum1 sıhhati bakımından başarılan iş
ler Cumhuriyet rejiminin muvaffak bi-

rer eserleridir 
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ı no de milli Hükumet Türkiye Ma
arifini şu vaziyette bulmuştu: Yazan: Halil Vedad Fırat/ı aisi ın10ktai naza

nndan mühimdir) 
talebe, 2606 muallirn, ilkmektcblerde 
76ı.362 talebe, 15 ı12 muallim ... 

Memlekette iki türlü talim ve ter -
bıye müessesesi vardı; ilk basamaktan 
en yüksek dereceye kadar birbirine 
müvazi, fakat yetıştinnek istediği ka -
fa ve adam bakımından birbirıne ay -
kırı iki müessese: MEKTEB, MED -
RESE ... 

c Orta okullar talebe sayrst ) sözlerile (Tevhidi 
tedrisat kanunu)-

En ücra köylerimizde yükselen ye .. 
ni mekteb binaları eski devrin uzun a· 
sırlar ihmal ettiği halk kütlesinin ye -; 

nun prensiplerini tiştirilrnesinde en açık vesikalardır. 
millet küırsüsıün- Dar, basık. havasız, güneşsiz binalar. 
den !bildirdi, ve yerine yüksek tavanlı, geniş pencere ~ 
böylece an'anevi li, terniz mekteb ... 

. Meşrutiyet devrinde mektebler, me
tod ve kitablar eskıye nazaran di:zel -
miş olmakla beraber, canlılığını muha
faza eden medreseler hayata bu yeni 
müesseselerden daha çok müt>Jsirdi. 
Meşrutiyet devri de telifci zihni~·etin 
tanı bir ifadesı olarak iki yüzlü maa -
rif, iki yüzlü terbiyeden ayrılam.adı. 
Osmanlılık fikri, bütün gcnişlıği ilc 
tedrisatın mihverini teşkil ediyordu. 
Çeşid çeşid milletlerden terekküb e -
den OsmanLı imparatorluğunda siyasi 
cemaatin nüvesini ve kuvvet kütlesi -
ni teşkil eden TÜRK.LÜK, rnevhum si
yasi rnülfıhazalara bağlanan bir çekin
me ile daima ihmal edilirdi. İdadiler -
den Arabça ve Farsçaya· ilavete:ı her 
cemaatin dili okutuluyordu. Türk ço -
cukları Bulgarca, Errnenice, Rumca ... 

.. obımaya mecbur tutulurdu. Meşı uti -
Yetle mcktebin formu değişmiş, fakat 
ruhu eskiye bağlı kalmıştı; talebe, kıt 
tahsilli mubassırların elinde geniş bir 
ceza sistemile idare edilirdi. Muallim -
ler pedagojik bir formasyana tabi ol -
madan, rastgele toplanırdı. Medrcsecie 
yetişenler ekseriyeti teskil ediyordu. 

Bu dcvrin kültür, terbiye ve tedrıs 
işlerini anlatabilmek için şu noktaları 
tebarüz ettirmek kafidir: 

76000 
72000 
68000 
64000 
60000 
56000 
:>2ooo 
48000 
44000 
40000 
36000 
32000· 
28000 
24000 
20000 
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12000 
8000 
4000 
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taçağ hürriyetsizliği, doğmatizmi 
mutlak bir surette hükürnrandt. 0-
kutmanın bütün gayesi Osman -
lılık fikri etrafında toplanırdı. Sal
tanata sadık tebaalar ve saltanat hü -
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ve dini maarif teş- Mütareke senelerinde Türk kadını. 
kilatını temsil e- sahneye çıkamaz diye Bedia Muvahhi" 

di kulisten nasıl tevkif edip götürdük .. 
den medreseler il- lerini hatırlıyorum. İstanbul Üniver "' 
ga edilerek asri YC sitesinde kız arkadaşlarımiz ancak biz. 
bünyevi maarif binayı tahliye ettiğimiz zaman geliy_1 

kuruldu. okllyabilirlerdi, çifte peçeler ve siyalij 
Kısa çizgilerle çarşaflar içinde... Bir profesörümüz. 

~za 
Cumhu · et rnek- dersini kızlarla beraber yapınağa kalk_. 

. . rıy tı diye Darülfünunun Müdiri Umumt-
tebının oluşunu ve si Ahmed Naim Bey (Kızlarla erkek ~ / 
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kumetine memurlar yetiştirmek. .. 
İşte Meşrutiyet maarifinin bütün 

hususiyetleri ve gayesi... 
Mektebde disiplin -devrin içtinıai 

hayatını aksettiren bir tarzda- korkuya 
mi.istenid, mihaniki, kör bir itaat csa -
sına bağl::ınırdı. 

Nüfusumuzun yarısını teşkil eden 
kadınlarm tahsil ve terbiyesine asla 
itina edilmemişti. İstanbul kız mual -
lim meh-iebi (Darülmuallimat) uzun 
seneler bu yolun tek müessesesi olar~k 
kalmıştı. Ufak tefek teşebbüsler de 
muvaffak olamamış ve kızlarırnızın o
kuması dar bir taassuba kurban git -

mişti. 

Cumhuriyet en geniş rnikyasda halk 
sınıflarını okuttu. Tedrisatta bilgiyi 
hakim kıldı, ve talebenin vicdan hür -
riyetini temin etti. Mekteb (Saltanata 
sadık tebaalar ve saltanat hükumetine 
memurlar yetiştirmek) için bir ima -
rethane değil, kafası bilginin aydınlı -
ğında yoğrulmuş, medeni cihazla süs
lü, hür vatandaşlar yetiştiren yuvalar 
oldu. Cumhuriyet, mektebd~ tecrübeyi, 
müşahedeyi ve asri metodn hakim kıldı. 

1923 de Büyük Şef: (Evladı memle
ketin müştereken ve mütesaviyen iktı
saba mecbur oldukları ulıim ve fünun 
vardır. Ali meslek ve ihtisas erbabmın 
tefrik olunabilece~i derecatı tahsiliye 
kadar terbiye ve tcdrisatta Yahdct, 
hey'eti içtirnaiyemizin terakki ve te::ı • 

manevi kuvve~le- ler zanubezanu oturuyorlar) diye is o; 

rini gözönüne koy- tifa etmişti. 
duğum bu yazıda Siirtte, Vanda, Muşta, Adanada, 
rakarnlann bela - Konyada ... Her yerde, her sınıfta kız . ; 
gati de 'bize bir fi- larla erkekler beraber okuyor ve za " 
;kir verebilecektir. nubezanu oturmuyor mu bugün? ... 

Cumhuriyet, rnek Ankaradal<i Temsil Akademisinde~ 
teb .lrodrolarını ~u de haberiniz vardır elbet. Yakmdai 
'/az.iyette bulmuş- Türk sahnesine genç ve güzide ele ~ . 

~ ~ ..;- .r tu: manlarını verecek olan bu müesseseı 
:f ! l f Orta tahsil mües- (Türk kadını sahneye çıkamaz) diy~ 

seselerinde 1 ı q 3 2 ku Us arasında bir artistin tevkif edi ..:. 
talebe, 1634 muallirn, ilkmek~eblercie lip götürülüşünden az zaman sonın ~ 
34ı ,94ı talebe, ı 0238 muallırn ... On asri metodlarla tesis edilen bir Aka i 
dördüncü yılını kapatırken bu vaziyct demidir ki o zihniyetin yüzüne bir şa 
Cumhuriyet maarifinde şu halde idi: mar gibi indi. . i 

Orta tahsil müesseselerinde 91702 Halıl Vcdad Fınıtlı · 
····························································································································' 
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ilim diinYam1zda 15 Yil 
TARiH ve DIL 

125) iitün milletlcrinkinden dt!~a eski, daha zengin bir 
lg) muziye malik olduğumuz halde kendi tarihınıizi 

bılmiy.;:r•ek kadar talihsiz bir millettik. Elimizde r:ıe-,rcui 
tcırıh k:tah!<m Osmanlı imparatorluğile başlıyordu. Orta 
Asyanın goh-"fimle binlerce yıl evvel yüce bir mcdt'niyet 
kurııp aünya mt'deniyetlerinin meş'alelerine ateş veren 
büyü" Hr kültür mihra.kı vücude getirdiğimi?.!, ve böyle
ce dünya medenıyetinin kuruluşunda oynadığımız büyük 
rJlü cın('ak şu on beş yıl içinde, Atatüı:'kün işaret V•~ teşvi
k;le ~apılan araştırmalardan ve etüdlerden öğrenmiş, ken
d~ lıak;ki vurlığıımza vukuf edınmiş bulunuyoruz. Tarihi
miı Osmc-nl; imparatorluğunun kuruluşile değil, d:inya 
ü/crmde ilk mnletin ilk devleti yaratınasile başlar. Bu ılk 
mıllet Türk, ve ilk devlet, Türk devletidir. 

' ' 

isb:ıtl::n ile dolu idi. Türk Tarih Kurumu ayrıca ıncmlekc
ti:uızın muhtelif yerlerinde bilhassa Alacahöyük, Pazarlı, 
Etiyokuşu, Karaoğlan ve Ankara kaılesile Çankırıkapıda 
ls~anbul ve Alpulluıda yaptırdığı atkeolojik hafriyat ile 
Türk tar:lıinin muhtelif noktalarınil aydınlatan ve dünya 
ilim aleminde geniş bir alaka uyaındıran çok kıymetli 

eserler meydana çıkaı:ldı. 
Bayan A.ft,tin birinci ve ikinci Türk tarih kurultayı ile 

garb memleketlerinde ve bilhassa Bükreş antropoloji ve 
Preh"storik arkeıoloji kongresinde verdiği ilmi konferans
lar üzerinde durulınağa değer faaliyetler meyamndadır. 

Dünya kültur aleminde dahi sarsıntılar yapan bir ha
kikat ılının tasdikile uzak bir hayal olmaktan çıktı. Müs
het bır t•·z olara!. hem milli. hem de beynelmi1el ki!ıtüre 
n.cıl LdıiJi. Artık Türk tarihi yalnız İslam ve Osmanlı ta
ri.ılerinin mukarenetinden · oğan nffi€ hi gayri sahih bir 
\'elcdi ııumeşru değildir. 

Dil bahsıne gelince binlerce yıll'ık mazisi olan bir mil
letin eEnde bu ma:zinin uzunluğu boyunca bir de dili ol
ması lazundı. Türlü harsi itikallier yüzünden dilimizi kay
betmiş, türlü lehçelerin meydana gctiırdti.ği mahlut bir di
lın kekemeliği içinde mahsur ka1mıştıık. Bu biiyük davayı 
da Atatürkün yüksek dchası halle kafi geldi. [Güneş - Dıll 
teollfsi isba~ ctm!i bulundu ki, bütün dünya dillerı türk
çeden ve Türk kökünd'en gelmektedir. 

1932 tenunuzunda kurulan (Türk Dil Kurumu) bu za
mana kadar cılız ve kısır sanılan Türk dilinin ne kadar 
zengin bır kaynak olduğunu meydana çık.armağa çalıştı ve 
mes:rı;ınde muvaffak oldu. 

Bugün her Tu ı k ve okıullara devam edoo her Türk çocu
ğu, d;Jnyada ilk medeniycti kuran ve bu med~n!yeti cıha
nın dört bucağına ulaştıran bir millete mensub olduğunu 
red ve ınkar edilmesine ihtimal olmıyan ılmi tdelillerle 
oğrenmt'kte, ana dilinin bütün dillere kaynak olacak de
recede güzel ve işlenmiş olduğu kanaatine varmaktadır. 
Esı.ıden çocukları:mıza mekteblerde İslam v~ Osmanlı 

k.nhini okutuııdu'k. Şimdi T:irk Tarih Kurumunun hakıki 
Türk tarihi!1i anlatan değerli kitabını okuturyoruz. 

1933 yılının ilk ayında başlıyan derleme faaliyetı netı
c<.•s'nde 16 ayda 129792 gilbi insana hayret verecek bir ra
kamda fiş toplandı. İki defa toplanan dil kurult:ıyı da 
türkçenin mazisi ve isttklbali hakkmda esaslı kararların 

alınımısın<ia ve tezlerin isbatında mühim &mil oldu. 

H>:32 tP.mmuzunöa Ankarada, 1937 eylulünde İstunbul 
Oolmabahçe sarayında toplanan birinci ve ikincı tarih ku
rullayl<ırı Türk tezini, ecnebi mütehassı~ların iştırakile 
kal'i o!ı.m•k tesbit \·e isıbat etmiş bulunmaktadır. 

Mekteblerde bu öers yılına dilimizi:n a1dı.ğı çok eski ve 
fr.kR~ yeni cereyana göre tanzim edilmiş ders kitablarile 
girdik ki, bu rlil ıd'evriminin en muvaffakiyetl~ bir teza
hürü snyılabilir. 

Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri İbraıh.im Nccmi Dil
men size a~ağıdaki yazısilebu ileri atılışı anlatıyor. Sarayda <'~ılan büyiik tarih sergisi bunun reddedilmez 

Okul kitabiarinda yeni terimler 
Yazan: Ihrahim Necmi Dilmen 

Başlıyan ders yılı. dil bakımınd:m, 1 

büvük bir ileri atılış yılıdır. Çünkü bu 1 
yılın ders kitabiarından önemli bir kıs
mı yeni Türk terimleriyle yazılmış -
tır. Bu yıldan başhyarak ilk ve orta 
öifretim okulYarındaki Türk gençle -
ri düzgün, anlaşılır. dillerine uyar 
Ti.irk terimleriyle bilgi edineceklerdir. 

T<'rimleri Türkçeleşen bilgiler, ba~
ta ~Ialernatik olmak üzere, fizik, me • 
kanık, Kimya, Biyoloji. Zooloji, Bola
nik ve Jeoloji bilimleridir. Önümüzde
ki yıl içinde de Coğrafya. Kozmograf
ya, Tarih. Etnografya. Sosyoloji, Hu -
ku k. Edebiyat terimleri--broşürler ha -
linde çıkacaktır. Böyle böyle bir iki yıl 
içinde ilk ve orta öğretim dersleri yeni 
terimlerle bezenecektir. 

Bu terimleri hazırlarken, Türk Dil 
Kurumunun tuttuğu yol, biraz uzun -
du. Ancak bu uzunluk, o çetin i~in el
den geldiği kadar eksiksiz ve iyi yapıl
ması için bile bile göze alınmıştı. 

Dil Kurumunun Terim Kolu, bilim
lerin ana kısımlarına göre, on altı bö • 
1üğ"e ayrılmıştır. Bu bölüklerden de 
bir takımı, işin gereğine göre, ayrı ta
kımlar halinde, çalışır. Her bir bölük, 
ilk önce, kendi uğraştığı bilimin karşı
]anma:;ı gerekli terimlerini -Fransızca 
olarak- sıralar. Bunlardan bir takımı
nın İngilizcesi, bir takımının Almanca
sı da yanlarında gösterildikten başka, 

~imdiye kadar bizde kullanılmış olan 
Osmanlı ca kanıılıklar da yazılır. 

Bu hazırlanan listelere bir de boş 
«Tiirkçe Karşılık» sütunu konularak ve 
cDiisünce!er» için de yer ayrılarak, 
bunlar her bilimi okutaniara ve o işi 

anlar uzmanlara gönderildi. Her birin
den Türkçe kar~ılık için düşünceleri ve 
önergeleri soruldu. Bölük üyeleri de o 
isin blrer uzmanı olduklarından onlar 
da kendi buluşlarını yazdılar. 

Gelen biitün karşılıklar yeniden Bö
liikte gözden geçirilerek, her bir bilim 
kolunun teriml€ri tamamıandıkça Kol
ba-.,uığa verildi. 

Bölük1 erde ayrı ayrı konulan karşı
ı · r. bü•ün Bölüklerin başları bir a
r da olara.k toplanan ((Terirn Merkez 
Kuı-ulu nda bir daha gözden geçirildi. 
Bu .incelemede Bölüklerde <1nlaşama -
m llık olan noktalar veniden derin -
]€ irildiği gibi, türlü bilimlerde ortak 
ol rak kullanılan terim1erin ve terim
lerne metodunun birliği bakımından da 
gerekli değiştirmeler yapıldı. 

İ~te bu kadar ince eleyip sık doku· 

ilrrahim Necmi Dilmen 

madan sonra Terim Kolunun karann
dan çıkan terim karşılıkları bir de Ku
rumun eGenet Merkez KurulU» nca 
görüldü ve bu görüş sırasında Kültür 
Bakanlığı uzmanlarının ve profesör ve 
öğretmen arkadaşıann düşünceleri de 
ah n dı. 

Bununla beraber, bu terimierin bü
tün Türk kültür ailesinin ortak malı 
olması için, son bir anket daha yapıldı. 
Hazırlanan terimler, ayrı ayn broşür .. 
ler halinde öğretmeniere ve ders kita
bı yazanlara gönderilerek derslerde ve 
kitabiarda denenınesi ve eksik, yahud 
yanlış bir şey görülürse bildirilmesi di
leğinde bulunuldu. Gelen düşüncelere 
göre gerekli görülen ekleme ve düzelt
meler de ayrı bir broşürde gösterildi. 

Önümüzdeki yıl çıkacak broşürler 
için de gene bu anket yolu tutulacak -
tır. 

Bu çalışmanın ilk verimi olarak, 
yukarıda sayılan bilimlerin 4 bini ge
çen ilk ve orta öğretim terimleri, orta
ya konmuş bulunuyor. 

* Yeni terimierin okuma çağındaki 

Türk gençlerini ne kadar kolaylığa gö
türeceğini bir kaç örnekle gösterelim: 

Osmanlıcada uzaviye,, ve Fransız -
cada ecangle» denilen matematik kav -
ram C), Türkçe «açı~ söziyle karşı -
Ianmıştır. Bir Türk çocuğu için bugün
kü ya~ayış şartları içinde o:zaviyeı. sö
zü aile ocağında öğrenilir bir söz de -
ğildir. Fakat «açmak» sözünü ve an la
mını herkes bilir. Bu halde bir ilk okul 
yavrusuna ccaçı» dersek iki çizginin 
birleştikleri. bir noktadan başlı~ra -
rak açılışlarını anlatmış oluruz. 

ecMüselles, zuerbaatiiladla, rnuhaın-

(•) Kavram, mefhuaa •emektir. 

rnes, ınüseddes ... -. gibi -her birinin an -
!aşılması Arabça üzerinde önemli bir 
bilgiye bağlı olan- terimler yerin€, 
-bunların çizgi sayılarının yanına 

«gen)) getirilerek kurulan- ccüçgcn, 
dörtgen, beşgcn .. ,), sözleri kullanılmış
tır. 

Fransızı:a udonnee,. karşılığı olarak 
Osmanlleada cita:. sözünden umuta» 
kelimesi kullanılıyordu. Yeni Türk 
genci için bunu anlamak şöyle dursun, 
oku.nlak ve yazmak bile pek güçtü. Bu
na karşı Türkçede •veri,. kelimesi ko
nulmuştur ki cvermek• sözünü bilmi
yen TG.rk olrnadığma göre anlaşılması 
pek kolaydır. 

Hele zoolojide Osmanlıca ve Türk
çe terimierin karşılaştırılması, yapılan 
işin değerini göster~cek en kuvvetli 
örnekleri verir. 

Hayvanların barsaklarının dallı bu
daklı olup olmamasına göre bunlara 
verilen isirolerin Osmanlıcaları: Zat -
ül-em'ai müteşa'ibe ve Zat-ül ~m'ai 
gayri müteşa'ibe idi. Bunları artık bu
gün kim anlar, kim okur, kim yazar? 

Bunların Türkçe karşılıkları ~un -
lardır:Düzbarsııikhlar, Dalbbarsakhlar. 
Bunları da kim anlamaz? 

Zat-ül-fıkarat1 muka'ar - üt • tara -
feyn sözüne karşı Burun- kafalar, Zat
ül-uyunu rnüteharrike yerine Oynar -
gözler denildiğini gören her Türkün 
yüreğinde derin bir kurtulu.~ sevinci 
canlanacağına şübhe yoktur. 

Bulunduğu yerin, yahud bulan ada
mın adiyle anılmış şeylerin adları de
ğiştirilrn€miştir. Meseh1 Röntgen ndı, 
bu adı taşıyan yaruy'u ( 1 ) bulan ada
mın isminden alınmıştır. Bunun gibi 
Lipari adalarında çıkan ve bu adı ta -
şıyan ta~a da gene Lipari denilmiştir. 

Halkın ağzına kadar varmış ve ne 
derneğe geldiği anla~ılmı~ olan dakka, 
derece, gram, metre gibi sözler de de
ğiştirilmemiştir. Bunların -sanıldığı 

gibi- ~·abancı asıllı olmadıkları büyük 
Dil teori inin verimleriyle meydana 
çıkmış bulunuyor. 

* Gerek şimdiye kadaı· Türkçeden 
başka bir dilin malı sanılmış olduğu 

halde Türk kökünden geldiği meydana 
konularak terimler içine alınmış söz -
!erin öz kaynağını, gerek buralarca 
pek kullanılmadığı halde başka Tilrk 

(Deııamı lS inci sayfada) 

(1) YHay, Osmaallea <•t•a" k:aqdaitdll'. 
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Cum-huriyet devrinde 
-güzel san' atlardan 

• 
resım ve hegkel 

,.. 
Yaz an: Fikret Adil 

Dahiliye Vekili bir resim sergi-nıizi geziyor 

Resim, Güzel San'atlardan hükfıme- ğunu göstermiştir. Filhakika, açıldığı 
tin en az yardım ettiği bir .şube olmak- gündenberi, ve yerinin uzaklığına rağ· 
la beraber en çok müsbet netice ver - men, müzeyi günde vasati 200 ziyaret
miş, ve on beş senelik Cumhuriyet dev ci gezmekte, ve bir çoğu anlaşılmaz 
resinde en dikkatle hayatiyet göster- diye, yarı münevverler veya kıskanç 
mis olan bir saha du·. meslekdasları tarafından . tenkid edi -

Vakıa Güzel San'atlar Akademisi a- !en tablolar karşısında bunların ken
çılalı elli beş sene oluyor. Fakat Aka - dilerile ressamları arasında ne yakın 
demi, bu isme liyakati ancak Cumhu - bir bağ ve anlaşma olduğunu isbat ct \ 
riyet devrinde kazanabildL Akademi, mektedir. 
evvela Namık İsmail, sonra da Bürh3n Türk resmi, toplu bir halde, ilk d~ 
Toprağın gayretile, hakikaten bir fa olarak, gene Cumhuriyet devrinde 
«Mekteb» oldu. h•.ıdudlarımız dışına taşmı~ ve takdir-

Avrupada hakiki resim ilc Akadc - ler kazanmı:tır. Sovyet Rusyada, Yu -
mi arasında pek az münasebct vardır. goslavyada. Romanyada, Yunanistan · 
Fakat bizde resmin an'anesi teşekkül da. sabık Avusturyacia yapılan sergi • 
etmemiş olduğu için , hakiki resim de l~r, ressamlarımızın. san'atlerini teş -
oradan doğmuş bulunuyor. Bu haciise- hir ettikleri memleketler'in res.samla • 
yi, alelıtlak ve dünya anlayışile resim- rmdan yüksek olduklarını mtinakaşa 
de bir inkılab sayabiliriz. kabul etmez bir şekilde göstermiştir. 

Cumhurivetten evvel, Akademi d1 - Burada Akademi Müdürü Bürhan 
sında hususi teşekkül olarak bir «Gii- Toprağın gayretile açılan c50 senelik 
;el San'atlar Birliği» vardı. 1908 sene- resım sergisi» de, zikredilmelidir. Bu 
sinde kurulmus olan birlik, kendisine sergi, resmin, Türk milletinin benliğin 
her sene bir se;gi yapınağı an'ane diye d~ yer tutmuş bir kökU olduğunu, za -
kabul etmisti. Ve hala da an'aneyi de- man zaman ve muhtelif şekillerle ken· 
vam ettiriy~r. Her sene Galatasarayda dini gösterdiğini meydana çıkanm~tır, 
açılan sergi bu sergidir. Birliğe men - Resmin en son geçirdiği inkıJab, 
sub olan ressamlar arasında resim te- memlekete Fransız r€:ısamt Leopold 
lall:kisi hususunda da an'aneye sad:ıkat Levy'nin getirilmesile oldu. 
vardır. Yalnız, Çallı İbrahim, hakiki ar Güzel San'atlar Akademisi ile bü -
tist hüviyetile, daima ar<Uitırrnalar ya- tün diğer m€kteblerin resim tedrisi ü· 
parak yeni eserler vermektedir. zerinde tedkiklerde bulunan Leopo!d 

Cumhuriyetin ila~ından beş sene Levy. görüşlerini: w 

sonra, Avrupadan ?.one~ gençler ~a.ra~ - Burada olduğu kadar hiç bir yer
fından yapılan o:mustalcll~r· cemıy eti de resme bu derece i.stidad ve kabili -
modern resim telakkisini m€mlekete .vet görmedim, 
ilk getiren değilse de, bu telakkiyi Demekle hülasa ediyor. 
memlekette kökleştiren ilk teşekkül ol- * 
du. Bilahare «Müstakiller» den ayrı - Ressamlarımıza nazaran heykeıtr-aş-
lanlarla kendilerine iltihak eden bir- larımızın sayısı azdır. Fakat, heyket 
kaç ressam, «D grubuıt nu yaptılar. vadisinde terakki, hiç de resimde gös· 
Bu grup modern ve a~ıl ;esim g?r~şü - terilenden az değildir. Yalnız, heyke • 
nü halka aşıladı, ve ınkışaf ettırdı. • lin tezahür vesilesi mahdud, ve mem -

Ressamların hemen hemen sahsı ı k l "b'd l · hemen .,k .: le ette yapı an a ı e enn .. -
gavretlerle başladıkları bu teşebbusler, . t" burada sayması uzun sebeb • 
hü.kfunetin yardımını tahrik etmi~ti. serdıye ıd, 1 b" uhumuza yaban . ler en o ayı, ıze ve r . -

Hükumet, yardımı sergı~er yapma~ cı ~ller tarafından vücude getirilmi~ 
ve resim satın almak suretıle yapmagı 
tasavvur etti ve yaptı. Fakat elde eni -
.len neticeler kafi değildi. Bu işe tah~is 
edilen para da azdı. Bir takım projeler 
yapılması istenildi. Hatta, inşaata tah
sis edilen meblağlardan yüzde şu ka -
dar nisbetinin fresklere, tablolara ve -
rilmesi düşünüldü, ressamlara, So\•yet 
Rusyada olduğu gibi muayyen aylık 
bağlanması da görüşüldü. 

Bütün bunların neticesi olarak, son 
aylarda, on ressamın, halk partisi ta -
rafından, muayyen ücret verilerek, 
memleketin muhtelif taraflarına gön -
derilmesi kararlaştırıldı ve bu te~eb -
büs tatbik edildi. 

Bence en miisbet neticeyi veren de 
bu tedbir oldu. On ressam, bir ay zar
fında. vasatı olarak on beşer tablo ve 
kroki yaptılar ki, verim bakımından 
dikkate değerdir. 

* Cumhuriyet devrind<', resim saha -
sında en büyük hadise, Atatürk'ün Dol 
mabahçe Sarayından bir kısmını resim 
ve heykel müzesinc tahsis etmi!f olma
sıdır. Bu müze, resimden anlamaz diye 
haksız yere itharn edilen halkın, resme 
kar~ı ne kadar büyük ,bir rağbeti oldu-

olduğu için, san'atkarlarunızın gayret
Ten ve kıymetleri büyük halk tabaka -
larının gözünden kaçmaktadır. Maama
fih, manialara rağmen heykeltr!L'lları -
ınır. tarafından tek, tük, şurada, bura
da yapılabilm~ olan abideler derhal 
göze çarpmakta ve üzerlerine sevgi ve 

alakayı çekmektedir. 

Sayılarının az olduğunu söylediğim 

heykeltraşlarımızdan bir kaçı, zevk, 
san'at ve telfıkki bakımından, burada 
esededni gördüğümüz yabancı heykel
traşlarla mütehassıs diye getirilenler • 

den muhakkak ki çok yüksektir. Yat -

mz kendilerini tatmin için ve sırf san

at endi~esile yaptıkları eserler, her za
man için bu iddiaını isbata kafi gelir. 
Bu hakikat, son zamanlarda, bereket 
versin. anlaşılınağa başladı. -Cumhu
riyet devrinde hakikatierin gizlenmc -
siı.~ imkan mı var?- ve abide~rimi • 
zin münhasıran yerli san'atkarlar ta -
rafından yapılması lehinde çok kuv -
vetli bir cereyan kendini gösterdi. 

(Devamı 15 inci scıyfadaJ 
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Gür ve coşkun akan bir lnkıHib nehri -
Ilin çlçekU bir sahUinde dinlenlyorum. ~e 
lerln, ne raythalı hava! Gözler Için ne zi -
Yaret! Ne t,rüzcl manzaraları Ve kulaklarda 
lle cana yakın seslerı Ne muslkiler! 

On beş yılın edebiyatı! Cumhuriyetin bu 
on beş yılı içinde Türk yazı san 'a tkarları -ı 
nın elinde işlene Işlene en sade, fakat en 
gbüzel blr elmas gibi parlayan Türk dıli ede-

Şiir-Roman- Hikaye-Tiyatro eserleri- Seyahatnameler
Tarihi romanlar ve zabıta romanlari 

içiçe vak'alarla uzayan ve hiç can sıknınyan 
mevzu, Etem İzzette bazan insana usanç 
hlssl veriyor. Bu sebebden, kıymetli ıo -

manemın bu hataya bundan sonraki 
eserlerinde düşmemesi ve bize pek ncı h a•at 
vak'alnrı anlatırken, bu anlatışındaki reallz
ml bir nevi romantizm coşkunlu(;unn ve ta
lfıkntlne sürükliyecck yerde, ayni realiım, 

sac' Ilk ve kısalık Içinde temin etmesi he: 
clhetçe doğru olur. 

lyatıı 

Ben ~tc bu edebiyatın karşısındayım. 
Ne kadar Isim ve ne kadar eser! 
İtirat ederim Id, düne kadar be!l de bu 

~engtnıı~e inanamazdun. Fakat maS'\ mm 
UStüne bir küçük k!iğıd i1stüne sayısız yeni 
§~llr ve nı\sirlerden yalnız bir kısmının I -
shnlcrlni sıralayınca göğsüm iftihardan krı
barctı. 

Bu, tek kellmede, Cumhuriyetın e.<ıerldir. 
Sonra şuna dikkat eltlm: Cumhurıyetın 

Ilk Yılına edebi şöhretL."rile girmiş olan s:ın
atkArlar da en müteltfi.mll eserlerini bu de
~rde venntşler. Ayni zamanda, eskiden yaz-
lkları mühim bir kısım yazılarını da bu 

~evtrdc kJtab haJine koymıı.,lar. Ne güzel bir 
C.Sadür deiDI ml? 

[ Eskiler 
İşte Ahmed Haşimln cGÖl Saatleri . .. Bu 

güzeı şUr kitabı Cumhuriyetın llk :,.ılında 
Çıkıyor .. İşte Faruk Natlzln .Çoban Çeşme -
11» ve cSuda Halkalara lslmli şiir me.::mu -
aları .. İşte Yusuf Ziyanın •Yanar Daf:,. ı .. 
AkagündUziin en iyi romanları .. Yakııb Kad
rinın Sodom ve Gomorc'si... Reşad Nurinin 
•Tanrı Mlsaflrlerh ve cSönmüş Yıldızlar ı ı. 

Bu saydıklnrım, Cumhuriyetin Ilk yılla -
rında çıkan tnnınmıljların bazı eserleri. . 
Fakat bu san'atkarlar durmuyorlar, yıl yıl 
tnglnleşen görüşleri ve berraklaşan uslub -
larııe Yenı eserler ynzmakta devam ediyor -
lar. 

Şair Yahya Kemal de susmnmıştır. Az, 
fakat öz yazarak cereyanın tçlndedlr. Mah
mud Yesarı tiyatrodan romana geçmiş ve 
•Qoban Yıldızı, lle başlıyan şöhretlni bir 
~lrı ardınca, Çulluk ve dilter eserlerlle s:ı~
danılaştırnııştır. Vaktile, Dk edebi an'ket cil· 
ını «Diyorlar kh lle çok tıymet.ıl blr nü -
ınune olarak ortaya atan ve bunu takib e -
de!l birkaç eserinde taavır kudretini griste -
~en, bUhassa .Ayrılıklara da Mütareke dev
I nın en acı ve en derin lntıbalarını yazan 
uşen Eşref gittikçe daıha tAlr olmuş ve 

ıl>aınıaıara da bafla:van bu derlnle~meyl 
daha son zamanda intlpr eden eBo~azlçi 
ltzaktan» eserinde tanı temaline erdirmiş
tir. 

Halide Edibin eSinekli Bakkah isimli. es
tl devri canlı tıplerlle yaşatan çok renlist 
romanı da bu son senelerio eserl de~U ml -
dir? 

Hasılı anlaşılıyor ki Cumhuriyetten evvel
ki nesil şair ve nasirleri, rejimin parlaklığı 
ic;lnde daha canlı, daha renkli eserler ya -
ratrnışlardır. 

Bilhassa üslftblerl, son pürüzlerinden te
ıtıizlendl~I. daha fazla sadeleştığt gibi tıhenk 
1t'lbarııe de çok şeyler kazanmıştır. Mesel/\ 
8adece Yusuf Zlyanm, Orhan Seyfinin ·ve 
lö'aruk Naflzln bu son on beş yıl Içindeki e -
Serlerine bakmak ve bllhassa cAyda Bir• mcc 
llıuasında neşrettıkleri filrleri okumak arn
daki bu büyük farkı anlatmalta kAfidir. De
rnek ki heee veznlnde (ŞAir Mehmed Emin 
l!eyden sonra), Büyük Harb esnasında en 
Yenı sesler yaratan ve Emin Beyin şllrlerln
dekı ittiradı kırarak Usanda Tiirkcüh\k ve 
8adeUk cereyanlle beraber milli veznl baki
ki kıymetıne yükselten bu san'atkt\.rlar bUc 
asu bu son on beş yıl içlndeld lnklşarıao ve 
eserlerile övünmelldlrler. 

[ Yenller -, 
Yenı şAirlere gelince, aruz çemberinde 

YUlarca botuımaktan turtulmıı.,lar ve en 
hassas bir muslld Aletı gibi ruh okşayıcı ses
ler çıkaran mllll vezinde en taze ve en ser -
~t şeklllere yol açabilmlşlerdir. Bllhnssa 
bır kısmının tç Alemini en ınce nüanslarlle 
terennümdeki ImkAnı bu işlenmiş ve hazır
lanrn~ veztnle elde edlşleri, onların en mes
tıd tal!hlerl olmu§tur. Bunlann başında, tie
tlb Fazı!, Kemaleddln KArni, Nazım Hikmet, 
Cahıd Sıdkı, Ahmed Sıdkı ııt akla gelenler
dir. 

Nazım Hlkmetın hece veznlnde serbest 
llazrna getirdlll yeni sesler, Neclp Fazılın 
1D2s de lntlşar eden •Örümcek Ağı. ndan 
8onra Cumhuriyet devrindeki cKaldırıml:ır., 
•Sen ve Ötesl.t lslmıı §ilr ldtablarındakl mıs
~a nıısra ruh ürperişlerl ve oldukça bohem, 
akat o nisbette mistik Dhamları, Kemaled
~~n Karnının şeffar bir .su gibi ışıldayan bir 
113ltlb ve Ahenkle yazdılı daussılalı duygu -
ları Yanında vatan ve memleket duygulnrı:a da geniş bir yer ayıran şlirlerl, bütiın 
unıar, ayrı ayrı güzel ve tazedirler. 

Sonra, Uk e-'Cl'lerlni •Uyanış - Servetıfü
lltın» mecmuasında neljretmekle edebi h:ı -
)ata atılan ve az zamanda diğer mecınua -
~ra geçen yedi meş'alecllerl ve bu grup ha-

Clndeki Erciimend Behzad, A. Sırn, Meh -
lned Sellm, İlhaml Beldr ve daha bir çok -
~rını hatırlamak ıazım gellr. Nitekim Ser -
t etttünun, bugün de böyle bir çok yenı şöh -
etıerın mazlde oldulu pbl 1llt eserlerint 

Yazan: Halid Fahri Ozansog 
neşretm!ş ve onların lstidadlanna ilk defa 
;.ucak açmış olmakla bahtiyardır. 

Yenı !Jliirlerln başlıca hususiyetıeri ne -
lerdlr? Önce şu . Kullandıkları vezln, artık 
degişmeslne imkan olmıyan kat'i vczln, ya
ni hece. İlhamlannn gelince, çok dc~lşik. ve 
ihtimal bazan fazlasUc çeşldli. Bir kısmı 
Ercumend Behzad glbl, şlire çok yeni ele -
mnnl:ı.r getirmek Iddiasında! Bir arnlık Fıi
turızm, Küblzm ve Da,daizm 'Yapıyorlardı, 

sonra daha normal tarzıara geldiler ve şiib
hesiz çok 1yl de cttllcr. 

1 Yeni şiir 
'~··--------- ---------J Elki şiirin, Edebiyatı Cedide ve Fecriatt-

1 
den başlıyarak hececUere kadar dayan:ın ll- Yenller içinde eksantrik şairlerimiz de 
hamında başlıca vusı_f. m~zt_n~ib bır neslin yok değil. Bunlar meyanında bllhassa Mus
~ııri oluşu ldl. Yenı şairlerımızın bazılarınd~ ı ta!a Niyazi ile Mümtaz zeki ~~lo! Allo! 
da bu ruhi halete rastlıyoruz ve buna hay 1934 Isimil ve müşterek ımzalı kuçuk bir şi
ret de !'diyoruz Bu ldeolojii iztırab teren - · ir ~aleslnde kübizm ve dadalzm'in bizde 
n um u nereden gellyor? Hartgl irsi tas:ı. vı,·uf ı hiç rnstıanmamış örneklerini ortaya koydu
duygusudur ki, bugunün bazı genç şiHrlert- lar. Amma guzel, dellll ml? onu Ihtimal ge
ne de, en feylr li. en şerefli bir hayat Içinde, lecek nesiHer takdir edebilecek! Ben yalnız 
ölümü, ayrılık acL';ını ve geceterin sonsuz ' bu şllrlerdcn birinin fina! nağmeslnl buraya 
karanlıklarını terennüm ettiriyor? H'ltta, kaydediyorum · 
gene hnyretle söyluyorum, bu gençlerden bir 
kısmı, Yahya Kemalln son senelerde nP'Ş -
rettl~l "Rlndlerin Ölumtı. gibi şa~eser bir 
adem şllrlnl, yahud şöyle diyeyim; Insana 
olumu sevdirecek kadar ınızel bir divan ede
biyatı esansını, s:ı.f lji!rin en güzel numune
si diye goklere çıkarıyorlar. O şÜrin güzel o
luşunda ben de onlarla beraberim, ancak 
bir zamanlar bizim nesllmlzln duygulanı ı 

terennüm eden o mistik ruemden bizler bile 
sıyrılma~a çalıştık. Öyle iken gençler, tek 
mistik hayatı kalmamış bir devlrde nasıl o
lur da o ruemi tahayyül edebilirler. Onlara 
yakışacak terennüm, sadece gönül coşkun -
luğu ve saadet feryndıdır. Bu cebhede düşü
nüyorum da, Behcet Kemal Ça~lar, bazı şi

irlerindekl didaktlk ve kııru edaya rağmen , 

ekserlyctle en sağlam ve bugün için de yerın 
Için de en özlenecek sestlr. Yeter ki, milli 
heyecanlannın ölçüsünü san'atin ölçiisüne 
her zaman lçln denk dü~ürsünl 

Yeni şiirde, eşya ve tabfat levhalarına. da 
orijinal şeklllerde rast.ııyoruz. Bilhassa Yedi 
Meş'alccilerden Sabri Esadın .odalar ve So
falar~ ı boyle fantezi görüşler ve yepyenı 
teşblhlerle doludur. nogrudan do~ruya tabi
at ilhnmlnrmı, bllhassa Anadolu levhaları

nı Ise Ömer Bedreddlnln •Deniz Sarhoşlnrııı 
ve a Yayin Dumanı~> Isimli şilr kitabiarında 

bütün canlılı~ı ne görebillyoruz. Bu genç ~a
lr, muhakkak ki, sade son devir edebiyatı -
mızda de~ıı. Tanzimattan bugüne kadar ge
len bütün ş1ilrlerimizin ihmal ettiklerı bir 
nevi, Pastoral nevi kendisine model Ittihaz 
etmekle bütün teceddüd edebiyatımızda ye· 
gfi.ne kır şlilrldir. 

Yedi Me.ş'alecilerden Yaşar Nabl, sağlam 
ve klasik bükülüşlü mısraın şMridlr. Yenlll
ği serbest şeklllerde aramıyor, duyguları ve 
bayalleri tabii. İddiası yok gibi. Fakat bir 
tek iddiası var: Samlmlyet. 

Cevdet. Kudret .. c-Blrlncl Perdea deki lik 
şllrlerlnde duyulmamış image yapmağ:ı pek 
meraklı idi. Öyle ki, Hnllcde akşamı tasvir 
ederken, bir nasrnni şehir tasvirl yapar gi
bi, mn vnaların son kızıllıklar vuran direk -
lerını İsanın gerildiği çarmıha benzetecek 
kadar hissimize ecnebi teşbihlere bile baş
vurmaktan çekinmezdl. Son zamanda ise 
büsbütün değişti. Yunus Eınre tarzında lli\
hller yazmağa başladı. Maamnfih, bu da bir 
şekUdlr, bir dencmedir. Bilinmez, belki ya -
rm daha engin bir şllr atmosferine girer. 

Bu grup içinde en hassas şfdrse Ziya Os
mandır. Üdebayl Ccdldentn Hüseyin Slret.l 
ne Ise, Yedi Meş'alecllerln Ziya Osmanı t!:ı 
odur. Kalbinde (benzetmek hata olmazsa) 
bir Fransız sembollst şfılrln hassasiyet! var: 
Albert Samenine'in llrik ve Urik olduğu ka
dar sembolik şilrlmlz, bugün kadar yarın da 
ondan daha çok güzel, çok mükemmel eserler 
bekllyebUir. 

Cumhuriyet devrinde, kadın şairler!miz 
de gittikçe teklmül yolunda llerlemişlcrdlr. 
İşte Şükufe Nlhal, işte Halide Nusret. BU 
bassa Şükufe Nihalin aSuı. isimli ;şllr kita -
bı, çok ince şlirlerle doludur. Bu kadın şı\ -
Irimizin cGayyaıı sı da dikkate değer bir e -
serdlr. Bilhassa Içtimal mevzulara. bu me -
yanda arnele ve 1şcl hayatıl'la temas etmek 
ve onları terenniime kalkmak istemLştır. Yal
nız, nasırlanmamış ve sertıeşmemlş ince ka
dın ellerinde bu saz, öteki kadar tabii bir 
sesle çınlamıyor. Asıl İlhami Bekirdir ki, 
«24 Saah ve tOldu~u Gibh Isimli şllr me:: -
mualannda lztırab çekenlerin, düşkünlerln 

ve yoksulların en orijinal tonlar ve en gönül 
tırmalnyıcı hayallerle şlirlerlnl yazdı. Ayni 
zamanda büyük güneşin ışıjfmda kuvvetli 
bir yurd ve rejim şMrl olarak kendini gös -
terdl. Cumhuriyetin onuncu yılında ıı:Yeni 
Türki mecmuasına lldve olarak neşretttgı 
.oazl Mustafa Kemahı bu yüce llhamın e -
seridlr. 

·· ··················································· ... 
Bakışları yıldız havay k11Jarı .. 

Ayyy. llava~'YY· 

Ayda Havay 
Havayda ay. 

Hnlük Nlhad, Vnsfi Mahlr gibi yuı·dun 
destanlarını a~ır ve vnkur bir dille tercn -
nüm eden şairleri de zlkredersek, Cumhurı
yet devrindeki ş§.irler faslım burada netlee
ye vardırablllrlz. Yalnız burada, son olarak, 
yeni genç kadın ljalrlerlmlzln gittikçe ço -
ğaldığını tekrarhyahm. Bunlar meyamndn, 
Neriman Hikmet ve Muazzez Kaptanoğlu en 
llrik ve llsanıanna hakim olanlarıdır. 

Roman • Hikaye =J 
Şimdi. Cumhuriyet devrindeki roman ve 

hlkAyeye geçeblllrlz. Hlç ~übheslz Id, en bü
yük zenginlik bu sa!hadadır. Re§ad Nuri, 
Mahmud Yesari, Akagündüz, Peyarnı Safa, 
Fahrl CelAl gibi dünkü neslln şöhret.ler\, ge
rek hayat tedkiklerl, gerek ruh tahlilleri iti
barlle en canlı eserlerini bu son yıllarda ver
diler. Bilhassa Peyarni Safanın aDokuzuncu 
Hariclye Kovuşua ve •Bir Tereddiidün Ro -
manlD, gayrişuur tahllllerinin bizim edebi -
yatımızda ilk yazılan nümuneleridir. Bu se
bebden, kusurları ve eksiklerı bile bugUn ı -
çin bir mezlyet sayılabilir. Çünkü, en ileriye 
gitmiş Garb edebiyatında bile bu nevi ro -
man ın ilk örne~leri nihayet bu kudrettedir. 
ı<Dokuzuncu Hariciye Kovuşuıo nu okııyuPf 
da, bır hastane dekoru içindeki lztırab tas-1 
vlrlerlnln ve hasta baca~ını ameliyat masa
sına uzntnn derdil çocuğun ruhundakl fırtı
naların tesiri altında kalmamak lmkt\nı yok
tur. İnsanlı~ın ne acı iztırab destanı! Yni -
nız bu bir tek eser, Cumhuriyet devrinde 
Türk romanının alablldl~i derın Iç alemini 
anıatmağa ktı.fldir sanırım. 

1 Memleket hikayeleri 

En kuvvetli Anadolu hikayeleri ve ro -
manları da asıl Cumhuriyetten sonra yazıl
mıljtır. Bunların arasında, İstiklfıl Sava~ını, 
bu savaşı terennüm eden şiiirierin eserleri 
ile birlikte safha safha canlandıran e.serler 
de var. Hnttt\., Üdebayl Cedidenln tahlil ro
mancısı Merhum Mehmed Rauf bile bu mev
zuda eser yazmıştır: HaHi.s. Fakat en mü -
him savaş hfkfıye ve romanlarını hemen bir 
çok romancılarımızda buluyoruz: Akaglin -
düzün .Dikmen Yıldızı. gibi, teknik h:ıtn -
!arına ve sonundakl hltabelere rağmen, bu 
roman oldukça canlı bir eserdir. Genç ro -
mancılardan Bürhan Sadı~ın Yalaza lslmli 
romanı da ayni kahramanlık yıllarının des
tanıdır. Bu mevzuda Yakub Kadrinin eYa -
ban. romanı da, !azla mübalagaya varan 
natürallzm1ne ra~en, çok kuvvetli tasvir -
ler, menkıbeler ve tiplerle canlıdır. Aynı mu
harrlrln cAnkaraıı romanı da, İstlkltıl sa -
vaşındakl birinci kısmı, savaştan sonraki 
ikinci kısmı ve Cumhuriyetin yirminci yılı-

m evvelden tasvir eden üçüncü kısmı lle ay
n ayrı tedklk edllecek ve zevkle okunacak 
bir eserdir. Maamaflh birinci ve ikincı kı -
sımdaki vak'alar, tipler bütün hususlyetleri 
lle çok reallst bir kalemle çlzilmlşken üçun
cü kısımda, romanın alfıkasını zayınatan 
bir kuruluk vardır. Muharrir blrnz dah:ı ça
Iışsnydı, bu guzel eser! daha nerıs sayfalc.r
la bltirebllirdi. 

Cumhuriyet devrinde yazıinn romanlar 
içinde, bütün örf ve l\detlerlle en güzel mem
leket romanları yazanlardan Sadr! Ertem \'~! 
Sahahaddin All baljta gelmektedir. Sadr! Er
temin cÇıkrıklar Dunıncaıı Isimli büyük ro
manı, Anadoluda, eski devirlerde el tezgah
larının yerini yavaş yavaş makineler alm:ı -
ğa ba§ladıtı zaman köylü lle semıayedıırlaı· 

arasındaki mücadeleyi sürekli maceralnrla 
tasvir t'!.mekte ve haylice kuvvetli gcçmi' 
zaman Adetlerı ve tipleri göstermektedir. 
Hdmld Zübeyr, cDokuz Öktünça nammdaki 
hiktıyelerlnde, biraz fazla mahalıt tabirler 
kullanmış olmakla beraber, Refik Halldin 
cMemleket Hikayelerh nden sonra, Saba -
haddin Ali ile beraber, en güzel örnekleri 
verml;ştlr denebilir. Bilhassa aDokuz Ök -
tünç» iin içindeki Sarı Yürük Ahmed hikfı-
yesi, çok nerıs bir av hlkliyesldlr. Sabahad -
din Adlle biraz Maupassant tarzı görülfı -
yor. Fakat son devir hlkftyecileri Içinde en 
güzel Anndolu hikAyelerini yazanın bu genç 
san'atklir olduğunu Itiraf etmeliyiz. Üslllbıı, 
aadel!ı;ı nisbetinde çok renkli, tasvirleri kuv
vetli, tipleri canlı ve vak'ayı Idare edlşl bü -
tün arkadaşlarından üstündür. ~rKuyucaklı 
Yusufıı romanlle de genç şöhretlnl herkese 
tesJim etttrmlştır. Dl~er Anadolu romanlan 
ve hlkfıyelerl yazanlar arasmda Zong•ıld:ı.k 
havzasını mevzu olarak alan •Ba{;lar Ara -
sm dan D romanlle Niyazl D urusoy ve cTal -
kırnin Salkımıı, uMemleket Hiknyelerh isım
li eserlerlle Bekir Sıdkıyı zikretmek llıım 

gelir. 

Diğer romanlar 1 

Tarih ve Zabıta 1 -
Şimdi burada, tarihi romanlarla esrar, 

macera ve polis romanlarının da bu son on -· beş yıl zarfında çok dikkate şayan nuı.cıme-

leri neşrcdildiğint hatırlatalım. Tarihi ro -
man nev'Inde en fazla roman verenler de 
şunlardır: .Kara Davuda, •KÖr O~luo, uDf'll 
Dcryalııı romanlarının muhnrrlrl Nizamed -
din Nazlfle •Asyada Bir Güneş Doğuyor~ \'t 

daha bunun gibi bir çok tefriko. romsnl::ırı 
yazan İskender Fahreddln ve nihayet Cum-
huriyet gazetesinde birbiri arkası sıra Pa -
d~ahlar ve Yeniçeriler devrini veslkalar lis
tünde romandan ziyade tarih glbl ~azım 

M. Turhan Tan ... 
Polis romanlarının en mükemmel mirııu -

nelerini Ise biç şübheslz Cevad Fehmi y.ız -
dı: a Valid e Su ıtanın Oerdanlıjiı& gibi. 

1 Tiyatro eserleri 
Tiyatro da. roman gibi, Cumhuriyet dev· 

rinde epeyce telif eserler yaratmıştır. Bun -
lar arasında da, Vedad Nedlmln, Cevdet 
Kudrctln, Necip Fazılın , Nazım Hlkın lin 

Diger taraftan, eski ve yeni İstanbulun mensur, ve Faruk Nafizln cAkına, cKahr:ı. -
ör! ve Adetleri etrafında romanlar yazan man» gibi manzum plyeslerlnt ilk ola rak 
yenllerden bir kısmı da, ilk eserlerinde hay- hatırlıyoruz. Ayni zamanda Halkevleriııcle 

lıca muvaffak olmuşlardır deneblllr. Bu e - oynanan manzum ve mensur bir çok kah
serlerden bilhassa Refik Ahmedln cÇıplak- ramanlık ve inkılab piyeslerl de yazılmıııtır. 

larıı ı, Nahid Sırrının ııKanhcanın Yalısm - BYnlardan manzum olarak bilhassa Be1ıcc.ıt 

da o ve gene ayni muharrirln sonu biraz .Mau- Kemal Ça~lann o.Çoban ıı ve Yaşar Nab' rıin 

passan'ın aÜnebleıı sini hatıriatmakla be- cMetea plyeslerinl zikredellm. 
raber uKırmızı vft Siyah., Fikret Adilln cAs- Tenkid de Cumhuriyet devri içinde ller • 
malı Mescld, 74ı>, Mebrure Saminin cLeyl~k- lemlştır. Nurullah Ataç, Hasan Alı Yücel, İs
lar Altında. Isimli romanları kuvvetle ha - mali Habib gibi dünkü nesllden olanl:ırla 

tırlananlardandır. aMatbaada AkşamD lslm- Yaşar Nabl. Vasfl Mahır gibi yeni nesle 
ıı bir şiir kitabı da neşretınlş olan Rcşad mensub bulunanlar gazete ve mecmu:ıhıdn 
Feyzlnln fantezlst hikAyelerden mürekkcb ltıymetıı makaleler yazmışlardır. Edebirat 
eBoynu Bükük Kızlar. ı, Şü~fe Nlhalln tarihi ve eski, yeni edebiyat tedklklerl de 
•Yakut Kayalara da en göze çarpan örne- yapılmıştır ve bu tedkikler vaktile yapı!mış 
ğini verdi~i şiiirane üslublu, hissi birkaç olanlardan üstündür. Bu neviden eser ya -
romanı, Yaşar Nabinln fazla tnhlUe kaçan zanlardan da şu Isimleri sıralayalım: Mch -
ve hareketı Ihmal eden .Adem ve Ha.vvaıı sı med Behcet, İsmail Hablb, Mustafa Nihnd, 
ve nihayet Muazzez Tahsinin düz tahlll ve Ali Nlhad, Hasan All, ve daha bir çokları ... 

basit maceralar üstünde dönen ve Bayan Edebi tenkldler gibi edebi anketıerin de 
Cahld Uçuğun insana ııAh! Biraz daha itina bu devir edebiyatımııda çağaldığını görnyo
edllseydla hissini veren ayni tonda ve ruz: Hikmet Feridun, Nacl Sadullah, Nusıet 
mevzuda romanları ve nihayet Mükerrem Safa coşkun bu tarzda çok Iyi eserler vere
Kilmllln sadece tahille ve biraz da örfe da- blldller. 
yanan, fakat Ince bir üslübla yazılmı~ eser
leri... İ§te bir kLc;ım yenı romanlar da bun -
lar ... 

Evvelki neslin en müfrlt natüralist ro -
mancısı Sali\hnddin Enisten sonra -ki bıı 
son on beş yıl Içinde de roman ve hikayeler 
yazmakta devam etmiştir- yenllerden Re -
şad Enis bu ekolün en kuvvetli bir şahsiyetl 
olarak gösterilebilir. .Gece Konuştu» ve 
.oonk Vurduıı gibi romanlarında en düş -
kün insanların hayatını, sefaletlnl göster -
mekte cldden muvaffak olmuştur. Bunlar -
dan evvel lik neşrettlği cKılıcımı Sürüye -
rumıı isimli hikayelerden mürekkeb bir ki -
tabında da çok hareketli memleket ve savaş 
hikayelerı vardır. 

Dünkü neslln son romancılarından Ba -
yan Suad Dervlşe gellnce,derln görüşler ve 
tnhllllerle en güzel eserlerini muhakkak ki 
Cumhuriyetten sonra yazdı. Bllhassa Ilk e -
serlerinin üslubunda göze çarpan da~ınıklık 
gltt.lkçe azaldı. 

Hissi macera romanları da yazanlar çok
tur. Bunlardan bilhassa Esad Mahmud Ka
rakurd, en fazla okuyucu kütlesini rom:ı.ıı -
ları etrafında toplayan, çok kıvrak ve ha -
reketll bir üsluba malik romancımızdır. E -

serleri arasında c.Allaha İsmarladıka ve 
.ölünceye Kadarıı cldden zevkle okunuyor. 
Fakat bu romancımızın yavaı} yavaıj daha 
yüksek bir tahlil romanı nevine temayül 
gösterdl~lnl son yazmatta olduğu bir ese -
rlle pek yakından biliyoruz. Karışık vak'a -
ları pek iyi idare eden Esad Mahmud Ka -
rnkurd'un, bu suretle bir taraftan ruhun de
rlnllklerlne lııerek diğer taraftan mevzula
rındn daha hakiki hayat vak'alarına dönü
şü hiç şübheslz onun san'at ufkuna yarın 

daha başka bir genişlik verecektir. Ayni hü
küm, Etem İzzet için de yürtitülebillr. BU -
hassa onun eYakılncak Kltabo, cBe~ Hasta 
Var~> gibi eserlerinin fazla uzun oluşu ve bu 
uzunlu~un Iüzurnsuz tekrarlardan Ileri ge
lişi az çok bir kusurdur. Esad 14ahmudda 

1 Seyahat edebiyatı 1 

Bu nevllerden manda seyahat edebiyatı 
da Cumhuriyet devrinde lnklıjaf etmiştır ki, 
en güzel nümunelerden biri Ahmed Hnşi -
min .Frankfurt seyahatnamesiıı ve Fulıh 
Rıfkınm hemen bütün eserlerldlr ... Ayni za
manda Fallh Rıfkı, kuvvetll hlcıvlerle dolu 
cRoman. isimli blr eserini de bu rejim ıçın
de yazmış bulunuyor. 

Netlee 
Netlee olarak şunu görüyoruz: Büt\in bn 

hüllisamıza ve bir çok kltab Isimlerile sa•1 -
atklr Isimlerini mecburlyetıe kaydede:ne -
ylşimlze ra~en, dünkü edeblyatımıza nls -
betle hiç de geri kalmamışız. Bllfıkls, daha 
çok eser verebllmlş, daha çok yazıcı yetiş -
tlrmlşlz. ' 

Bunun ,imdiden böyle olması, Cumhuri
yetin yirmincı yılına kadar daha pek çok 
san'atkfırların yetışeceğlne ve şimdikllerin 

daha üstadlık seviyesine çıkaca~ına da can
lı bir delilldlr. Büyük Şefinin rehberll~i ve 
lrşadile her sahada büyük işler başaran Tiirk 
mllletl, edebiyat sahasında da elbette böy -
le parlak izler bırakacaktı ve gittikçe daha 
iytlerlni, daha fevkaladelerini de bırakacak
tır. Hele Türk dUinln erdi~! en büyük san -
detlnden, tam güzellik ve sadell~inden son
ra çok geçmeden Türk edebiyatı, 1nkılabının 
parlaklııtı gibi bütün milletlerı allkadar ede 
celdlr. Buna da hiç §Übhe yoktur. Bunun f. 

çin dünkü edebiyatcılar kadar bilhassa. bu -
günküler, bundan sonra bu arzuyu kendi · 
lerine gaye edlnmelldirler. Türk dUlni V& 

Türk edebiyatını hududlarımızdan çok uzak
lara kadar götünnek ... Yannın edebtyatçL"ı' 
Senden lşttı bunu bekliyoruz. 

Tiırk gencil Şu muhakk:ı.k bunu da ya 
po.caksm. 

Balid ;Jilaıkri Ozanso,t 
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huriYet Ordusunun 75 yıl içinde Türk 
On Beş Yili donanması 

(Baş tarafı .'1 üncü sayfada) 1 görmeli idi. İşte 15 senelik bir c~uri-J g~:~ek istemiyen ~er .. millet, silahlarını, 
· ·. · · f k h ' b' an maddi ci - yet rejiminin yaratıcı ve verimlı me- muhımmat ve her türlu harb vasıtalarınr, d ılınıştı; a at ıç ır zam , . ,.. ,.. . . . . bunl 

b. h 1 gelememio: id~. saisi ile bugün bu askerı meslek ve askerı gene bızzat kendisının yapması ve a-
hetlerle, tamam ır a e ~ - ·ır d b. t kı ndis' · 
Bununla beraber, bu ord:.ı hareket kabili- ilim ve irfan müesseselerimiz, yani Harbo rı mı ~ 'kotr· uyad genB~ Tı~akı ~ ~ 
• · uh b k dreti itibarile mc~- Akademisi, Yüksek Levazım okulu, har vermesı ı ıza e er. ız ur .er u e ıgı 
~etı ve m are e u ~ b"' .. b"' "'k h b b 'lh · tikl"l .. • · b .. .. d ı a faikti okulu (Harbiye) piyadıi! süvari, topçu, utun uyu ar ve ı _assa ıs a mu-ı·utıyetın utun or u arır.. . , , . . . _ . . 

• nakliye, levazım ve hava okulları, ıstıh- cadelesı muddetınce en acı bır surette 
Cumhuray t ordusu kam, demiryolu ve muhabere sübayı yc- hissetmiş ve büyük babalarımızın bu hu
i~te, bugünkü cumhuriye: ordusunı~ı tiştiren, fen tatbikat oku1u, bütün,. dün • sustaki ihmallerini çok kan dökerek ve 

t emelini, pek çetin şartlar içinde yaptıgı yadaki emsalleri arasında en şerefli bir çok ziyanlar ederek pek ağır ödem.işizdir. 
mücadeleler ve kazandığı zaferlerle, ken- yer "tutmakta ve ordumuza yalnı~ sayıca Bu sebeble cumhuriyetin var kuvvetile 
dini dünya askeri tarihtııe altın kalemi-:! değil, vnsıfça da kafi ve iyi sübaylar ye- geniş bir milli endüstri çerçevesi içinde 

' 
lniııırn.._ -

yazdı\ an ve milli vatanı ıstiladan ve mil tiştirmektedirler. kuvvetli bir har b sanayli yaratmıya ça-
b b . Iıştığını şükranla görürüz. Jeti hakiki bir ink.irazdan kurtaran ll Diğer yandan, ordunun talim ve te r ı-

milli ordu tPşkil eder. yesini de en son mütekamil ustıllerı~ gnre 
Büyük zaferden ve Lozan barış mua : yoluna koymak ve bu maksadla sağlam 

.hcdesinden so.ıra, milli ordunun seferı esaslar kurmak lazım geliyordu. Bu se • 
Nazifesi bitmiş ve barış vaziyetine geç. • be b le, kıtaatın asker alım ve verımı 
miştı Fakat bütün ıhtiyat sübayların düzelir ve talim ve terbiye <;afha ve dev
terhis edilm leri sebebile orduda hiç releri tesbit ve tanzim olunurken diğer 
teğmen (mülazim) kalmamıştı. Mevcud yandan sübaylar, Üssübaylar ve Gene -
yüzbaşılar da bölüklere ancak denk ge - raller için de kurslar tertib olunuyor ve 
lebiliyordu.Gedikli crbaş (daimi küçük ordunun ve komutanların arneli harb 
zabit) te hiç yoktu. Askeri liseler he - kudret;ni muhafaza ve artırmak için her 
men hemen b c;, Harbiy'} ve Erkanıhnrbi- sene muayyen devirlerde büyük tatbikat
ye mektebleri ise pek büyük ve cidcıi nok- lar ve manevralar tertib olunuyordu. Bu 
sanlarla, henüz açılmış bulunuyorlar·:.h. yoldaki 1!1 senelik çalışmanın e~ ile tutu
Nihayet ordunun elinde kalabilmiş olan lur neticeleri şunlar oL-muştur ki, bugün 
ta1imnameler ve her türlü nizarnlar ar - ordunun bütün sübayları ve orta ve bü
~ık eskimi§ idi. İşte cumhuriyetin buldu- yük kumanda heyetleri ile kurmaybrı 
ğu Anadolu istıklal ordusu terhisten vazife ve san'atlarının icabıanna göre 
sonra bu hale gelmişti. tamam surette yetişmiş ve pişmiş ol -

Bu ordunun "sker alım ve verim işle - maktan başka 15 senede bir milyondan 
rini yoluna komak, yeni seferberlik esas- fazla er harbe elverişli bir surelt~ yetiş
ları vazetmek, ordunun talim ve terbiyesi tiriterek memleketine salıverilmiş bulun
için lazım olan talİmnamelerı ve esasları maktadır. Fakat ordu her sen.: aldığı v·~ 
vi.icude getiımek, hülasa orduyu harb 

1 salıverdiği eriere okuma, yazma, hcsab 
tecrübelerine göre yeniden düzeltmek, ve saire de öğrettiği için bir milyondan 
muhtelif sınıf \C lmrmay sübayı ve ge • fazla genci ayni zamanda okutmu~ bulun
aikli erbaş yetiştirmek için en mütcraJ~- maktadır. 
ki ve memlcketle ordunun ih • 
tiyaçlarına uygun bir düzü (tarz) 
ıbulınak ve kurmak lazım geliyordu. B·.ı 

suretle, cumhuriyet için, askeri sahada, 
ucu bucağı olmıyan bir faaliyet alanı 

kendini gösteriyordu: Türkiye cumhu -
riyeti ordusunu her cihetle asri bir ordu 
haline getirmek lazım geliyordu. 

En tez ve en zorlayıcı ihtiyaç sübay ih
tiyacı idi. Ordunun derhal 3-4 bin Teğ
mene ihtiyacı vardı. Fakat bunları nere
den tedarik edebilecek idik?! Sıhhi ve 
~çtimai şartları haiz olan bir gwcin Yar
sübay {zabit vekili) ve sonra Teğmen 

{mülazim )olabilmesi için evvela lise tah
silini muvaffakiyelle bitirmiş bu
lunması şarttı. Üstelik kıt'a hiz
rnetile beraber Harbiyede ve 
sınıf mekteblerinde daha 2-3 sene, as
kerlik ve sübaylık san'atini arneli ve na
zari öğrenmeli idi. Bahusus istihkam,. de
miryolu ve muhabere gibi fenni s;.ibayla
rın yetişmesi için daha fazla zama!l la
zımdı. O vakit, far.zı muhal, her sene 
harbiyeye lise tahsilini biti.rmiş beşer yüz 
talebe verilebilse idi bile ilk beş yüz Teğ
menin yetişmiş olması için va -
sati üç ve altıncı beş yüz Teğ

menin çıkması ıçın daha beş 

ki. her sene beşer yüzden cem'an üç bin 

Bir ordu için yalnız muvazzaf s:ibay 
yetiştirmek, ve bunlara lazım olan okul
ları vücude getirmek mesai ve tertibatı 
kafi gelmez. Orduya gedikli erbaşlar, ya
ni sübay ile er arasmda bildiğimiz baş
gedikli, başçavuş ve çavu? ri.JtbE'lerindc 
devamlı hizmet sahibi küçük rütbeliler 
de lazımdır. Bundan ba5ka bir seferde 
büyüyecek olan ordunun sübay ihtiyacını 
karşılıyacak yedek sübııylarını da b:mş 
zamanından hazırlamak icab eder ve bü
tün bunlar için hummalı mE-sai ile, csns
lar ve tesisler vücude getirmek iktiza 
ediyordu. Onun için bu geçen 1!1 verimli 
senede bu hususlarda geniş tcrtibat a
lınmış, erbaş ve yedek sübay mektebleri 
açılmış, bu hususlan tanzim için lazım 
olan kanun ve nizarnlar çıkarılmış ve 
tatbik olunmuştu. 

Ayni zamanda sivil mekteblerde tat -
bik olunan askeri tedris ve terbiye sis -
temini de ehcmmiyetle zikretmeden ge
çemiyeceğim. Bu tertibat ve mesainin ne-
ticesi, bir taraftan yedek s!i -
baylar için askeri hizmet müd-
detinin azaltılması olmakla beraber, 
Türk gençliğini, daha askerlik çağına gir
meden, bir milli tehlike anı için hazırla
mak oldu. Milleti müsellaha olmak işte 

Teğmen almak için, en az 8 sene lazım· bu demekti. 
dı. Halbuki bu müddet zarfında ordu bir Gerçi, cumhuriyet ordusunun, istiklal 
yandan ölüm ve tekaüdlükler sebebile ordusunun temelleri üzerine kuruldu -
mütemadi zayiat verecek ve zabit ihti • ğunu gördük, fakat bu 15 senede askeri: 
yacı dört binden sekiz bine çıkacaktı. sahada o kadar büyük ışler görülmüş ve 

Fakat bu hesablar, o zaman için bir ha- orduda o kadar esaslı değişiklikler yapıl
yaiden ibaretti. Çünkü cumhuriyetin ku- mı~tır ki, Anadolu İstiklal mücadelesinin 
rulusunda maarife geçen eski askeri li . aziz ~ehidleri belli veya bellisiz mezarla
seler hemen hemen boş oldukları gibi si- rından kalkıp ta bugünkü Türkiye cum
vil liseleri ikmal eden talebeden, pek ~ok huriyeti ordusunu ziyarete gelseler, her 
teşvike rağmen, Harbiyeye istekli bulu- halde onu hiç tanıyamıyacak ve fakat göre 
namıyor ve ordu cidden çetin bir sübay cekleri şeylerden sonra ebedi islirahat 
buhranı geçiriydrdu. Vakit geçirmeğe yurdlarına göğüsleri kabarmış bir halde 
gelmezdi. Onun için bütün kuvvetler müsterih döneceklerdir. 
toplanarak leyll ilk ve orta askeri okullar Bu kadar yazı yazdığım halde henüz 
acıldı ve bir yandan Milli Müdafaa Ve • ordunun ne tanklarından ve ne de yeni 
kaletine geçen askeri liseler maariiin u- motörlü kıt'alarından bahsetmiyorum. 
sul ve programları mucibince yeniden Bunlar şübhesii 15 senelik mesainin ya
tanzim ve islah olunarak talebe ile dol- rattığı güzel ve lüzumlu şeylerdir ve bu
dıırulmıya başlandı ve ancak bu hesahlı gün hiç bir ordu, artık zırhlı muharebe 
ve tasarlı mesai sayesinde bugün ordu- arabasız, tanksız ve motörsüz muvaffa -
nun her türlü siibay ihtiyacı tamamla- kiyetle harbedemez. Fakat ben şimdiye 
n abildi. kadar ordu binasının temellerini ve esas 

Fakat bu askeri ilk ve orta okullar ve duvarlarile çatısını anlattım ve bunlara 
liseler, ancak harb okuHan için talebe bir hakikat daha katacağını. 
~yetiştiren birer kaynaktan başb bir şey Bir millet ve bir yurd, korunabilmek 
değillerdi. Asıl sübayı yetiştirecek ve için, nasıl ki ordusunun süb.:ıy ve ~:::le -
sonra ona yüksek a~k<>ri tahsil verecek rini bizzat kendi özünden verir ve bun
yeni meslek okulları 15zrmdı ve Harbiye 1 ları yabancılardan para ile kiralama;.:: ve
g ibi esascn mevcud olanlar da en son te- ya mübayaaya kalkışmazsa, günün birin
rakki ve teci"!!tietere göre kökttm ı~lahat de müthi§ bir muhataraya düştüğünü. 

Fakat asıl bizi sevindiren ve Türkiye 
harb sanayiinin istikbaline ümid dolu bir J 

gözle baktıran şey resmi sanayileşme me- (Baş tarafı 4 üncü sayfadc.) şasına başlanmış ve bundan başka genç 
saisinin yanıbaşında ve buna müvazi ola-

1 
7 _ Hücum motörü karakterim haiz neslin yetişmesi için bir çok mekteb, mü-

rak sırf şahsi zeka ve teşebbüsle bı.r de bir çok rootörler inşa edilmiştir. essese ve laboratuvarlar inşa ettirmiştir. 
tamamen huıousi bir harb sanayii hareke- ı 

tinin vücud bulmakta olmasıdır. Bu me- OçüncU marhale Kıymetli denizciler yetiştiriyoruz 
yanda, Milli Müdafaa Vekaleti ile Jan- Şimdi üçüncü merhaleye geliyoruz. Bu Denizcilikte ve bilhassa harb bahri • 
darma genel komutanlığı hesabına milli kı · t ı 

merhaleyi daha ziyade denizaltı ve yar- yesinde personelin ymetı, ma erye • bir icad olan cNuri tevhid bombası», 
N dırncı Vasltalar teşkil eder,· ki en başta den aşağı kalmaz. Deniz har b tarihi u • cNuri tromplonu». c Turi tapasb, tay -

yare bombası, küçük çapta top mermisi, Gür denizaltı gemisi ih Erki.n denizaltı fak rütbeli bir çok sübayların, vaziyeti 
matara ve ilh .. imal eden Zeytinburnu Ana gemisi gelir. Bilhassa Ana gemisi de- harbiye icabı olarak, mühim vazifeleı 
cDemir eşya fabrikası» ile hava kuvv~t- 1 nizaltıların bilcümle ihtiyaçlarını temin deruhde etmek mecbı.ıriyetinde kaldık " 
leri~e ço~tanberi~ tayya~e bombas~. yapan etmek bakımından tilomuza çok faydalı larım göstermiştir. 
Halıcdekı Karaagaç cTurk sanayu har • Bugün deniz lisesi, yaptığı feyizll me-
biye ve madeniye fabrikasi» nı ve yeni olmuştur. 
tesis edilmiş olmasına rağmen, geçenler- Bundcl'n başka yeni su ve kömür gemi- sai dolayısile, senede deniz kuvvetlerL • 
de bizzat tecrübe etmekte olduğu kendi leri mübayaa ederek barb gemilerinin mize seksen sübay vermektedi..-. Bu mik· 
tayyaresinde şehid olan mukteöir genç daha büyük bir kifayetle calısması temin dar cumhuriyetin ilk devirlerindt! otuzu 
tayyarc mühendisi Salahaddın Alanın ze- edilmiştir. geçmiyordu. 

kası ve geeeli gündüzlü mesaisi sayesin- * Keza 1923 de staj devresinı. Halicdekt 
de az zamanda Türk kuşuna kendı' tı· ı· kı'sı· memleketimizde, dig-er ikisi Al -

' - köhne gemilerde geçiren sübaylar, bu • pinde motörsüz planörle.:- ve sonra da manyada inşa edilen diğer dört denizaltı 
Hava kurumuna motörlü ve yeni milli gemisi de üçüncü merhaleye dahildir. Bu gün, yalnız kendi sahillerimizi değil, dost 
bir tipte mekteb ve talim uçakları d 1 devlet sahillerini bile zıyaret etmek ve suretle vatandaşlarııruz, halen 9 eniza tı 
y~pmıya muvaffak olan Beşiktaş cTay - en büyük istifadeyi temin etmek imkanı 

riz. 

gemisine malik olduğumuzu bilmelidir -
yare Etüd atölye ~sini iftiharla zikrede- nı buluyorlar. Genç sübayların bilhass:ı. 

ler, 

Ingiltereye siparişlerimiz 
son iki sene içindeki istifadelerini ra • 
kaınla yazmak kabil değilse de ecnebi ve 

En son merhalenin programında İngil- Türk matbuatında görülen yazılara isli· 

terede inşa ettirilmesi tasarlanan, harb 

gemileri vardır. Merkezi sikleti denizal -

tılarda olacak olan bu filo, her halde de-

niz kuvvetlerimizi hatın sayılır bir mer

tebeye irsal edecektir. Bunların mikdan 

hakkında matbuatta he.r hangi bir yazıya 

tesadüf edilmiş değildir. Fakat bwılarla 

beraber kuvvetlerimizin iki misli artacağı 
şübhesizdir. 

Kara tes:sleri 

nad edilirse, genç denizcilerimizin haki -
katen mükemmel bir programla yetiş -

tikleri meydana çıkar. 

Cumhuriyet hükfuneti, kara kuvvetleri 

için olduğ~ gibi, deniz için de bir har b 

akademisi açmış ve bu suretle memleke 

tin sahillerini emanet edecek elemanlar 

yetiştirrneğe başlanmıştır. 

Türk sübayında ve T-'..irk millet ve or
dwunda, henüz en gayri müsaid şartlar 
içinde bulunulmasına rağmen, daima fik
ri icad tezahürleri görülmüştür. Mesela 
en eski zamanlara fikirlerimizi saldıkça, 
tarihten evvelki Türkün araba gibi icad 
ettiği bir çok medeni vasıtalar ve buldu
ğu madenler arasında bir çok harb ede -
vatını yalnız imal ettiğini değil, ayni za
manda icad ve ibda eylediğini de görü -
rüz. İşte Yeniçeri daimi ordusu, işte Fa
tihin İstanbulun surlarını dövmek ve 
yıkmak için döktürdüğü, 500 kilogram 
ağırlığında mermi atan topları.. Unut -
mamalı ki, Türk ordusunun, ilk meşruti
yet senelerinde, kabul ettiği toprak renk
li elbise ile üçlü askeri teşkilat, yani 
korlann üçer tümenden, tümenierin ü
çer piyade alayından ve piyade alayları-

Cumhuriyet devrinde Avrupaya, giden 
sübaylarm adedi de nazan dikkati eelbe

decek kadar çoktur. Bugün donanmanu • 
Modern gemilerdeki otomatik kısım - zın sevk ve idaresini deruhde etmiş genç 

ların mikdarı çoğaldıkça donanmanın ka- sübayların Avrupada staj gC'renleri. yarı
ra tesislerine olan ihtiyacı artmaktadır. dan fazlad1r. Bundan başka sübayların 

nın üçer taburdan ilh.. teşkil edilmesi, 
bilahare bütün Avrupa orduları için bi -
rer nümune olmuşlard1. İ~te takriben 12 
senedenberi dünyanın en iyi tevhid bom
basını, en iyi tüfek bomba havanını ve 

Günün ihtiyaçlan gemilerdeki kadar sa- meslek rnalumatlan bir çok kursların a-
bildeki fabrikalara, depolara da ehemmi- çılması ile arttırılmıştır. 

en iyi tapası ile pek mükemmel bir mü
kerrer ateşli tabaneayı icad ve tekemmül 
ettirmiş bulunan General Nurinin ve 
ge.nçliğine rağmen az zamanda ve faka! 
hayatı pahasına İyi bir talim ve müm:ı -

yet verilmesini icab ettirmektedir. Bil -

hassa büyük harbde mevcudiyetini gös
teren ~nizaltı ve hava silc1hı bu gibi üs-

sübahrilerin mühim masrafia meydan!!. 

gelmesine sebeb olmuştur. Bu masraf es-
ki üssübahrilere sarfedilenlerden 

yukarı beş misli fazladır. 
a~ağı 

Hükıirnetimizin bu masraflan göze al
rese uçağı tipi tesbit eden mühendis Sa-

ması ve donanmamıza yeni koruma li -lahaddiıı Alanın bu muvaffakiyetleri 
Türkün zaten ruh ve kanında tevarüs et- manları yaptırması ayrıc:ı takdire şayan 
miş bulunduğu icad, fildr ve istidadları • bir harekettir. Bu hareket mmet ve hü · 
nın tezahürlerinden başka bir şey değil- kılmetin az zamanda denizin kıymetini 
dir. 

Cumhuriyetin yarattığı ve yaratmakta 
itlrak ettiğini ve ona lazun gelen ehem -
miyeti verdiğini gösterir. Cumhuriyet, 

devam ettiği hava kuvvetine gelince di- denizcilerimize, güzel b\r üssübahri he -
yebiliriz ki bu, temelinden yepyenidir. diye etmiş, mükemmel bir harb limanı in
'çünkü cumhuriyetin Anadolu istiklai or- ================ 
dusundan tevarüs ettiği, o da ancak faal 

olmıyan bir düşman karşısında kısa ke -
şifler için uçabilen, tayyarelerin sayısı 
4-5 i geçmezdi. Ve işte bu yokluktan bu
gün, Cemiyeti Akvamın resmi yıllığına 
göre, takriben yüzü bınbardırnan olmak 

üzere dört yüz küsur faal tayyare uçu -
rabilecek bir kuvvete baliğ olan askeri 
havacılığımızın asıl gayesi az znman::la 
bin harb uçağını bulmaktır ve bu ülküye 
bir kaç senede varılması mukarrerdir. 

Or.cfunun, cumhuriyeti.ıı. bu ı:; inci yı
lında, sayı cihetile malik olduğu kuvvet 
ve teşkilata gelince bu n ları da Cemiye
ti Ak va m yıllığile 1938 tarihli ve 4:A vru
pa ordularıı. adlı almanca kitaba göre, a
şağıya dercediyoruz: 

3 or müfettişliği, 10 kor, 20 piyade 

ve 5 süvari fırkası, 3 dağ livası, mi;itead
did ağır topçu alaylan, müstahkem mev
ki kıt'a1arı, 200 zırhlı r.ıuharebe arabası, 
400 küsur tayyare, ilh. 

İnsan sayısına gelince, gene yukarıdaki 
kitabiara nazaran umum kara ve hava 
kuvvetlerinin kadro mevcudu 20,000 sü
bay ile 198,000 erdir. Ayrıca 3000 jandar
ma sübayı ile askerce talim ve terbiye 
edilmiş 37,000 jandarma erinden mürc.:{
keb bir jandarma kuvveti ile 10,000 
mevcudlu gümrük muhafaza kuvvetle
ri ve nihayet 4000-5000 kuvvetinde askeri 
bir orman koruma teşkilatı vardır ve bü
tün bunlar bir seferde vücude gelecek 
bir buçuk milyonluk Türk harb ordusu -
nun valnız cekirdekleridir. 

il. Emir Erkilet 

Gedikiiiere verilen ehemmiyet 
Gediklllere verilen ehemmiyet te az 

değildir. Cumhuriyetin, bakımsız olarak 
teslim aldığı bu sınıf, gere:.t tahsil itiba
rile ve gerekse tecrübe stajları dolayısi
le, memlekete azami istifade temin ede· 
cek bir vaziyete getirilmiştir. Sübaylar 

gibi bunların da geçirdiği bir çok kurslar 
ve mektebler vardır. Bu mektebler salta· 
nat devrinde malum bile değildi. Bu su • 
retle cumhuriyet senede deniz kuvvetle
rine (200) gedikli vermektedir. Bugün do
nanmanın mühim aksamında hep gedik
lilerin çalıştığını ve bu suretle harb kifa
yetinin mühim derecede arttığını görü -
yoruz. 

* Söylenen ve yazılanları şöyle bir göz· 
den geçirecek olursak deniz kuvvetlerin
de ve deniz ticaretinde on beş senede ya
pılanların her Türke ütihar vereceğini 
görürüz. 

Bununla beraber sahillerimizin çoklu· 
ğu, coğrafi vaziyetimizin ehemmıyeti ve 
memleketimizin iktısadi kalkmmas~ bizi 

denizlerde daha kuvvetli olmağa mecbur 
etmektedir. Bu kuvvet arttığı nisbette 
topraklarımızın emniyetı çoğ:ılacaktır. 

Hükümetimizin deniz kuvvetlerinin ad
ması hususunda, şimdiye kadar, sarfetti· 
ği gayret ve bunun eserleri ati için bize 
emniyet vermektedir. (15) senede yapı ' 
lanlar bundan sonra y:ıpılacakların gü • 
zel bir nişanesidir. 
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(Baş tarafı 5 inci sayfrıtla) rama enstitüsünü ve Etibankı tesis et -

vetli ve itibarlı bir devlet kunnakla ışe rnekle Türkiyede kömür ve krom başta 
başladı. Bundan sonra iş, yurdu içinden olduğu halde nltm değerinde metruk ve 
fethetmiye, milli birliği vücudc getir - rnühmel kalmış rnadenlerimizden mühirn 
miyc en büyük fırnil olan şimenditer in- istifade mümkün olduğunu isbat etti. Bu
şasını, cesur ve azirnli bir sıyaset halinde gün dış piyasalara olan borçlanrnızı ma-
ilan ve tatbik etti. dcnle ödüyoruz. Türk;iyede madencilik 

Şj ve maden siyaseti, bugün şuuri ve ileri 
e n bir siyaset halini almıştır. 

Siya e i iz Bu bahse temas etmiş iken, bugiln he-
Türkiyede şirnendıfer, ancak ecnebi nüz etüd halinde olan elektrifikasyon işi

sermayesinin devletten garanti ve tnz - ni unutmak mümkün değildir. Şehirleri
minat alarak yapabileceği bir iş sayıl • mizin ve sanayiimizin elt>ktrik ihtiyacıra 
makta idi. Şimendıfer yapmak yüz mil- büyük santrallarla temin etmek saha -
yonlarca liraya ve bunu işl~tmek isc bü- sındaki etüdler hemen hemen bitmiş, tat
yük malumat ve tccrübı:-yc ihtiyaç göstc:.- bikat sahasına geçmek zamanı gelmiştir. 
J';ı·di. Binaenalcyh bu iş münhasıran ec- Enerjik bir şekilde tatbik edlleceğine şüh
netiılerin yapabılcccği bir işdi. Anadolu - he olmıyan enerji inkılabı, cumhuriyetir, 
Bağdad dern·ryollarının tarafımızdan iş- ikinci dört senelik programı arasın!l gir-
1etilmcsi İ:;tiklal harbınd~ ve ondan son- mis bulunuyor. Bu program arasında bü
ra bir emri vaki halini almıştı. Çünkü u- yük çimento fabrikaları, ş~kcr fabrika -
ınurni harbden sonra hatn isi ten (Cnebi ları. porselen ve kiremıt fabrikaları, sel
şirket bir çok yerleri iıarab olmuş olan lülöz ve kimya fabrikaları, klor sutkos
hattı yeniden tamir edip, kalkınmasın - tik, süper fosfat fabrikaları gib' büyuk 
dan ümidini kcstigi bır mernlekctte işlet- sanayiden rnaada ziraatın kaikmmasr) 
rnekten daima zıyan edeceğim dü~ünerek, şehirlerimizin imarı, ormanlarımızın iş -
işi bırakmış ve gitmişti. Muzafferiyett<'n Jetilmesi de vardır. Es.ısen bu sahalarda 
sonra şimcndifcr işlctmt•sind<! Türkün ec- d~ha evvel bir çok işler yapılmıştır. Bli
nebi şirketten f::ızl::ı muvaff::ık olduğunu yuk bataklıkların kurutulması, feyezan 
gördük ve Haydarpaşadan başlıyarak bir zamanlarında en kıymetli luprakları ve 
ucu Ankaraya ve diğer ucu da Toros e •

1

1 mahsulleri harab eden nehirlerimizin 
tcklerine kadar uzıyan bu hattı tnnzirni ve tarlalarımızııl sulanması ay-
devletce satın alarak şim<'ndifer nca bir prograrn mevzuu olmuştu. 
~iyasttimizde ilk d,Nletçilik tat· ~ ~'"'8CI lk~a zafer 
bikatına başladık. Yüz seneye 
Yakın zamanda ccnebi sermayesinin, bir 
çok fedakarlıklarımız sayesinde yapabil -
diği şirnendıferin iki rnt~lln·:! yakmını on 
beş sene içinde· yaptık. Anadolu - Bağdan 
hattından rnaada diğer ecnebı şirketleri
ni de satın alarak, bugtin garbdan şarka, 
Akdenizden Karadcnize, yurdun demir nğ 
larla ören bütün şirnendifer şebekesini 
devletin işletmesine bıraktık. 

Vurdu as11 
imar Ettik? 
(Baş tarafı 7 inci saııfada J 

inşa edilmiştir. Bu köprüleriıı uzunluk -
ları mecrnuu 6465 metre, inşa bedelleri 
yekCınu da (4,807,912) liradlr. 

Su işlerl 

Ötedenberi Türklerin su işlerine bü
yük bir ehemmiyct atfcttıklerı malü.m
dur. 

Sularin mücadele etmek, kanallar aç
mak, bendler yapmak suretne atalarımı
zın su işlerile meşgul oldukları (Sümcr) 
ve (Hitit) mcdeniyetinın araştırmaları a· 
rasinda meydana çıkmıştır. Bütiin bu ta
rihi hakikııtlere rağmen Osmanlı devleti 
su işlerine karşı azami ihmali göstermek
tc bir bcis görmemiştir. Bugi.ın !ıalkın 

sağlığı ve ziraat bakımından suyun oy -
nadığı büyük rolün cheınıniyeti kavran
mıştır. Bu rnünascbetle nchırlcrin ıs -
lahı, bataklıkların kurutulması, susuz a
razinin sulanması, b .. :traj in:?ast fadlıyeti 

bi.ıyük bir hızla devarn etruektedır .. 

Yapı işleri 
Saltanat dcvrınden bir harabe halin

de alınan yurdun sür'atlt• imar ve inşası 
için sar!ı:-dilcn gayret ve faaliyet açıkça 
görülmektedir. Devlete ai:i yapı ve şehir
cilik işlerini Nafia Vekaletin~ tcvdi eden 
kanun yapılmı~ ve tatbi!.- mPvkiıne kon
muştur. 

Sonuncu beş sene içinde devlet nafia
sınca başarılan yapı ve imar işleri, cum
huriyet rejimi ve inkılübın bütün sa -
hada yarattığt büyük esPrler hizasında 
bulunmaktadır. Hükümet konakları, 

mektcbler, hastaneler, karakollar, ha
pishaneler ve diğer devlet binaları birer 

program dahilinde yeniden inşa edilmek· 

te ve yurdun imarında elden gelen gay· 
ret esirgenmernektcdir. Bu çalışrr.nlar -
dan olarak rnernlekette şimd;ye kad::.ır: 

82 adcd şehir ve b<iabar.ın hantası a-Devletçilik bizde bu suretle ilk evvel 
Şimendifer siyasetile başlamıştır. Hatta 
bu kelimenin resmi ağızdan ilk konuşu -
1uşu, şimcndiferin Sivasa vardığı gün ol
muştur. Şimcndifcr siynsetinin devamlı 
ve azimli başarıcısı İsmet İnönü, şimen
diferin Türk elile döşenmiş parlak r.:ıy
lanna bakarak ve bi yayla ne~'esi içinde 
bomurdanan lokornotifin alkış tufanına 

'kar~şan düdük sesleri arasında, Türk inkı
labının bu ileri vasfını haykırrnışh. 

lınmış, 50 aded şehir Vt> kasabanın müs
zın sermayeleri ve kendilerine yapılan takbel imar planı hazu·lanmış ve tatbik 
mevduat yekunlan yarım milyar lirayı 
geçer. Bu kadar muazzam bir sermaye- mevkiine konmuştur. Ve muhtelif bölge-

Cumhuriyetin ilk beş yılında başarıl
mış büyük işlerden biri de mali hayat:ı 
ve krediye Turkün ve Türk devletinin 
hakimiyetini kurmuş olmaktır. En güç 
iş finans ve bankacılıktır; çünkü paraya 
ihtiyaç gösterir. Halbuki en güç şey de 
parasız banka yapmaktır. İşte Türk inkı· 
lübı, bu harikayı, yani ecncbiden para al
madan Türk sermayesinı yarattı, Türk 
bankacılığını kurdu. Bugün her sahad:ı 
milli bankalarımız ve onları hesliyen 
ana bankalarımız vardır. Bankalarımı -

S1nat kalk1nma 
Devletçiliğin sanayi sahasındaki büyük 

muvaffakiyetlerine gelince, bunu da, Ce
lal Bayara borçluyuz. Celal Bayar, İktısad 
Vekili olduktan sonra, kuvvetlı bir devlet 
sanayii kurmanın ancak planla mümk-ün 
olacağını düşünerek beş senelik bir sa -
nayi prograrnı hazırladı. Bu prograrndan 
evvel mevcud devlet fabrikalarımız Ba -
kırköy, Hereke, Beykoz ve Feshaneden 
ibaretti. Bu fabrikaların büyütülmesi ve 
bakinelerinin modernleştirilmesi arneli -
tatından manda Celal Bayarın tahakkuk 
~!tirdiği ilk dört senelik program (1933-
1937), devlet sanayiini, gerek sermaye ve 
gerek istihsal bakırnından yüzde 300 faz
lalaştırdı. Büyük Kayseri pamuklu kom
binasından manda Nazilli, Konya Ereğli
si, Malatyada pamuk ioliği ve mensucatı 
fabrikalan kuruldu. Bu suretle en büyük 
idhalüt cşyamız olan pamuk mensucatın 
mühim bir kısmını kendimiz yapmıyı:ı 
muvaffak olduk. Gene bu program ara -
sında Bursa Merinos fabrikası, Gemlik 
sun'i ipek fabrikası ile mensucat sahasın
da devlet sanayiinin en büyük üniteleri 
meydana gelmiş oldu. Bunlardan maada 
İzmit kağıd fabrikası, Paşabahçe şişe 
fabrik~sı, Eskişehir ve Turhal şeker fab· 
rikalan, Zonguldak Sömikok fabrikası, 
nihayet Karabilktc kurulmakın olan mu
azzam demir sanayii cumhuriyetin son 
b('ş yılında sanayileşme sahasında ne bü-

Yük adımlarla ilerlemekte olduğumuzu 
gözlerimizde canlandırınıya kafidir. Cum
huriyetin sanayileşme hızı hfılfı devam 
etmrktcdir. İkinci dört senelik program 
tanzim edilmiştir. 

ade si asetl 
Yaz.ımızın çerçevesi müsaid olsaydı, 

CUınhuriyetin sanayileşme faaliyetinin 
lncmlekette yarattığı büyük inkılabın ik
tısadi, içtimai köşelerinden bazılarını ay
dınlatırdık; ayni zamanda gene Celal Ba· 
Yarın azimle başladı~ı ve bnşardı~ı ma . 
deneilik programından da biraz bahse • 
derdik. Celil Bayar, maden tedkik ve a-

nin ancak on beş sene içinde ve ecncbi- lerde 1560 a baliğ olan muhtelıf hacimde 
den on para yardım görmeden kendi ken- devlet bina ve müessesesı kurulmuş, bu
dine meydana geldiğini görmekle bır ha- nun için yirmi beş milyon lira sarfedıl -
rika karşısında kaldığımızdan şaşmıyo - miştir. 
ruz. Çünkü Türk inkıliibı ve cumhuri -
yetin on. beş yılı mütemadi bir' harika -
lar silsilesidir, ve cumhuriyet çocukları 
gözler kamaşmndan bu harikalan sey -
retmiye alışmışlardır. 

* On beş yı1a şöyle bir göz attık; gurur 

Hava yolları 
En asri ve en sür'atli nakil vasıtası o· 

lan tayyareye yalnız hir haro silahı değil, 

modern milletierin en yeni bir nakil va-
sıtası vazifesini gördLirdi.ıkleri, yl"'ni te -
lakkiye uyan cumhurıyet hükümeti hava 
yolları idaresini ilk tiefa 19:33 senesinde 
Milli MüdaCaa Vekaleti emrinde te~kil 

etmiş ve şu hatları işletıniye açmıştır: 
933 senesinde: Ankam - Eskişehir - İs

tanbul 

ve iftihar hakkımızdır. Yaptığımız şey
ler çoktur; ve harikalar yaratmışızdır. 
Fakat gururla bir çok şeyleri unutma -
mız dahi mümkündür. Guru: gözlerimizi 
kapıyarak bizi miskin bir hodbinliğe sü
rüklememelidir. Temenni ederiz ki cum· 
huriyet gençleri, yaptıklarımızın az ol -
d v 934 senesinde Ankara - Kayseri - Di -ugunu, daha çok şeyler yap!labileceğini 
iddia ederek yalnız kuru bir iftiharla ö
nıürlerimizin geçmesine müsaade etme -

yar bakır. 
Bunlar aşağı yukarı bir tecrübe ma -

~li, ve feyiz ve refah kaynağı olan hiyetinde idi. 
cumhuriyet rejiminin daha çok ve daha Hava münakalatımız~n sür'atle terak
büyük hamleler yaratabileceğini fiili - ki ve inkişafını ve umumi münakalat teş
yatln isbat eylernelidirler. 

.4. Harndi Bn._c::ır 

··c···mhur·ıyeı····devrınde .... 
üzel san' atierden 
resim ve ·heykel 

(Ba§ tarafı 12 inci sayfada) 

Her şeyin yeniden kurulup 

kilatımızia hemahenk olarak bir elden 

idaresini istiyen eumhurıjyet hükumeti 
hava yollnrı idaresini 1 haziran 935 sc .. 
nesinde Nafia Bakanlığım bağlarnı~tır. 

(Hava yolları devlet işletme idaresi) ismi 
altında tensik ve yeniden te§kil edılmiş
tir .İdarenin tarifc \•e talimatnarneleri 
vesair bilcümle hizmetleri beynelmılel 

havacılık kaide ve nizarniarına uygun o
larak tanzim edilmiştir. yapıld!ğı bu devirde, resim ve 

he) kel sahalarında yapılanları, :ya- • Mevc~d meydanlar ıslah olunrnuş, An-
pılrrası hususunda düşünülenleri kara - Istanbul arasında muntazarn se -
hi.ıl A a~ n yazdım. Bu arada, prer.- ferler başlamıştır. Posta ve eşya taşınmak 
fip itibnrile düşünülmüş olmakla suretne de Ankara - İstanbui, İzn-ıir -
b. rab-nr, fiilen ~~t~ikatına .geçilmemiş Ankara seferlerile üç büyük şehrirni:ı:. 
bır nokta var: Jurı mcselesı .. 

Bu me ele, her şeyden mühimdir ve 
saı ':ıtin ilerlemesini yalnız bu temin 
cd~r. Salahijetleri naklen ve ağızdan 
dolma olmıyan, bitaraf ve güzel san -
atlardan anlar şahsiyetler tarafından 

birbirine bağlanmıştır. Hava seferlc:i 
halkın çok rağbctini l::azanmıştır. 933·937 
seneleri zarfında 2628 yolcu ve ll ,975 
Kg. posta ve gazete naidedilmiştir. 

Bundan bnşka Ankara ve İstanbuldo. 
teşkil edilecek ''e iher türlü tesirlerden tertib edilen tenezzüh uçuşlarında şehiı· 
uzak kalabilecek bir Jüri, gcnçlerimiz- üzerinde 1451 kişi uçuruimuş, hususi ki
de birer hazine gibi saklı, fakat ekseri- ralanan tayyareleriınizle muhtelif şehir
ya boşuna sariolunan imkanların mey- lere 39 hususi sefer yapılmıştır. İdare -
dana çıkmasını ve bir çok enerjilerin 
kaybolmamasını temin edecclrtir. 

Fikret Adil 

nin gene beş sene ıariındaki varidatı 

2,114,052, sarfiyatı ise 1,950,295 linıdır. 

Sayfa 15 

ederdik 
(Baş tarafı 6 ncı sayfada) niş yer tutan kahve, kauçuk, Jüt g. ı 

ki, Mermos yetiştirmek için bütün ted- nebatları memlekete getirrneğe uğra .• 
birler alınmıştır. Bugün bir yanda mo· tı. Görülüyor ki Türkiyede ziraat, ef 
dern bir fabrikamızın bacası tütmekte, ki hududlarını çoktan aşmıştır. 
öbür yanda da mükemmel Merinos ko- Cumhuriyet köylüyü kafasile oldu
yunları üreyip gitmektedir. Öyle ki ğu kadar gözile de işletmek yolunda -
Cumhuriyetin 20 inci yılında, Merinos dır. Bir çok örnek bahçe ve müessese -
davasının başarılmış olacağına inan - ler, arı, tavuk istasyonları yanında başc 
mış haldeyiz. lı başına bir iilem olan Atatürk çifmk-

Cumhuriyet, mahalli ziraatin ayrı leri millete rehber edilmiştir. Atatür -
ayrı inkişaf imkanlarını verdi: Iğdırın kün şahsen millete bağışladığı bu çift
pamukçuluğu, Gaziantebin fıstıkcılığı likler devletin ve rejimin ziraat üze • 
ve ilh.. bu devirde yol aldı. Bugün el rindeki aliikasına güzel birer şahiddir. 
atılmadık tek memleket köşesi yoktur Mevcud ziraat mekteblerimiz, asra uy
ve köylü er geç her meselenin halle - Pun şekillerine bu devirde eti<ıliler. 
dileceğinden emindir. Dünün endişeli ı ı Yüksek ziraat enstitüleri) de Cum N 

ömriine mukabil bugünkü tasasız ö - huriyetin ortaya koyduğu eserlerdir. 
mür, tarihte kaç millete bu hızla nasip Yeni harfledn himmetile, kendin•" gö-
olmuştur? re hep okur - yazar olan köylülE.'rımiz 

lrva ve iska bataklikiarının devamlı kurslardan geçirilerek türl 
• ' . .. , bilgiye sahib kılınıyor. llülasa nc:rc -

kuru.ulmaSJ, zırai kanun.ar sinden baksamz. Türkiyenin ziıaaf, 
Sağa sola azıcık daha bakalım: Cum dünü gölgede bırakan günlere er·~mi-=· 

huriyetin su siyasetini iki satıra değil tir. Ve bunu hiç şübhesiz Cumhuriyet 
iki cılde sığdırmak zordur: Asırlarca devri temin etmiştir. 
çevrelerine mazarrat veren göllcrin, Nihayet Cumhuriyetin değerli bü .. 
bataklıkların yerinde, bugün hayat f:ş 
kıran ovalar var. Muazzam kanallar sa lüklerinden biri olan Faik Kurdoğlu· 
ğa sola su taşıyor. 31 milyon liralık dev nun eline geçen ziraat idaresi, bugün 
let tahsisatı, memleketin bütün sula - bambaşka bir terakki çığırma girmi§' 
rını, yurda rnazarrat verir değil, fayda bulunmaktadır. Onun başkanlı~ında: 

verir bir hale getirmek için, fennin bü- vakında kurulacak olan Büyük Ziraat 
tün bilgisini, Türk azınine ortak etmiş- konqresini de

1 
ziraatimizin istikb11i i • 

tir. çin çok hayırh kararlar vereceı< b~ 
Köylünün sıhhatini, ziraatinin ilcrle- müjde teUikki edebiliriz. 

mesini, yeni topraklar elde etmesınİ 

düşünen Cumhuriyet rejimi, devletin 
fşlcnmedik duran topraklarını millete 
tevzi etti. (Her köylü, kendini geçin -
direcek toprağa sahib olmalıdır.) diyen 
Atatürk'ün yurdunda, dışandan gelen 
muhacirler de her şeyden önce toprak 
sahibi edildi. Toprak için hususi ka -
nunlar tedvin edildi. Arazi mülkiyeti, 
zirai asayiş ancak bu devirde aııı!abi
llr bir şey oldu. Türkiyede iskan ve nü
fus siyaseti apayrı bir mevzu halini al
dı. Yurdda yepyeni köyler kuruldu ve 
bütün bu işlerle köy nüfusunun şehre 
olan menfi akını durduruldu. Demek ki 
köylüyü toprağına güvendiren Cum -
huriyettir. 

Hususi ehemmiyetleri olan zirai 
mahsuller için ayrı ayrı kanunlar çı -
kanldı. Tütün kanunu, zeytin kanunu, 
çeltik kanunu ve ilh .. bu cümledendir. 
Hele orman kanunu 68 seneyi birden 
yıkan bir hamledir ki Türkiyenin zi -
raat tarihini yazacak kalem, ormanla -
rımıza gelince bu kanun üzerinde u -
zun uzun durmaktan kendini alamıya
caktır. 

Köylüyü ve ziraati kalkmdıracak 
türlü tedbirler arasında (devlet fidan
lıkları) nı da orman lafına eklemeliyiz. 
Ağacın bir memleket için ne demc1~ ol 
duğunu izaha lüzum yok sanırım. Bu -
gün, devletin tam 7 4 fidan lı ğı m em -
lekete meccanen fidan ve bağ çubuğu 
dağıtmaktadır, devlet himayesi ayrıca 
eşhnsa da 39 tane fidanlığı yaşatmak 

Tekrar etmeliyim ki, bu uzun satır .. 
larımla zirantimizi anlatmış değil, 'Sa .. 
dece bir gözden geçirmiş oluyorum. 

Tannunun 

········okür···k·ltabi'ar.inda········ 
yeni terimler 

(Baş tarafı 12 inci sayfada) 

lehçelerİ'nden alınarak benimsenmiş 

sözleri anlatmak üzere, ayrıca bu te .. 
rimler için birer Giitbetik ( 1) de ha• 
zırlanmaktadır. Bunlardan MatematiM 
terimlerinin Gütbetiği çıkmıştır. (2) 

Yeni terimler, Türk öğretiminde bir 
büyük devrim demektir. Okul yol:Ie 
gençliğe mal edilen yeni sözler, ya • 
rınki neslin ta çocukluktanberi benim .. 
sediği bir dilin elemanları olacaktır. 

Böylece, bugünkü neslin geçmişten al
dığı ile yeni kurduğu arasında bocala .. 
ması, yarın ortadan silinecek, bu te • 
rimlerle ve bunlara uygun dille yetişe
cek olan şimdiki okul gençleri, haya -
tın içine girince, kendilerine en kolay 
ve en tabii görünecek olan dil de ya -
rının öz dili olacaktır. 

İ. N. Dilmen 

(1) Gütbetik, Kılavuz kitabı anlıımınadn. 
(2) Bütün çıkan terimlerle 1\latem.ati • 

Gütbetiği ve kimyada birleşilt sözleriıı :ıd -
lanma metodu, ekleme ve düzeltmelerile bi · 
Jiktc, c1Türlt Dili» Belletenlııin 23·26 sayı • 
sında toplanmıştır. 

imkanını vermi~tir. Asıl mühim no}{ - ............................................................. . 

ta, bu fidanlıkların memleket meyva 
ve bağcılığını yalnız ihya ve genişlet - D pO St a 
mesi değil, ayni zamanda iyi cinslerle r=================J 
ıslah etmesi keyfiyetidir. Böylelikle Yevmı. sıynst, Havadls ve Ho.lk go.zetesl 
köylünün ve dalayısile memleketin zi
raatten bir şey k~zanması temin edil -
miştir. 

Kredi ve ~aliş işleri, mahsu1Un 
kontrolU, Ziraat enstitüleri 
Azıcık daha bakınalım: Cumhuriyet 

rejimi köylünün kredi ve satış işleri -
ni adamakıllı düşünüyor: Bu maksadla 
1888 de kurulan Ziraat Bankası 1935 
de devletleştirildi. Lafzi bir ziraat ban 
kası olmaktan çıkarılarak devletin, zi- : 
raat ziyasetine esaslı surette hadim bir 
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müessese haline konuldu. Onun him:ı· 
yesinde 300 e yakın zirai koopera~if 

kuruldu, kredi ve satış işleri tefecile -
rin, mutavassıtların elinden kurtarıldı. 

İhracatımızın yüzde 40 ını teşkil e
den fındık, üzüm, yumurta gibi be!li, 
bal3lı mahsullerimiz kontrol altına a -
lındı. Tütün, afyon ziraatleri dünya gi
dişine uyduruldu. (Kurak iklim ziraa -
ti), (sıcak 'iklim ziraati) gibi hususi bi
rer ehemmiyeti olan işler şimdi birer 
ilim mUessesesinin idaresindedir. Bu 
müesseseler bize en az bildiğimiz Orta 
Anadoluyu öjretti. İdhalatımızda ge -

Yerebato.n, Çataıçeşme soknk, ı~ 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mnhfuz ve gazetemize tıiddir. 
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Mutlak yet, Meşrutiyet va Cumhuriyette köylünUn vergi yUkU 

hirye eza e inden Dahiliye Vekilietine 
(BAŞTARAFI 9 uncu SAYFADA) 

------~------------------~~---------------------~ cu 
Cumhuriyette köy işleri: ~~~kiye ka~:~: 

sunun ve ekonomisinin temeli olan halkı bir kanuna göre 
idare imkanmı verdi. Ve Cu.mlhuriyet köyü cköylü efendi-. 
şiaı·ı ile kar~ıi:ıdı. Ona göre çalrşmalarlil1J tanzim etti, Cum
huriyet köye elini uzattı. Köylüyü elkonomik, siyasi ve içti
mai bit: şahsiyet yaptı. 

Cumhuriyet devrinde köyde bir kalkınma 've hareket 
vardır. 

Cumhurl.yetle 1·mar .. cumhuriyet .aevri be-
lediyelere şehir plan-

larını hazırlamak ve modern şehir yapmak iımkanlarmı bah
şetmiştir. Bundan başka 7.6.1935 tarihli bir kanunla da 
Cumhuri~ idaresi nüfusu 12 binden fazla olan kasaba ve 
şehirlerin harita, müstakibel imar plAnları ve içme su la.rı ile 
spor meydanlarını ve lağım işlerini tanzim etmek için Da
hili~ Veka.Ictine mezuniyet verdi. 

Bu salahiyete binaen beleıdiyeler, imar h~yeti namını alan 
heyeti kurdu. Cumhuriyet idaresi esasen kurulduğu sene
den itibaren şehireilik ve imar işlerine büyük bir ehemmi

TE 

yet vermişti. İlk faaliyeti Ankara şehrinin planlarını hazırlamakla gösterdi. 
Cumhuriyet devrinin imar işi gelişi güzel olma mıştır. Bir taraftan davlet otoritesine, ve yüksek 

beynelmilel salahiyetlerin yardımları ile imar işj medeni ve kültürlü bir milletin seviyesine layık 
bir hüviyet almıştır. 

SU işler·~ · · imar faaliyetinin mü him ve müstacel kı sımlarından biri de su işidir. Cumhuri
• yet idaresi Türikiye şclıirlerini plfmlı bir surette temiz, sıhhi ve bol suya kavuş-

turmayı gaye edinmiştir. 
Cumhuriyet idaresi su tesisatma sahib olan pe~ az şehı·e tevarüs etmişti. 
Cwnhuriyetin su programı hali hazırda fenni st: tesisatı olan şehirLeri, tesisatı yapılmakta olan 

şeıhirler, projeleri hazıdanmış ve hazırlanacak ŞP.h irler esasına dayanmaktadır. 

iMPARATORLUKTA 
imparatorlukta köy işleri: ı::~:~r~~-

yü insafsızcasma bir koloni haline koymuştu. Hele tanzi
mattan sonra memlekete giren ecnebi sermayesi gelirinin 
en mülıimmini imparatorlukta birlikte köyü istismar ede
rek, köy kıymetlerini düşürerek e!de ediyordu. Köy ekono
mi bakımından imparatorluk tarafından feda editmi§tı. 

fdare tul:ımmda1: bazı zarın·etler yüzünden ni'?:amname
ler yapm1ş ve köyü teşkilatıandırmak istemiştir. 1281 tarihli. 
mülki teşkilat nizamnamesinde köylerin muhtarlarla ida1·e 
edileceğl hakkında k.aiJıdlar mevcuddu. Maamafih bu ni
zamnameye göre, köylerin manevi şahsiyeti salahiyet sahibi değildi. 

1~87 tarıhli idarei umumiyei vilayat nizamnam<' ;·inde muhtarlara biraz daha salahiyet verilmişti. 
imparatorlıığun köyle olan alakası bıı kadard1r. Bu organizasyonu da köylerden asker ve vergi 

almak için bir kanal halinde vücude getirmi.§ti. Köyde medeni, sıhhi hiçbir tesis vücude getirilme
diği gibi, köyler için bir büdce de tanzim edilmemişti. 

Yani köy, impaı·atorLıık içinde ne ekonomik, ne siyasi, ne de millt bir ünite olarak tanınmıştı. 

imparatorlukta imar : ~~. :~~·!ik~a~~:~ 
terilen idare adamlarının ideali bir belediye bahçes' açmak, 
b1 r saat ~:UI('si d;J·mek ve bir gureba hastanesi inşa ettir
mekti. 

Hükumet esasen imar işleı-ine bir şey tasarlamış değiLdi. 

imparatorlukta su işleri: Imparatorluk devrinde su işi ancak dini ahkama göre 
hazırlanmış basit bir içtimai yardım şeklinde idi. Ne 

menıbalar, ne mecralar fenni bir surettR tanzim edilmemişti. Su kemmiyet itibarile az olduğu. gibi, 
keyfiyet itibarile de temiz değildi. 

Şehirlerdeki vatandaşların bol sıı sarfetmeleri adeta imkansızdı. 
Membalamıda fennı tesisat yapılmamış olan suların mecraları çok defa ldğımlarla karı~ır, kena

rmaa çamaşır yıkanır, içinde küçüğünden büyii.qU ne kadar her türlü hayvan dolaşırdı. 
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