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' Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken lir de 

ç_o-ciilc.inSiklOpe_disi 
Atınız. ÇDnkD b11 Anılklopedl 
on• mektep klt•bı k•du ve 
belkf ond•n d•h• ziyade llzımdır 

Fly•tf 8 llrıdır TAN '"Ouuealnde ve l(ftıncıl•...ı• bulunur 

Yasın 
BUGONKO 
SAADETiMiZi 
CUMHURiYET 
llEJIMINE 
BORÇLUYUZ 

Bu Mesut Y ıldönümü Aziz 
Türk Milletine Kutlu Olsun! 

itus Kıtaatı 
Donetz'i 

1 Boşaltıyor 
Cilrnhuriyet rejimi, iki senedenberi 
butun mılletleri sıkı imtihanlardan 
leçfren binbir hadisenin içinden 
nıuvaffaktyeUe çıkmasını bilmiıt!r. 
!>unyayı kaphyan harp ve buhran 
1Çinde nisbi bir refah içinde bulu-
11Uşumuzu ve burun üçunciı Cum
huriyet Bayramımızı huzur içinde 
teııt edişimizi Cümhuriyet rejimi
ne borçluyuz. 

M. Zekeriya SERTEL 
' Dünyayı saran harp ateşi or
oı tasında bu yıl üçüncü defa 
k araıc Cumhuriyet bay,ramımızı 

Utluyoruz. 
re l3u .saadeti yine Cümhuriyet 
ç~ırnizin kendisine medyunuz. 
ın u Cümhuriyet rejimi, Os
Qearııı İmparatorluğunu tasfiye e
s kek kendı milli hudutları içine 
lısı 1dikten sonra artık emperya -
k sıyasete veda etmiştir. Ne 
rı~senın topragmda gözu, ne ge
ıe:lerne hırsı, ne de başka millet-ı 
c~aJtım olmak emeli vardır. 
l>re Urıyct rejiminm bu ana 
ıat~bi Tı.irkıyenin siyasetinde 
~· 1 ve istikrar temin etmiştir. 
ler~i hulyalar, ve zengin vait -
Yaae l'iırkıye Cümhuriyetinin si
kan tı uzerinde muessir olmak im 
~almamıştır. 

raıı . Yayı kaplıyan harp ve buh
buı ıçınde nisbi bir refah içinde 
c U:rı.uşUmuzu ve bugün üçüncü 
ıç':t yet bayramımızı huzur 
)' e. tes•ıt edişimizi Cümhuri -

Ç reJunine medyunuz. 
ai:y Ulıku, Cümhurıyet rejiminin 
c~i macera siyaseti değildir. 
tı Uriyeti kuranlar memleke
k,:aceralara stirüklemekten kor 
ll'lilleve kaçan insanlardır. Başka 
~leri felaketlere sürükliyen 
~ ~.hevesi, fırsattan istifade 
ları . ~Urkiye Cümhuriyet hudut
Yet ~ç~e girememiştir. Cümhuri
lüıt elııni siyasetindeki dürüst -
ll.ın ~~.samimiyeti ile bütün ciha-

l3 "C&Atdirini kazanmıştır. 
•\>et Utun dünyanın gıptasmı da
c~en bugünkü saadetimizi 

1 Rus Tank Sanayiinin 
Başlaca Merkezi Pera
matroskaya Alındı 
Berlin, 28 (A.A.) - Alınan baş

k umandanhğının t~bliği: 
Donetz havzasında çekilmekte 

olan düşmanın takibi devam et -
mektedir. Alman kıtalan dün Pe
ramatorskaya'ya girmişlerdir. Bu 
suretle Sovyetler Birliği tank i
mal eden en muhim endüstri mP.r 
kezlerinden mahrum kalmakta -
dır. Diğer mühim bazı endüstri 
yerleri de Macar kıtaları tarafın 
dan işgal edilmiştir. Cephenin dı 
ğer kesimlerinde harekat terak -
ki etmektedir. 

Alınan hava kuvvetleri Kerç 
limanını çok müessır surette bom 
balamışlar ve 3 bin tonilatoluk 
bir düşman vapurunu batırmış -

1 
lardır. (Sonu; Sa: 2; 80: 4) 

&!•l'fAiMi~:lt@ll 

Kalinin'deki 

1 ıusHücumu 
' Şiddetlendi --
G. Wc1vell, iflis'e 
Giderek Rus Kuman

danları ile Görüştü 
Moskova, 28 (A.A.) - Sovyet 

haberler bürosunun dün gecekı 
tebliği: 

27 ilkteşrin günü, kıtalanmız 
butü ncephe boyunca diışmanla 
çarpışmıştır. Muharebeler bilh s 
sa Mojaisk, Maloyaroslavestz, 
Harkof ve Taganrog istikametle
rinde şiddetli olmuştur. 

· Kalinin'e hücum f'i:.:1:U'iyete borçluyuz. 
kın'4111tü, Cümhuriyet rejimi hal- Londra, 28 (A.A.) - Reuter 
nıu\>~gi ve saygısını kazanmıya muhabiri Kuybisefden bildiriyor: 
~illt ~~ olmuş, bütün milleti 

1 

•' Kalinin çevresinde şimalden ce -
~ıerinin etrafında topla - • nuba giden büyük yol üzerinde 

-...........__ (Sonu; S•: 2; SU: 7) (Sonu; Sa: 2; SU: 8l 

Geçen Yıl içinde :·Başvekllimizin Nutku l1 j (tü:~~~~~~ı 
Başardıklarımız r Dünyan•n Ka~~~i·~·k ;~ Karııık Hali, Ümit Yericlı BAYRAM SESi. ŞENLiK 

ıa · I; Ol kt U ki y H"'d. 1 • • y SESi: DAVUL SESi ırıci Cümhuriyet Yılında Vücude Getirilen l ma an za ır. arının a ıse erını ene·.ı 
E<serlere Dair Kısa Bir Bilanço Veriyoruz ! ceğimize inanıyor .. Ona Göre Hazırlanıyoruz. , 
gü~;t 'l'ürkiye Cümhuriyeti, bu menfaatini de telif edecek şekil- \-. • - · x • ... 111111 . ...... ... . . , aaw aaaaaw•• .... J 
riyet ~aşına basmıştır. Cümhu- de en salim usullere raptedilmiş d 
itinde htikUınctinin geçen bir yıl zamanın sık sık değişen şartlan o ~ • • · • • T d 
sarfetı~lkınma ve imar yolunda na uygun olarak daima tadile, ıs r U m Uza \D U Ve n 1 m iZ a m 1 r 
getird·~· rayretler ve vücude laha tabi tutulmuştur. Mübadele _ · 
bir ıu:ı eserler hakkında toplu edilecek listelerın tertibinde ih
vekaletr edinmek üzere muhtelif raç maddelerimizin kıymet ve 
Yelleri le.rin son bir ydlık faali • ehemmiyet derecel~ri daima yük 
'ernıe 11.e ait aşağıdaki hülasayı sek tutulmuş ve karşılık olarak 

Yı faydalı buluyoruz.) en ziyade zaruret hissettiğimiz 
/r Ve • * n:amul maddeler temin. edilmiş.~ 
_ dı~ tıcaretimiz tır. Bu arada devlet daıre ve mu 
A.~ (Devamı Sa. 4; Sil. 1) 
Tıca ara, (TAN Muhabirinden) 

m zdeket hayatının memleketi -
olursakı seyrine bir göz atacak 

.Bugu §Unu görürüz: 
da her nku dunya harbi karşısın 
dan az tnemleket iktısadi bakım

Bug ün 
tedır. liçeok bır buhran geçirmek uc;uNcuoEı 

r ın l 1 Dilnil unutma, bustınO ı,.ı anlaraın makta t . .. em eket mal a ıp sat REFiK HALiD 
Şıya bufrlu ltıÜşkülatla karşı kar htanbulda COmburiJl'et Ba,.ramı anıl 
altında hnmaktadır. Bu şartlar u&a a.tilmiıti? &AtT KESLE• 
zarlariy}eetnen bütün dünya pa - BEŞ~~~~at demelr maarif demektir 
rın haşınd ış ~apan memle~et~e - ULUNAY 
sı gelır d' a Cumhuriyet Turkıye- Gençlik .,. Cilmbur!,.tt 

Halen 1Yehilirim. aanon şaııaıan 
olan mu lllUhtelif memleketlerle ALTıNcıoAı 
la ı"lk Venasebetlerimizde bilhaS _ Mutlalı{J'et, Me1nttlır~ n CQmbUrlJ'ette r·-' liral ... ilıtıaadl durumumuz 
larımız ....... ,ueriyle esaslı anlaşma L. A. ıı:ıtNBEıt 

•••evcutt B l k Ctımhurlyet nuıl illa edildi mal tniıhad . ur. un ar gere SAMI Tıtzış 
rejimi bak elesı ve gerek tedi "'ftı----,-------

llnından, her iki tarafa 

• • 
NACI SADULLAH 

., 
• 

Bayram Basladı 
Ankara, 28 (A.A.) -- Başvekil 

Dr. Refik Saydam, bugün saat 
12.50 de radyoda söylediği aşağı
daki hitabe ile Cümhuriyet bay
ramı kutlama törenini açmıştır: 

"Sevgıli yurddaşlarım, 
Cümhuriyet bayramımızın kut 

lama törenini açıyorum. 
Türkiye Cümhuriyeti bugün 

on sekiz yaşını doldurmuş bulu -
nuyor. Arkada bıraktığımız yılla
rın hadiseleri artık dünya tarihi
nin malı olmuştur. Bu hadiselerı 
yaratan ve yürüten büyük Türk 
milleti, kendi başarıları karşısm -
da ancak sevinç ve kuvvet du -
yar. Çünkü Türk inkılabı hariku 
iade bir hareket ve 18 yıllık Türk 
Cümhuriyeti ise daima muvaffak 
daima galip büyük ölçüde bir mü 
cadeledir. 

Biz, bu sayede eski ve şerefli 
varlığımızı kurtarmış, içeride hür 
riyetimizi, dışarda istiklalimizi 

Başvekil Dr. Refik Saydam 

korumak kudretinı isbat etmiş bu 
lunuyoruz. 

(Sonu: S•: 2: Sü: ın 

Bugünkü Merasim 
Ankara, 20 (TAN Muhabirin -

den) - Cümhuriyetin 18 inci yıl 
etonümü bayramı, bugün heyecan 
lı tezahürat arasında ve Başve -
kilimiz Dr. Refik Saydamın rad
yoda söylediği bir nutukla açıl -
mıştır. Yıldönümünü kutlularnı -
ya hazırlanmakta olan baş şehir, 
bugün baştan başa milli renkler
le süslenmiş bulunuyordu. Ulus 
meydanında toplantı, heyecanlı 
tezahürata vesile vermiıtir. 

İzciler, gençliğin ve halkın da 
iştirakiyle hep bir ağızdan istik -
181 marşını söylemişler, Cümhu -
riyete ve Milli Şefe olan bağlılık 
larını bu vesile ile çok parlak şe
kilde izhar etmişlerdir. 

İzcilerden ıeçiten bir heyet Etnn
grafy• müzesine giderek Ebedi Şef 
Atatürk'ün muvakkat kabrini ziyaret 
et1J1it ve bir çelenk koymuftur. Bun
dan baıka Ycniıehirde Orduevi 6n6n· 
deki Atatürk heykeline ve Emniyet 

(Sonu: Sa: 2: 80: Sl 

Yazan: REFiK HALiD 

Geçirdiğimiz ve geçirmekte olduğumuz şu güzel bayram 
günlerinde alıştığımız bir sesin ve hoşlandığımız bir şek· 

lin eksikliğini duymuyor musunuz? Gümbürtülü davul sesinın 
ve gösterişli davul şeklinin! Dün sabah, Ankara radyosu, öğle sa
atine gümbür gümbür bir davul ahengiyle yeri, gök'ü sarsarak 
başlayınca gönlümü kaplıyan sevincin, çocukçasına, delikanlıcası
na coşkunluğun derecesini gerçekten anlatamam. Hesabı bulun
maz asırlardanberi dedelerimin milli eğlencelenne ve zafer şen
l!klerine ortaklık eden, beraber gürleyen ve kükreyen bu ses, ata
vik bir tesirle beni de yerimden kaldırdı; sanki sırtımda cebken 
belimde yatagan, başımda tulga vardı; palabıyıklı, gür perçemlı 
ve aslan yeleli idim! Pijamasının yumuşak pantalonu bacaklarına 
dolanmış, omuzları kaçmış, silik ve sönük bir hayalet değil ... '3ır 
heybet ve kudret örneği! Bir şeyler yapmak istedim, bir hamle ve 
bir pertav! Yahut da haykırmak: "Sine üryan! Kıhç al kan!,, 

Bir an süren bu kudret dalgasından sonra yüreğime pek tatlı, 
adeta gözlerimi nemlendiren bir hislilik yayıldı; bir sevinç sarho -
!uğuna tutuldum. Davulda, birbirine uymaz görünen iki çeşit tesır 
buJurum: Hem dünyaya meydan okutur, hem de insanın içine şef
kat doldurur. Davul bizim kan kardeşımizdir; iyi ve fena ~nlerı
mizin can yoldaşıdır; onda her sesten ve her davetten ziyade bır 
"başına toplayış,, , her sınıf halkı bir tek duyguya bağlayış, b r 
ruhta birleştiricilik hassası, kuvveti mevcuttur. Cumhur onun se
sıyle birbirine kenetlenir, ona uyarak bir gaye etrafında toplanır 
ve bir yolda yürür. 

Şenliklerimizden davulu kaldırdığımıza, yalnız orta oyunla
riyle Karagöze mal ettiğimıze kederleniyorum. Terakkı ve mede
nıyet manzarasına onu yakıştıramıyanlar Iskoçyahya baksınlar 
Bugün bile mılli şenliklerıni gaydası ile kutlulayor ve savaşlara d 
onunla giriyor. Milli ruhu heyecana getiren ses - her ne olursa o 
sun, modem ,eJde ve aheıı,e unun, u~aaın - k~t.ıu ve luzumlu 
dur. O halkm sesidir ve halkın sesi - latmce bir sozun de belırttıs 
~ibl - "Hak •. ın sesidir 



1 
.u .. ı KlhA No. .1.> 

Ahi Mudurun o soı:u beııım ruhu
a yenı, ta e, ho gu el ve tlı b·r 

çmı tı Ben tek nr, uı;up gıt
s ndıg m sa detın kolları a -

bır kıverm tı. M suttum.. Çok .. 
çok. 

a koşa eve geld m Nıhal bal
k d ıdi. Kollarınd n tutarak: 

- Nıh.:ıll N hali 
D ye b gırdnn. 
- Muduruın seni, muessesede bi. 
e al c gına soz verdı. Duşunme ar-

t k. Sa detımız yıkılmıyor. 
- S hım? Ohl Ne ıyı,. Ne ıyi .. 
Pek sevmçlıydı. Gozlerı • ını gıbı 
ıyordu Ellcriru omuzum1 koya-

k: 
- S adctimın beni "bogm .r: istiye

den o k dar korkuyorum ki 1 • 
Ded ve kesık kesik guldu. Belınden 

k ıy rak kucaı.'lma aldım ve dedım 
k 

- Pek h fifs.in.. Seni, balkondan 
bır kı s m uçab lir misin? 

- Tabı. Yalnız sen benim kanatla-
rım ol bılırsen? 

- Olamazsam •.• 
- Yere du$er parçalanırım. 
Kıs kıs guliiyor ve yuzunu yüzüme 

d yıyarak: 
- Guluyonım •.. Ama .. 
D yor ve gozlcrini hafıfçe kapıyarak 

fı ıldar gibi bı rsesle ili.ve ed yordu: 
- Sen gid yorsun.. Bu benim !çın 

n buyuk bır acıdır bilsen.. Artık, rıi
nm yalnız senı gorrnekle dolacak. 
terim seni duşunmekle geçecek ve 
akıam balkona çıkarak, !en ya

da ımışın gıbi, senınle konu:i<lca
ı;ım. 

Gozlerl hafır sulanmı:Jtı. 
- Duşun ki, akşamlan b raz geç 

geldigin zaman, seru merak eden ben, 
nler, aylar ve hatU belki senelerce 
klemek mecburiyetinde kalacağım. 

Bu ayrılık benım içın ne acı olacak 1 •• 

- Sa:ıdet, ayrılanlar için daha gü
z ldir Nihal.. Onun iı;in hız, birbirı
m den uzak kaldıiımız zaman rna
z mızle yaşıyacağız. lfo yaşamak, asl:ı 
t y şlarıyle dola olm malıdır değıl 
m ? Sevgimizin ya51yabilmesi için, ıs
t rabımızın mumkun oldufu k:ıdar a
zalması lizımdır. 

- B na vermiş olduğun kuvvetle. 
senden muvakkat bir zaman içın ayı ı 
ya ıyacağımı ummaktayım .. Seni hep, 

uz bır ümitle bekliyeceğim. Du
ki, ben ıstırabı çok yakından bi

l m Bu aynhkla çofalacak acıt nm, 
b n1 ı tıraba dahi sUruklese, asla mag
J olmıyacaiım. Yalnız senden b r 
r m var... Saadetin yalnız içinde 
lr 1 n. Kımseye hissettirme Ben de 

e. Saadet ve duygulanmız, Jçimizdc 
n kadar çok toplnnırsa, o kadar uzun 
b r zaman sevgimizi duyabılirlz •. 

- Senin sevgin, bana da ayni kuv
vetı verece'= ve ben de seni :ıyni iı
m tle beldiyeceğim. 

Ya n: OCU.l ÖZDEŞ 
yerde h fif bır ı 1 kl k bırakıyordu. 

XII 

baktım . ., 

O, bu mektup! riyle b na en bıiyı.;k 
tesellıyı verıyordu. Hatta, bır mektu
bunda diyordu ki: 

"Saadetim asla azalmadı. Dön i'ie 
b şladım. Hep seni du unuyor ve Ta'l 
nya dua ed yordum. Bır çok gecc'cı 
rüyama girıyorsun • ., 

Ekseriyetle onun mektuplariyle mcş 
gul oluyor ve saadetimizi asi azalt
mıyan Tnnrıma şilkrcdıyordum Onı..n 
mektupları, benım yeg ne zevk"m, tr.~ 

sellım ve saadetim oluyordu. Sabah
ları uyandığun z man, onun ~ektup 
!arını alıyor, okuyor ve ııcvinçle ken
di kendime: "Mesudum ..• Me"udum ... 
D ye bağırıyordum. 

Bana teselli veren mektupların b -
rinden a:ıağıdakl satırları alıyorum, 

"Dün gece, yemeğimi yedikten son
ra, balkona çıkmı tım. Meht p yoktu. 
Tabiat siyah bir örtilye burunmu tu. 
Bilmem neden, k ranl k benı .. ıkıyor 
ve dlamak ihtiyacını veriyordu. Bal
konun dıreiıne başımı dayıyarak, me
sut anlanmı ı h tırl maga c;ah$tım. 
Ahi.. Son gUnumilz gozlerlmın <inu
ne geldi. Ayrılırken ettığ m 
hatırlıyorum,., 

Sonbahar yakla tığı zam n, arta: 
yenı h yatıma da t m men alışmış bıı-
lunuyordum. (Arkası var) 

HUuUNKlJ PROGltA:\1 
7 30 Pr ıram 14 45 Mera im 
7 3' M ile (Pi) 16 30 Kapanıa. 
7 O Ha erl r O 
8 00 Har lar l 7 30 Piya co 
8 U vln aaatl ıs 00 Proııram 
8.30 M rlk (Pi.) 19 03 Fu 1 
g 4$ Ko u a 18 25 Ko 
9 05 Halk 0 yunlan 18 45 Coculc ki bil 
il 30 Ko u,ma 19 30 Hab rler 
9 50 Balet m ffj 1 Si 45 S rb t 

10 00 K a ı9 SS K ele e ban 
10 20 T rlc ter 20 15 Radyo ııazeteal Guneı, Nıhalln yiizünü aydınlatıyor 

v ozleıindc biriken yaşlan, ıncı ta- :~ =~ ~~m~~ 
n ri halinde parlatıyordu ı ı so Mıar1tar 

20 45 Halle t rk U 
2ı 00 Z r t takvimi 
11 10 M le 
21 30 Ko u ma 
21 4 Bar.do Ben"m de eözlerimdc ayni gözyaı- 12 oo Konuıına 

1 b. lemi • V b• d 12 20 Merasiaı n ırı ştı, e ır tanesi e sol 13 3o Hab rler 22 JO Haberler 

y naiıma dofnı ıüzulüyor ve ceçUği ı u.u MOılk (Pi ) 
22 45 Dans m 1 1 
?il SS KapanfJ. 

l c:;,c,· G'-L'-M _HABEAlER ı 
Rooseveltin 
Son Nutku 

"Mücadeleye 
Olduğumuzu 

Ediyoruz,, 

Hazır 

ilan 

"Bize ilk SilCihı Atan 
Almanyadır .. 

Va ington, 2s (A.A.) - Rooıevelt, 
b h ye gilnıi miinnsebetiyle söyledığı 
nu ukta, bund n uç ay evvel fevkalS.
d hval vaziyetinin ilan edılmiş ol

unu hatırlattıktan sonra demlştlr 

O tarihtenberi müteaddit hadiseler 
o u. Ordu ve bahriye, Garp yarım 

es n n mudafoası için İzlandayı is
i ettiler Atlantik denizinde mute

t Amerlkan gemisi batınldı. 
S lilı pati malanna meydan ver

ek isterd k, fakat bu ıillhlar pat
ya b şladı ve tarih ilk sılihın kim 

hnd n atıld gını tesbıt etti. Tnar
uğray n Amer kadır. Bununla be

er a ıl mesele son sili.hı kimin a
ğını bilmektir." 

Almanyanın planı 
!foosevelt, bunu muteaklp, Hitleri, 

b r dunya h kimiyetı pllru yapmıı ol
ta ve Alman hlkimlyetıni cenubi 
erikaya ve Panama kan hna yay-

ya ç lışmakla, Almanyayı da, mev
butun dınlen ortadan kaldırmak 

u yıe ıth m eylcauştir. Rooseve:t 
tır ki: 

• Mesela benim ehmde Almanyada, 
H t n hukmetı t rafından dunyad:ı 

1 nız mı tesis tasavvurunda bulu
! r tarafından yapılmıt gizli bir 
ta v rdır. Bu, cenubi Amerıkanın 
mım ve orta Amerikanın bir kıs-

ı gosteren ve Hıtlerin buraları r.e 
ide yeniden tanzim tasavvurunda 
nduğunu anlatan b r haritadır. Bu 

n bu bolgede ayrı ayrı on dört mem 
t v dır. Halbuki Berlinln coe

r a mutehassısları mevcut bütun hu
d t çiz ılenni Sllmlşler ve Amer 1-.a 

mm yarısını kendı hakimıyetleri 
ı ına almak ıçın cenubı Amerikayı 0.1 

b vasal devlete taks m etmişlerdir. 
t len o şekılde tanzim etnu !erdir kı, 
b mü takbcl vasal devletler arazisi 

lrlimeti tarafından h zırlanan dığer bır 
ve kaya da ıahlp bulunuyor. Çok mu
fassal olan bu ve ık yı N z ler 6. k r 
sebeplerden dolayı henUz gizli tutmak 
istiyorlardı. F k t harbi k zanacak o
lursa onlar bu projeyi zorln tahmil 
etmeye amidedirler. Bu proje, protc<ı
tnn, katohk, i Uim, hınt, bud , lsrnlli 
butün mevcut dinlen ilga etmek pla
nıdır. Butun k 1 selerin emv 1ı Alman
ya tarafından miı adere edilecektir. 

Salip ve diğer butiln dini tims::ıller 
ortadan kaldırılacak dıl ve v edan h ir
riyeti kalmıyacak, inci ]yerine HiUerin 
Meln Kamph'ı cebren k:ı.bul ett1r le
ccktir • ., 

"ıllücadeleye lıazırız,, 
Roosevelt, şu sozleri ilave etmi tir: 
"Birleşik Amenka, cephede çarpışan 

ins nlara, her gun daha r zla sıl b 
~ermektedir. Bu b zlm ilk iş mı dır e 
gonderdıcim z sılahların ve her çe$1t 
malın sulann dibine inmemesi de mil-
letin arzusudur. Amerıknnın bu m:ıl
zemeyi v~nnes ni isteyen m llettir. Se
yırci kalmamak hususundakı karanmız, 
Amerıka b hnyceine \"erdığimlz ve ha
la mer i olan ' Duşman gorunce at~ 
etmek,. emriyle ifade edilmiştir. 

Ticaret gemilerimizin, mudafaa için 
sllihlanmal rı lizımdır. Gemilerimiı:, 
m 11 rımızı teslımde se be t olmalı
dır. Gemilerimiz, Amerıka bahrıye i 
tarafından himaye edılmelidir. 

Roo evclt, muteakiben, Amerika 
b hriyesinin mislı gorulmemiş kuvv~
t" nl ve ordunun mutemadiyen artan 
kudretini belirttıkten sonrn, "askerle
rımize yeryuzunde herhangi mılletln 
eJınde mevcut olanlar kadar iyi teç
hizat ve sil hl r verecegiz . ., Demiı ve 
Rus ordusunun ıhtiy çl rını sayarak, 
Rusyaya, Birleşik Amerika ile İng lte
re tar fından fazla m kdard tayy re, 
top ve tıbbi müstahseliit gÖndenlece
ğıni soylemişt r. 

Nihayet, cUmhurreisl, Amerikan mil
letınin v z fclerini tarif etm· : 'Ame
rikalıların, çok şiddetli inzıbati ted-
birlerle tensık ve talim edılen kutlcle
re karşı duramıyacak derecede semiz
lemiş ve gevşemi&.. oldukları tezini 
reddederek demi:ıUr ki: 

"Amerika: Sonu ıelmiyen tehlikeler
le k rtılaşmaya alııık olduğu içln 
' Büyuktur ', Tarıhlmiz, keıfedilmemiş 
denızler, vah i ormanlar, çoller, va
dıler, feyezanlar, kuraklıklar, yaban
cı zalimler, dah'li mile dcleler, mu z
zam ıçt mai, iktısadi ve tabıi mesele
ler karıısınd iktlhamı cilç man.iaia:
meydan okumakla vucude ıetırilmiş 
bır tarıhtir, 

p m Cumhur yet nı ve buyUk ha- Buıün, ISnUmUzdekı bu meydan o-
7 t yolumuz olnn Panama kan lını da kuyuşıı ka1"11 biz de milcadcleye hazır 
1 e almakt dır Bu haritn, açıkı;a oldl2'nımuzu ilin ediyoruz Mılletıml::l 
•o terıyor kl N~zilerın maks dı bili- ve ecd dımızın inancını mud faaya ve 
ha bizzat Birle ik Devletler aleyhi- l A!lahın tam .v ~f~miz ol rak uhde
De donmektir. Hukumetiniz Naziler hu m ze tevdı ettiği ısı yapmaya hazırız .. 

Hileli Kö •• r 
Satış arı 

Toptancılar Geniş Bir 
Teşkilat l<urdular 

PİYASADA: 

Macaristandan Ağır 
Deriler Getirt·ıecek 

Bulgar Krah 
Meclisi Bir 

Nutukla Açtı 
-o-

Bulgaristan, Türkiye 
Lehine Dostluk Duygu
ları ile Mütehassıstır 
Sofya, 28 (A.A.) - "Stcfani": Sob

ranyanm yeni içtıma d vre inın açılı ı 
mun ıcbetiyle Bulg rlstan Kralı Bo
ris muhım bir nutuk oylem t r. 

Kral, iıçlıi pakta iltıhak ve mihver 
devletenyle doı;tane işbırl ğı y p im ı 

ye nde, Bulgarı tanın m 111 emelle
rıni t h kkuk ettireb imiş oldu unu 
kaydettıkten sonra, Bulgar mille n n 
iki şefe ve Alman ve İtalyan m lletle
rme samimi bir minnet duygusiyle 
baglı olduğunu ifnde etmiı;tır. 

Hukumd r bundan sonra, Bulgaris
tanın Rom nya, Macanstan, Slovakya 
ve Hırvatist o ile munasebetlerin"n 
uçlu pakt zıhniyetinden mUlhem o!
mak suretiyle milkemmcl b r safhada 
devam ettığini belirtmiş ve Türkiye -
Bulgaristan munasebetlerınin 17 Şu
bat 1941 tar!hinde imza edilen dost
luk dcklirasyonu abkimı dai e nc\e 
her iki memleket için çok musait şekil
de inki af etmekte oldugunu byledik
tcn sonra, Bul ist nm Turkıye le
h nde dostluk ve itim t duygu! riyle 
mutehassis bulunduğunu ilave eyle
miştır. 

---------0---------
Bugünkü Merasim 

(Baştarafı 1 incide) 
abidesine de yine izcılerimiz tarafın
dan çelenkler konmu tur. 
Cumhurre"simiı: M11lı Şef İsmet t

nonu y rın (bugun) Mecliste Ve dl
ler, mebuslar, ordu erkanı ve kord~p
Iomat ğın tebrıklcrını kabul edecekt •. 
Muteakiben İpodromda buyuk geçit 
resmi başhy caktır. 

Geç t resmıne ı tirak edecek olan 
butun teşekkuller son prov l rını yap
mışı rdır. Ankara son gunlcrde çok 
kalabalıklaşmıştır. Mcclisın açıiııc 
töreninı ve geçit resmini t kip etmek 
uzere bir çok ecnebi gazeteci şehn
mlze gelmiştir. 

Şehrimizdeki merasim 
Cumhuriyet Bayramı dolayısiyle, İs

tanbul, dun ba:ıt n ba donanmııtır. 
Resmi da re ve müesse clerlc mektep
ler oğleyın tatil edılmi:ı, şehrin b rçolc 
yerlerinde zafer takla ı kurulmuftur. 

Bayram komitesi dıin saat 14,30 da 
Beyoflu H lkevinde toplanmış ve Bay
ramın fevkalade bir ııekilde kutlan
ması ıçin y pıl n butun fa liyeti go~
den ıeçırmiştır. Matbuat umum miı
dıirlufüniın şehr mızr. eksper olarak 
gonderd ·ı Burh n B lgenın de ı tırak 
ettiği bu toplantıda bugıin yapılac:ık 
torene aıt c si r üzerinde goru meler 

TAN 

Ctimhuriyet Ba~raını miinnsebctiylc Şl'hir hn tnnbnc:;a hayrnk \'C 

clckt:riklcrlc süslcnmistir. Resmimiz dün gece Tak im ~bidcsinin 
aldığı güzel 'c he~ betli mnnznrayı gö tcnnektcdir. 

İ Tahs·ı Ç 
Çocuklar Sayıl 

da ki 
cak 

Sayım i inc·teşrinin Se izinde apdacak 

Alman Te Ht1i 

Nahiye 
Kongreleri 

Almanyadan Bandaj 
Getirtilecek 

1 Başvekilimizin Nutku 
(Batta rafı 1 incide) , ( Bıııtarafı 1 incide) 

IJ1o kova ce 1/ıeainde v ziyet Bu m ut anda, varlıgı, kalble 
rim e d ma y ıyan Eh di Ş -
fımız A aturkun manevı huzu -

Mo kova onund kı vazı) et, h - 1 und T~rk m~etl adına minnet 
niız m p md r. Bir Alın men ve s ygı ıl eğılıyorum. ve yıne 
b md n 0 r nıld ınc ot , m r Turk milletı adına emrındc olma 
kt! ı c ph nin g nı bır kes mındc ı mn vcrdıgı gurur 'e haz. ıçındc 
Rus muka\ m-ti kın mı t r. Fa- ıllı Ş fımız lsmet ln~nuye snr
kat bu b pta sarılı malum t mev sılmaz baglarımızı teyıt edıyo -
cut de ldır. Rus! rm ırhlı Al - rum. 
man kuvvetlcrının bazı kesımlcr Yurdd şlarım, 
de mahdut f nlıyette bulunduk- Dunya.nın karanlık ve karışık 
tan onra bırdenbırc ıleri h re - halı, umıtverıcı olmaktan hfil~ 
kete gc mış ·oldukları surctınde uz ktır .. Avrupada,. Asyada, Afrı 
vcrmış oldukları haber, yukarı _ kada, mılletl r butun varlıklarıy 
ki ıddıayı teyıt ed r malııy tte - le çnrpı ıyorlar. Hes P _ız kan .do 
dır. Hep Maloyaroslavctz ve Mo kuluyor, sayısız mcd nıyet .abıde 
j isk'ten hah edılmektcdir. Bu lerı yok oluyor. Harp harıcı ka -
ıkı nokta, takrıben Mo ovanın lan mıllctler de bu koca buhrnn-
100 kilometre garbindcdır. Al - dan mustarıp bulunuyorla~. Bu
manlar ise bırkaç gundenberı on gunun sartlarına karşı nısbetlc 
!arca kilometre ilerlcnıışlcrdir. çok rahat durum~a olmakla be-

H lih ırda Almanl r, geceleri buz raber meml kctımız de bunlar ~
tutm kta ve gunduzlerı ç mur ıçlnde rasındadır. Butun sıkıntılara go
l; tm kta olan bU' a h dan ins n, dt gus germe kudretini millı birlı -
ve malzeme geçırmeyc çal :ımaktadır- ğ mızde buluyoruz, ynrının geti
lar. rece ı hadıseleri, bu birlik ve 

Sovyet kaynaklannd:ın alınan. ha~er yurtseverlikle yeneceğımizc ina -
lere gore, Orcl - Toula yolu uzerın- nıyoruz ve ona gore h zırlanıyo-
deki ilen h ekctlerı tev kkufa ugra- UZ a 
mış ol n Almanlar, ist k metlerini de- r · .. • 

tı m· !erdir Şımdl Ru hatlarının Her Turk vatandaşının da tehlı 
en ayıf nokbsıru bulm k ı n O a l enın var ve gcçmemış oldugunu 

ad ı boyunctl isk ndıller yupm kta- bılmes nı istıyoruz. Buna hemen 
dırlar. . ilave etmelıJ ım ki, kahraman or 

K lıninde sokak muharebelerı ?'a- dumuz dunden daha kttvvetlıdır 
prim kt. ol~u~ haber v~r.ilm~ktel~ ve yarı~ daha kuvvetli olacaktır. 

Lem11g1 at ta netıcesız b Ona giıvcnimiz tamdır. 
ilıraç teşebbüsü Yurddaslnrım, soziımü bitirme 

Bertin, 28 (A.A.) _ D.N.B. nin den sizden bır ricam var: Nerede 
asken bir memb dan ogrendıgıne go- ve hangı i te olursanız olunuz; 
re, Leningrnttn çember içind bulu- mektepte, tnrlada, fabrikada, bu
nan SovyeUer dun bir kere daha b"r roda çnlı ınız; bık/nadan, usanma 
ihraç h reketinde bulunma~ teşeb- dan, yılmadan çok çalışınız. Bu 
bus etmişlerd r. Bu hareket. eri gen" çalışmalar vatanımıza kuvvet ve-
cerf pu kurtulmUştilr. Bol evıkler a . k 'lik f hl k ı· 
zayı ta u ramışlardır. ıec • ıyı ve cra ı ge ıre -

cektır. 

yapılmış ve merasimin Ulme ahruna
sı, ıtildyolarda eslendirilmesi için hi
ır.uınlu h zırlıklar ikmal edılm!ştir. 

Bugun saat 12 de Selimiyeden top 
ntılııcak, saat 13 ten itib ren de Vali 
vil yette, tebrikleri kabul edecek ve 
mute k ben Taksim meydanına gıderc • 
hazır bulunan kıtaatı, dıier tcşekku!
le i tefti edecektir Bayrak c;ekme ve 
çelenk koyma merasiminden sonra 
ge t rsmi b hyac kur. 

Gece şehir b :ıt:ın b şa elektriklerle 
donatılacak, Yenicami, Topknpı sar;ı
yı c'bi biıyıik ibid ler proJektor]erle 
aydınlatılacaktır. Saat 19 dn Taksım 
meyd nından bir fener layı h rekct 
ederek şehri dolaşac ktır. Saat 22 d• 
Tak ım g zinosunrla Vali ve belediye 
re ! tarafından bir balo verllecektır. 
Hnlkevlerindc de bir çok toplantıhr 
tı-rt"p cö im" t"r 

Yurddaşlanm, 
Her vakıt söylediğim gibi, me

sut hır milletin çocukları olmak 
gururunu duyarak, kutsal hayra 
mı neşe ile geçırmenizi dilerim. 

Ci.ımhuriyctin on sekizinci yıl
dönumu bayramının başladıgını 
ılim ederim.,, 

o--~--

Maarif Vckilli!:rincc Tercüme 
Ettirilen Eserler 

Ankara, 28 (AA) - l\taarır Vekllliflnden: 
Vckl lık t re mc bürosunca geçen )'il tcrcamc 
ıne ba lanan d nya cdebıyatı ki! ıklerlnden 

13 c rfo b ı a ı bıtmlt ve C mhurıyetin 
aydın Türk en 1 ı e bir armafanı olıruık Q. 
zere ıs ın 1 bu ulusal bayramda Htııa tıka • 
rıl ı t r. 

--Balakçılar Üç Günde 
Bir Balığa Çıkacaklar 

Talebe Yurtları 

Genişletilecek 

Sovyet 

HIZIR:177 
HİCRi: 1360 

Şevval: 8 

Tebliği 
(Battarafı 1 incide) 

Ruslar tanklnrJa du mamn gen
lerine şiddetli hiıcumlarda bulun 
muştur. Bu hareketler Almanla -
rın planlarını altust etmi tir. Ba 
zı Sovyet tankları Kalınine var
mış ve şehrin şrmal mahalleleri
ni müdafaa edenkuvvetlere ilti -
hnk etmiştir. Stalınonun kaybi 
Ruslar uzerinde az çok tesir yap
mıştır. Alman ve' Rus orduları 
Rostofun 60 kilometre kadar do
ğusunda hala muharebe etmekte 
d r. Fakat hava muharebeleri Ros 
tof üzerinde cereyan etmektedır. 

G. lVavell Tiflis'te 
Ankarn, 28 (Radyo G zetesi) 

Gelen haberlerden anlaşıldıcına gort-, 
Almanlar cenup bölge indeki tazyakle
rıni arttırmışlard r. Burada Sovyetle
rin vazıyetlnın iyı olmadığı İngiliz ve 
Rus kaynaklarından bıld.rllmcktedir. 

Ingıltereı:Un Hindıstan ordu! rı ba, 
kumand nı General Wavcll, bir kaç 
giin evvel Tıflise gıderek Rus kuman
danlariyle gorüşmuşUir. Kafkasyanm 
mudafoası içın İngılizlcrle Ru !ar c
rasmda müşterek bir plin hazırlan

dığı söylenmekted•1". İngilizler b:ı 
maksatla !randa buyiık hazırlıklar ya
pıldığını bild'rmektedir. 

Harkof telılikede 
Londra, 28 ( A.A.) - Mo kova r:ıd 

yosu, Sovyet kıtalarının, Harkof cıv:ı
rında Aman takviye kıtalannm tazvi
ki karşısında, bir parça geriledıklennı 
ve şehnn tehlikede olduğunu ılan et
mektedir. 

29 - 10 9-11 _-__ _ 

Yazan: Naci Sadullalı 
Cltfen, hay len. mazıyc kıs k 

bır scyah t yapın ve go 1 -
onune o devre o e ilcrı uh
ıkı v t nd ın sohb tını g u-

h 1 k fes ar
d r. Ne olurdu? 

da es retten ku -

ı öte , dostuna ııoyle 
cevap verıyo : 

her hilcre-

Onların lkısine de, daha doğruso 
onl r gıbi duşuncnlerin bcpııne de, 
bund n on sekız sene evvel, altın 
s çh ve ubercct gozlu bir koca adaJıı 
cevap verdl: 

"- Mumkiınlıirl,, 

Ve o, bu ıddıasmı, -uerıye dotra 
her sahada attıgımız adımlara bır mi
s l olar k ele ald gım bu en sevımli 
ıdd asını- tah kkuk ettırmış bulundu
ğu ıçlndir ki, dun, Türk kı ını, ışık 
altında kımıld1n n pırlanta gibi, her 
ncbzesı pırıl pınl p rlıyan cumr b 
ve aydınlık se yle, Ankara ovasına 
kurulmuı mamurerun radyosu b şın• 
d n butiln dunyaya ı;ôylcce haykırır~ 

Bugünkü Saadetimizi 
Cümhuriyet Rejimine 

Borçluyuz 
(Baftarafı 1 incide) 

mak kudret ni gost rmiştır. Daş
vekilimizın de dedikleri gibi, 
Turkıycnın en buyuk kuvvet 
birliği ve Milli Şefin etrafındat 
s rS1lmnz bır kale teşkil etmesi• 
dır. 

Hudutlarda emniyetimizi kord 
yan kuvvetli ordumuzu Cümhu· 
rıyct rcjımı kunnu tur. Butun 
riunyaya Tiırkıyeyi saydıran biı· 
yuk fımıllerden bırı de ordumu .. 
zun bu kudret ve kuvvetidir. 
Cümhurıyet rejimi, iki sene

denberı butiın milletleri sıkı iın· 
tıhanlardan geçıren binbır hadı , 
senin içinden muvaffakıyetle çı1' 
masını bılmış, dost uklarma ve 
ıttıfaklanna sadık kalmakla be • 
raber memleketin istıklal ve 
sulhliniı ıdameye muvaffak ol • 
muş, bugünkli mesut günlen id • 
rak etmemıze imkan vermiştir. 

Maamafih Basvekilimizln de i· 
şaret ettikleri gibi, tehlike hem.iz 
geçmemış, dunya buhranınıll 
meml ketımize de sirayeti ihti .. 
mallerı t marn n henuz ortadan 
kalkmamı tır. Bınaenaleyh bugtJ 
ne k dar oldu·u gıbı bundan sotl 
ra da ihtiyatı elden bırakmamak. 
uyanık bulunmakta devam etme"
ve Mılli Ş fimız etrafında vucu· 

Le11ingrat cephesinde de getirdı ımız kuvvetli birbgı 
Londra, 28 (A.A.) - Radyo, Pazar- gev etmemek l zımdır. Her gurı 

tesi ak amı Rus kuvvetlerinin Len n- tehlike gel cekmiş gıbı o tehlike 
grat Cephesinin ikı noktasında muvaf· yi kar ılamıya hazır bulunmalı· 
fakıyet kazanmış olduklarını bildir- yız. 

ıniıtir. Kara ve çamura ragmen Ja- Başvckilııniz de bize bu temi .. 
merovsky tarafından kumanda edil- natl vcrm ktedır. 
mekte ol n Rus kuvvetleri, Almanl:ırr i 
bir mevziden tardetmlısler ve iıç top, "Yarının getir cc·i hadiseler 
mitralyöz ve siper havan topları z p- birlik ve yurtseveri le yenece .. 
tetmişlerdir. ğımize ın ıyoruz \ e ona yöre 

Rusların zaptedilmi:s olan b!r topu hazırlanıyoruz ,, 
kullanmııs oldukları ve bir kaç Alma
nın kendi obusleri ile maktul dıi tuk-ı 
teri bıldirllmekted't. Başka bir cep- noktalarında ve duşmanın ılerle ği 
hede Ruslar, bir gün içinde Almanların ııtıkametlerde tank tu klanndan. ba• 
sekiz taarruzunu püskürtmuşler ve rıkatlardan ve ı perlerden murekl eP 
mukabıl taarruza geçerek arazi kazan- muazzam bir oıud.:ıf a tertıbatı bazır
mışlardır. 1 .makta me guldurler Sebze bahçele· 
Moskovanın müdafaası i"in rınde ve kırıard kı uz k b .. e1 rd 

~ y fmur, enml:ı k r ve ruzglr sav• 
Londra, 28 {A.A.)- Reuter ajansı- runtulan altınd siperler ve sıper çu 

mn Kugbişef'teki hususi muhabiri 1 kurlan ka ıyorlar Bu yafmur ııc e
yazıyor: riıulş k r çok tyı yapılmı& yollar mu -

Moskovada hayat normaldir. Sine- te na olmak uzere Alm nl rı b 
malar açıktır Erz k tevziinl kolay! ş- n ki yııtmı ok ucl nn k ed K 
Urmak için yiyecek satan iki yilzden 1 n'n civ rınd kı b t k ık bo i: 1 
fazla mağaza ac;ılmışt r yolsuz orm n ra ve T ul " 

Bir $Ok sokakl rda tanklara kartı ga iıstıkamet de cenup k 
koymak 'için mUd f:ıa tertibatı vtlcu- kine derccedr:t ea u u v 
de getirilmiştir ve milis efradı, tale- dar but n merkez ce h 
"l"lı-r ve d - er h lk. sehrin uzakça böyledir 



r: 
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Cün11.huriyet De:nek 
l'llaarif Demektir! 

Günün şa~I 
Milletin Bayramı 

Yazan: Naci Sadullah 
Nihayet, bütün milletin bayram. 

geldi. Bütün milJettn bayramı 
diyorum: ÇUnkU meşe:IA "Şeker bay
ramı,. için, daha ziyade "Çocukların 
'>ayramı., derler. "KurbaD bayramı" 
r,ı, do.ha ziyade yaşııJar benimserler, 
ve Türk vatandaşlan ic:irde -mesela 
ekalliyetler gibı müslümao olmadık
ları için- bu bayramJru-ın her ikisini 
de benimsemiyenler bflf' vardır. Sade 
"Şeker,, ve " K u r b a o ,, bay
ramlan değ:il, diğer bayramları
mızdan çoğu da, Dilli.etin bilfı isti-ınıı 

bütün anasırı tarafrnoan ayni heye- ı 
canla kuUulanmaz. Faitat Cümhuriyet 
Bayramı. Türkiye hı.dutları dahi- ı 

!ınde yaşıyan bi1Alst1sna bütün şuur
lu vatandaşların ayni sıımimt muhab
bf'tle benimsedikleri yegfıne bayram
dır. Bunun içindir t:l "Nihayet bü
tün milletin bayramı geldi!., diyorum. 

Bugün kutlulanan Cümhuri-
" . yet Bayramının en köklü 
ab.ıdesi olarak önümde yüz yet- "-
zı:ış sayfalık, ~zel basılmış bir 
kıtap var. Bu kitabın üzerine 
b.aşlı.k olarak "Türkiye Cümhu-
rıyeti Maarifi", altına da (1940-
•!941) tarihi konmuş. 1923 te i
~ .edilen Cümhuriyet rejiminin 
~ ırfan Mecellesinin sayfalarına 

Roz atalım: 
İlk yapra~ çevirdiğ'imiz za-

knıan Atatürk'ün bir vecizesini o
uyoruz: 

"Asırlann mahmul oldui?u 
derin bir ihmali idarinin 
biinyei devlette vücadf1 getir· 
diğ:i yaralnn tedavi için mac;· 
ruf olacak himmetlerin en bü· 
Yiiğünii hiç şüphesiz irfan yo· 
luoda ibraz etmemiz lazım· 
_dır.,, 

_ikinci yaprakta da İsmet İnö· 
nu.n bir vecizesini okuyoruz: 

"Cümhuriyet evlatlarınrn 
'Vazileleri. hu vatanın, ~ih~ 
'Vatanı içinde passız bir ~elik, 
ınedeniyetin umranı ve nimet· 
leri ile hezenmis bir bahce; 
ilmin, fennin, kftltürün yük
sek mazhariyetlerine ermi~, 
'Vatnndas1ar YUvası olmıı.sı icin 
çalışmak, ob-aşmak, mücadele 
etmektir..., 

:.-. Türk ülkesinin cehalet cölün
ue bu iki, yol gösteren yıldızın 
~~ memleketi emin adım1arla 
ır irfan ışığına doğru yürütüyor. 

Yazan: ULUNAY 

fı 

Evvelki gün zeki bir köylü ile, On 
sekizinci gelisinin sevinci içinde bu
lunduğumuz bu bayramdan bahsedi
yorduk. Ondan şu suall sordum: 
"- Cümhuriyetle saltanat arasında 

ne fark vardır hemşerim?,, 
O, bu sualin en beliğ cevabmı bul

mak ihtiyaciyle düşündü. Fakat, 
"Cümhuriyet,, derken gözlerinde o
kunan samim! muhabbeti ve hakikt 
hayranlığı kelimelerle lfıyikiyle ifade 
etmekten aciz duymuş olacak ki, gü
lümslyerek, işi latifeye döktü, ve be
ni hayli güldüren şu cevabı verdi: 
"- Cümhuriyetle saltanat arasın

daki fark mı? Ne olacak? Cümhurl~ 
yet devrinde, başımıza medent ser
puş, yani şapka giydirdiler. Halbuki, 
saltanat devrinde... KüllAh giydirir
lerdi!,, 
Sanatkarların imtihanı 

G azetelerde okudum: Bundan ev-
\Tel esnaf cemiyetinde yapılmış 

olan garip imithan yetmiyormuş gi
bi, yakında bir yenisi açılacakmış. O 
imtihan neticesinde de, saz ve ses 
sıınatkArlan, trpkı lokantalar, gazi
nolar gibi sınrflara ayrılacakmış .. 

Bınlerce Cümhuriyet çocuğu, Vni versite meydanında Milli Şefi candan tezahüratla karşılarlarken 

.... 

G<@u~ıçllük V 
'CümhluHrôy<@t 

·-
C ümhuriyetin getirdiği sa

yısız yeniliklere, kafaları
mız, yüreklerimiz, ve gönülleri
miz ne çabuk. ne kolay alıştı de
ğil mi? 

le baştan ve içten ba~landık ki,! daha tazedi:r:: Cünkü reiimler, 
dönüp bakmak bile istemiyoruz. canlı mahlukların tam zıddına 

Cüınhuriyet devrinin en büvük 
feyiz sahası ccma'rifet., tarlasına 
8~lan bn ilim ve terbive tohu
tnudur. Onun her habbesinden 
~ .a~1U- bir istilrbal vük.selir. •, "'' *-* ...,i ~ 

Bu havadisi okuyunca, gecen sefer 
yapılan garip imtihanm, yaDnak fır
ı;atmı bulamadığun tuhaf safahatını 
hatırladun: 

Çoğumuz, yaşayışrmızm, geyi
nisimizin, düşünüşümüzün J?e
çirdiği muazzam tahavvüllerin 
!arkında bile değiliz. 

Çünkü maziyi düşünmek bizi yaşadıkları, köklestikleri, hülfısa 
adeta, görüp savuşturulmuş bir ihtiyarladıkan nisbette ~ene-le 
kabus hatırlamak gibi, ürpertip sirler ... Yıllar, onların sihirli bü 
terletiyor. Ve bütün bunlann vesinde, genclestirici. kuvvetlen 
tekzip edilmez birer hakikat ol- dirici bir aşr tesiri yapar. 
masından da bellidir ki, "Cüm- Hele şu. heniiz yirmi bc-:;inc 

Maarır Vekaletinin mrtı ve Ankarada 19 Mayıs şenlikJerine iştirak eden kızlarımızdan bir grup 

tb terbiye dünyasına karsı o titreyi.şlcrin şükran borcunu ö- Bir sayfa daha çevirdim. O ne? 
~ ettiği bu inandırıcı hü~et. demek için cıyak cıyak bağırır- Neredeyim? Beyaz bluzlar giy-

Vakıanın sahnesi, esnaf cemiyet
leri binasmm üst katındaki rr. 1ni mi
ni odaydı: İçeri giren meşhurlu meç
hullü, küçüklü büyüklü bütün sanat
klrlarm imtihanı fevkalfıde ciddiye 
aldıklan, imtihan odasına giren, ka
pı önünde duran sobaya çarpmala
rından belliydl: Biçare soba, va
purlarına yet:~meye çalışan telAşlı 
yolcuların geı;tikleri bir yol ağzında 
durmuş ama dilenciye dönmüştil: 

Şu, kafesni coktan sobasında 
tutuşturmuş olan ahşap hanedE 
rumba oynıyan genç kızlan ve 
delikanhlan seyrederken hiç bir 
hayret duymuyoruz. 

huriyet,, artık bu vatana frrtı - yaşlarını geçmemiş olan genç! 
naların kökünü değil, tek yapra- re bakın: 
ğını bile kurutamıyacağl koca Onlar, adına saltanat denUe 
bir çinar gibi yerleşmiş, gelişmiş, beJiyyenin masahru. ma'itıTI1 C! i° Z 
serpilmiştir. lerini hayretle büyüte büyüte 

d lkar rejim1erin ne demek ol- dık: miş bu gene ressamlar doii'rudan 
'Uihınu bilen eski nesillere neler - Padişahım cok yaşa! doğruya tabiattan ilham alarak 

Şimdi bu çinann v,ittikce bfl- kuvorlar. 

lnhıtnnvor ki: _ 

h 
~'VVela ilk mekteplerden baş- * * sanatı, görüşlerine göre tesbit e-

'Y Maarifin kitabında, teknik diyorlar. 

Üniversite kapısından genç 
kızlarla, Ji(enc delikanlılann kol 
kola girip çıkmaları bizi şaşırt
mıyor. 

yÜyüp koyulaşan serin ı?Ölgesin- Ve onlar, kGlfes arkastndn. " 
de, on sekizinci bayramımızı yı:ı.- saf içinde istibdat altında ızeci ,. 

;ur. tahsillerden tutunuz da Bunların içinde bir Roza Bo-
sıyoruz. diğimiz karanlık günlerin bi .. 111 

L aş mekteplerde postekflerin, - 1 nör, bir Meysoniye el,,..ette var. 
ıa:rı:>ı tı d l id ·b· · d guze sanatlara, beden terbiyesi- v 
L • n on, P e f!l ı mın er- 1re l'k h v İşte heykeJtrashk kısmı. Ate1-
~r:ı:n u- ·-.1 · diz ··k k• bı·r ne. as r ı azrlı~ına, hoca ve-zenuue ço ere , yenin bir köşesinde duran bir elifi -v k • tiştirmeye varıncaya kadar neler 

oın-emne icın: Milo Venüs hevkeli bu değişik-

Çarpıla çarpıla o kadar y-rprandı ki, 
bu kış esnaf cemiyetinin o odnsında 
kendisine verilecek vazifeyi görebi
leceğini hiç sanmıyorum: Bu itibarla, 
kara kışa rastlıyacağı anlaıplan ikinci 
imtihana girecek sanatkArlara tavsiye 
ederim: İmtihana giderken, ı;ıkı gi
yinsinler: Çünkü imtihan odası, im
tihana giren sanatk!rlardan (!) ço
ğunun seslerinden bile... Soğuk ola
cağa benziyor .. 

Şimdi, mecUs kürsüsünden da
vasını müdafaa eden mebus ka
dının, daha dün, manzarası bir 
beyaz kefenden daha mevtai bir 
kara çarşaf içinde bunaldığım dü 
sünmek bile istemiyoruz. 

Bu çinann altında ilk bayramı rinden acı, birbirinden ~arin l)ı 
idrak ettiğimiz gün dünyaya 1ıe- kayelerini. hayali ve mizahi h · 
len yavruar, bugün, on seki:r. va- roman okur ıı:ibi, katıla katıl 
şında bir genç kız, veya delikan ~ülerek dinliyorlar. 

- ll:Iif eyli el! m unburlali op op! neler yok! liğe benim kadar hayretle bakı- lı oldular. Hatta onlar icinde a- Vatanın bir uciyle. öteki uc 
~iye vahşt kabileler lehcesi Ve bütün bu tahsil ve terbiye yor 
,_!, acalp cümleleri bir ağlzd;:ın şubelerinin hepsinde avn bir ye-
..._1.1.erce bağ"rışırdık. Arka safta nililf ve yenileşme var. Mesela Güzel sanatlardan devlet kon-
~aıı bir cocujtun yaptıj!ı yara- güzel sanatlar kısmına bakıyo- servatuvarına ait olan kısmın 
~~hk, tedibini iktiza ettirirse ruz: sayfalarında (Toska) dan, <Otelci 
'b';!oC_aindi" nin uzun sopasından Mimari şubesine ait resimleri- kadın) dan sahneler var. Orada 
l%k ikramiyeyi o yer, fakat ni seyrederken bu ıtenc kafaJar- !?Ördüğünüz tenörler, baritonlar, 
~~ide bize isabet ederdi. Her dan her birinin bir "Koca Sinan,, pri.ma donnalar Türk artistleridir. 
b~ böyle goygoycu ilahisi gibi olmasını haklı olarak ümit edivo- Ya bu çehresinde derin bir he-

Daha dün, en tabii haklanndan 
hiç birisine sahiµ olamıyan ka
dının. bugün mahkeme karsısın
da mağdur erkeklerin hukukun:. 
siperlik etmesini yadırgayanımız 
var mı? 

na olanlar, bab~ olanlar bile var: arasındaki uzun mesafeyi orta 
Yani, demP.k istivonun ki. bu- dan kaldırıp kısaltan "Cümhuri 
bün, muhabbeti yüreklerimizde yet.,; yeni nesille. mazi ar::ı:::ın~ 
mes"ale gibi :vanan, ve zihinlt-ri- kadar muazzam bir mesafe d ' 
mizi pınl pırıl aydınlatan Cüm- durdu, ki. veni rıec:il , avdır • 
burivetin ... torunu bile var.. gözlerini geriye diktiği zama 

~ a1h .. d k k b. k rum. Benim bu ümidimi perl'ı·n- yecan teressüm ettiren Japonya-lhtt .... ~ an o uya o uya ır e- " 
aITT ey:t çıkarabildiğimiz gün her leyen kuvvet nedir 

Evvelki imtihana ~renler içinde, 
yaşı müsait olmadığı için imtihana 
!=öOkulmıyan altmış beşlik bir bayan
dan başka ..• dönen olmamıştı, 

Ciimhuriyetin getirdiği bu 
nimetlere, ve daha nice mazhari 
yetlere öyle candan alıştık. öy-

Fakat o, bir dede ıtibi, bir n!- içerisi silik ve carpık haya1etlf' " 
ne gibi yıpranıp çökmüş, ihti - le dolu bir karanlık sevredcr gi 
varlayrp iki büklüm olmuş değil- bi ürperiyor. 
dir. BilRkis, o bu sene, P-ecen · * * * 
yıldan daha dinç, daha sağlam, 

Ye ~an: "Cok şükür söktü!,, di
fjar b~ ınemnuniyet feryadı ko -
~ h0<:aya. kalfaya, bevaba bah 

l3 ~ağıtılırdı. 
lllt ~~ önümde duran eserin 
ltibi 0~tim faslında Lüna Park 
R:entş eğlenceli çocuk bahceleri. 
ll:ı~ıfiar, sıralar, önlüklü 
ditnı er ~örl'iyorum ve ken
~~· efsunlu deitnekle bir anda 
?~Şen bir peri aleminde .sanıyo-

kste orta ınketepler: 
ola llnlar bizim eski rüşcli'vyeler 
l'.natı <!alt. Bu mekteplerde de biz. 
~~ asnıı anlamadan ez.bercilik: 
..,~~Pti'Vle• r 

- 'N • 
~ <l!are, nasarl nasaru .•• 

'.rahtı e arapca füller tasrü eder. 
fa-- t daha kavaidini bilmeden 

• '"" :ı l"Ü 1 " _ 1' . usfan okurduk: ~· 
~e ~ -t- dlizdan -ı- arab .• : 
._ A _ .n kıyameti koparırdı= 

--~ .ıfeğil areb!-

ll • 'T\ 
c~ lıususonda taş me'k~ 

ın~e oldu~ J?ibi dayakta 
nı-eyenl t ~zetı1mezdi. Dersi bil
fa1ak er, Yaramazlık edenler 
h~ Yatınhrch. Memlekett;(> 
fena ida ?nektepleri o derece 
bir strtrfre ediliyordu ki tahsilde 
cok h farkı teessüs ederek bl:r 
'Ve bun!Ust mektepler acılınıstı. 
de ~~ektepler tahsilden 2iya
babata ann mabevine mensup 
ıntl ol rıtıa hultıs çakmakla meş-

B urdu. 
u~n ort ku " neler t a o llardan numu-

ciğeı-ie ~toğr~f'lara bakıvorum ve 
doluVo ıı:rn bır iftihar havasivle 
bende r. Aradaki farkın azameti 
:rakrnıy mukayeseye kudret bı-

L" Or. 
l:Pk ~\ Evvelden lise olarak bir 
Nizam \:1~a.sa~av Sultanisi vard1. 
ne dill ıntızamı söylene söyle
binadae~e destan olan bu koca ta~ 
lar ıdb' ı~n orta ca~da vas1van
etrafın~· ~caman m:mı:rı:ılların 
lebe La a htresiTdik. Bütün ta
mohn· g~~n:valıl;ır, yahut Eski
talon k ı Panta lon üzerine pan
sortukta~Put üstüne aba ırlverek 
tıcu btıC'a 1 tno:armış burunlarla 
lardı:\ t b gı bıtmez t;:ıs koridor
kesilen a. Urfa nolrısırlar. demir 
;wıtma rıarmnkl::ır1m nefesleriyle 

B Ya e:.tba1arlardı · 
una · bepiınizi 7kabi1. her donanmad::ı 

ış avluya toplayarak 

(Sonu; Sa: 7; SU: 7) (Devamı: Sa. e, SU.. 4) 

İKİNCİ TEŞRİN nununda tadilat yaparak hük1lme- bedeller! hakkında kararname neı- ı ~ Ş 
1 - Reisi Cümhur İsmet İnönü tin salthiyetlerini arttırdı redildi. " - Milli ef Von Papen'i ka- 24 - Yem san'at okulta.n için 

~iltere Şark orduları erkim har- 28 _ Kemalpaşada dereİe:r taftı, 20 _ Tek tip ekmek karama- bul etti ve sefir Alman devlet reisi 70 milyon lira tahsisat aynldı. 
biye reisi General Arthur Smithsi bazı mahaller sular altında kaldı meııi "'ktı. Hitlerift" dostane mesajını Reisi 28 - Örfi idare mmtakasmda 

Ç~-ı...- k'. k d kabul b 31 _ Milli mu"'dafaa ı"htı"yaçları· ,... Ciimhurumuza verdi her erkek vatandaşın hüviyet cüz-
~... oış ün e uyur- 23 - Halkevlerlnin dokuzuncu 19 - Atatiirk'ün Samsuna ayak danını yanında bulundurması ilan 

dular - için 40 milyon liralık tahsisat ka- yılı kutlandı. b edı.ldi. o. 
4 

• B" "'- M 
11 

M 
11 

· 
1 

bul edildi. astığı gün olan gençlik ve spor 
- u}'U& i et ec sı a - 26 - İngiltere Hariciye Nazın bayramı yurdun her tarafında he- 27 - Milli Şef İngiliz sefirini 

tincı İntihap devresinin ikinci içti- 31 - Seyl!lp Egede mühim za- Anthony Eden ve General Sir John yecanla kutlandı. kabnl etti. 
ma yılı toplantmm yaptı. Reisi rarlara sebebiyet verdi Gördeste Dill Mısırdan Ankaraya geldiler. 22 - Milli müdafaa ihtiyaçları 28 - Reisicümhur Alman aefi-
Cümhur dahili ve harid siyaseti - heyetin başladı. . 28 - Cümhur Reisimiz Mister mi.zi izah eden mühim bir nutuk İKİNCİ ._ • ... TT""" için hükilmeı Mecfüten 83 milyon rini kabul etti . 

n..tl.!'l lJi"I Eden ve General Dill'i kabul et • liralık tahsisat istedi. 28 - Milli Şef Etimesuttaki tay 
söyledi. t - Ege mıntakasında taşan tiler. 26 - Muğlada şiddetli bir zel- yare tesisatını gezdi, 

5 - Ankarada dil, tarih, coğraf- nehir ve derelerin suları çekilme- MAR'l zele oldu. 30 - 30 Ağustos zafer bayramı 
ya fakültesinin yeni binası aÇtldı. ğe bafladı. 29 - Kahve, çay, ve çimento is" memleketin her tarafında beye-

6 A k 1 
· · k b di · 1 - Yeni yıl bütçetl 304,971,e62 

h 
- s er erımıze ış e yes 3 - Ankarada pamuk kongresi lira olarak tesbit edilcft. tihlik vergileri arttırıldı. Sigara, iç- canla tes'it edildi . 

azrrlanma111 için parti beyanname toplandı. kiler, mektup ve telgraflardan mü- 30 - Milli Sef Afyon ve Denlz-
u 

1 - Türk - İnclliz görüş birliii neııret · 4 - Muvazzaf eratın hizmet halı:kinda bir resmi tebliğ neşredil- dafaa vergisi alınması, bina vergile- liyi şereflendirdi • 
10 - Atatürkün ölüm yıtdönü" müddeti artttrrldı dl Eden Ankaradan hareket etti rine zam yapılması kararlaştı. 30 - Milli Şef orduya bir me-

mü münasebetiyle memleketin her 5 - Nafia V~kSletl 50 milyon 5 H. 1 c·· h R . · 30 - Millet Meclisi kahraman or- saj gönderdi. 

ı lira 
- ıt er um ur eısimiıP:e 

tarafında matem ihtifalleri yapıl- bk bir su projesi hazırladı bir mesaj yolladı. z duya sarsılmaz itimadını bildirdi. EYL'OL 
dı . 7 -. B.aşvekil Mecliste iç ve· dıo HAZİRAN 1 M"ll" Ş f A dı da tki'-

·17 _ Berlı·n bu··wi>'- elçı·-·- lı- , ti h k 20 - Hariciye Vekilimiz Kıbnsa ı - ı ı e Y n te .. at-., -~ ,........, sryase mız a krnda mühim bir 1 bul '- + ~' da d 

ı 
giderek Mister Edenle görüotü. Gö 1 - Yeni vergi zamlarının tat- ı ta unara .. LZnıir ve ora n a 

tanbula gelerek Ankaraya hareket nııtuk söyledi k d bı.'-'ne ba•landı. Manisa, Balıkesir, Bursa, Istanbul-
etti 7- Millet Meclisi, 2 aylık ta- rüşmeler ha lan a resmi bir teb- .. , ., 

19
. S b" L.. b l da k ti1 devres!ne erirdi, liğ neşredildi. 3 - Millet Meclisi tasarruf bo- da tetkik ırezisine devam ettiler. 

- e ır ve .... sa a ar ı:ıı - " nosu ı·hra~ hakkındaki kanunu '--. 7 - Almanyadan tayyare ile 
1 k 1 · h kin 17 R · • c 20 - Biiyülı: Millet Meclisi örfi ~ "" ann mas e enmeaı a nda bir ı - eısı ümbur Büyük Bri- bul etti. Dr. Clodius'un riyasetinde bir Al-
L- d"ld. ta Ort ş k ku idareyi üc; ay daha uzattı. ııs:aramame neşre ı ı. nya a ar vvetlerl ku- 6 _ Yu-·de otu· arpa ve yu···de man ticaret heyeti geldi. 

21 H t bı 'k · k d t d M 22 - Millet Meclisi milli müda- ~ ~ ~ - ava e ı esıne arıtı ı- man an ann an arshall Cornwall -ırmi çavdarlı yeru· ekrne'- ıatı"a 9 - Yeniden 183 san'at okulu 
·'-' ·· dil fil · b l dı ·ı h v· faa için otuz milyonluk munzam ,. .. ,, şuuann son r mesıne aş an . ı e ava ısmareşalı Elm Rurst çıkarıldı. -"'I açılması kararlaljtı. 

21 - Münakalilt Vekili Ali Çe- ve Amiral Kelley'i kabul etti tahsisat kabul etti. 19 _ Ankarada Tu .. rlı: _ Alman 10 - Benzin sarfiyatını tahdit 
tinka lı::iıd . ı c d K 25 İ b ld h · 25 - Sovyet Rusya Türkiyeye ya çe ı yer ne ev et e- - stan u a ava tehlikesi- muahede·ı· :-·alandı. iÇUl. yeni bazı kararlar alındı. 
· ln d · edildi k k yeni teminat verdi, iki hiilrllmet bi- g ....... rım ce ayı tayın , ne ar;tı onınma tecrübeleri ya- 21 _ Örfi idare altı ay daha 13 - Van ve Aiinnm ban na-ldı rer tebliğ ne,rettl. .. 
23 - İstanbul, Trakya, Çanak- pı 31 _ İnönü zaferinin yirminci temdit edildi. hiyelerinde :ıiddeill yer sarsıntıları 

kale ve Kocaelide bir ay müddetle ~ ŞUBAT yıldönilirıü lruthı.ndı. 23 - Alman - Sovyet harbi kar- oldu ve bazı evler yıkıldı. 
örfi idare ilin edildi ~ şısmda Türkiye bitaraflığını iU.n 22 - Fenerde büyük bir yangın 

25 - Örfi idare .komutanı Ge- 1 - Roosevelt'in şahsi mümessf- NİSAN etti. oldu. 
1 Al

. R li Donavan geld: Ankaraya gide- V p Al da nera ı ı:ı:a Artunkal Istanbula B 
1 

H . . 2 _ Seker fı"yatlarına k 26 - Meclis Tiirk - Alman pak- 24 - on apen manya n 
idi 

"f . rek aşveki ve ancıye Vekili ile on uruş ıd· .. ge ı, vazı esıne başladı ve bir be- görüştü. zam edildi. tını tasdik etti. ge ı. ~f 
yanname neşretti. 10 - lstanbuldan ayrılmak isti- 27 - Refah• vapıını Iskenderi- 26 - Dil bayramı kutlandı. Mil- I 

27 - Ticaret Vekili Nazmı· ı 5 - Egede seylip başladı. Ne- yeye .,;derken battı.. li Şef bir hitabe irat etti. 

ı 
birler taştı bir rok ev ve ı.0··yt yenlerin vapur ve trenlerle parasız: •· Topçuoğlu istifa etti. yen'ne Mum·· _ ' " & er TEMMUZ 27 - Amiral Barbaros P...'~•li 
S 1 r altı da kaldı Anadoluya nakledileceklerine dair 

taz Ökmen tayin olundu u a n · yapıldı. 
3 R 

. 7 - Cümhur Reisimiz Doı7nda bir beyanname neşredildi • 2 - Milli Şef Fransız Devlet İRİN 1 
O - elsi Cümhur Von PaJ>en'i •- İ B C TEŞRiN i kabul etti ~ yaptıktan seyahatte Sıvaıı, Erzu - 22 - Bayan nönünün himaye- Nazın Baron Benoist Meghi'i ka-

BİRİNCJ KANUN nım, Erzincan, Diyarbakır, Eliziz 
1 

sinde Yardım sevenler cemiyeti ku bul etti. kon2du-. 31 vilayette yapafıya 1 el 
ve Malatya vilayetlerind,. tetkik _ ~ ruldn ve bir beyanname ile Tiirk 5 - Başvekil Mecliste harici si-

l - Bina, dükkan, müessese ve tı !erde bulunarak Ankaraya döndü . 1 kadnını iş başına davet etti. yaseti izah etti. 4 - Berfin büyük elçimiz geldi 
nakil vasıtalarında iç ışıldar da ka- ter. 26 - Anadoluya ilk halk kafilesi 6 - Bursada bir çok köyleri sel 6 - lstanbulun kurtuıu,u me -
rartlldı, İstanbul zifiri karanlıkla- H hareket etti. ler bastı. ırnasimle kutlandı 

i 
15 - iildlmet ihtiyaçtan faz- ~ ı 

ra gömüldü. la hububata el kaymağa karar ver- MAYIS 8 - lskenderuna 11 Fransız harp g - Tiirk - Alman dostluğu bak 
6 - Buğdayın a.7ami satış fiya- di. gemisi iltica etti. kında bir resmi tebliğ neşredildi. 

tı tesbit ve ilan edildi. ' ~ 8 - Milli Şef, Garp villyetlerin- 18 _ Yeni tasarruf bon~lan ııa- 10 - Türk.iye Almanya ticaret 
) 16 - Ticaret Veklleti ete narh de yaptıkları tetkik seyahatinden l A k da • t dı 1!1 - Bütiin mahkQmlann nafla koydu. tı~a çıkarıldı. an aşması n ara ımza an , 

Ankaraya döndü. 12 Al t• b ti A 

1 

işlerinde çahştınlmalan kararla§- 17 - Roman yadaki İngiliz ve 8 - İrak Harbiye Nazm Naci 24 - Lozan zaferinJn 1A jıı.ci nl k dn- t man ıcaredt eye n-
tırıldı. Belçika sefirler! Jstanbula geldi. ş dönümü tesit edildi. ara stanbula gel i. 

21 - Meclis, örfi idarenin ilç ay evket Ankaraya geldi. A"'USTOS 14 - Kurtuluş va...,,..,, Yuna -18 - Türkiye ile Bulaaristan a- 11 İ ·· n f • · 1 d .. Ü u ,.._M 
UZatllmasma ka

rar verdi. d .. - nonu za erının Y1 on - nistana yardrm e"yası götürdü. 
• rasrn a her tiirlii taarruzdan ic;- ·· kutl d " 21 - Namık Kemalin yüzüncü t.inap edileceğine dair bir anlaşma mu an r. 2 - iktisat Vekili Hfümü Çakır 14 - Hüsrev Gerede Berline 

doırnm ... 1
1 

tesı·t edı"ldı". b 13 - Milli müdafaa hizmetleri ist:fa etti. Yerine Sırrı Day tavin gitti. 
.. - ~. ımza ve eyanname necredildi. ·ç· 13 S il ı· 1 k · ah 26 - Meclis milli korunma ka- ., ı ın , m yon ıra ı yenı t - edildi. 23 - Milli Şef H.atayr ziyaret 

1. 19 - Gayri menkullerin kira sisat ayrrl ıh. ıo - İzmir Fuarı açıldı. etti ve bir nutuk irat etti. 
~ .....••......•..............•....................... ......................................................................... 

Dün, on dokuz yaşındaki c 
cuıfomla konusuvordu 

"- Baba, db•oTdu. bu tTC 

asrın ihtiyarlarına u:vırnn lıi 
vasıta değil doğrusu ... Halln 
ki, ta'.\-yareler hu kadar f('k~ 
mül etmis ve coğ31m1c;k»n, " 
yahatlerde, :voOarda J.::ı,.·lıoh 
zamanı bn~nkiinden cok fa 
la azaltmak milmkündür. 1\1 
sela. Ankarayla İstanhnl ar. 
sında, ayni yolda, trenkri 
tasıdıkan kadar volen götiirii 
getirebilecek miktarda tay:\ 
re io;lese fena mı olur? 

Eğer Ö'Vle olsaydı. mes<·l 
bir Cümhurivet Bayramını 

n.asıl tes'it 4>dildi~ni hem A 
karada, hem de İstanh•.ıl 
seyretmek işten bile değildi 
Oğlumun bu hesabı, bu tem 

nisi, ve bu hayıflanışı, bend 
ı?özlerimi ıslatacak derecede d 
rin bir tahassüs uyandırdı. 

Bir onu. bir de kendi ilk j?C'n 
lif,:mi düşündüm. Biz o yaşta 
ken, gökyüzüne balon uçur 
Jü1 Vern'i bir mec:zll'P sayıya 
duk. Ve trenin bize adeta ko 
kunç gelen sürati başnnızı dö 
iürüyordu. 

Halbuki, oğlumun körpe 
mağı, bizim bu~nkü medeni 
c;ayısımızı bile ı?eri sayahHec 
derecede aydınlanmıştı. Ve 
onun basını ve yüreğini dold 
ran bu yaratıcı hamle ve sü 
aşkını da "Cümhuriyettt e bo 
]uyduk. 

Eğer "Cümhuriyet", dimağ) 
rımızı uyandırmasaydı, biz ta 
vareye binmeyi, belki hala gün 
sayacak, ka~nı arabasının ni 
ni gibi gıcırtısım, ruh uyuşt'Jr 
bir musiki dinlemekten mis 
bir zevk duvacaktık. 

Halbuki. "Cümhuriyet., in 
dına kadar açtığı tekemmül k. 
lanndan ~iren medeniyet, f!E' 
rıeslin körpe ruhuna. her il 
leyişi bati bulan bir hamle i~ 
hı verdi. Ve i~te. "Cümhuriv 
in, bize kazandırdığı nimetle 
belki en büyüklerinden hiri 
hayatımızın dıs ııörüniisiind'-' d 
i?il. ~ençliğin ruhunda v:ır:ıtt 
bu tekemmüldür: Artık miio::1 
rihiz. Çünkü biz. ilerive 00 -
viirüdük. Fakat vüreğini dolrl 
ran hamle ve sürat askınrl 
belli ki, yeni nesil, ileriye rl 

ru... koşacaktır!. * * 
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. .,.....ümhuri 
ilin 

Su anda bütün dünya muthış 
hır b dırenin ıstırabım acı 

ld içinde duyarken, mesut 
rk m llctı en buyük giınunu, 

nun buyiiklu unc yar ır b>r 
nçle kutlam ktndır. H pima 
aruz ki, dort tarafı ateşle 
i ~ fılemde bize bu, liıy.ık 

p du muz ve hak kazandı muz *' v ncı, 18 sene evvel bu n, 
mhuriyet idaresi gctırmi tı. lş 
bu ün o buyük ve tarıhi gu
n yıldonumudur. Onun ıçin 
yr m y pıyoruz, onun içın se

yoruz. Ne yazık ki, bıze bu-
nu, 18 sene evvel yaratan en 
yu umuz Atatürkiın fani var
bızden uzaktır. Tek ıstırı:ıbı

z odur. Fakat kahpe olum 
ndi kendinden utansın, onun 

en sadece fani varlığını ala-
di. İste bugün başımızda onun 
ız mesaı arkadaşı lnönu oldu
halde tam 18 milyon Mustafa 

mal, 18 ınci Cumhuriyet yılı-

YAliN: 

e 

SAMI TE.'ZI~ 

TAN 

tün millete karşı, d"rl~ıtc et 
tıgi nıesuhyetı:ı icab.ıtuıu tcv· 
fiJ, hareket wrurıdi:, 
İ met Pa anın bu kuvvetli ve 

ikn edıcı sozleri, dm yenler u
zermde buyuk tesir husule g t r
dı ve son tereddutlerı de ıza e) c 
k fı g ldı. Bir ar lık kursu) e 
g l n merhum Abdurrahman Se· 
ref B y: 1 

"E k:ıli hükumetin tndadına 
lüzum yok. Hfıkımıyt bila kaydu 

rt mılletindır; dediUcn sonra, 
kime sorars nız sorunuz, bu, Cum 
hurıyettir. Dogan çocugun adı -
dır. Amma, bu ad, bazıl nna hoş 
gelm zm , varsın gclm ın.,, 

Fıı ka ıçtımaından sonra, Tür
kiye Buyuk Millet Meclisı top • 
landı ve teşkilatı esasiye kanu -
nunun bazı maddel rınin t dıli
ne dair teklıf butun mebuslarm 
"Ya asın Cumhuriyet!,, sada. n 
ve alkışları arasında kabul edil
di. 

29 - 10 - 941 

Türki~ c Ciiınhuriyctinin demir ve çelik abidesi: Karabük fabrikasından bir kö~ 

ızı yıne onun manevi varlığıy
kutluyoruz. 
Ebcdı ve ölmez Şef Atatürk 18 

* " ugün, 29 Tşrmievvel 1923, Cümhuriyetin onuncu ) ıldönüm ünde Ankarada Ya.ı>ılan mernsün· 
den bir görünüs 

mcmlekein h r şehrınde, 
m<.'buslardnn bazı kimseleri Mec- her kasaba ve köyunde halk so
lıstekı od ına davet eder k 28 - kaklara dokulmuş, hatipler n 
29 Birincıteşrin gecesi İsmet Pa- Cumhurıyetın faydnlanndan b .. h 

akıyetMeş 
Hmhuriyelt 

A 

raıı evvel Cüınhunyetin ilanına tabiycnin muvaffakıyetle 'tatbi -
ddum eden gunlcrdeki va7.ı- kınden başka bır şey d ılclir ve 

yle izah ediyor: 26 Agustostan 20 Eylule kad r 
'O manlı devletınin dahil bu- devam eden askeri harekôt ıse 
dugu grup, harbı umumide butun yurdun mustevlıden te -

up olmuş, Osmanlı ordusu mizlcnmesinı intaç cd n büyuk 
r tarafta :zedelenmiş, şeraıti a- 1 bir basarılar sil e esıdır. Art k 
r bır mutarcke imzalanmış. Btı vatan kurtulmu tur ve şundı 
k harbm uzun seneleri zarfın- yapılacak yeg ne şey de onu bı-
mıllet fakir ve yorgun bir la kaydu şart istik ale ve m1Jlı 

de. Mıllet ve memleketi har- hakımıyetıne kavu turac k yol
umumıye sevkedenler, kendi larda her an artan bır hızla ılı.:r
yatları endışesıne düşerek !emekten ibnrcttır. 
rnleketten firar etmişler. Sal- Mudanya, Lozan, Vahdettinin 

t ve hıliıfet mevkiini ı ıal kaçışı, saltan tla hil etın ayrı
n Vahde tın, mutereddi, sah- h_şı, Ankaranın hukumet mer ~e
ı ve yalnız tahtını temin ede- zı scçilisi, adım adım buyuk he-
ce nı tahayyül ettiğı deni defe doğru y klaşılın kta oldu
ır r ara tırm kta, Damat gunu anlatıyordu. Bır aralık Ve 
t P anın rıy et ndeki ka - kıller Heyetının istıfası uzerıne 
; acrz, hnysiyctsız, cebin, yeJ ycnı heyetın intihabı sır sında 
P dı ahın iradesine tabı ve kar l ılan zorluklar, Tuıkıyc 

unln b rnber şahıslarını vikiı· Buyllk Mıllct Mccli i hükumetı-
edebılecck her hangi bir va- nın adını koymakta dnh1 f zla 
te razı. Ordunun elındcn es- beklemenin luzumsuzlu !Unu ve 

a ve c phancsi alınmlS ve a- hottiı birbirine zıt ceroy:ınlarm 
nmakta ... ,, baş gosterm kte olması buodn * * * suratle hareket lazım geldı tnı 

Her şeyin bitmış sanıldığı Vl? gosterıyordu. Ataturk cic oy.e 
herkesın boyle diışundugu yaptı. 28 Teşrinıcvvcl gumi nk

ır sırada o yenıden başlamak şamı Meclıs bın smdan ayrılır -
•llk~ll'armda: ken korıdorda kend ıne ıntiz r 

' Bu vaziyet karşısında bir tek eden Kemal ttin Samı ve H ııd 
rar vardı. O da hukımiyctı mil· Paşaları bılvasıtn Çankaynya ye

ye mustenit, bılu kaydiı şart me e çağırdı, I m t P, , Fethi 
·il yeni bir Turk devleti te Bey \ e Kazım P ya c!a kendı

etm k! Esas, Turk mille•mın siyle beraber gelm l rmı soyle -
y iy tlı ve şerefli bir mıllet o- dı. Koşkte tesadüf ettıgi o za
ak ya amasıydı. Bu esas anc:ık mnn Rıze mebusu bulunan Fuat 

"""'"' ...... '"'·li tamme malıkıyetlc tem n ve Afyon Kar hısar m bu u bu
n bıl r. Ne kadar zengin ve lunan Ruşen E ref B ~ 1 rı de ye 
r h olursa olsun, istıklalin- mege a)ıkoyclu. Ataiurk nut -

n m hrum hır mıllet, be eri - kunda bu mtih ·m kar.ırını fü sıl 
ı mutcmcddıne muvacchesın- bildırdıgım yle anlatıyor: 
usnk olmak mevkıinden yük- "Yemek e na ındn; yarın 
bır muameleye kesbi liyakat Cümhuri~ et ilan edeceğiz! De-

mez._ dim. Hazır bulunan nrknclaş· 
Bınaennlcyh, ya istiklal ya ö- lnr derhal fikr'ınQ.,i~tiral~ cttı -
m',, k'T. O dnkil adan itıbaren, ne 
Işte balas1 hakiki istiycnlc - suretle Jıareket eclcce •imiz h.ıl 
parolası bu olacaktı. kında kısa bir program tcsbit 

Ataturk, 1919 senesi mayısının etıııeğe ve nrkadnsları bu l ol· 
9 uncu gunu Samsuna ayak dn tanif ctme~e bnslndı.~ , 

tıgı zaman, kararını çoktan "O gece, birlikte bulunduğu 
rmı bulunuyordu. Bu sebeple muz arkı!lln<:lar <'rkcndcn beni 
rhal f alıyete geçiı, aynı sene- terkcttilcr. Yalnız ismet Po-

23 temmuzunda toplanan Er şa, Çnnkn~ ac a mi afir idi. O· 
rum 4 eylulunde Sıvas kong- nunla basba ıı kaldıktan on· 

nın verdıgı karurlar ve 1920 ro, bir kanun lfı~iha ı mıis"ed 
sının 23 nısanındn Ankanda desi hnzırlndık. nn mtisveddc

yük Mıllet Meclısinin açılışı de de 20 Kanunusıını 1921 tnri 
unun adım adım tatbıkıne ge- li teşkilatı e aı.i:) e kanununun 
mıs olduğunu gosteren birer şekli de\ leti tcsbit cdl'n mad· 

v ıadır. deleı-hıi tadil cdco birmcl mad 
Fakat "hakimiyeti milliycye deyi ı;u surcllc teshit ctnıiş

m temt ve bıla kaydu şart mus tim: 
t il bir Turk devleti tesis et- "Tiirkiye de" lctinin ııeltli 

k,, yalnız buna karur vermek- hükiimeti Cunıhuriyettir,, 
tahakkuk edemezdi ve bu ka- * * * 

nn Erzurum ve Sıvas kong Ertesi gun, "29 Tc rinievvcl 
ıyle teyıdi de kafi degıldı. 1923 paz rtcsi,, o ed~n v-

r eyden evvel vatanın hanmi vel s at onda H lk Fırkası grupu 
me ne girmiş bulunan duşma- toplanmış ve Vekiller Heyeti m~ 

urup atmak ve dahildekı en - tihabı hakkında muzakereye b -
l rı de ortadan kaldınnnk lu- lamıştı. Bır çok mebuslar soz a-

zımdı. Iıyor, Vekıller Heyetının intıha-* * * bına ait başlayan müzukere ve 

5 Ağustos 1921 de oaşkuman- munakaşalar uzayıp gıdıyor, f1-
d sıfatiyle Mustafa Ke - kırler dagılıyor ve her mebus bır 

n al Pusa vatanın kurtarılmac;ı başka hal çaresı teı;uf t.:dıyordu. 
in yepyeni bir tabiye knıdesi Bu sırada, Atatiırk, Ç nkayuda 
• au. bulunuyordu. Fırka gupu toplan
Hattı müdafaa yoktur, sathı tısında Reıs, muzal;: ren•n kıf y~ 
daf a vardır. O satıh butun tinı reye koymuı; muzakere k fi 
ndır. Vatanın her kanş top- gorüldukten sonra da okunan t· k 

ı vatandasın kanıyle sulanma· rırlerden Kemalettin Sami Paş 
a t rkolunıımaz. Onun ıçm, nınki kabul olunmuştu. Bu lak -

u uk buyuk her cuzu tnm rir heyeti umumiye namına A
u undu u mevzıdcn atılabilir. taturku umumı re s Slfatiylc me

t, ku uk buyuk her cuzti tam selenin halline memur edıyordu. 
dur bıldı i noktadan tekrnr Ataturk içtımaa davet edıldi ve 
mana karşı c phe te kil ede - toplantı sah:muna gırer girmez 

r k muharebeye devam eder. Ya· dogru kiırsuye çıkarak: 
nındaki cuzu tamın çekilmcğe "Efendiler! Heyeti Vekile 

cbur oldugunu goren ciızutam intihabında tcscttütü efkar 
r ona t bi olamaz. Bulunduğu hasıl oldu'iu anin rlmı tar. Ha· 

m vzıde nıhayete kadar sebat na bir saat miısaadc buyurun. 

I
'- ve mukavemete mecburdur.,, Bulacağım sureti halli :ırzede-

22 gun gecelı gundiızlü devam rbn.,, Dedi. 
e n S rya muharebeleri bu Bu bir saat zarfında Atatürk 

a ile birlıkte hnzırladığı tekhf scden sozlerını dinlıyor ve sonrn 
kanunu musvedde i etrafında on- seslerinın bı.itun kuvvetiyle b:ıgı
larla uzun uzadıya göru tu. Üğ· rıyor: 
l den sonra, saat 13,30 da, tek- Yasasın Cümhuriyet! .. di D.uru~ z 
rar Fırka umumı heyeti toplan - Sonra Ebedı Şef, Buyuk Önder, 
dığı zaman, Atatürk kürsüye çı- Ataturku mınnetle anıyorlar. ali ve iktisadi kapitülasyon 
karak kısa b r iz htan sonra, N"hayet saflarını sıklaştırıp ların a ırhgı altında kn· 
kanun proje ini okunmak üzere birbırıne daha fazla so ulm k su ı n O manlı ımparatorlugunda 
k:itıplerden birınc verdı ve kür- rctiyle yekpare bir kutle hnlınde memleketin nefine olarak ih."t sadi 
süyı.i terketti. gö lerini şan ve şerefle dalgala - yuruyu diye bır hareket kabul e-

Munakaqa baslnmıs ve gittik- nan bayın ımıza dıkerek hür, dılm ni icap ettirecek hiç bir e
çe har retlenmı ti. L hte soyli - müstakıl ve kuvvetlı olmanın 'er ser yoktur. Ecncbılere tercihan 
yenler de vardı. F kat, do ru - dığı zevk ıçınde. Kahr m n ve veril n ımtiy, zlar, şirketlerin ku
tlan do ruya al yhte olmam lda ş nlı Tiırk ordusunun çelik b • rulma ında ecnebi sermayenin ha 
beraber, bu muhım işin bır ç r- zulu ve ya ız çehrelı M hm tçık- k ınıyeti, her hangi bir ekonomi 
pıda h lledılm ine tara t r ol - krının ge ını guruıl s yre da- ı nde ecnebilerin daima patron 
mıyanl r da g zc çurpıyor ve lıyorlar. mevkıınde nufuz sahıbi olarnk 
onları susturmak pek de kolay 1 Butun Türk vatandaslnrı bili - kabul edilme ı, Cümhunyetın iliı 
olmuyordu. Bu f kirde olan r: yorlar, kı bugun, yurtlarında ve nına kadar Duyunu Umumıyc 

" -Evvelfı hükumet buhr nı- buc klarında efendi ol rak y · adıle h Ikın sırtına yiıklcnen itd
nı halledelim, sonra sekli hüku- yabılyorlarsa, bunu, Mıllı Ş fın bu u ce imin ezici yuklcri Tür
mct m s le ıni gbni ürüz. T s - ardında bır tek vucut gibı top- k ye halkının iktisadi salında ue
kilfıtı e ıye kanunu öyle cc!Icl- hınarak 19 yaşına b an Cümhu- fes almasına bile imkan verdir-
kalem t•dıl edılcm z.,, n)eti ve Cumhuri)et Turkı) ı- mem ştır. Demiryolları, limanlar, 

Diye ıddia ediyorlardı nın hudut! rını gozlerıni kırpma tramvaylar, sular, tünel, c ektrik * * d n ve yurcklerinde suphe ve tc- h va g zi, ecnebi gemilerın seyru 
ünakaşalar uzayınca İsmet reddude yer vermeden canforını seferi, maden isletmeleri, reji, 
p soz alm k ıuzumunu fedaya azmetmiş olmalanna borç- tonbeki, tuz işleri hep muhtelif 

tmı tı. Pa a, kursuye gele- ludurlar. ist krazlar ve m li sebepler do· 

r·-- Yazan: ---
= i Lutfi Ari.r. <EN ER i 
i e =·····---·---..... ------·· 
idi. Muhtelif iktisadi birlikler ve 
teşekküller meydana geldi. Za -
man zamnn iktisadi nesriyat ya· 
pıldı. Esnaf ve tüccarlar ar<ısıu -
da mütekabil munasebetler tesi
sine çalışıldı. Bütiın b~ yolda 
sarfolunan gayretler netıcede ve
rimsiz bırer mahiyet alarak sô -
nüp gittiler. Umti:mi harpte çok 
para kazananlar olmuştu. F kat 
iktisadi hayatın kaide ve pr n -
siplerıne agah olmıyarak kazanı
lan bu servet, anormal bir zama· 
nın devamsız kazancı olduğu 1-
çin elde tutulamiyarak zıyan uğ
radı. Bu vazıyetten yine gayri 
müslim nnnsır ile ecnebi serma
yedarlar i'stifade ettiler. Şehnn 
en miıhım ve kıymetli gayri ıncıı-

Ura olunmuş ve hayvanata lnz olan 
ilel ve emrazın def'i fçln cdcviycl 
m hsu a tertip olunup bu cihet dnbJ 
bir fen -i- m h us feklinl almış ol• 
makla i bu mebahls -i- fenniye funmc
nin anhyacagı veçhıle y ılıp mcsclJ 
bir tarlanın k ngi nevi hububat zer'ıne 
kab l ol ueu ceza v sn yle topr l'1 
ledet hW tayin ve ab t cdilece-ı 
ği açık suretle tefh m ve çift al t ve 
ed v tının mukemmel numuneleri ra~ 
velh ıl Avru dn zıra te daır mukad· 
dem ve mu r vukubul n ke fıyaı 
ve ter kkıyat b yan olundukta mcm • 
lıki h nede e r ·İ· celil -1- z ra Uıı 
ter kk ine med r -ı- kulh olacag 
derkar olm kla ılab,." 

memleketi 

dedı ki: Günün Sakaları layı ıle ecnebılere inhısar ettırıl-
''1 ırka reisinin teklifini, kn· mıs imtiyazlqrdandı. 

kulatını ellerine geçirdiler. u 

bule, ihtil'RÇ, knt,idir. Cihan, 
b zlın, bir şekli h hkfmıet gö • 
rii hi timüziı bili~or. llu mü
zakcratımızı bir neticeye rup
kdip ifade etmemek zaaf \ c 
t~ ettutiı ıdnın den ha 1 n lıir 
§C~ de ildır. Bir nol.."tnd, n 1 ah 
scde)im: Avrupa diplomntları 
Lu hu usta heni ikaz ettilc'l' \ e 
d detin reisi ~oktur dediler. 
~ •I 1i hazırınızdakı reis, mcc i 
rci .. ıdir. Deme] ki, .;iı bir 
lı ı ka reis bekli) orsunuz. Di~ e 
ıJ ·ı, ettiler. A vrupanın dıi lin 
ce i i tc budur. Halbuki, hız, 
bö~Je dü ünmiı~oruz. Millet, 
hakimi) etine, mukaddcrntınn, 
bilfıil 'az'iil)cddir. O hnlde, 
bunun ifndei hukuki) c ini ôy
lemd.tcn ni~in çekinboruz? 
Reisıc:liınlıur olın dnn Ba \ekil 
intihabı teklifi, knnun uz olur. 
Bunda süphc)c mahal ~oktur. 
Baş\Ckilin intihabım k nuui 
'e mümkün kılabilmek icin, Ga 
2i i>a a Hazretlerinin tcklifinın 
kunımiyct kesbetmcsi J, zıın • 
c!ır. Zaafı umuminin iılar., .... ;n. 
de ın:ına yoktur. Ji'ırknnm bti-

Cümhuriyct Devrinde : hu ulo getır n amil, bır çok ~ • 
Her hangi bir imtiyaz verilir- yccek m ddcl r n n har çt n m re 

ken m l ın varlıb'l \'e ıktısadi Milli inkılaba kadar devam k t 1 hal lm olm 1 
h y tı k· le bılc alınmaz.Iı. Ma - eden bu vazıyet, Cumhu- Sebzelerin envaı ve muht l 1 

n hut 1 p tülasyonlar, 'I'urkiye hu· riyctin ilfını iızerine tedrıcı bır ! meyv lor bile h rıç memle t , 
• dutl rmı çenbcr ıçınc almış de- surette sarsılma ıa va yıkılın ğa j lcrden g t r lm ·te ıdı. Bu d • 
mır m ng nelerden mamul bir başlamıştı. ~ubadclei ahalı n~tı- yın, unun, pırı cın, ker ve p t 
tazyik m, kinesi halinde ısliyor- cesınde gayrı :.nusl~m anasırın ye rolun hep ı yabancı m mlek t • 
du. Po talarımız bile scrb st de· r.ne kısmen o.z 1:uıkle: _geçtıler leni n gelıyordu. 1298 sencsınde 

idi. Memleketin içinde kemiri- ve bu~lar yem Turk.yen1 ıı .• ıüı - henüz fa Uyete geçrni ol n 1 . 
cı ccn bı te kıHitı çalışıyor, Turk sadı bunyeslnde kuvvetli bır mev tanbul bors ında bu m ddele • 
yurdunda her Turk bir esır gibı kı tuttular. den b zılann n topt n fıyntlnrını 
muamele goruyordu. Ne ferdi ne ~ür~ ~atandaşl::ı~nıu .. fcrdı ve ner den getırildikl rini tedk k 
de içtim ı bir ekonomi varllğı ve ıçtı?1aı. gay~etl7rıle Türldyo::- eders k Osmanlı unparatorlu u 

T m kalmamıstı. Bu haı Meşrutiyetın de ıktısadı bı~ ınkisaf b_aşlamış- devrınde zır atın ne k dar ıpliı• 
ortalarına k d r devam etti. tı. Devlet dahı z_aına.nın ıcapları- dal olduğunu açıkça goruruz. 

• • na ve memleketın ıhtıyaçforına Sert bu daylar Basarn.byadan 
l\1cşrutıyct Devrındc : gôr~ yeni iktisadı hır. ~:ogramla Ioh·a, Ko t nceden getirilir ve ~ 

. . . t. fnnlıyete geçerek kapıtulasyon - z m n 20 okka olan hır İstanbul 

Turk mıllctı, meşrutı) e.ı bc· ı tarı kaldırdı Ticnreti serbcs bir k l 32 k tılırdı y · k · · . ı esı uru a s . ınc 
. .. n~m emekte gecı ·mcmıs· ı vaziyete koydu. Sunayı, Umran Ezof, Hocabcl-. ve Efl rtan get:rı 

tı. Çunku, kol lıkten u anmıs projelerıle fabrıkalar kuruldu. len yumu k bu dayl rın kil~ i 
ve ıktı dı e. aretten. kurtulma~ imalathaneler nçıldı. Demıryolla- 35 kuru a: las, ı mailıye ve 
cın (t cbbusu ahsı} 1Jmtlesırıı rımız soselerımız ve limanı rı - H b kt t ı la k · h t k ' • oca en g rı n mı ır r ı-

ortaya atarak tıc ret ayn ına a ~ız yapıldı. Ecnebı sermaye ı y~ lcsı 16 kuru , Tunad n getiril n 
rıştmı t~. Hal~u ki, .b~ ışte başa- rıne devlet ve mıllet sermayesı arpanın 15 kıyyesı bir Istanbul 
rı sahıbı olabilmek ıçın sermaye· kaım oldu. k"l he bil 16 k t l 
ye ihtıynç vardı. Fakat sermaye Netıce itibarile bir iktisadi dıı eHsıo sba"ktce urul ş1an40 sa~1

1

6
1

0r T k lm · ı · d , . .. . ea " n çuva ı -ur _o
1 

. ıyan ~nasırın 
1
e ın e '\ e Turkıye vucud buldu. Bugun bu kurus arasında dört nevi beyaz 

ecncbı umayesınde bu unmakta Turkıye, dunya m hetinııı gıp • un ıthal olunurdu. Hollandadan 

-----------------------------------------~ ~filnı~ek~w~~erut ~nı- v~tl~ın~gcluUknsekerl~m 
nan b~r me~leket~ır. Bu saadetı bır kantarı (44 okk ) 200 kuduş 

ıı ... ···•······················· .................... . 
,~.ıum=ff_Y..~.~.!.!:.~.~.~ .. ~ ... -U=muuı:ıı hepımız benı~_semış. ol~uğumuz ve Tı1J e t n çuvalla getiril n 

gıbı, bunu Cumhurıyetımıze ve A vu turya k rının bır kan tan 
onu yaratan Ebedi Ş~f Ataturkle 200 J uru tan atılıyordu. 
onun peyki olan Millı Sef Inonu- Cen ved n ge n İtalyan ve 

t e İnönü Tiirk Birliğinin tim alidir. e Türk, ö'iiin, çiJlıs, giivcn. ı: 

ı
• e Atnttirklc bfaim kndnr insanlık tn e Htirri)eti matbuattan mi.ite\ cllit mah:ı- •: ne borçluyuz. Rızon pırınç rının çuvnlı 39-42 

öğiiıısiin. zirin vasıtaı izalesi, ) ine hiirriyeti nıatbmıttır • 
e F,n büyük eserimiz, Ciimhuriyetiınizdir. Ciimhurh et, fazileti alılfıkiy~ e mü.stc· ı 

Ziraatte İnkılap kuruş ara mda ıdı. l\ mleketimıL 
de y tıştırılen m hsulat ıse bır 
mıktar ç vdar, bu d y, Ad a 
ve İzmird az mik rda pamu .. , 
tutun, afyon, hır m t r arpa, ~ u
laf ve kuru f ulyedcn ıbar tti. 
Bunların da m kt rı müh m t ır 
yekun t ı kte ıdi. O -
m nlı imp or u ru z manında 
hükumet t r ınd n Avrup a 
zı at tah ilı ı n 'on r len ta -
be mıkt n on kı d r. Bunun u u 

• e Biiyiik Millet Meclisi Türk iradesinin nit bir idaredir, Ciiınlıuriyet, fazilettir. : 1 temmuz 1297 tarihinde in-
ı ka.}nağıdır. e l\lillctimizin, bütiın hal a)iki aıılnmnl.ta • tışarına müsaade edilen 
; e Milletini sev ve sevdir. gösterdiği rü~t ve kabiliyet, şayanı iftihar - : memleketimizın ilk zıraat gaıete 
• e Türl ... genci! Atatürk Cünıhuriyeti sıın:ı dır. : sinin baş yazısından (Osman ı 
ı emanet etti. e Siyasi, nskeri muzafferiyetler, ne kadar • memleketinin) zırni vaziyetim an 
ı e Diinü unutma, bugiinii iyi anlarsın. bıi• lik olursa olsunlar, iktısndi muzafferi - ~ı hımak mumkündür. Ilk zııaat g:ı 
• • Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. yetlerlc tctvi~ e-dilmczlcrse kazanılan znfcr~ .: zatesi mesleğim ve takip ed ce-
• • Da ".'ilan çöker, daima bir, daimn toplu. lor payidar olamazlar. ..,..,!Qeı_ 1• ği yolu şu cumlelerle izah etmiş-

• Türk \atam bolünmez bir biitiindiir. e Hiikimi) et, 'erilmez, alınır. ;: tır: 
e Millı ıkh adı Ciimhuriyct 'nrnttı. e . Ulletin nıcnbaı, ha:) atı içtimniycninl •: "Mem::ıliki şli.hanede fen -1- ziraat 
• inandılar, döğliştiiler, kazandılar .. Bırnk- esnsı olan kadın, ancak faziletkfır olursa vazi- f kadım -ul- e;yyamdıı mer'i olan usulu 

tıkları cmnnctiıı nöbetçisiyiz. fc mi ifa edebilir. ııtıka dairesinde kalup Avrup da ııe 
• imtiyazsız, sınıfsız bir milletiz, o Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame ... ilm -i- kimyıının terakkisinden nli. 1 

ı .. etrübei arazı tahlıl olunarak mevad -ı-
•t e Tiirk inkıliıbı Türkiınclür. eden sizsiniz. Siz, almakta oldugunuz terbi- 1 mıiterrckkıbesıwn kangı inde kıllet 

1

# e Vatanımızın millctce koruyucusu.} uz. l c 'e irfıın ile, insanlık nıczi) etinin, vatan jt ve Jıangi 'nin kesret görulur ise ana :

1 

• Ne mutlu Türküm diyene! muhabbetinin, fikır hlirriyctinin en mubah· : gore hububatı munasıbe zer'edilmek 
ı e Cümhuri~et (olmaz) ı (olur) yaptı. betli timsali olacaksınız! ıı• gibi bir takım keşifler icra ve etrübei 

mczariin kuvvei nam!;yesi için madeni e Türk ordusu düşmana dilşmnıı, sullıe e Bugiine kadar istihsal ~ylcdiğimiz mu - gubreler tertip edilmiı ve bihusuıı 
dosttur. vnffakı~~etlC'l"~ bize ancak tern~ki ve me<lcni· 1 kim;yagerandan bir çok hükema bun 

:ı e Tcnbcl adam kötü vntandnştrr. yete dogru hır yol nı;mıştır. Bıze ve nlıfadı • f mumasil bir takım kanunlar ke,fcde-1! e l,skinin sonu Sevr, ) eninin başı J...ozandır mıza dii~en va~ifc, bu yol üzerinde tcıeüdiit- !: rek .adeta kimyayi ziraat ı;amıyle b. r 
•; e Tnrihlc ) a ıtız, en genç milletiz. siız il rlcmcktır. •• fen-ı- m. hıms vucude gclmış ve fen ı-
•t e Halk: içinde, halkla beraber, halk için.. e Her türlii muvafinkıyetin, her nevı km. U cer -i: eşkalın. fev -u· m yet savvur 

it • Cümhuriyet Halk Partisi halkın par- vet n kudretın menbaı hakikisi milletin ken- ~ı ı ternkkısı mUlfi.bısesiyle ziraate d ır h 
• • • • • .' 

1 
• rikuHide olan ve edevat ve lokomob•l 

• tısıdır. dısıdır. • makinelerin ic:ıt ve ara:r:'nln snltkı V'" 

,;-::::~..::::::: ::ı:ıı:.ıuıı.uııı:ın-:ı::=ı:::::.u!~ııu:ıu..:ıı:::.:I •msı içın suverl ad.ide keı?f ve ih-

Turk ve y 
tandaşlard 
mı tır. Bu vatanda l.ır bılah re 
O m nlı ht um t n n zır t ne
z r tmd tav ' H Ik lı z t 
ve orman m t b nd mtia!l m 
olarak çalı mı l rdır 

Me ru iyet n il ınrna 
kcndı nam ve h sap! rın Avru
p da tahsil edenlerın de m k• ı 
sekız kisidır. Bunlar dn m m c -
kete avdetl ı nd n z r t m m r 
!arı r sında ,} r lm r. De 
mek olu)lor kı z r 
baytar· tah ılı y p r 
hukum t n n z 

(D 
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e Maarif İslerı 
' 

Vaziyette • 
erı 

il' ıalar doluyor taşıyor - Hayat ucuz - Bmıliıı;; 
katar ve istas.yonlanmn lıususiyet ve garabetleri 

-5- duruyor. Du hususta, İstanbul 
b 1 ı)e ı iktı at mudürlugünun 
ehemmiyetle nazarı dıkkatıni çek 
m k ıstıyorum. Şehrimizdeki Io- inşa edilmekte o lan Çiğli köprüsü 
kan a ve gazinoların musaddak ta 

1 rifelerı bırer tancdır ve mtiesse - • ı k k 1 M ı ı • 1 • d 
se sahıbı tar~fından gozı~ görü.- 1 o u ua ım erın en 
len degil, gozlc gorulm yen hır 
yere guya asılır! Bu yuzden, gar-
son ıle muşteri arasında vakıt va z G • • ı • L• t • 
kit ihtilaflar çıkar. Halbuki İzmir a m 0 ren e r 1 n 1 S e S 1 
b~ledıy~s nce, mesele, rasyonel 
bır ekılde hallolunmuş: Her ma 
sanın üsttinde tasdıkli bir tarife 
mevcut kı1 munderccatı meyanın 
da ik yet telefonunun numara -
sı da yazılı. 

30 ve 25 Lira Alacak Olanlar 
man, Kornadan Ce\ ~<;t Sayın, Paşa
koyden Mukbil Kısakurk, Samandı
rndnn H. Hu nll Tanal, Yayalardan 
Turhan Uğurkan, P !'ldik 1 den Se
m ha Toygnr, Hüseyin Tarhan. 

Silivri okull rmdan: Ortaköyacn 
M. Zaim Atalay, Akvlrand n Y. Zi
ya Fıllz, Beycelerden Sab hat Nıron. 
B. Kılıçlıdan Sab'ha Do an, CeUUi
ycden Nurıye Alk n, 4 üncil pansi
yonludan Seniha T r., Fetedcn M, 
Emin Er' , H raççıdan Sezai Gün
dUz. S li p d n S dıka Çardaklı, 
Ortaköydcn Hnydar llızver, Cüccscy
menden H. ırrı Şallı. 

Çat lca okul! rınd n: 3 üncuden 
Cc\det Ti.lzuo, Sabite Alper, 2 ncl
den .Muza!!cr Seyhun, Büyükçekme
cedcn Hurı er Comert, Ç km klıdan 
TalUt GUmıy, Ç kı!oan Zuhtü De
mir urt, Firdevs Yuc 1, Kumburgaz
d n Sel mi Sungur, Çoplilccden Se
lım Turko lu, Elba ndan İ, H kkı 
D ruoz, H dımkoyden H. Hayri Ar
ba -, İstiraıt_c d n Zcnra TüJLimct, iz
zetUnd n :Nazıma Türköz, İh an ye
den Ayşa Volga, K ırıılob dan Hilmi 
Or ip, Karacakoyden İhsan İklzknya, 
O man Özel, Kest nelikten K z.ım 
Öçnl, K bakçadan Tcv!ık Tezcan, 
'lımnrsin odan Fa ma Arcan, Ova

)'enlecd n Fatma Candan, Aıif Şe
nol, Omerliden Nazmıye İçsel, Boya
lı tan Pertev GU\ i'll, Yeniköyden 
Kamer Şenol, Yazlı uın Remzı Tez
e n, H cıma lıdan Fazilet Utkun 
Bakır öy okullarmd n: 2 mc

0

den 
~em 1 Tunç y, Mu t fa Gilrluk, 'le
diha Tulg r, Rl!at Öı der, 3 üncüden 
:!< e Al n, l ıncid n Bel ıs Uygun, 
4 OncUdcn Ş d ye Mutlu, 5 ine den 
Uit !e Ac r, Avcıl r 2 den Nıg r I
t n k, .Mahmutboyden Mete Alaygiı
vendi, Kııyabaşıdan S adcttfn Azı coy, 
1' llkoyden Nazif Arel, Firuzdan 
1u errc! Atayık, 4 uncüden Mediha 

Ert n. 
Şile okull nnd n: Ağv dan Vahit 

Soy lan, Azize A c n. Hecizden Sa
Ml B 1 ç, De lnnerıçayırından Ali 
cŞnm te, 'UObeyl'den Kadir MumC'U
o Iu, Üvezllden Zuh t ı Sun 1, K ra
bcyl' d n Sal h tt'n Eıdencr, Yoylalı
d n Nazmi O eren, 

Ynlovn okullarmd .... n: 7 ncl pansi
yonlud n Burh n Tun turk. Merkez
den N h 1 Ç Unel, Nuriye Ünver Ü
nal, Hikmet B en, A köyden K. Fa
ul Söz r, S ğuc kt n Ru tü Acun
tit:' er, Klrnzlıd n Cemil Öztürk, 

l _A_s_ke_r_lik_l_şl e_r_i _I 
SUBEV" DAVET 

Be iktaı Aakerlık Şubesi Ba kanlıfıııdan: 
Sub mı de kayıtlı yedek nakliye tc meni Avni 
B lgc (42198) n n vcrd fı adre te bul nma· 
d ı ve en i arlar tdtıı varıfnı c tef 
ti tc bulunduğu polıs ya ıs ndan anla ıfmııtır. 
Bu ıubayın çok acele ıubc ize m racaatı 

LUI 
1 ----- •tw 

eli 
et Mutlakiyet Mesrutiyet Cümhuriyet 

V C.. h '. ' z· " Demek Maarif 
e um urıyette ıraı, Demektir ... 
iktısadi Durumumuz 

{Ba!itırafı 5 incide) 
lı kadın kim? Madam B t rf 
rolunti yapan bu mugannıye b r 

(Ba~ tar fı 6 mcı sayfada) 
rine alanların miktarı yirmi ki
şiyi gcçmemekt~ır. Bu mute -
hassıs zavatın, memlekette kur
mak ıstedikleri yeni zfraat rejimı 
ile mevcut olan ıptıdaılıgi orta
dan kaldırmak mumkun olnma -
mıştır. Bunun bırıcık sebebı, Os 
manlı hukumetinin geniş nrazisı 
hakkında her hangi yeni bır es s 
kurabı.lecek veya zırai bir ınl.ı -
lap vucude getirehılecek kad r 
cografı, ıktısadi, içtımai maluma
tın elde edılememiş olması ve <la 
ima genişlıgı artan meçhulat ve 
ananelerin tesırleri altında k:ılın 
mış bulunmasıdır. 

l\f eşrutiyetten Sonraki 

Vaziyet: 

Meşrutiycin ilfını üzerıne 
her sahada mılli bir feve

ran başlamıştı. Köylü ve çifçir in 
memleketin hakıkı sahiplerı ol -
duğu, topraga istınat etm 'yen bir 
kitlenin me.rutiyet inkılabını t,k 
viye edemıyecegı ileri suruldu. 
Şehirden koylerc muhaceretlerin 
ıstihsali artacağı ıddıasıle teşvi
ka t yapıldı. Osmanlı memleketı
nin bir ziraat m mlekcti olduğu 
ve ancak :zıraat sayesinde mem
lekette refah ve saadet husle ge
leceği kanaatile yeni zıraat teşki
latı kuruldu. Vılfıyetlerde, kaza
larda zırai kalkınma içın tedbır
ler alındı. Zıraat mektepleri nrt
tırıldı ve Avrupaya yeniden ta
lebe gonderıldi. Zıraat makınele
rinin fayda ve kolaylıklarını ta
mim için ç 1ı ıldı. Fenni gubrele
rin tccrub 1 rı yapıldı. e 

Ziraatin muhtelif şubelerinde 
başarılar temıni için Avrupadan 
bir çok zıraat makmeleri, damız
lık hayvanlar, ıslah edılmış to -
humlar celbedildi. Fakat butıin 
siyasi fırkaların sık sık tebeddu
liıne saik olduğu ziraat nazırla
rının ve nazırların tesir ve nufuz 
ları altında kalan mildurl rın 
bu mesaiyi hakkile başarma! n -
na imkan vermiyordu. Meşrutı
yetin ılanından sonra ziraatçıler 
arasında yemden fikrı ve ılmı bır 
tesaniıt belınnıştı. Zırai n riya
ta kıymet verilmış, çıfçiler der
neği gıbi memleketimizde ilk zı
raat cemiyeti kurulmuştu. 

Bir kaç ziraat gazetesi neşro
lunmuş ve yevmi gazeteler de 
ziraate ait yazılara yer verılmı ti 
Meşrutiyetin halle ve bılhassa m1.1 
nevver t baka uzerınde yaptı ı 
fikir ınkılabı netıcesile, memle -
ketim z bır ziraat memleketıdır. 
kanaati zail olmağa başlamıştı. 
Bunun yerine; m mleketımız bir 
ziraat memleketı olmalıdır ve o
lacaktır iddıası gittikçe kuvvet 
kesbeylemi tı. Çunku: hala, A • 
merika ve Rusyadan memleketi
mize un ıthal edılıyordu. Ha a, 
şekeri, pirinci, sebze ve meyva
ların bir çoğunu hariçten ıthal 
ediyorduk. Adana ve Mersınde 
bile Amerikan unlarından ekmek 
yeniyordu. Umumi harpbe kadar 
zirai vaziyette bilhassa istihsa -
latın tenevvuü ve yekununun 
kabarması bakımlanndan eh0 m -
miyetli bir terakki mevcut değıl
di. 1328 seneSlnde neşrolu ıan 
zırtıat istatıstiki için vilayetler -
den malfımat istenildi i bir sıra
da Diyarbakırda bulunuyordum. 
Vılayetin erkan ve eşrafı ziraat 

dairesinde toplanmış ve kendile
rinden NC'zaretın sunllerıne ce -
vap ı t nılmıstı. Her hırı bırer 
çiftlık sahıbı olan bu zavatın 
bırıbirlerıne gösterış yapmak 
mak dıle hırı. ben senede b€Ş 
b n bu day donum ektirır ve bır 
mıl~ n okk • lırım' Bır dı0 rı, 
yuz b n koyun yalnız bende var
dır... Bır uct ncusü bu s ne ıki 
m iyon okka ç ik al ca ımı u
mı t edıyorurrı . gibi hi bır l:Sas ve 
hak k e ıs m t etm y n mu ala
alar te bıt edıl rek Zır at N "za
retıne gonderılm ş ve ılk zıraat ıs 
tatıstikı de bu gıbi r kkamlarla 
suslu olar .. l; ne rcdılmışti. Erzuru 
mun Z g na sırtl rından g<:çen 
ve yapıldıktan sonra hır defa bi
le trunır gormiyen Tr bzon - Er
zurum şosesı araba bıle geçemez 
bir halde ıken, E r z u r u m a 
tonlarca agırlıgında zıraat maki
neleri, harm n makinesi ve lo
komob 1 gond rılm ti. Bunların 
yollarda p rç lanarnk k lmış ol
ması, istıbdat devrınde oldu u 
gibı, me rutiyette de Zıraat Ne
zareti erkunının vıliıyetlerlmizın 
cografi ahval ve va f an hakkın 
dn iktisabı m lumat edınememiş 
olm larının barız m sallerındcn 
birıni te k 1 eder. 

Bu hal, memleketın en büyük 
derdı olarak mıllı inkılabın tc i
sine kadar butı,ın fec ati ile de
vam etmı ir. Mılli inkılabın b ş
lan ıcında bir kuçuk vakfeden 
sonra zmıatımize yeni bir veçhe 
verılmesı kararlaştırılmış ve Iz
mirde ıJk buyuk iktisat kongresi 
toplanarak y nı zıra t ınkılıibı
nın temelını kurmuştur. 

Cümhuriyette : 

l zmir ıktısat kongresi yeni 
Turk devletin n bugı.inku 

iktı at ve ziraat siyasetine temel 
teskıl ed n kararları verm'ştir. 
Yurdun her ka sından seç 1 n 
murahhaslarla 1200 kişilık mu -
azz m kongrede tıcaret, sanayi 
işçi ve zıraat gruplarının J.htıy:ıç 
larına gore Turk camıasının ma

Turk kızı mı? ~~ 
İzcilere, beden terbıyecilerı )11 

ait re imlere bak rk n ı?cir l Pi 
tekamul karşısında marn k 
hayretle bağırmamak kabıl deJC t.r 

* * Vaktiyle Fransada bulundu 
gum z man Andrc L ıı 

ism "nde bir t! zeteci dostum 
Cümhurivetin ilanı günü bana 
öyle sovlemı tı: 

-Ben Buyuk Atatürk re· • 
minin mutlaka Cumhur'veti 1 ıı 
edeceğini kat' yyen tahmin e -
mıstim. Bunu bir kehanete atf -
meyıniz. Cümhurıv t inkılap 
t<'kfımül icin bir hareket nokt sı
dır. Bunu o hi.ık~met ric h elbet• 
te takdir edeceklerdi. H r Y' 
Cümhuriyetten başlamak suret • 
le yapılır. Gorec<'ksıniz ki vata• 
nınızda daha neler, neler vapı• 
lacak! Climhurıyetin en kuvve il 
ordusu ilim ve marifet ordusu• 
dur. Danton: "T hm ve terbiy 
su gib', ekmek gıbı bir ihtıya • 
tır .. demi ti. 

İhtiyar dostumun bu muhake• 
mesi açık bir hakikatti. Bu haki" 
k ti buıcun daha ziyade anlıyo• 
ruz. 

Cümhuriyet Maarifinin bilin• 
ço unu gordukten sonra insan kı• 
saca sövle diışüpüvor: 

"Cümhorilet demek Maarif 
demektir!, 

zısi hali ve ıstikbali ayrı ayn nna ıntıkal etmı tır. 
tedk k olunarak t rihı kıym ti 1932 ve 1939 zıraat kongreleri 
haız k rarlar ver'lmı ir. İlk k - bırıncı iktısat kongresinin ka r• 
rar, Turk mill tinın sen erden lannı t kvıye ve tatbikatı ba .. 
beri hay ti menf atlerinı kemi - kımlarından en mukemmel r n• 
ren kapitulasyonların ilga ıdır. dıman vermiş kongrelerdir. .. 
Bunu Turk müstahsilınin istik- kat milli tarihımizde Elfll1e rast. 
halini korleten a ar belıyesınm lanmıyan İzmir iktısat kongres -
kaldırılması takıp etmiştır. İzmir nın kararları Türk halleının h 
kongresınde 800 ziraatçi ve koy- bir sınıf farkı gözetmeksizin i .. 
lu mum il h zır bulunuyordu. nı dokuşu ve <;lermanını bulu .. 
800 mumessil butun Turkıyenın nun semboludur. Cumhuriyet z .. 
zirai dertlerini, nok nlarını, kal raatımizın inkilabı ışte burad n 
kınma ımkanl rını soyledıler ve başlar. Çunku; Turk rnılletı k y 
asırlardan beri ok siız bir halde lusunü ve çıf çısini efendı olar 
bırakılan Turk koylusunun sefa- 1923 tarlhmde k bul etmiş ve o-
lctten kurtarılarak refaha sevkı nu, elinden tutar k topra 
ıçın ne er yapıl, bıleceginı, her hakıki sahip kılmı tır. Bu mesut 
derdi teşrih ederek anlattılar. devrenin başlangıcı ıle bera r 

Kongrenm kararlan hep bu Turkiye hakiki bır ziraat m 
dertlere gosterılecek dermanlarla lcketi seviyesıne yukselmıye b 
dolu millı ve tarihi hır eser mey lamıştır. Artık ne buğdayım , 
dana çıkardı. Cumhuriyet Halle ne pirincimizi ne kerimızı ne 
Partısı umdelerini bu eserden ik de sebze ve--meyvalarımızla be .. 
tıbas etti. Yenı Turk devle inin raber dığer yiyecek maddeleri .. 
'kti. di ve zırai siyasetının hutu- miz harıçtcn gebyordu. Turk ye 
tu esasıyesı bu mıllı eserden il- toprakları, üzerınde yaşayan h • 
ham alınarak hazırlandı. Sanayi kiki sahıplerinın her ihtıyacmı 
programlan, ımar ve iskan pro- temın etmiştı ve artık ıthala ı 
jeleri, ticari ınk' flarla harici T iı r k iye ihracatçı T u r .. 
l:konomik meseleler, saglık mu - k i y e mevkıinı kazanmıştı. 1 
cadelelerinin ana hatları gıbi iç- te Cümhuriyetın z'raat hayatı • 
tımaı me\Zular hep bu konarc - mızda kazandırdıgı ehemmiy t 
nın kararlarından tatbik sahala- 1 ve kıymetin manası ,.e netıcesı .. 

........................................................................... tccrUbesiz kadını yavaş yava, silse, 
ı;ıyune, ku ama alı:;.;tırmış ve T hi1' 
ı:a nın nüfuz ve te!.ıoldi u utu ta• D=ODKAVIE t • • 

BERBERİN KARiSi: 
Yazan : Veysel Karılni •••• ••• ..... • .. J •••••••••••••••••••••••• 

- Hah 1Unu blleyd n.,, Bugün oy
le bir y vnı ıle bulımıyorum ki, ~
zilm yuzune de d i zoman onun p • 
muk çehresi fnclnmcmell,.. 

Pa a, a5k muv fla yetler n1 anl t
m kt n zc\ k al n btr eda ile: 

- Dün re mınl getırdiler, Bayıl
dım... Saç! r omu ra do Ulm ıs. 
Gerdan, gö 1 Us telemP peyniri llbı. 
Cıvelek karı, re m.nl çektirirken 
gozlerini öyle bir Fflmaya k ldırmı 
ki, hani bnzı su mrltılkesi resimleri 
vardır ... Tıpla öyle ... 
İbrahlm, her scfcr,1 de 1 tt l bu 

zamparalık hikayelerın hem dinliyor, 
hem de mermer 1 v· bonun U t de 
duran k ta u h • yı bil yordu, 
Fa a devrun ediyordu: 

- İbr h m Sen be' lir mı m? 
- Sayenizde evllylm Pa am, 
- Benim bu yem yavruyu gor en 

evlendı ne pişm n olursun ... 
- Allah ba ı lasnı efendim. 
Pn a blrdenb re Be !re döndü: 
- Be lr! Şu to m. mm iç cebı ıde

kl cüzdanımı getirsene .. 
Harem sı P nm yatak odasma 

kostu. Tnhlr Pa"a: 
- İbrahim, dıyor::lu. Resmi sana 

da gö terecegim. Bak böyle mal gör
dün mu? 

Berber, elindeki u tura ile sakal 
b nd n tıra a ba 1 mıştı, Be r , 
cüzdnnı blle elinde l•UrmeUe tut rak 
:cer ye girdi, 

Paş.ı, tır 51 durdu r k Haremat -

sının eli den cilzd nı aldı, gızll böl
m nden k rtpo tal buyilklU Unde 
bir re m çı a dı. 
Evvel~ ndısl YO'" gıbl bir !yice 

u d kt n onrn bcı ecre uz ttc 
- N ıl? , 
İbralı m, resmi nld . b ktı, uzun 

uzun b tı. 
Tekrar tırn baıl cb: 
- Dur, ul n yıizilmu ke tin., 
- AUedcr n z pa~ m. Elim tıtre-

ôl. Hiç olmazdı. Mur ııde edin biraz 
p surellm ... 

* * 

Dukklina u~amadan do ru C\ ine 
& ttl. Pai nm dedı lie gorc mülakat 
o gün vuku bul c ktı. K r ınm o
k ga çı ·ıp çıkmıyncntını ani mak 
cnu bütun end t:'kr nden kurtara
c tı. 
Kapıyı ann}liarla eh, Mcrd'vt:'ndc 

ey k e ru i ten .k rtsı yuk rdan 
c lendi: 
- Kim o? 
- Benlm! 
Odııya glrd 1i z m:ın saarrdı, Karısı 

fock bir juponla nytı nın kar ında 

duruyor, elinde, g zUne çekt 1 ür
n•cdan bulunuyordu, End şe ile or
du: 

- Ne oldu? Bir ey mi lmıya gel
d n? 

- Hayır, Dilkkftnda blrdcnb re ra-
t. t ızlandım da.,, 

Bu y 1 nd n fena halde sıkıldı ını 

s klıy. ınadı. S hte bir tcc sür alAl
ml gö t rmek i tıyer !\' 

- Vah ~ah! Dedı, S mdl ne yapa
lım? 

- Yat gmıa girec~ · ım. Bug{ln is
tirahat edersem yarm bir şeyim kal
maz. 
Yavaı ;ravaı soyur.du, karyolanm 

üstünde duran gecel· •mi giydi. Ya
ragına sokulurken tlt <ıme takl'dl ya
parak k rısma: 

- So ğa mı g dl.)crdun? Dedi 
Kadm b rd nblre cevap ver mcdl, 

ret c-

özle -

Ayıp olm m dıye 

m mlamı tL 
K dm bunlan anlatırken ajlıyar 

koca :nun ayakların& kapanıyor v 
nadım olduğunu söyliycrek af .al p 
ediyordu. 

Berber, kıırısını çoır seviyordu, İ• 
<.inde bilh kend; ıne h ftad 
cıcla boynunu t lim c<icn o JJ'Z d -
mnnına k r ı delice bır kin uy -
mıştı, 

* * •ı a a, reel n -
p nın hu -

m! 

y • 
G • 
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ULM ACA 
2 3 4 5 6 7 8 9 

SOLDAN SACA: J - Yuvarlak ıekil -
ak Şarkudır 2 - Tersi• ispirtosuz bır 
ı B r meyva 3 - lçınde kıymetli eser 
bu ıonur - Bır peycaınber 4 - Fakat -
cınaktan faıl 5 - Ahar 6 - Bir cıns el· 

·- T AN 29 - 10 - 941 

- Vücuttan cıkan ıu 7 - Ateıten cıkar, 
ınan dcfıl - Bir ı>cyııamber a - Hint 
J'i - Sut •erir 9 - Harfinin yerleri de· 
ı rıe: Bır erkek iıınl - Bır Yaparuınıu. 

YUKARIDAN AŞAOI: l - Bır yaralama 
etı - Bır hayvan 2 - Bir meyve - Bir 

BAŞ • DIŞ • GRiP • NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGI- ROMATiZMA • NEVRALJi 
rh dcfııırae: Aletler S Kıymetli taı 
t r am 4 Kabılc - Bır Yil1yet 5 Xll 
r O - Bır calırı - UstOrc 7 - Famaran 
farzdır - Bır Avrupa nehri 8 - Terol: 

Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser , isim ve Markaya Dikkat. N EV R O Z 1 N Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 
abısta:ıdadır - Ovr, ız, yapı 9 - C&rl 
r ıcki. 

VELKI BULMACA - SOLDAN SAOA: 
Jılilllycmct 2 Aılna - Ela 3 - Kıh 

Ezan 4 - Amal - Ses 5 - Mcsir 
a 6 - Ak - Nanlrin 7 - O - lka g -

- Narin 9 - Ut - Meta 

YUKARIDA NAŞAOI: l - Malı:amat 2-
tllmek - Et 3 -- Lıbu - On 4 - Ata• 

5 - (Teni) Ay Rahne 6 - E11en -
ı 7 - Mtıe - Kira 1 - Jllbtikl 9 -
an - An'ane. 

Beleclye Sular idaresinden 
Elmalı fü.Inlmlz icln sat fıçılar içerisinde Elmalıda teslim edilmek 

tlzere on beş ton AlUminat de sut S.Jtın alınacaktır. Bu malzemeyi ve
rebileceklerin 3.ll .941 Paz:arlesi g(lnQ 8'at ona kadar Taksim Sıraser
vllerdekl idare merk~zlnde levazım servi.ine müracaatla fiyaUarmı bil
dlrmelerl. (9429) 

1 

Üsküdar Kazası İdare Heyetinden 
GAYRI MENKULÜN 

.. net 
No. ıu 

137 

8or;lunun tslm 
ve adresi 

Burhan kızı Emine Radiye 
Barlas ve Fatma Ummlsu
ave vercsclerı Cel:ıı vesai-
re 

BuhımfvOu yer" ve 
mevkii 

Clnıl 

Üsküdar .Altunt zade Nişan- Tarla 
tıısı Caddesi. 
Elyevm Mecidiye 

.. .. • 

Mll<tan H U D U D U 

6851 Mı Sağ tarnfı merhum Şadan 
Bey veresesinin bağı, sol ı 
tarafı Radıye ve Suade 
Hanunlar uhdesinde bu
lunan 12 No. lu bağ ve 
kBşki.ın arkası hende!,<. 
Cephesi Nlşantaşı caddesi 

9190 M2 Sağ tarafı cmlAk (Hüma
yundan) tarla, sol taratı 
Sadettin paşa veresesinin 
bağı arkası hendek ve beş 
dönüm mahal cephesi ka-

le çeşmesi aokajı 

T. C. Ziraat Bankası fst.ınbul şubesine 2814 sayılı kanun şllmulane giren fkrazattan borçlu bulunduklan 
mebali •ın taksldini muayyen vadesinde ödemediklerinden bortlm-n1m tamamı muaccellyet kesbeden borçlula
rın yukarıda cinsı ve evsafı saircsi yazılı \ e mezkur bankaya ipotekli bulunan gayri menkulleri tahsili em
' l kanununun 13 üncü maddesine tevfikan yirmi bir giın mlıddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır .. 22/10/~l 
tar hinden it b:ıren müzayedeye vaz'edılen işbu gayri menkullerin birinci ihaleleri 12/11/941 tarlhıne teı;ad~f 
eden Ç. rş:ımb:ı gumi saat 14 de Üsküdar kazası idare heyetince icra kılınacaktır. Açık arttırmaya lş,Urak !çın 
t lıplerın 2490 snyıb kanunun 16 ve 17 inci maddelerinde gösterilen şartlar dairesinde ve şartnamesınde ya
zılı kıymetın yfizde onu nisbetlnde muvakkat teminat akçesini T. C. Ziraat Bankası İstanbul Şubesine yatır
ın 1 rı lo.ıznndır. Dellfıliye ve ferağ harcı vesair bllümum harç ve rüsum ve vergiler! müşteriye alttı~. Daha 
1 zln iz, h, t almak lst yenlerin her gün T. C, Ziraat Bankıısı İstanbul Şubesine Zirai İkrazat servlsıne mü-
rac atları Han olunur. (9478) 

~---· 1 LAN ._ _____ ,ı,. Dr. IHSAN SAMI 
T i FO A f lSI 

Şirketi Hayriyeden 1 

Cilmhuriyet Bayramı münasebetiyle bu akşam saat 24,30 da Kl!pru
den bir vnpur hnreketle Vaniköy, Kandilli, A. Hisarı, R. Hisarı, Mir
gun, Kanlıca, İst nye, Çubuklu, Yeniköy, Paşabahçesi, Beykoz, Tarab
ya, Kircçburnu, Buyı.ıkdcre. S:ınyer, Yenımahalle ve R. Kavağına uğ
rıyarak, A. Kavağına gidecektir. 

Tifo ve paratifo haatalıklarma 
.tutulmamak için tesiri kat'ı, mu
afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 45 

~---· kuruştur. ••••il' 
ZA YI - Balnrkl5y lı:aymalı:am!ıfından almıı 

oldufum bfr adet hilsnllhal mazbaıuuu nyl 
ettim. Yenisini cıkarucatımdan oklsinin hllk 
mQ yoktur. Bakırköy Sakıtafıcı Orca &okak 

~--···························••1111' ı No. 61 Haaan Yekta ollıa Milnir KOrolhı 

1 

Modayı takip eden her asrl kadın için kıymeUi taşlariyle ve nefis 
işlemesiyle hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir harlkultıde 
( S 1 N G E R ) saatine sahip olmak fıdeta bir saadettir. ( S 1 N GER ı 
saatleri on beş senelik bir müddet için velev müşterlnln mes'uliyetin
den olsun, her türlil lınzalann müessesemiz tarafından hiçbir ücret 
alınmaksızın tamir olunacakları garanti edilmiştir. 

SINGER No, 27 /B Elmaslı 
ve 8 pırlantalı 265 Lira 

Adres SINGER SAAT Mağazası - iatanbul, EmlnönO 

TÜ RKiY E iŞ 
Küçük Tasarruf Hesapları 1941 İkramiye Planı 

Kcşldeler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 
tarlhle.rlnde yapılır, 

3 İk.lncitesrin 

1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 liralık - 2000,- Lira 
3 " 1000 " - 3000,- • 
2 .. 750 .. - 1500,- • 
4 • 500 • - 2000.- .. 

8 adet 
35 
80 • 

300 • 

250 liralık - 2000,- Lira 
100 " - 3500,- .. 
50 • - 4000,- • 
20 • - 6000.- • 

İLE SABAH. öGLE VE~ fJCSAM 
Her ,-emeldm aoma ırlDde ll'ç ftfa mutuaıu' 

dJ,lerlnbl fırcalaymız. 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine mağrur olarak güzelliklerinin temadisini 
mfimkfin kılacak olan yü:: tuvaleUne bigAne kalmışlardır. 
Kadında dikkat edilmesi pek mühim olan nokta: Cll
dln incelik ve taravetini ebediyen muhafazadır, 
Seneler, blnbir vazite içinde calışan ve yorulan genç ka
dınların blftman düşmanıdırlar. Bedeni ve dimağl yor
gunlukların neUcesi guddeler, elAstikfyetln! kaybederler 
ve ciltte (Leke) diye tavsl1 edilen avarızı (Rüzgl'ır ve 
güneşin de tesiriyle) bus!lle getirirler. İşte bu gibi hn!Atta 
ve bu gibi avarıza karşı Krem Pertev; terkibinin kuvvet 
ve kudreti sayesinde cildi besler ve harablden kurtarır, 

YUz blnlerce kadının tecrU be ettiği ve aevdfklerlne tavsiyeden hali 
l<almadı{ıı KREM P ERT EV ile g Unde yapılacak S - 5 dakikalık tılr 

maaajın ne gibi hırlkalar yarattıOı nı pek kıaa bir zamanda ılz de 
'TIUterlf olacakeınrz. K REM PERTEV'ln yarım a1ırlık beynelmilel 
şöh reti asılsız değlldlr. Ondan istifade ediniz. 

1 ',• .":• •'~ \. A 

Türkiye Cümhuriyeti 

Z İRAAT BA NKASI 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası. Sube ve 

Ajana adedi: 265 
Z irai ve Ticari her nevi ba nka muamelele r i. · 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikr amiye veriyoı 

,{raat Bankasında kumbaralı •e ihbarsız taıarruf besaplarmda eıı 
az SO lirası bulunanlara .senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıafıdaki plS-

4 adet 1.000 Liralık 4.000 L ira 100 adet 50 Liralık 5,000 Lira 
na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

1 
4 • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 4,800 
4 • 250 .. 1,000 • . 160 • 20 • 5.200 

40 • 100 • 4,000 • 
DtKKAT: Hesaplanndaki paralar bir aene içinde 50 liradan aşağı 

düşmiyenlere ıkramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaaiyle 11erilecekdr. 
"11ralar senede 4 defa 11 Ey IUI, 11 Birincikiinun. 1 ı .. ırı 

11 -----=-""'., t~,.· •r •r • ..,,.., =1 """"" ' rt1r 

lstaıtbul Levazım Amirli9i 

Satınalma Komisyonu Uônkm 

1 
Beher metresine 45 kuruş ta.hmin 

edilen 10,000 metre boz elbiselik ku
ınıış kahve rengine boyattırılacaktır. 

1 Pazarlıkla eksiltmesi 3/11/941 Pa

, _____ _ 
TAN Gazetesi 

llCin Fiyatları 

TI~lllı••• zartesl gilnU saat 15,30 da Tophane-
de Lv, Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Katt teminatı 
675 liradır. Nfimunesl komisyonda 

~ 
Başlık maktu olarak 150 

lstanbul Belediyesinden 
Cumhuriyet bayramına müsadlf Çarşamba günü saat 14,30 da Tak

sim meydanında yapılacak geçit resmi için protokola dahil sivillere mah
sus tribün davetiyeleri, saat 13 de Vılftyette tebrlkAta gelindiği zaman 
verilecektir. 

Yerler tesbit edilmiş olduğu için tribüne davetnameslz girilcmiye-
cektir . (9445) ----

Deniz Lc\·azım Satınalma Konnsyvmu İlinlan 

3000 adet boıun çuvalı a lınacak 

4/2. inci teşrin 941 Sah günü saat 13,30 da pazarlıkla 3000 adet boş 
un çuvalı alınacaktır. isteklilerin belli gün ve saatte Kasunpaşada bu-
lunan komisyonda hazır bulunmaları, (9462) 

,.ıııııı .. ••• Kitaplannızı •--~ 
ARİF BOLAT 

Kita bevinden alı n ız. llOt Dn 
k ita p ları bulablleceOl nlz g ibi 
Ankara ne,riyatı n ı n , Avr"upanın 

model veulr mecmuaların ın Ba· 
bıl ll de yeglne aatıı ye r idi r. 

Ankara caddni 89 latanbul 

Genç Bir Doktor 

lı Arıyor 
Genç bir doktor İstanbulda ol
mak üzere hususi veya resmi 
müesseselerde iş aramaktadır. 

41731 e müracaat e-

görülilr. Taliplerin belli vakitte ko
misyona gelmeleri. (328 - 9469) -

Kadlköy gazhanesinden Kartal Mal 
tepesindeki eski piyade atış okulu 
binasına 70 ton kok kömürü naklet
tirilecektlr. 
Açık eksiltmesi 12.11.941 Çar5am

ba günil saat 14,30 da Tophanede 
Levazım Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır . isteklilerin 

1 teklif edecekleri fiyat üzerinden kati 
teminatlariyle belli saatte komisyo-
na gelmeleri, (331 - 9468) 

-
Tenekesi ciheti askeriyece veril-

mek üzere 5500 adet boş kutu yap
tırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 31/ 
10/941 Cuma ıünü saat 14 de Top
hanede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır, Tahmin 
bedeli 550 lira, ilk teminatı 41 lira 
25 kuruştur. Nümune ve şartname
si komisyonda görülür. isteklilerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. , _____ _, 

dilmesi, ___ ,,) (329 - 9ü6) 
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Y arcJun ve Bakım 
Hayir Cemiyetinden 

19 İlkteşrin 1941 tarihinde umumi 
toplantısı yapılacağı lifin edilmiş ise 
de mezkür günde icabet eden fıza 
miktarı ekseriyeti teşkil etmediğin
den, 2 İknelteşrln 1941 Pazar gtinü 
saat 10,30 da mezkör umumi toplan
tısı Galata Yemenici sokağında kftin 
25 numaralı idarehanesinde tekrar 
yapılacağından, Azaların teşrif bu
yurmaları UAn olunur. Heyeti idare 

T. L. $. TAN matbaası 

UZMAN, Gazetecilik ve Neıriyat 

Sahip ve N etrirat mlidiiriı Emin 



Roo evelt'ın "Bahriye gunu,, mü
nasebetiyle soyledigi nutkun 

h noktalan ~u suretle hulasa e
ebil r: 
• Amer'ka Almanya tarafından 

Vuze ugramıştır. Fakat asıl mıi
dir.olaıı, en son kimin ateş edece-

• Bitlerin torpili yalnız bir gemi
karıı değ:'!, her Amerikalıya karŞı 

cih edılmıstir. Bu taarruzun gaye
' Aınerikayı korkutarak gerı çekil

Ye mecbur etmektir. F kat dcn.izle
serbe tisi, bugiın de Amerikanın 
s etıni teşkıl etmektedir. 

• Bu taarruzlar ve elde edılen ve-
ar ve planlar: Hitlerin cenubi, 
ti ve hatta 3 mali Amerikayı teh
e t nı ve Nazi nızamını biıtıin 
Yaya teşmil etmek istediğini, ayni 

me'llcut biıtün dinleri kaldı
hı tıy n kilısesm n yerine bey
el Nazi kilısesini, inclin yerlne 
Kamp 'ı, sevgi ve merhamet Al-

Yerıne bır kan ve demir alla
ko112ıak istediğini gcistermekte-

TAN 
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: CÜMHURİYET BAYRAMI MUSAHABESI 
\. ..................................................................... ..1 

Dünü Unutma; Bugünü 
iyi Anlarsın! 

Yazan: REFiK HALiD 
1939 senesinin üçüncü Pazar 

günü, sabahleyin radyo ba
şındaydım. Londra merkezi İn
gilterenin harbe girdiğini bildir
di. Bu haberi çoktan beklemiş ,.e 
ona hazırlanmış bulunmakla be
raber donakaldım. 

İkinci Cihan harbi başlamış 
oluyordu; bir, iki, beş veya altı 
ay sonra biz de, 1914 teki gibi 
-her çeşit zorlukları, felaketleri, 
facialariyle elbette hal'be gire
cektik, girmeye mecbur kalacak
tık. Dünyayı kaplıyacak olan a
teş bizi atlayıp geçemezdi; mu
hakkak bacamızı saracaktı: onu 
önliyemezdik; şüphesiz ki silaha 
sarılacak, kan akıtacak, kana bo
yanacaktık' 

Bana bu korkunç kanaati ve
ren :neydi? 

30 Tesriniev,·el 923 de Cilmhuri etin tstanhulda irnn edilisine ait 
bir intiba 

lstanbulda Cümhurıyet 
- Nasıl ilan Edilmisti? 

1 

Cümhuriyetin ilanına takaddüm eden giinler -1 stanbul
lulann sevinçleri - Gazetelerde hummalı faaliyet - !JO 
Teşrinievvelde İstanbul - Ve Nihayet: 18 yıl sonra .. 
~o Teırinievvel 1923 de İstanbul- tanbullular _bu büyük. başa~ıyı tarif 
~ da Cümhuri:vct illn edilirk~n ımkin hart .ııd~ olan bır ~evınçle tuc

Mazi idi. , 
Maziden yılgınlık ma!fye öf· Cibnhuriyetin modern Tüı k ordusundan bir köşe: Pike tayyarele-

ke, mazinin yüzlere~ mi~al ile rimizin motörlil kıtalannıızla işbirliği )'aplfı 

bir l'BZetcci sıfatiyle merasimde haıır !uluyorlar. ~şıne, emsalıne rastlan
bulunmuı, bizi burünkü huzur ve kud maını, tez hurat yapıyorlardı .. 
rete eriştiren yeni ve kıymetli reiı- İıtanbu_l gaaeteler~ln meclıs mii
mi \tatatıdaıtarıma müjdelemek zev zakerelen e.trafındakı neş'?ya~ ~-

yüreğime soktuğu itimatsızlıktı. 

* * G özümü dünyaya açtığım-
danberi Osmanlı devleti

ni hep savaş içinde didinir, çırpı
nır, bocalar, ufalır, erir bir hal
de görmeye alışmıştım. Ytl'Dan, 
Trablus, Balkan, Umumi Harp 
felaketlerinde daima ziyana ul(
ramış, tali veya siyasetsizlik, lü
zumlu veya lüzumsuz, ha~gi se
beplerle olursa olsun hiç bir za
man cenk~n yakamızı kurtara-

yor: 
"- Paşam. söyler misi.rıh .. bu 

harbe nicin girdik? 
- Aylık vermek için! 
Ve ilave ediyor: 
- Hazine tamtakırdı; para 

bulmak için va bir tarafa boyun 
e~meli, ya öbür tarafla birleşm"
liydik! 

Bize bu dehşetli hakikati bi!
diren muharrir de diyor ki: "Kır
tasiye ve maaş imparatorluğu· 
JilUl- .tadJl 1'le ~ biter!. 

* * işte benim göz yılgıtıl1ğmı da 
maziye ait o kötü örnekler

den, ilrpertici göreneklerden ile
ri ~liyordu. 

Hını> olsun da biz girmiyelim 
veya bizi sokmasınlar? Yahut da 
başka bir takım karışık hesap
lan temiıtemek için kendiliği· 
mizden hemen içine atılmıyalıın? 
İmkanı mı var! 

O gün radyo ba$1nda, eski d~ 
virlerden arta kalmış bir yılJ;?ın 
yerine Cümhurivet rejiminin ye
tiştirdiği biT delikanlı bulunmuş 
olsavdı, belki de ayni endişeve 
kapılmazdı. Fakat, dediiim ~bf, 
ben gözü korkmuş, daiına ya~
murdan kaearken doluya tutul
m~ ve A~stosta suya Rfr.e 
balta kesmez buz olmus bir nes
lin. ne olsa kolayca kuırtulamıva
cağı karanlık zihniyeti tasıyor
dum. Kendimi toparlayıncava 
kadar ilk diicıüncem mazi ve ilk 
his!=:im ümitsizlik olmuştu. 

Sonra fikrimde bir duruşma 
yaptım: Biz, vaktiyle neden cenk 
ten baş alamıyorduk? 

Bunun sebebi şunlardı: Etra
fımızda kudretsizlik ve diiskün
lük manzarası vemıemit; kolav· 
ca sırtımızın yere scelece~i tesiri
ni yapmamız; düşmana kolay ve 
ucuza mal olan bir zafer ve men
faat temin edecek vaziyette bu
lunmamız. hülasa cenge hazır ol
,,.,avısımız! 

O zamanlar harbe kudretimizden 
değil, hükftmetin ve hükUmet a
damlannm bicareliJUnden ııiriyor 
ve yine bu sebenlerle zararlı <ıı
kıyorduk. Şimdi daha iyi anlı
yoruz ki, şayet Garp Trablusun
da ordumu2Ufl kadrolan dolu ve 
teçhizatı tam bulunsaydı düşman 
bu harbi göze alamıyacak. alsa dR 
istila teşebbüsü kendisine pek 
ağıra mal olacaktı 

Hiç aklımdan cıkmaz: Balkan 
harbinden pek kısa bir müddet 
evvel, mebusan meclisinde teh
likeyi sezenlerin dürtüşlemesine 
karşı bir haricive nazın: "FoJ 
yok, yumurta yok!,. cevabını ver 

k . · t t tı !aklara girmıyor, halktan bıç bır kim 
ını a mıı m. ı l 

mişti ve yine o harp, ufukta be-ı Bu sene bayrama bayram kat- Gazetecihie baıtadıinn saman Os se bu d~dikodularln meşıu 0 MU70r 
· R manlı İmparatorluiu çoktan tarihe du. Neşnyatı yapanlar da, yaptıran~r 

lirdi~i halde Büyük Kabıne u- tıran, bayramlarımızı katmerlc- kanımıt son Padişah hain Vahdet- da sıyasetle meşgul ve azlık b.ır 
melideki askeri, durup dururken yen "Takvim'', Türkiye tarihinin tin; bir 'hınız cibi, go:ıe göıünmelt- zıimreydi, Zaten o ~aman gazet~lenn 
boşarivermişti! Rical ve iz'an kü- ive taliinin Ji(idişine, ikbalıne ve ten korkarak kaçmıı bulunuyordu. ~ea~ek ve me~replerı pek de _belh d:: 
lığına uğrayan bir imparatorlu-' sevincine uydu; Küremizin mih- lrade ve idare, hikimlyet ve saltanat gıldı. İnat ed.lp aka kara di:ven ı. 
ğun yıldızı, iste böyle söner! verı etrafında dönüş tarıı sanki milletindi, milletin kudretli ellndeydı zeteler çokluktu • Bu sebeple 0 neşcı• . * * . • bize: "Bir bayram size azdır, ye- Ancak, beniuı yeni bir hukiimct yat halkı pek alakalandırnuyordu. 

Padışahlar devrınde millı tişmez, ,.ift olarak verdim, zev- şekli tesbit edilmıı delildi. Dünya- ... .... .... .. . 
" nın hiç bir yerinde eıi bıahınmıyatı ıstanbul kurtulıı,unun wı:ennden 20 

bayram yoktu; bunun ye- kini doya duya sürün!,, diyor. acayip bir devlet aıatenumia vardı. gunluk bir zama nteçmiıti ki, 
rine .s~rayda oturanların f!him~ Bana öyle geliyor ki gündüzleri Hük\lmetin ismi "Türkiye Bu:vük Mil- Fethi Beyin kabinesinin istifa ettiğ· 
den .~ışle tahta cıkışı~ın ozentı güneş ve geceleyih ay -ve bu a- ıet Meclisi Hük\lmeti., idı. o, rejını j duyuldu. 
senlıttı yapılırdı. ~ .mı!let b8:y- yın haftasını doldurmuş en hoş bile - ömürlerini imparatorluk idare- Gazeteler yeni bir mevzu bulmuı· 
r~mı U? Temm~z) ıdı~. l~kıt;· .. ~~m şekli- kan, ateş, kar tipisi içinde sinin hurafeler ve gıilyabanilerle do- lardı. Enine boyuna yazıyorlar, ye
dı zihnımi ger .. ıy .. e goturdügu:n yu .. zen bir dünyadan ka,.arak bay lu baıı sarıklı mutaassıp baskısı al- ni kabineyı teşkil edeceklerini tahm"n 

b b t (10 T ) " tında geçimuı olanlar için erişilmesı etfkleri mebu ların resimlerim baaı-
zaman ana :1 un, . emmıı~ ramımıza nur salmak için yalnız muhal _ bır nimetti. Eskı rejım•a yorlardı. F kat her gazetede bir baı-
1~~ .~e-~ 0 fela~et ıçınde gecm·~ bizim tepemizde salına sahna do- ııeriatiyle, cehennemiyle, zebani ile ka resim çıkıyor, hiç b r gazete u
~orunuyor. Daıma ~arp ... Hatta laşıyor, yalnız bize gühimsiyor: sindirip pısmklaştırdığı ıençlık, ken- 7.aktan, yakından hak kate temas ede
harbe rast.lamıvan bır yıl~ h.~tır- yahut gokten inen ılık yağmur. dileri ıçln hudutsuz bır hurrıyst iE de mJyord11. O zeteler n yazı odalarında 
lıyorum kı o St;?fer de aynı gunde mesut yurdun feyiz ve bereketini eden yenl rejimle sılkinmıı. s.i.ndıııı bu buhran etrafındaki dedikodular 
meşhur Aksaray Yanmnı 1stan- t '--utuktan fırlamı•, ismı ve buvlye- ça\kamp duruyor, biı'lün muharrirlPr . . • ,.,. . arttı.rmak icin rahmet yerine ta - .... ,, • .. 
bulu tarihte m .. ıslı. Reçmemı.ş şe- lı tatlı doku' ldyor.ı ti belli olan yeni bir devlet şekli ıçın eabırsıshkl Antaradatt gelecek ~lat-
kild k 1t lle i h hazırlanmala baslamıştı. taflan bek yorl rd . 29 Teşrfnievvc:l 

e ya ı'I) u nn .. av:ava. sa- * * * Ebedi Şef AtatUrkUn büyUk nutuk., 1923 puartesi ıU ü İstanbul ıaaete-
vurmu.ştu. İlle Bırıncı Cihan 9anştan hazzediş savaştan ıannda yarının neal ne en hurda ti!- terinde ıoyle bır h ber lnt •ar etmitti: 
Harbindeki (10 Temmuz) tar! çekinme man~ına gel- ferruatlyle anlattıktan bu ql bulun- •t; n ~ h F t b •;· 1~~.,: .. "•. d!~ı"ıı~ n~a~ 

İki nazırla bir sadrazamın baş ınu inkılabın nasıl kararla,tınldığm- içtimada tc ıc lfttı uıve ı. unun a · yşrı· 
başa vererek Padişahtan millet mez. b dan bahsetmek benim sallbiyetim da- 1 ak tld 1 n ıe li ~e bı olunmuı ve 

' . Sa<flam siyaset, har e, son ça- . - · . T r iye d 1et nı h c mhunyet ola· 
mecıı.sı'nden hattaA kabı·nedekı' o'· ~ ;, bilinde degıl, Ben sadece - merasımde rak ka ut e ımı tır • 

' re olarak baş vurur. Kertesi ~el-
b .. k d sl d crı'zl'ce yap bulunmuş bir gazeteci sıfatiylc - etim Zaten kulaklar yeni bir devlet •ek-ur ar a a_ arın an ,.. . ı . - meden •·eya ıu·· "'umu yokken ki.i.- .. 
ık] b . . tifak t• . v ... hurıyetın t.tanbulda nasıl ilan edıl- lı bulunacağı, tcşk lltı es siye kanu-t an ır ıt name ne ıcesın- ,.ük hesaplar veya ba.,,.rılamaz di" d b ba d o&Aoı-

rdf~lm h id ~ .,.. cm en a e ec ........ : nunun deiiıtirileceii haberleri ile 
de gi ~ iz 0 esapsız ve a- emellerle silaha sarılmak aciz ve * -. * dolu oldugu iç.in bu haber pek büyük 
resiz harp -her zamanki ~bi or- acemi politikacılann karıdır ve cumhuriyetin illmna takaddilm e- bir hayret uyandırmamıştı 
dumuzun dillere yine destan olan "iş,, manasına gelen burada!ti den aylarda •Türk ye BUy ilt Fakat, sonr dan oğreniyora& ki, 
şanlı kahramanlığına rağmen- "kar". "kazanç" deiildir, "za- Millet Meclisı Huk\lmetınl,, bund n bu karar, 28 T trlnie'tVel pazar gü-
ı:tün geçtikce muvaffakıyetsizliğe ,, d evvelki Adiiye Vekili Fethi Okyarrn nü Fırkanın hafi içtlmaında vuilnı:t; 
doğru sürüklenivordu. Bunu he- rar ır. kl k reiıliiındelti kabıne idare ediyo dı:. dec ldır. O gün, F rka idare heyeti, 

i · .. ·· "k b t' d +·t Koşunuz yavrucu anm, oşu- 1stıklil aavaımm büyük k hramanı, Fethı Okyarm reısliginde toplannno, 
P. mız go;~r, a ~;_~~ en d,ılt- nuz; gezip tozunuz! Babanız, toy Loı:anıo yaratıcısı ve bapncısı Mili Fırkanın umumi reisi blan Atatü•k 
r(lıyOoTr, en ış) laen • ....,. Jılbl.U uyort u 1: ve maceracı bir siyaset peşinde, Şef. İsmet Inonu de o kabınenm H1ı- , de - o z manki unvaniyle Gazi Pata -

~muz r, ış..,. ~ ma ~·1 ı boş yere hudutta harcanmıştır; a- riciye Vekili idi Istanbul heniız l•-ı lçt maa davet edilm'şti. İçtima uzun 
hava ıçinde •. zor!& şenlık halıne ğab~viniz, cıkmaz ~ayelere kur- gal altında bulunuyor, Dahiliye Vr.- sıirmuş, kabine teşkil ed'lemem:ıtı. 
soku\mjik. .ıstenırken -~eş, ?.n ban giderekı tahta bacaklı ve am- kiletini de uhdesinde bulunduran Fet Atatürk geç vak't Ç nkayaya gider• 
har_p. zenRın!Ild~n baska- ~ım gu- canız tek kollu de~ldir. HesapslZ hi Beyin kabinesi İatanbuhm tahliyes .iten, Halıd ve Kemalettin Samı Paşa-
1 b 1 -ı h nı vro ,.,. için - o zaman itilif devletleri de- tarla Müdafaai M lliye Vekili Kizım 
e ı ıyor _ _.eg enıy~r, an~ aç - ve aceleci emellerle ufuklarım1z· Dilen bükiimetlerle _ müakerelerüe. Paşayı, İsmet lnönu'yü ve Fethi Ok-
cıplak gulmek, eglenmek, husu- · s k 
iyi ·· ·· k r · bul b' da artık korkunç bır arı amış, bulunuyordu. Sene 1923 tu. Eyl(il son yan yemeie davet etm'ı, Çankayaya t ~ o~e meca mı a ı- bir Kanal tablosu J(ÖZ yakmıyor. lanna doinı "Türkiye Buyuk M llet kendisini zıyarete gelmiş olan Rize 
yDo _ ut · imin en _.,, e 1 .. m-'""- Biliyoruz, iman ~etiriyoruz ki, Meclisi hilldlmetl" şeklinin detiıtıri- mebusu Fuatla Afyon Karahisar me-

or mevıs Jr;\&n $ ı ,,,__ b f yet T" k 'lah p tlar lecegi, teşkilatı esasiye kanununda busu Ruıcn Eşrefı de yem.ete alrkoy,-
lerine ve en yıldızlı gecelerine 11 se er, şa .. ur 81

• ~ a - dcitıildik yapılacatı rıvayetleri dolaş mu1tu. 
d .. (10 T ) 1 b' sa o, hakkına guvenmış bır dava· mıya ba•lamııtı. Bir tarafta İstanbul Atatürk büyük karanm, bu sofrada uşen ° ernm!lz .. an... 1r cının artık yanacak baska hi,. bir " ce k h la ke ke ,... · .,. gueteleri bu rivayetleı etrafında neş vermiı n arkadaşlanııa: "Yann Cüm 

yre asır sonra a .ur ur şey kalmad.ığını bize ve bütün riyat yapıyor, lehte, aleyhte miltalc- hurıyet ilin cdecetiz,, demittı. 
hat~larken ban2' hepsı de. ze:m- dünyaya anlatan gür ve sağlam atar serdediyorlardı. Öte tarafta da * * * 
he~ıre rast~ış v~ ~utup iklim- sesidır, hak sesidir halk birbirini tak-., eden nferlerle Ne olacaksa o gfin - 29 Teırln'-
lennde g~~ış gıbı donuk ve Şimdi bayramını kutluladı~ı- coıkun bir nete içinde Ankarayı, GFı- evvel 1923 giinü - olacaktı Ga 
donmuş ROrunüy~. İçim katılt· nız Cilmhuriyet idaresinin ~er- zi Paşayı, Oa.rinln kahraman arka- ıete idarehaneler nde hummalı · bir 
Yor ve sırtımda urpermeler do- çekten milli şu. sulh ve itibar s:- datlarmı alktşlryordu. faaliyet vardı K mse m tbaadan av
laşıyor. . k .. 1.. .. h Büyük Millet Mecltsincle muhtel f rılmıyor, Ankaradan gelecek haber-

Evet, Beyoğlunda'ki Ağacamii- yasetıne . arşıt ghqnleu~ulz adyr. al n· grupların yarattıtr btr buhran vatd . ter bekleniyordu. 
nin d ılm 1 lık ve mınne ıs rıy e o up Bu buhrana ratmen devlet tııttuiu i8i o saman telgraf hatl~n şimd ki ka 
zeyl :-;na yaz .. h 0 ~ ~ı- taşarken kulağınız daima o seste baprmafa, itılif devletleri ile aırit- dar muntazam ve kuvvetli değildi, 

· ayr,am ~n • on n olsun' tiği müzakereleri neticelendirmele ihtiyacı karşıt mıyordu Ankarayla 
geçerken dikkatle ve ibretle .oku- Siz~ acı hatıralarla yüklü uğra12yordıı Nihayet bu müzakereler Istanbul arasında telefon da :yolttıı 
vunuz, ey ~ocuklar ve delikan- "dün" den bahsedişim ferah ve- neticelendi. 6 Tefrinlevvel 1923 de Haberler bütlin gazeteleri dolaımak 
lılarl r"ıci •n..ugu .. n" ün deııı...rini takdir itilaf devletleri ordularının son asker mecburiyetinde olan bir tek mü•eui 

''Dün6 -4. b - il • · u ""' leri de İltanbuldan aynlmıı, İstanbul tarafından taşınıyordu. uuııa1onaa, U5uD ıyı etmeniz, pa"'a~•-ı bi,.meniz i"in- k 
anlars 1 * * ı~• " " ahraman Türk ordusuna kavutrııut Gelen telgraflar keılk, kesik, yl.ni 

~,, dı'r bul d 

Bugün Cilmhuriyet Bayramı .. 
Zaten iyi bir rastlayış ola

rak 1941 Şe~er Bayramı, iştahı
mızı arttırmaya yanyan bir ik
sir wbi Cümhurivet Bayramı zt
yaf etine hoş bir başlangıç teşkil 
etti. Cihanın büyük bir kısmı a
teşlere yanar, açlıktan kıvranır, 
dert çeker ve ölüm J{özlerken sı
nırlarında sadece bacalan lrevifH 
keyifli tüten, ocaklannda sıcak 
aşlan kaynayıp odalarında sini
leri kurulan ve sokaklannda da
vullan çalınan bir ülkede bulun
mak ne bahtiyarlık! 

Istırap çeken beseriyete, !n· 
sanlık namına acıyoruz. Fakat 
diyort12 kf: "Gecmiş günlerde ni
ce bayramlarımız kan bolluğu ve 
ı;(lda yoklu~ içinde ha.,.canıp 
j{itmişti; felaket sellerinde sürük 
lenen bayramlarımızın haddi, 
resabr mı vardı? Yetişenler ha
tırlıyor; yetisemiyenler okuyor: 
Trablus harbindenberi ·büyiik 
zafere kadar- on şu kadar sene 
ne kadar bayramımızın öksftz 
benzi soldu, beli büküldü, gözl~
rini Jtam bürüdü? 

İkinci Cihan Harbi ilçüncü se
nesini aearken hem sulh, hem i
tibar. içinde bulunutumuz, bizim 
gibi eskiyi bilenlere tatlı bir rü
ya J?ibf ~liyor. Halbuki :.onucize 
değerini almış bir realitedir! 

unuyor u. mabaatli .idi Fakat antaııhyordu Jd 
Evet, "Dünü unutma, bugünü Yıllarca esaret, mahrumiyet, aulüm Halk Fırkaıl umumi heyeti toplanmıı, 

iy! anlarsın!,, ve itisaf içinde yaıamıı olan t - Atatürk, Ciıhlhuri:vet ilinını ve teh 
~~;;;;;;;.;m..;,;,;._. ____ ==ıı __ ..,========='===:========= killtı nasiyede tadilit yapılmasnu 

~LOKMAN Yekiminoğüllerr ;· 
KABAHAT KiMDE? 

teklif etmiı, tekJif kabul olunmuı ve 
derakap toplanan mecliae araedilmis· 
tir. 
Mecliı gece saat 8,30 da Cümlnarl

vet ıeklini kabul n saat 8,45 te A
tatürk'il Reisicümhur intihap etmiı, 
Atabirk de İnönüyü Cümbıariyetin ilk 

Bir ailenin hiç çocuia olmayınca tarak anlam•va. timdilr:i halde 
1.abahat ya kaduıdadır. J'& ertekte- ün yoktur .. 

im- Baıvekili olarak kabineyi teıkile me• 
mur etmlıtir. 

dir, derler. Herkes bilir: Bazı ailelerde, bır 
Btf kere, eTlenmeden en u üç yd kaç yıl bekledikten ıonra, ı:ocuk ol

g~çmeyince bir ailenin daima çocuk- madıtından dolayı -hiç bir taraf ö
ıu lralacajına biilmıedilemu •.• va- teki tarafa kabahat bulmadan- iki 
kra tabibatin insanları yaratmaktan taraf cönül rızaıiyle birbirinden ay
ıısıJ maksadı insan cinsinin devanı nhrlar ve ikfai de ayrı ayrı tekrar 
etmesi olduiundan biri ktz, biri er- evlenirler. 
kek iki gönül bir olunca hemen ço- Birınci ailede, çocuktan olmadıfı 
culı: sahibi olanlar da •ardır ... li"alı:at halde, ikisinin de ayn ayn kurduk
böyle, evlendiklerinin hemen ilk lan ikinci ailelerinde, ikiatnin de ço
yıhnda çocuk sahibi olamıyanlar ela• cııkları olur., 
ha çoktur. Bir allerıin ç0cuk sahibi Demek ki, iki tarafm hiç biri e
olmasmda ihtimal liç yıla kadar a- easen kabahatli delildir. Yani ilti
zalnıU... sinde de baba yahut ana tohumlan 

Uç yıldan sonra da ihtimal hiç vardır. Fakat bu tohumlar birbirte
kalmamıı demek defildir. Evlendik- riyle uzlapmamıılar demektir, Son
Jerlnden bq ytl, on yıl, yirmi 1'11 ra, bu iki tohum bat~ bir kadın, 
sonra bile çocuk aahlbl olan aileler yahut erkek tohumtyle karsdaııııca, 
vardır ••• Onan içüı. evlendikten son- onunla azlaıırlar ve peklli eocak ha
ra beı ytl, on 711 geçtikten aonra ad ederler. 
da çocuk sahibi olmaktan amut ke- Bir erkekte •e bir kadında çocuk 
silemez... tohum11J1tU1 ııiadece mevcat olmuı 

Ban ailelerde eocalan o bdar PC :vetltrııes. Onların btrleıserek çocuk 
kalma11nda kabahat, t.abHdtr k:l, ne bani etmeleri içip llriııinin bayat 
lradındadır, ne de erkekte... prtlan birbirine anan ohnalı il· 

Kabahat tabirini ortadan blc!mn- aundır •• '1lu eartlar unun olma1tn• 
ca, çocutun secikmetlnin sebebi dl· ca. Ud tanfm hlc birinde ebiklik ol· 
ıUntileb.iDr. Fakat ba sebebi kat, o- madıiı halde, aile coc:uJı:saz bhl' ... 

30 T~rin.ievvel 1923 aalı günü çı
kan gazeteler Istıtnbul halkına ıu 
müjdeyi veriyorlardı: 

'Btı, lı; 'M le Neclı f, Tork de-.letlnln 
.. ki nin CQmhııriret oldııfıınıı ilin •• Ga
.d Mustafa Kemal Pa &'fi 158 re7le mütte· 
flkan Rci cıimhurlufa intihap etmlıtlr. Ye· 
nl Rtlaıcllmhur, lsnıet Paıa ile birli te 
?ııfec aten çı arken bll,ıik bar lcal bal il co1-
lııın tezah ratta bulunmu tur. Otomobiller 
hareltet ıdtrlı:en 20 lclıltllc bir ın freni aı 
kırave •llAh atmak aunıi:vle Reısl Umlıuru 
.ellmlamı !ardır. O celeyln Al'lkarada 101 
pir• top atılarak c ıahıırl;retin uaaı te&'lt 
ecblmiıtlr." 

* * * O sün - 30 Teşrinievvel 1923 salı 
cünii - İatanblll en sayılı gün

lerinden birini 7a111orcla. Cümhuri 
yet lstanbulda reıımeıı o gün ilin e
dılN:ekti. 

Vali Haydar Beydi, kolordu kuman 
danı Şükrü Naili Pata. İstanbul ka
dı11 Sadık Efendi, polis müdürü, ıeh
remlni, parti İstanbul idare heyeti 
reisi, villyet, belediye, fırka ve kolor
du erklıu vilbet binasmda toplan
mıtlıtrdı. 

Vllbet konatımn lSnündeld ldl~k 
meydan tıklım tıklım cfo mutta. Vat 
Mal'Clat Bey ima lılr nataMa Cim .. 
huriJ'cti reımlea ilin etti. Kadı Sa-

______ .,. 
3 

~ TAKViMDEN 
~"-.; BiR_ YAPRAK 

Bir Çin Darb-1 Meseli 
.Yazan: ULUNAY. 

Çocukluğumda bir seyahat 
romanında okudu~m bir 

Çin darb-ı-meseli hatrrlıyonım: 
"Bir memlekette doktorlar 

ve avukatlar meslek değişti• 
rirler; eczacılar iflas eder. has• 
tahaneler kapanır, mahkeme• 
lerin kapılannda ot biter, ha• 
pishanelerin kapısı acık kalır 
sa o memleket mesuttur!,. 
Bunu başka sekle sokarak ye .. 

ni bir darb-ı-meseı icat edebiliriz: 
"Milyonlarla halk açlıktan 

sinek gibi ölürken, koca koca 
ülkeler kan ve ateste boiulur 
ve yanarken, bir memleketi 
bütün bu afetlerden koruyarak 
<;arşısını pazannı, yiy~ 
içecekle dolduran bir ınetnle
ket dünyanın en mesut me ... 
sidir!,, 
Buna ikinci bir cünıle de ııı .. 

ve edilebilir: 
"Ve o ülkeye bu saadeti ve• 

ren rejim, dünyanın en güzel 
ref midir.,, 
Memeket on sekiz sene evveli .. 

ne gelinceye kadar saltanatın en .. 
vaını gôrdü Türk alemi darbh 
padişahlar, kanlı sultanlar. katil 
haremağalan, hazinelerini doldu• 
ran zorbalar, şehireri yaima eden 
mütegalllbler, evhamlı hünklrlar. 
cellith vezirler; neler, neler götw 
medi. Varlığının üzerinden sel 
t(ibi, rüzgar gibi, gelen ~eçen bü• 
tün bu saltanatlar Türkü kaç de
fa uçurumun kenanna kadar eü.• 
rüklemi.şti. Halbuki, bütün bu 
"tasallüt,, Jer ohun hayatı baha• 
sına yapılıyor ve saltanat ancak 
kendisinin hakkı oldujtu halde 
bir türlti varlıjtını anlatamıyor. 
hakkını arıyamıyordu. 

1923 yalnız Türkiyenin delll. 
Türkun tarihinde kıyamete kadar 
yer tutan en büyük bir merha• 
ledir. Çünkü, Cümhuriyet yalnıa 
bir rejim de~şiklilti deiildir. A• 
srrlardanberi bofulan mtllt ira• 
denin temessül etmiş manevi bir 
şeklidır; memleketin en kıymetıı 
malına sahip olduj{u gündur. 

Bu büyük ııünün varhiımım. 
yaptıj{ı bu sihirli dei(işikli~ se
merelerini her g~n ıüıı bize da• 
ha açık surette ~ıteriyor. 

Bizi, j(ranit bir kaya .n>t tek 
vücut yapan Cümhuriyet oldu. 

On sekiz sene icinde bu mem 
leketi sarsılma2: bır uımle lltW'le
ten bu idaredir. Oaıun .a~ 
an bulduk şan bulduk, umra 
.bulduk. Medent memle~ 
içinde kıvrandıktan buhran.lumt~ 
bize uzak bir cehennemin t(iy• 
ürpertici azabı ıibl dinleten Cim 
huri yettir. 

Bf'ze sulh ve saadet veren 
Cumhurıyetin ıutfudur. D.ilnyad 
hiç bir rejim on sekiz sene ~ 
bir memlekete bu refahı. bu a• 
adeti, bu umranı vermemiştir. 

Bütün bunlar biee, '11 düD:fa 
bidiresi içinden en tyf, en t~ 
Iı ve en haysiyetli bir şekilde 1P: 
kacağımıza emniyet ve tınan teı
kin ediyor. BuRi}nkü bayramıno 
zı "Bayramlar Bayramı,. :vaı>a~ 
da iste bu emnivettir. 

dık Eendi dua okuclu " hetk• At.ı• 
türkii.n, Reiliciimbıır intibabmı milteoi, 
akiır irat ettiii Türk milletine :r..ı 
ve~~ Yeren nutkundaki ıon ciimleıf 
tekrarladı: 

"Tiırkiyc Ciimhuriyeti, m•at, _. 
vaffak ve mwıaffer olacaktır,,, ~ 
bitK bitmea toplar atılmaia batla • 
ıruıtı. 101 pare topla FeDi Ye ~ 
devir halka ilin ed:Iıyor, Gazinin ~ 
,U Heri gökler aşırtılarak biitün cıl-i 
han& du7W'UlQYordu. 

*** Aradan ıa yıl ceı:ti. Yıllar 
yıldırım &ibiydileT. Bu Jll)du:uj 

1'lllar, kısa rnazıyi bisim o kadar n 
kırumuda bıraktılar ki onu din s 
hatırlıyoru. Yıllara yıldırım' ırilıl'lltl~ 
ver.n, oalaıu ömrünü kısaltan 

rejimin durmadan J'aptıtı ınıuıa-..: 
oldu Her biri bir devre bedel 
lnlnllplan, değil bu kısa yıllana, ~ 
ıırların içine aıfılırab:lmek en ge 
bayalliler i1;in bile imkinsucb, 
harikayı ancak Atatürk •e onan b 
retli arlradaıı lniinil :vapabildder, 
lamı ömrünü bu debak&r- lnluJlpJ4 
riyle kısalttılar. 

Cümhuriyet 1 t aııcu J'llına ba 
ben. onan dotuıanıı H)'J'ett lfm *-! 
man d117daiam heyecanı du71170 
Ellnıcle kltrt. kalem. kolordu bınıui 
dam Sliktil Naili Paı nın atzmd 
Cfimhurf,.efn b&)'llk mtna11nı anla 
lleanatı clia* sibf oluyorum 

8All> KEs~ 
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Geçen Y il içinde Başardıklarımız 
. . c.eaştarafı 1 lnclde)_ · J yanan kanunlara istinaden hüküm Dahiliye Vekaletinde lariyle Malatya, Konya, Niğde, Lğdir olmak şartiyle- iki mislini, bu mües-

essesclerının aII?-me menfaaLını veren mahkemelerimiz bu ytl tevzii ve Erzincan bölgelerinde başlıyan su seselerdeki yatak adedinin ise, -hem 
çok. yakından alakadar eden ihti- adalet işini titiz bir itina ile yorul- Dahiliye Vekaletinin vazifesi cer- işlerimize devam edilmektedir. Bu de daha konforlu olmak şartiyle- üç 
) açıarıı.ın karşılanması birinci pi m~dan,. dinlenmeden tahakkuk et tir- çevesi içinde birinci mevkide hiç şüp işlerden Tarsus ovasınm b~rinci kis- misl:ni geçmesi, bunlardan başkaca 
landa yer almış, piyasada ferah - mış};rchr. hesiz emniyet ve Asayişi kurmak işi sının sulanması bitmiştir. Geçen se- 1500 yataklı 300 e yakın dispenser ve 
lık yaratacak mahiyette zaruri ih 11-lunakale işlerimiz bulunmaktadır. Kısa ve kati olarak ne~enberi sul~_nan. 2300 dekarlı~ bu a- muayene evinin yeniden açılmrş bulun-
tıyaç eşyasının tedariki mesele - söylenilebilecek olan şey, yurtdaşla- razı parçası uzermde artık ekim ya- ması, yapılmakta olan bir çok mües-
s .. ıe verilen dikkat ve itinada bun • Cümhuriyet idaresi memleketin ih- rmıızın hareketlerine h~kim olan ne- pılma~tadır. Malatyada Derme suy:.ı- seselerin de faaliyete geçecek bir hale 

d d h l t 
tı.yacm .. a en iyi cevap verecek mı'llJ cabet ve ol nl k h lil n un ılk kısmı tamamlanmış, Sürgü gelmesi iftihar edebileceğimiz umumi 

dn a a az 0 marn~ ır. . gu u ma su tam bir suyunun Sultan suyuna katılması 'şi gayret ve himmetlerin birer abidesi 
Bu yold~ alınan tertıbcıt ve teşkı- hır munakale sistemi vücude getir- emniyet ve asayişin bütün yurtta kök bitirilmek üzere bulunmuştur. Niğ- kıymetindedir. 

lfitımrz bıze anl.:ışmamrz olmıyan m_ek ve bunu bir elden idare etmek leşmiş durumunu muhafaza ettiğini dedeki elma bahçelerini sulayacak 
0

_ 

rr mlekı:_tlerle 171uoodelclerimizde de içın J?e\•Jet Demiryolları, Denizyol- bildirmekten ibarettir lan baraj su verecek bale getirilmiştır 
kuvvet ve emnıyct bahşetmekte ve larr'. limanlar, hava yollan ve P. T Cümhuriyet devrinin umum1 kal- Aydın ovasında Forsunlu kanalı N:ı
Y ne seyyal bir ref.im tatbikı sure- T: ıdarelerini Münakal:it Vek!leti kırıma ve ilerleme hamleleri araı:m- zilliye kadar uzatılmak suretiyle bu 
tıyk buralardan da iktrsadi menfaat- bır araya getirmiş bulunmaktadır da bilhas.c:a umumt idarenin takviyesi ovada suya dayanan ekim işi daha çok 
lerımize en uygun ithal unkô.nları- !3ugüne. kadar yurdumuzun eko~o- baknnmdan alınmakta bulunan ted- genişlemiş ve daha çok emniyet altı
nın elde eclilmesıne çalışılmaktadır. m_ık: ve sosyal kalkınmasında mühim birlerin en mühimlerinden olan na- na alınmış ve yine b u sene Menemen 

Çivi Geliyor 
Çcltoılovakyadan 300 ton çıvi yola çıkarıl· 

mr!)trr. ta~e müdürlüAü emrine verilen on ton 
çivinin tevıiine başlanm1ştır. 

Aleni Teşekkür 
Türk Tütün Limited Şlrketinln 

Teknik M uhaslbl 
NEŞET TEZEL'in 

Cenaze merasi
mine gerek bizzat 
gelenlere, gerek
~e mektup, tel
ıp-at ve çelenk 
gönderilmek su -
retiyle bu büyük 
rıcımıza iştirak e
denlere ayrı ayrı 

arzı teşekküre te-
essürümüz mani 
olduğundan, bu 

husu~a muhterem gazetenizin 
sutunu rica ederiz. 
Anası: Afiye T ezel, 

tav as-

Eşi: Nlşantaşı Türkçe Öğretmen i 

29 - 10 - 941 

CLARK GABLE 
HEDY LAMARR 
SPENCER TRACY 
CLAUDET COLBERT 

•arafından 9ahane bir surette 

yaratılan senenin ~n nefis filmi 

Anc~k bütün tedbir1ere ragmen hı?-ı:ıetıer !'!Ören münakale organları- hiye teşki!Atı işi de yenide~ ele a~~- ovasında ilk deneme sulaması yapıl 
bugunKu dunya ~artları dahılinde mızın ?ıışmd.a demiryollarrmız gel- n~rak. hazırlanan kanun 15.yıhası Bu- mış bulunmaktadır. Bunlardan başka 
mal fıkdnnr, nakil vasıta ve lmkô.n- rn~~tectır .. Mıııt ekonomimizin helke- yuk Mıllet Meclisine sunulmak üze- Erzincan ovasındaki bataklıkların ku
Lrının mahdudıycti, muhtelit mem- mıgı vazıfesini gören Devlet Demir- red.ir: Diğer taraftan nahiye miidür- ı· rutulması işi de tamamlanmıştır. Bu 

a Je.,eUerde tatbik edilen her çeş,t mü- y~llar.ır~ızın son bir sene içindeki fa- ~e~mın mesleğe kabul, yetiştirme ve s uretle bu faaliyet Orta Anadoluda, 
saa\le usulleri tedricen g(içlükler do- nl.~y~tını gösteren rakamlar Ü7.erinde ıstıhd;ı1'.1 ~sulleri ha_kkında yeni e- Eskiş.ehir, Kızı.lırmak, Sakarya man
layıs. yle memlekete bol bol mal ge- d~ışunen her yurtdaşm duyacağı c:e- sasları ~h.tıva e.den b.ır k~n~n layihası sabı ile Akderuz mıntakasınm Milab
tınnen.'ıı kolay bir iş omadığmı ve· vınç pek haklı ve yerinde olacaktır: da teşkılat lAyıhası ıle bırlıkte hazır- tan ! çele kadar sahil kısınma, Hata
bu yolô.'i alınac<tk neticelerin ciddi Geçen bir yıl içinde Devlet Demir- lanmaktad tr. ya ve Fırat havzasına yapılmış bu
ve esaslı muyaffakıyet sayılması la- yollarnnızda taşman yolcu adedi yllz- Mahalli idar eler bakımmdan her lunma kta ve l'öylece memleket su 
Zirn gelec(\~inl bir an hatırdan çıkar- de 18 .. yolcu kilometresi yllzde 29. s~hada. biiyük inki.şaflar görülmekte- mevzular~n_ı i~ine alan ikinci su prog
ı :ıarııak lô.rırodır Ticaret Vekaleti' t~~ mıktarı yüzde 18, ton kilometre dır. Bılhassa, genış ve şümuI!ü bir ramınr bırıncı su programı tamamla
gerek miın!erit · ti'iccarlar ve gerek yuzde . 29 nisbetinde artmış1rr. Bu. varlık arzeden köylerimiz kültür, sıh- maktadır. 

Faaliyette bulunan sıhhi müessese
lerimizin, memleketin hakiki ve zaru
ri ihtiyaciyle mütenasip hale henüz 
~elmediğini daima ehemmiyet göz ö
nünde buluncluran Cümh•ıhvet hükfi
meti her ihtiyacı en mükemmel ve 
modern bir şekilde karşılayab'lmek i
çin hazırlndrğı programı dünya var.i
yetinin ve bütçe imkanlıırının müsa
adesi nisbetincle tatbik etmek azmin
dedir. Şimdiden bir çok teşebbüı;ler 
yaprlmrş olduğunu sevinçle haber ve
rebiliriz 

Srtma. frengi, trahum ve veremde 1 

ibaret bulunan sosyal sari hastalık
larla mücadeleye geUnce: bu yıl clı 
hu mücadelere devam edilmiştir. 

Verem samıtoryomu, verem müca
de clispanserl,.ri ve sari' hastalıklaı 
hastahanelerindeki verem pavyonları 
da meı;;ıilerine eskisi gibi devam et
mişlerdir. 

Bedia Tezel, 1 

Kız Karde,ıeri: Atiye, Niha l, Hasi· I 
_b_e,~M_e_v_h_ı_b_e_. ~~~~~~~~~~ ! 

MEVL U D 
Çok genç yaşında vefat eden ve 

hatırası kendini tanıyan ve sevenle
rin kalbinde hiçbir zaman silinmiye- 1 
cek olan mühendis Kemal Akın'm 

e~i merhum Rukiyenin aziz ruhuna 
ithaf olunmak üzere vefatmm beşin
ci senesi münasebetiyle 29/10/94,t 
bugünkü Çarşamba günü saat ikide 
Beşiktaşta Akaretlerde İbrahimağa 
camiinde mevlCıdu Şerif okunacak
tır. Arzu edenlerin gelmeleri rica o-

4< A R· A 
SEVD 

Umldln üstünde bir muvaffakı
yetle devam ediyor, 

Bugün Seanslar: 12,15 - 2,15-

4,30 - 6.30 ve 9 da .. ............. .. 

!unu 
e ad 

elcri 

sayı 

uz de 
. De 
mrık 

olun 

kendi kurduSlı tı~şkıl:it delaletiyle fazla hızmetlere rağmen umuml mas- hat ve ziraat işleri ve __ içtimai yardrm İmar hareketlerine, hükmet konak
resmi otoritesini kullanmak ve her· r~.c yüzde 7 çoğaldığı halde, varidat bakımlarmdan. eski koylr>rimizle kr- ları .• okullar, hastahaneler, cezaevleri 
t..ırlü imkan. vasıt:tlarmdan istifade• yıızde 36 nisbetinde ziyadeleşmiş bu- ya.• kabul etmıyecek inkişatıı bir du- gıbı. devlet. yapılarının vücude getirıl
etmek suretıvle bu hususta ciddi te ... lunm_~ktadı:. rumdadır ... l8 sene gibi bir milletin ~esı_ s?retıyle bu sene de devam e-
şel>bı.is ve gff,Yretler sar!etnıekte vei Atolyelerın tamir kabiliyetleri ge- h~~~t tarıhınde kiiçlik bir zaman öl- dılmıştır. Kaynağını t9 eslô devirlerden alan 

ve bir çok yıll;ıranberi memleketin 
«osyal bünyesini · kemirmekte ike11 
Cümhuriyet reiiminin kudretli elleri 
altında ezilmeye başlıyan bu içtim:ıi 
hastalıklar bir tarafa bırakılırsa son 
sene içinde yurdumuzda hiç bir bula
sık hastalık salgım çıkmamış, deni
lebilir 

s····isTANiüL .. i ELE.DiYiSi···· 
j ŞEHİR TİYATROSU 
::. B u ak§•m saat 20,30 da 

bu işi hakikat,~n gı.irıün en ehemmi-• çen seneye nazar~ı: yüzde 43 kadar cus~ı demek olan bu müddet içinde Sıhhat ve içtimai yardım 
yetil meselesi hıaline getirmiş bulun- artt~rılmr~ ve kalıfıye işçi yetiştiril- şehı.r ve ~asabalarımızm imarı ıcın 

Dram Kısmında: HAMLET 
EKomedi kısmında: Kör Döğüşii 

maktadır. n:ıesıne bılhassa e.hemmiyet verilmiş- genış faalıyetler sarfedilmiş \'e va-

c,.. h . · t [' • tır... . ~ndaşlarm medent ihtiyaçlarmdıın 
um UI ıye m a ıyest Cumhurıyet idaresince kabotaj bırçoklarına cevap veren ese!'ler vü-

hakk:ı yalnxz Türk bavrağına ve Türk cudı> getirilmiştir, 
Cumhuriyetin 17 yıllık faaliyetin in 

m, 11 cephesini iki devreye ayıqmya 
luzum vardır: 

1 - 1939 Avrupa harbinin başla
masından evvelki devre, 

2 - Harbin başlamasından sonra
kı devre. 

Hükumet, iki devrede her türlü 
iktısadi tesis ve teçhizlerden mahrum 
ve baştan başa imara muhtaç bir 
yurdu iktısaden kalkındırmak vazi
fesıyle karşılaşmıştı. Bu işin başarıl
ması ise her ;;eyden evvel paraya 
ınutevakkıftr. Finansman dediğimiz 
parn tedal'iki işi de maliyeye düşü
) ordu. Bu vaziyete göre, IIJ23 den 
1939 yılına karlar de.,·am eden devre 
daha ziyade bir ''imar ekonomi fi
narı manı., devriydi, Ayrupa harbi 
ba ladıktan sonra ise, milli müdafaa
nın takviyesi tedbirlerinin islılzam 

ettıği masrafları karşılamak icap et
t:gi için 1939 dan itibaren bir "milli 
mudafaa finansmanı,, devresi başla
mrştır. 

Bırınci de\Tede köyliinün vergi 
yükünü hafifletecek ve vergilerin 
hastlatım arttıracak vergi tadillltına 
t evC! stil edilmiş, bu sayede Cümhu -
rıyet bütçeleri yekünu seneden sene
ye kabarmıştır. Adi bütçedeki inki -
şaf geniş ölçüde bir kalkınma pro -
gramının tahakkukuna kafl göriilme
d.igı için, adi bulçe dışında kredilere 
mıiracaat edılmiştir. Bu cümleden ol
mak üzere 1936 dan 1940 mali yılı 
sonuna kadar ceman 512 milyon li
ralık fevkalade tahsisat alınmıştır. 

Bu finansman faaliyeti sayesinde
dır ki, memleketin esaslı kısımlarını 
bırbirine bağlıyan demiryolları, Sı.i

mcrbank, Etibank gibi müesseseleri, 
toprnğmııza feyiz ve hayat veren su 
tes satı kutrnı:ık ve denız ticaret lilo
nıuzu inkişaf ettirmiye imkan bulun-
muştu. ·~.ı.-" 

Avrupa harbiyle başlıyan milli 
tnudafaa finansmanı devresinde de 
\ crgllerin arttmlması, altın terhini 
mukabffnde Merke~ Bankasından 150 
m iyon l r:ılrk avans alınması, fızami 

bır yıl vadeli bonoların ihraç haddi
n in arttırılması ve nihayet tasarruf 
bonolarının çikartlması suretiyle ih
tıyaeın t eminine çalxşılmıştır. 

Her iki devrede kredi ile t emin e
dilen masraflar maaş vesaire gibi 
devletin daimi ve adi masrafları de
['il, memlekete lktısadi bir varlık 
bahşeden verlmli masraflardır. Bu i
tıbarla vergi ve kredi politikasında 
maliyemiz, ilim ve tecrübenin çizdi
ği esaslardan ayrılmamış ve bu sa
yede devlet!n mali itibarını muhata
zaya ve halkm hazineye karşı itima
dını arttırmıya muvaffak olmuştur. 

Adliye Vekaletinde 

Bu ytl Adliye Vekaleti için çok 
verımli bir yıl olmuştur. Veklıletin 
b:'riz faaliyeti mevcut knnunları iç
t:mai bünyeye uygunluSlı bakımın
dan, ıslah veya yenileştirmek olmuş
tur, Buglinkü ihtiyaçları karştlıyıımı
y<.n ceza kanununun tadili bir zanı
ret halini almıştı. Vekfıletçe tesbit 
cdılen bir komisyon, bu mesaiye baş
lamış ve ilk olarak yeni Türk ceza 
kanununun umumi hükümlerini ha -
zırlamış ve neşretmişti, 

Vekaletin adli sicil kanun ve ni
zamnamesinin yeni baştan ve modern 
esaslar dahilinde hazırlanmasına e
hemmiyet vermesi, bilhassa ceza da
valarının sıhhatle gorillebllmesi ba
krmmdan büyük ehemmıyeti haiz o
lı:ıraktır. 

Ceza ve tevkif evlerine gelince, 
e kı ceza evlerinin modern infaz sis
t emine uygun olacak şekilde ıslahı 
b:ıkımmdan geniş bir program dahi
linde inşaata devam ed~lmiştir, De
nizli, Balrkesir, Manisfl, Elazığ, Gü -
rnuşhane ve Muşta yapılmakta olan 
yeni ceza evleri inşaatı bitmek üze
redir. Konya, Bolu ve Sıvasta inşaat 
de\ am ediyor. Vanda başlamıştır. 
Bunlar normal ceza evleridir. Bun
lardan başka bir de iş esası üzerine 
kurulmuş ceza evleri vardır. !mralı 
ve Karabük kadroları genişletilmiş
tir. Nafia Veka.letiyle yapılan anlaş
ma üzerine, mahkiımlarm nafia işle
rinde çalıştırılması için bir nafia i:ı
leri ceza evi kurulmuştur. 

Bundan b;:ışka ceza ve tevkif ev
leri nizamnamesi meriyelP girmiş ve 
ce1.a evleri dahilindeki faaliyet bir 
p ro"rama raptedilmiştir. Çocuk ıslah 
evi tesiı;leri için yeni bir takun ted
b irler almmakt<ıdır. 

\·a~ndaşlarına inhi \ · ettirilmek su- 1939 senesi sonuna kadar husus! i
re~ıyle ?en.iz .ticaretimızde istiklal te- ı dar~ler biitçelerindı>n 5?,719,258 lira 
n:'1'.1 . edı.lmıştır . Gerek Tilrk denizci- sarfıyle muhtelif vilayet bölgelerinde 
l~~ının ınkiş~r.ı, gerek nakliyatta in-ı ~ektep, iskele, spor sahası, sinema, 
tı;-amm temını bakımından mühim hıpodrom, çeşme, elektrik tesisatı, 
hır adrm dahıl atılarak limanlarımız köprü, yol vesaire yapılmıştır, 
arasmda muntazam posta seferlerile Bu işler vilayet umumt meclisleri
yolcu, yiik ve hayvan nakliyatmın nin kabul ettiği verimli programa 
yaptlm.ası, fabri.ka, dok, atölye hl:ı:- dayanmaktadır. Vekaletin faaliyeti 
metlerı ve gemı kurtarma, klavuzluk sahasında belediyelerin bilhassa hem 
v~ romorkörciilük işleri Devlet n"- mali kudrete, hem de :rennı bilgiye 
nız':olları idaresine tevdi edil.mi~' ı istinnt eden su, elektrik. kanaliza!':-
Lıman v~ _iskelelerimizde yükleme, yon ve imar planları gibi işler için 

boşaltma gıbı muhtelir liman h!zmet- kredi bakımından belediyeler banka
le_ri!le t:ıh.lisiye işlerinin bir elden sının ihtisas yönünden belediyeler i
gorulmes~nı temin için bu hizmetler mar heyetinin müşterek mesaisi tat
Devlet Lımanları idaresine tevdi edi- bikatm inkişafüırırnn temin etmek
lerek, deniz nakliyatında da bir a- tedir. 
hPnk ve disiplin temin edilmiştir Cümhuriyetln tesisi zamanında pek 
/ klısadi işlerimiz · az şehir ve kasabalarnnızın elektrik, 

kanalizasyon ve itfa iye teşkilatı var
dı. Bu işlerin icap ettirdiği masraf
lan, belediyelerin mahdut olan ge
lirleri ile karşılamak güçtii. Beledi
yelerin imar hareket ve faaliyetleri
ni finanse etmek üzere 1933 senesin
de belediyeler bankası kuruldu Ban
ka, 1933 senesinden 1940 sene~i so
nuna kadar belediyelere yaptığı ik
raz, avans ve kefalet miktarı 
14,!i17,608 lirnya kadar yükselmiştir. 

Geçirdiğimiz son yıl içinde İktısat 
Vekaletimiz knnunlarrn ve nizamla
rın ~endL-;ine vazife olarak ayrrdığı 
işlerın uhde..~inden gelmiye çalı.şmış
tır. Hem hususi sanayi sahasmda 
kendisine düşen \'azi felerin başarrl
masx, hem devlet sanayi ve maden 
programlarmm tahakkuku ve devlet 
işletmelerinin idahesi, yeni madenler 
aranması, iş kanunlarının tatbikı İk
tısat Vekaletinin asli vazifelerini teş
kil etmiştir: 

Sanayi b:tkrrnından eski Türkiye 
ile milli sanaylc ve madenciliğe sa
hip yeni Türkiye arasında her ba
k:rrndan biiyük !arklar vardır Sana
yi siyasetimizin başlrca ana· hatları 
şöyle hülasa edilebilir: 

1 - Ham mnddeleri dahilde yeti
şen ve memleketin evvelce hari tft!n 
ithal mecburiyetinde olduğu harıı.ıa
lem mam(ılleri yapan fabrikalıın 
vücude getirmek. (Meseıa dokuma, 
kılğrt, cam VE: kimyevl maddeler fab
rikaları gibi.) 

2 - Yeraltı zenginliklerimizi araş
tmmık bir taraftan bilinen madenle
rimizi en verimli bir şekilde işletir
ken, diğer taraftan muhtaç olduğu
mu7. madenleri ve bu meyanda pet-

Cümhuriyetten evvel dört şehirde 
elektrik esisab varken, bugün 174 şe
hir ve ka~abada belediyeye ait elek
trik müessesesi mevcuttur. 

Bugüne kadar 56 şehrin i<;me su 
tesiııatr, 41 şehrin halihazır hariatsr, 
58 şehrin miistakbel imar pli'l.nı tan
zim ettirilmiştir. Şimdiye kadar 
2,000,000 liradan fazln para sarfiyle 
18 şehrin su tesisatı ikmal edilmiştir. 

CiimhuriyeUen evvel 20 şehir ve 
kasabada sıhhi ve fenni içme su te
sisatı varken bugün bu miktar 190 a 
çrkmıştır. 

Yine bugünün mühim bir mevzuu 
olan muhtaç asker ailelerine yardrm 
işi en .son neşredilen bir kanunla da
ha verimli bir yola girmiştir, 

Nafıa işlerimiz 

rolü kendi toprağımrzda bulmak. Cemiyet içinde halkı ilgilendiren 
3 - Kendi toprağnnızdan çıkardı- hizmetler arasında Nafia işleri en ö

ğnnız kendi madenlerimizi işliyerek, nemli yeri almaktadrr. Nafiamızm 
demirimizle kömürilmüzil bir araya Cümhur iyetin 18 inci yılındaki ba
katarak ve diğer gerekli madenler i- şarılarmı sıralarken llkönce demir
mizi de buna ekliyerek yurdumuzda yolu faaliyetimul gözden geçirelim: 
kendimize göre bir ağır sanayi var- Demiryollarımızı tamamlayıcı olan 
lığına vilcut vermek ve bu suretle son zam an dak i faaliyet iki büyük is
demir inşaatı, makine parçalarını ve tikamet üzerinde kendini göstermek
nihayet bir kısım makineleri yapan tedir. Bunlard an biri Türk toprakl a
bir demir sanayii yaratmak. rım komşu Irak hudutlarına bağlıya-

4 - Bu işaret edllen büyük iktı- cak olan Diyarbakır - Cizre - Irak 
sadi terakkiyi mümkün kılacak mer- hattı, diğeri de Elazrğdan başlıyarak 

kezl teşkiH\tr, bankaları, enstitüleri. Palo, Muş ve Vanı geçerek dost ve 
meydana getirmek. komşu İran hatlariyle birle"ecek ol an 

İşte bu kaba şema içinde tasvir Elazığ - Van - İran hattıdır. 
olunan sanayileşme siy<ısetimiz İktr- Diyaroakrr - Cizre - Irak hattının, 
sat Vekiıletimizin sanayileşme hare- Diyarbakırd:ın itibaren 160 kilomet
ketinln prensiplerini arzeder. r elik bir kısmmm inşaatı hemen he-

Bugiinkü şartlar içinde her sahaya m en bitirilmiştir. Şimdiki halde bazı 
ait istihsal rakamlarrmızı kı:saca ifa- mahdut noksanlarının tamamlanma-
de edecek olursak: sına çal ışılmaktadır. 

Sümerbank elinde çalıştırılan dev- Elflzıj:t - Van - İran h attma gelin-
ll't şebekesi tam bir çember l:ı:inde- ce; bu hattın ElAzıktan itibaren Bin
dir. Ru bankanın işlettiği pamuklu göl ista!':yonuna kadar olan 135 kilo
!rıbrik::ılarınm geçen 1940 yrlı içinde metrelik bir kısmı üzerinde çalışma
ve harp şeraitine rağmen istihsalle- lara başlanmrş ve Muşa kadar olan 
rinde tezayüt kaydedilmiş ve satışla- 100 kilometrelik diğer kısmında da 
rında % 48 bir fazlalık görülmüştür. inşaata başlıyabilmek üıere faaliyete 

Ayni bankanın yünlü fabrikaları - geçilmiştir. Önümüzdeki yıl icinde bu 
nm kumaş imalatında d~ ayni za- hataki çalışmalar Muşa kadar ilerle
mana ait olmak üzere % 12, Merinos miş olacaktır. 
ipliği imarntmda % 7,5. kilim batta- Bu iki esaslı istikamet üzerindeki 
niye imalatında % 59,50 ve satışla- çalışmalardan başka, kömür havza -
rında vasati % 29 bir artış vardrr. mrz için önemi belli olan beş kilo
Ayni bankanın deri ve kundura mü- metre uzunluğundaki Zonguldak -
esselerinin imalatında ham madde Kozlu kömür hattımxzm K ozluya u
ı:ıkmtılarma rağmen % 80 artış kay- laştınlma~ı için büt ün h at üzerinde 
dediJmlştir. büyük faaliyetle çalışılmaktadtr. 

Kllğıt sanayiimizde % 13 lst ih!!al Umumt olarak bildlrdi~imiz inşaat 
tezayiid!i varclır. Büyük demir ve ce- işlerinden başka memlekette yapıl
llk enstitülerimizin merkezi olarak ması düşünülen yeni demirjrolu isti
Karabilk kumpanyasının m illl iktısat kametleri üzerinde etüdlere başlan
ve müdafaa siyasetimizde rol ve e- mış bulunmaktadır. 
hemmiyeti gittikçe artmaktadır. Yol inşaatında ise bugUnkU gellş 
Şeker sanayiimiz feyizli b ir yıl ve gidişe elverişli, dayanıklı yol ti

daha yaşamaktadır. Ereğli kömür.: ıpinin denenmesine gidilmiş ve yol 
havzamızda bütün ocaklarm b ir el - işleri için üç senelik bir program ya 
den idaresi hakkındaki k arar 1940 i- pılmak suretiyle bu işlerin kısmen 
çinde tatbik mevkilne konulmuş ve olsun, der li toplu bir §ekilde gör ül
bu tedbir istihsalin tanzim ini ve tez- mesi temin edilmiştir. İşte bu esas 
yidini mümkün ktlrnışt ır. prensiplerin tatbikI suretiyle bugün 

Krom madenlerimiz her tarafta a- n afia programına alınmış olan yolla
ranır bir dünya kıymeti olarak git- rm 44256 kilometreye çıkmış olduğu
tikçe ehemmiyetini artt rrmaktadrr. nu görüyoruz. 
Bakır madenlerimizin şu a nda işler Nafia hizmetleri arasında demir yc
bir h alde elde bulunuşunun arzetti- lu dışında önemi başta gelen ve üze
ği kıYmeti ne kadar tebarüz ett irsek rinde ıon senelerde bilhassa durulan 
yeridir , Maden arııma işlerimiz mu- su işlerimlr! sayabl11 riz. 
ayyen plAnlar dahilinde yürümekte- 1937 yılında kabul edilen bir kanun-
d'r la Mannar:ı . Rge ve K:ır:ıdeniz havz;ı-

Memleketimizde Cümhuriyet reji
miyle birlikte kurulmuş olan fenni ve 
ilmi sıhhiyecilik v esosyal yardımcı
lık gün geçtikçe inkişaf etmiş ve bek
lenen kemale doğru emin adımlarla i
lerlemiştir. 

Bir taraftan doktor. eczacı, ebe, 
hemşire ve sıhhat memuru gibi çalı
şacak elemanların adedini arttrrrnuk 
hususunda ilk günden itibaren alınmrş 
olan tedbirlere ve kararlara daha ae
~iş mikyasta önem veren hükilmet, 

0

di
g_er t.araftan bu personelin keyfiyet i
tıbar~yle gelişip yükselmelerini sağlı
yan ve kendilerinin huzur içinde ça
~rşa~ilmel7rini kolaylıyıın tedbirleri de 
ımkan daıresinde çoğaltmıstxr 

Cümhuriyetin ilanı sırasındaki has
tahane adedin:n 18 yrl içinde -hem 
keyfiyet itibariyle mükemmel olmak 

Sıhhat ve fctimai Mu::ıvenet Veka
leti gerek d"irudan doiruva. gerek 
tıbbi cemiyetler ve iyilik seven ktı
·umlar vasıtasivle elden geldiği kadar 
sosyal yardımlara bu sene de devam 
etıni~tir 

Yen i Nesr ivat • 

İktısadi Yürüyüş 
lktl'adi Yürüvll1 mecmuasının ı 00 sayr~. 

Irk narra rcvkal\dc nO•h••• intişar etmiştir. 
Bu ••vtnın başmıkılcsini Naf11 V ekili Cc· 
ncral Ali Fuat Ccbcsoy yı•mıştrr. , ................................... ~ 

SARAY Sineması Müdüriyeti : 
MERLE OBERÔN ve LAURENCE OLİVİER 

öLMfYEN'"AsK 
(WUTHERNİG HEİGHTS) 

Şaheserin gördüğü Fevka lıde Ra{jbet tıaaeblyle ve Görmlyenlerfn 
. Görmelerin i temin maksadlyle 

Bffi HAFTA DAHA GÖSTERECEGİNİ 
Sayın mUşterllerine tebşir eyler. Bu 

' 
Son Fı rsattan istifade edin iz. 

-Büyük 

Bugün Seanslar Saat 10,30 da başlar. • •••••' 

Şahane Günlere Layık Şahape Program _, 
Rejisör CECI L B, DE Mi LLE'in yarattığı SO N ŞAHESER 

KAMİL EN RENKLİ 

ZAFER ORDUSU 
Gary Cooper - Madclcine Caro11 - Paulette Godara -

Preston Foster ve Akim Tamiroff'un 
Hayat verd iği bUyUk San'at harikası 

Bugün LALE Sinemasında 
Çılgın alkı9lula devam etmektedir. 

BugOn Seanslar : 10,15 - 1 - 2,30 - 4,30 - 6,30 ve 9 da .... ~ .................................... .,, 
WILL Y BIRGEL - BRIGITTE HORNEY 

Bir Devri Tasvir Eden Film 

• 
lunur. Annesi: Nefise Akın 

......... -.......-----· _. .. 
ı--cümhuriyet Bayramı Şerefine Bugün-=.._, 

S Ü M E R ve T A K S I M 
Sinemaları Seanslarına Sabah Saat 9 da Başlıyorlar 

C l-t ARLES LA UGHTON 
Harikulade bir t arzda yarattr!ı 

NOTR DAM'ın KANBURU 
(NOTRE DAME de PARİS) Şalieserinin 

Oriji nal Kopyası T Urkçe Kopyası 

SÜ M E R'de TAKS İ M'de 
D•kk + 9 ve 11 Seanalar1J1da Salon 22 K + 

1 a : Mev kiler ve DUhullye Ücreti uruş ur 

ı'----------1- , , .. -................................. . 
ÇENBERLITAŞ Sinemasında 

Bugün Matinelerden İtibaren: 
Aziz Vurdumuzu dolduran On ıeklz Milyon T 0 RK'Dn en bOyOk he• 
yecanı §erefl ne : Mevıılm l n e• mµ azzam, en muhteıem ve flmd lye 

kadar gBrd üğü n Uz ve göreceğin& fllmle rln en güzeli 

o p E R E T 
WiLLY FORST ve MARIA HOLSTIN'in 
yarattıklan emaalalz hari kalı. Battan nlh•yete kadar Fevk• IAde gi5z · 
ler kama§tırıcı IUka ve Saltanat ... Kalpleri t itreten Atk ve aev.lşme 
sahneler!.,. Muazzam Koro ve akıllara hayret verici Bale gruplarlyle 

emaalılz bir harikad ır, 

Ayrıca: HAYATIN ESRARI 
Türkçe Tafsilatiyle Gayet Enteresan Kültür Fihn 

Dl KKAT : Bu Kültür F ilmi bllhaaa blit Un talebelerin görmele rini 
tavsiye ederiz. 

w; 

, Milli Şefimiz: ismet lnönU'nUn vecizeleri ' 

inkıllipların kıymet ve az:ametlnl t akdir etmek için zaman zaman ma· 
z iye r Ucu ile mukayese et me kte fa lde vardır, 

1914 DEN SONRA Türkçe 
25 aenelik dµ_n ya alyaaet lnln geçit r~sm l • •• •. 

Ebedi Şef ATATURK - Milli Şef iSMET INONU 

Sözlü 

Umwm Harp - İstiklal Mücadelesi 
Herkesi n merak ve heyecanla göreceği Film. Bu f ilm de: 26 eene 
d Unyada geçen Slyast • l ktısadf • içt imai en mühim vekayll glSre-

G o• • NOL ESRARI I ce kılniz. BugUnU iyi an lamak için d UnU g8steren fil m, YARINKi 
Per, embe ak,amı saat 9 da 

E L H A M R A SINEMASINDA 
~----·-••••••••••••••••••••••" '"-••••••~ Biletle rlnlzl evvelden aldınn ız. 4 ti 

T ren geçti., J ohnny kollarmı, ba
caklarım birer birer sallıyarak kırıl
mış olup olmadıklarmı yokladı. Krı
ğı yoktu. Sırtını duvara dayadı. Yü
reği koca bir tulumba gibi güm güm 
çarpıyordu. Bir srkıntı duyuyordu. 
Başı dönüyordu. Kalbinin birdenbire 
duruvereceğinden ürktü. On dakika 
kadar hiç hareket etmedi. Sonra sen
deliye sendeliye kalkıp tünelden 
çıktı. 

Tünelin ağzında rast geldiği bekçi 
onu görür görmez, ödü patladı. Joh
nny kazara trenden duştüğünü söyle
di. Amelenin yardnniyle şoseye çı
kabildi. Oradan geçen bir otomobile 
atladI. Artık otomobille eve gitmek 
lftznn geliyordu . 

Eve vardığı zaman, artık adama
kıllı akşam olmuştu. Parker kapıyı 
açtı , J ohnny hemen banyoya girdi, 

Emanuel Legge'nin yaptığı, herifin 
tıynetine pek uygundu: Hiddetsiz, 
öfkesiz, buz gibi cinayet. Bunu, ha
pishanede bu tipteki adamlarda çok 
fÖrmüştü. Bu insanların yüreklerin
de korkunç bir hayvan yatıyordu. 
Johnny, sanki mtilevves bir sümükUl 
böceği, yahu t onun gibi bir hayvanı 
ellemiş gibi, istikr ahla titredi. 

Banyosundan sonra Parker'e: 
- Ben burada yok iken beni an-

yan oldu mu ? diye sordu. 
- Evet, Reeder isminde biri geldi. 
- Ne istiyordu? 
- Bilmiyorum efendim. Yalnız 

sizi sordu. Hazin yüzlü, mllkededr 
bir adam. Kendisine evde olmadığı
nl'7.ı ı::öylf'dim. Bir söyliyeceği varsa. 
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yazmasını rica ettim. Bir ~ey söyle- Kız evden ayrılahdanberi aklını 
medi, gitti. kemiren sual! sormak cesaretini bu-

John düşünQeye daldı: Reeder'in labildi: 
kendisine uğramış olması, onu başI- - Bu sabah kiliseden çıktıktan 
na gelen hadiseden, batta Marney sonra, o söylediklerin ne idi Jeff? .. 
Kane'nin evlenmesinden ziyade kay- Bayağı beni korkuttun. 
gulandırdı. Legge için için güldü: 

IX - Seni korkuttum ha? Eğer senin 

Londraya kadar Marney hiçbir söz 
~öylemeden tam bir sükılt içinde se
yahat etti. Otomobilin bir kenarın<ı 
kwrıllı. Evlenmiş olduğu adamla, a
rasında aşılmaz uzaklıklar mevcut 
olduğunu duyuyordu. Bir iki kere 
ona göz ucu ile baktı. Fakat düşün
celerine tamamen gömülmüş olan 
Jeff, hiç farkında olmadı. Onun içi
ni bir kaygu yeyip duruyordu. Bu, 
kararmış yüzünden belliydi. Durma
macasına tırnaklarını ısırıp yiyordu. 

Nihayet, koca otomobil, bir köprü
nün üzerinden geçerken, başmı karı
sından tarafa çevirdi. Ona soğuk so
ğuk baktı: 

- Yarın İngiltereden çikacağız! 
d edi. Kızın yüreği acı ile burkuldu: 

- Hani ya bir hafta sonra gide
cektik? Londrada bir hafta kalacak
tık ya? 

- Ne zararı var, bir haft;ı sonra 
ol::ıcağma v:ırm nl<=ıın . 

başına gelecekler, sana bu sabah an
latmı.ş olduğum şeylerden ibaret ka
lırsa, kendini çok iyi talihli bir kIZ 
say! 

- Sen o kadar değiştin ki. Şaşıyo
rum. Ben seninle evlenmek isteme
dim. Sen istedin, sonra babam istedi. 

- Baban yüksek sosyeteye mensup 
zengin bir adamla evlenmeni istiyor
du. İşte öylesiyle evlendin, oldu: bit
ti. Daha ne istiyorsun? Ben sana, sa
bahleyin babanı şöylece elime geçir
diğimi - sözünün burasmda, par
maklarını, sanki bir şey tutuyormuş 

gibi krvırd ı - söylediğim zaman. ya
lan söylemiyordum. Babanın büyük 
bir dolandmcı ve hırsız olduğunu bi
liyorsun değil mi? 

Kxzın yüzi:i evve~ kıpkırmızı, son
ra sapsan oldu: 

- Jef.f, senin böyle blr yalanı söy
lemene ağzın nasıl wrıyor, dedi. 
~onrıı. tf'nr>c:inriPn trrl'lai?mıı karlar öf-
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keyle titrlyerek: 

- Söylediğinin doğru olmadığını 
pekala biliyorsun Yalancı! diye hay
kırdı, 

- Bu söylediklerim, senin öğrene
ceklerinin daha binde biri bile değil, 
Dur bakalnn daha. Fakat yolda ol
maz. Hele bir Londraya varrp oda
mxzm kapısını çekeyim de ondan 
sonra! .. 

Otomobil Charlton otelinin önünde 
durdu. J eft birden o tebessüm mas
kesini takındı ve odalarının kapısını 

lceriden kapatıncıya kadar ağzını aç
madı. Oda kapısını kapatınca, şap

kasını bir minderin üzerine fırlata
rak: 

- Şimdi, dedı, bazı şeyleri bilıp 
öğrenmen lbırn, Hepsini birden an
ldtamam. Sana birer birer anlataca
ğı:n Benim adım hiç de Floyd değil • 
Ben Jeffery Legge'yim, Babam altı 
ay evevline kadar hapishanedeydi 
Babamı Peter Kane hapishaneye 
tıktırdı Anlayor musun, kazın ayağ 
nasılmış?,, 

Kız afallamış, ş2şkınlrğndan ağz, 
açık kalmıştı, Gözlerınde müthiş biı 

korku vardı. Öteki devam ediyordu: 

{Devamı \'ar) 


