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Çocuğunuzu Mektebe Gônderırl·en Bir de 

ÇOCUK ANSIKLOPE 1s1 
O..lına. Çünkü bu Analklopedl ona mektep tclt:ıb> k dar ve bell(ı 

ondan daha ziyade IA.r.ımdır 

FİYATI (8) LiRADIR 
TAN moe .. esealnde ve kltepçtta .. aa bulunur. 

•• •• • Türk .uyu ra ZIZ 
r·vetin 

19 uncu 
'Yddön·· •• u 

Cümhuriyetin en biiyük başanıa· 
nndan biri de, Avrupa kapitalizmi• 
ne ve emperyalizmine karşı yaptığı 
~ephedir. Muhtc!if sahalarda görü• 
len ilerlemeler, Lozan muahedesiyle 
emperyalizme karşı çekilen duvar 
bilhassa antı • emperyalist siyaset, 
Cümhnriyetin yaşamasına ve bu 
CÜnkü harpte "harp dışı" kalmamı
za imkan verdi. Bunu Atatürk'ün, 
İsmet İnönü'nün inkılapçı bamleleıo 
tine medyunuz. 

Jürkiyenin Cümhuriyet re _ 
jimine geçişi 34 senelik 

bir tekamülün neticesidir. 1908 
inkılabı müstebit bir saltanata 
karşı, millete hürriyet ve müsa
\>at vermek idcliasiyle doğmuş -
tu. Fakat ne dahili, ne de harici 
tlddiyetleri halletmediği için kı.. 
sır kaldı. Dahilde saltanat bir 
derebeylik nizamınm bakiyye -
siydi. Şeriat, hukuk, maarü, aile 
gibi sosyal müesseseleri bin se
tıelik kanunlar dahilinde tanzi. -
ine çalışıyordu. Saltanata bağlı 

lllaha.lll derebeylerinin, hilafetin 
etrafına toplanan ayan ve mute
bera.nm. bozuk iktisadi bir ma
kanizmanın içinde halkı soymak 
tan gayri bir fonetion'u yoktu. 
Ekalliyetlere kah verdiği imti -
~azlar. kfilı yaptığı tazyikler ile, 
ecnebi sennayesini ecnebi mü
daf aasİnı çekiyor, kendi yaşadı 
ih topraklan yarım bir müstem
leke haline getiriyordu. 1908 in
~ rJ.u :ın...bu. bozuk 
luJtlarmı tamir emeliyle doğdlL 
fakat ne sattaııatı, ne de şeriata 
dost ve cemiyet üzerindeki oto -
titesini tasfiye ettiği ecnebi ser
lllayesine karşı iktısadi istiklilL 
tU koruyacak ve bir nizam kura 
tnadığı için bu zi.ddiyetlerin çar 
l>ışınasmd.a çöktü. 1913 ve 1914 
~leri garp emperyalizminin 
l:nparatorluğu tasfiye için açtı 
ğı bir harpti. Osmanlı imparator 
luğu, bir taraftan Kayserin ve 
Elabsburg hanedanımn diğer ta. 
taftan Çarlık Rusyasmın, beri ta 
taftan Orta Şat.k servet menba
laruu paylaşmak istiyen İngiliz 
'1~ Fransız emperyalizminin mü-
cadelesinde çoküverdi. • • ...... 
Türk inkılabı ve Türkiyede 

K 

eaşvekil edi ki: 
''Yeni 

da 
Çetin Zorlukl.arını Yılın 

Behemahal Yeneceğiz,. Cümhuriyet nizamı bu 
§artlar içinde doğd~ 1908 ihti
laıı saltanata kaLŞI ileri bir ha-
~ket, ileri bir inkılaptı. Fakat "Çünkü, Bütün Dünya Biliyor ki, Türk Milleti, Her ihtimal için 

Elalemeyn 
Hattında 

Zırhla Kıtalar da 
Muharebeye 

Sürüldü 
lınparatorluğu çökerten zıddiyet 1 d B "1 
leti tasfiye etmediği için, dahil. Hazırdır, Atatürk Yaşıyor. nönü'ye de Can an ag ıyız;; General Aleksanderin 
de ancak bir zümrerun hürriye-

1 
Ankara 28 (A.A.) - Başvekil liyor ki, Türk milleti; her ihti- Cephede Öldügv Ü 

tini ve hayatını tem.in ettiği için r ""\ Şü.kırü Saraçoğlu, bugün saat 13 mal için hazırdır, Atatürk yaşı-
bu zıddiyetlerin çarpışmasmda • de Türkiye ve Ankara radyola- y-or, İnönü'ye de candan bağlı • Haberi Tekzip Edildi 

n Milli Şef 
İnönü'nün 

Huzurunda 
izciler Dün 19 Mayıs 
Stadyomunda Büyük 
Gösteriler Yaptılar 

Şehrimizde Bugünk·· 
Geçit Resmi Saat 
10 da Başhyacak 
Ankara 28 (A.A.) - Cümhuı · -

yetin 19 uncu yıldönümü kutla. 
ma törenine iştirak eylem.ek üze
re şehrimizde toplannuş olan iz.. 
ciler bugün öğleden sonra 19 
Mayıs stadyomunda izcilik gos 
terileri yapmışlardır. Milli Şef 
Reisicümhur İsmet İnönü de ha.. 
m- bulunmuşlardır. Milli Şeia:ı 
stadyonıa girişleri stadyomu ba§ 
tanbaşa dolduran onbinlerce hal .. 
kın heyecanlı ve içten tezahür : 
lerle karşılanmıştır. Şeref tribü 
nünde Büyük Millet Meclisi re. 
isi Abdülhalik Renda. Başvekil 
Şükrü Saraçoğlu, vekiller, Parti 
müstakil grup reisi İstanbul m~ 
busu Ali Rana Tarhan, Ankara 
valisi ve garnizon komutaıu yet 
almış bulunuyordu. Tam saa1 
15 de izci alayı önünde askeri 

J bando, bayrak takımı olduğu hal 
de sahaya girmiş ve Milli Şefi.n 
önünde bir saygı geçidi yaptık .. 
tan sonra meydanda yer almrşlar 
ve Stadın y~şil sahasI uzerin<ı" 
bir !kamp- hayatının bütün hu. 
ımsiyetlerini en küçük tefer.rüatı 
na kadar canlandırmışlardır. 

Bu gösteriye, portatif kamp 
direği dikilmesiyle başl~ ve 
bunu takiben muzik.anın iştira .. 
kiyle hep birlikte istiklal marşı 
söylenmiştir. 

~ Devamı Sa. 2, Sfi. 5 

········---·················~··················· 

Halk - Ekmeği 281 
Kuruşa Verilecek 1 

Ankara, ~ (A.A.) - Haber aldrğnnıza gl5re. Ticaret Vekilliğince İ 
Toprak M3hsulleri Ottst Umum Müdürlüğüne verilen bir emirde, Ankı:ı-ı 
ra. İstanbul ve hı:nir aehlrleri halkının ekmeklik un ihtfyactnin İkin
c:iteşrln 15 inci gUn.Qnden itı."baren Ofisçe temin edllmesi bild.irlli:ni:ıtir. 

Bu aehirlerde ekmek yine karne ile tev.r:i edilecek ve 600 şrann 28 
kuruştan satrlacaktır. Bundan evvel ilin edilen talimatname şilmolün 

S giren memur, müstahdem, tekaüt, dal ve yetim maaşı alımlarla bunla- i 
i rm beslemiye mecbur olduklan kimselere ise ekmek kame ile ve esk 

fiyat üzerinden verllcektlr . .................................................. ~ 

1 Günler Geçerken~ 
~kıldL Cünıhuriyet evvela sal- Amerıkanın rı.yle ya~ılru:ı sşığıdaki nut~ yrz. Kahire 28 (A.A.) - Ortaşark 
tanatı, soınra da dinin devlet ve Cümhurıyetin 19 uncu y.ıldonu. ~adaşlar •. \ - ... . tebliğe 26 - 27 ilkteşrin g~ Davul Tarihim· • s .d. 
~etniyet üzerindeki otoritesini Moskovadaki m~ bayramım açmışlardır- Vaktiyle padışahlar -rn:ldyesme kuvvetlerimiz tekrar ilerlemişler • • • ızın esı ır 
~akla işe başladı, bütün Av. 'Arkadaşlar, varlık hakkı tanıyan k~se kal: dir. Dün zrhlı kuvvetler arasın. H~~a davul? Geçen sene, tam bugün, 
~Pa devleUerinin geçirdiği bur- Ell!İSİne Göre Biraz sonra iki Cümhurlyet mamıştı~ ne _m~tlu bızlere k3 daki karşılaşmalar şimdiye ka- R E F 8 K yme şu köşede bayramlarınıızdan da 
lu.va, demokrat inkılabına evve- 3' · yılını elele göreceğiz. Çünkü Cürnhurıyet Türkı~esine bu h~~ darkinden daha büyük ölçüde oJ H A L 1 D vut sesini kald n-dığınırza keder1endiğiıni ynz· 
la dahili zıddiyetleri, sonra da , •. ..,._ı... i etin 19 wıcu yılı ye- kI tanrmıyan tek bır devlet degıl · ı---1-- · mış, milli ruhu heyecana getiren sesin - mo· 
l._ "STALINGRAT '"'UJ.lllıur y • n kalm dı A muştur Çetm savaş cu.Uö:U. sonra KARAY '4CU'ici zıddiyetleri tasfiye sure- ·· · 20 · ci yıla bıra.kmağa hazır- tek bir irl$an bı e a · cı - · ankl - kürtülm.. dem şeki11ere ve ahenklere uysun, uymasın -
t·yıe girişti Bu inkılap hamlele- ou·· ŞMIYECEK ;~ m ve tatlı bütün bu hakikatleri si- duşman t k büa:.1 _kpuks lar vuşer' kutlu ve lüzumlu oldugwunu ileri sürerek davulu ı.ınıyor. .. . a Cümhurl - düşmana ço yu ayrp 
N. her yerde olduğu gibi mu~a: . 11 Bulunduğumuz yerden arkamı ze soyledıkten sonr diril . tir Bizim kayıplarımız coşkmıcasma övmüştüm; demiştim ki: "Davu~ bizim kan kardo-
ta~akar sınıfın, sal~ta ve d~nı Vcı~mgt~n, ~8 (A.A.) - ~ris za dönerek bakacak ohır.:;ak o. yet bayramınızı aç1yorum. Yo. ha!i.fm~k~. Savaşlar devam şimiz.dir; iyi ve kötü günlerimizin can yoldaşıdır. Onda her ses.. 
Otoritelere menfaaıterıyle baglı Rooı.eve.ı e bır rapor vermek ~i. d Cümhuriyetirnizin Türk lunuz aydın, bayramnıız şen, ne- . ıten ve her çağırıştan fazla bir "başına toplayış", her sınıfı: bir 
~Uınrelerin muhalefetiyle karşı.. zere buraya gelen ~erikanm ~a .ah. hediye ettiği büyük var şeniz bol olsun.,, edıyor. h-

1 26 27 
ta tek duyguya bağlayış, ruhta birleştiricilik kuvveti vardır. Cüm· 

1,,.~ lt tın M J: b""yük" , ~ı · al .an ıne - - • ~- - ... Hava ucum arı ve _ _ • · bur ıoınun sesiyle birıbirine kenetlenir, ona uyar.ak bir gaye ctra. :"i"tl. Cüınhuriyet sa ana os <l!\'a u eıçı.::. ·'11.::·r l.ı.kları .. .. göğsümüzün xabar • ..-..:r-~4 •- -~ d de d 
bakayaSlnt tasfiyede tereddüt et- Sc-mit"y bir demeçte bulunarfk d v ~o~z. ~ U G l\dJ N rihlerin e ne gece ne gun . uz fm.da toplanır ve bir YQlda yürür!,, 
tnedi. Bugün Cümhuriyet 19 ncu demiştir ki: .gını .uy v d azalmamıştır. Taamrzi devrıye Bu sabah İstanbul halla bayram şerefine yeııti kıyafete gir-
~lını kutluyorsa, bu ancak inkı- '"fıtaLngrat düşmiyece&tir. Pet .. ~e~ b'":un~uguın~z yer en UCON~!r~ Bir Banam uçuşları yapan g~= a"'."~ılanmız miş bekçilerin davul !CSi ile nyan..-;a ve pencerele~ ÜŞÜ.'iÜP 
la""ı h~ırcketlerinin bir neticesi. rol sabalan Ruslarda kalacakbr. onkumuze ve ilerıyeddogru ~lake ak- bir Yunkers 87 duşurmuş, b~şkl! de davulcunun arkasına düşen mahalle çocuklarının sevinç 

t"~ ..: • ı~ ca olu--1- orada a yenı ce Refik · Halid Karay Yunkers'ler de hasara uzratılmış manzarasiy1e 1.-~-laşsa idi şu ha""""...... büsbiitün ulu ve "-m ''-"
1 
.. c:l.ir 1908 inkılabını yapan ını.u. Almanlar bu kış BakU petrol sa-

1 
J."'<IA 

1 
.. le Yedi Yaştndan Yetmişine Kadar~ .......ı~.. .r·~· ·ıw1 ..,ı .. 

l' · . . klerd · zor uklar a§llacak tepe er, on • Said Kesler tır. mina almaz ın1ydı? Millet, asrrlardanberi ahengine ve sevki c 
<IPçr kadro gibi, saltanat ve şe- hDsıru ele geçıremıyece ır.,, k ~hlik ı bul nduğunu Dün müttefik hafif bomba n. alıştığı heybetli sesle gönlfındcn, can evmden lıeyecana gel-
~~t bakaynsiyle uzlaşmıya b gir~i~ M•I A 'd H ;~: ve her:e:.: yüre~l~:ımizin cnmttur:ıyette Sıhhat İşl:- A. !takları ile av - bomba uçakları mez, duyduğumuz sevinç katmerlenrnez miydi? 'l', ~lsay~ı, ~er ha:de ugl 1_ 1 QnO Q GVQ ve iradelerimizin bilenmeğe baş. DÖRDÜNCÜDE: ileri kesimdeki düşman topluluk- Bayraınlan milli kıyafetin, mi1U musikinin, daha doğrusu 
Utkıye bır Cumhurıyet olam Ak N +• • d tadığını duyanz. Çünkü mi.lleti- Cümhur!yette Spor lariyle hava meydanlarına ve halk musiki5inin büsbütün baska bir renk ve bir ışık, ayn bir 

~acaktı. * '* lftl e ICeStn e m"izin hamuru, daha ziyade çetin FDruzan Tekil Marsamatnıh doklarına hücum hareket ve bir coşkunluk verdiğind'e şüphe yoktur. Hele o mil• 
330 Yangın Çıktı luklarl b v ak . · """ğu BE$1NCİDE: etmi~lerdir. lethı elinde böyle aslan gibi gürleyen, kükreyişi yeri gökfl sar. 

- h
1 

' • • • b · ük b zor . a oguşm ıçın "y · Müstakil T ,..,,,_"'ttrlyeti 19 unca ~ • --.2u) ... u .. ·· " • w • 1 t Cum urıy(ıltın .... en uv a. . lın ştur V k · · fed . '-'Ul""' Düşman esas itiibariyle müda. san, msana .,.ı-u ann .,. ...... uyuşe geçtıgı, top ann pn lad1ğ-ı hissi· 
~ - . ., ..r A Berlın 28 (A.A.) - Popolo ru u · e yenme ıçın a. Yıllnı Bitirirken • • ·d " fakat ı· b. 

s:ırılar an bın de v - · lıkl h d t tan On faada kalmış, fakat ak"''"'" g""" m veren ıpti aı pervasız ve mert nae-m~ ı 1r musiki alrti "'· n . . .' d'İtalia ~ ""Zetesi tn.i"fiiz hava kar ara u u nnaz. un Suphl Nuri heri ır--- -... ut 1 b kun tul - hk_.A t •ı.ıpa k~pitaihmıne YV0 er&r.~a- ~ ~: ' . . w h ld v ak"t .1 . kıtal i.ke hü- mevc o ursa unu anınama!'lı, onu maga ma mm eme_ 
lh ; · ·~ Qoı • ~· kt:vvetle.r~nib: yaptrkl::ın hava ıçın yapınaga azır 0 ugumuz Cümhıniyette Güzel Sanatlar v · 1 ıtenbbü .. 7~ul~nmuş • si, zevkinden ve hey~amndan bayramlarını ve gelecek nesil· 'l'uıtı·~e karşı ya~ti,:. ce~'llır. 'akının net\:esinde Milano'da 30 fedakarlıklarla önümüzdeki yı- Ulunay cumu eşe sun : d leri mahrum b:ırakması adeta bir suçtur. 
tl1 t~ıyerri~ snnayılc~e s 'L sın-. bı;vuk . o'~ küçük yangının çı- lın çetin ro.rluiklarını behemahal ALTINCIDA: tur .. Bu hücum,_ hucum e en _u. Bizim davulumuzda dünyayı yerinden oynatmış bir tarihin 
~,, lvaptı~ ih-~~me elrl, okzan . ildirmektedi!" yeneceğiz ve Cümhuriyetimizin Cümhuriyet Rejbninin En Kuvvetli çaklanmızm dağıtan ve 13 duş.. sesi saklıdır; davul heybettir. tokmak kuvvettir: onlardan rrknn 

-.a edesıyle emperya zme ar- İki Cephesi • tahri d ı - be 1 b. 
§l "ekil d bilhassa anti . ~ iktisadi ve yahu~ ıs~ damgasını bu yrla da mutlaka vu LOtt1 Arif Kenber man uçagı P e en avcı art - seste ise hey t i ır kuvvetin kfilnata meydan oku_van hudutsuz 

:r en ıvar, • - Çünk"" b-ı- d- b. ~ D S 2 s·· ,, kı rk m se • • ,._,_ ' t;fff" Devamı Sa. 2, Sü. '1 na.:1 racagız. u u un W'lya ı- ~~ ~ evamı a. , u. -. ve o us V1llC1 gu.ner. 
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i - Haydı Ru:ım, ·elb ıe il dCiis 'Uc 
l ymlarma citl .. Diyen bliyük babasına 

yaum dızla: 
c - Yanlarına gitmiyeceğlın... Odama 
i cıkacağım,,. 

Cevabmı verdikten sonra. ihtiyarm 
m::ıztarip bir hayreUe başını iki yanı• 
na sal!adığını görmeden yiırlidü, a~aç. 

t lır arasında kaybolan. 
l , • . . . . . . 

Feyzli odasına çıkarlc kapnımı kapa• 
i ımştı, YiizUndc derin bit heyecanın 

bnlz izleri okunuyor, eli gözlerJ elem 
a •"Jecek karanlık b·r bu~ ile örtülü• 

yordu, Omuzlarındakı ince ceketi kar 
yolasınm iistGne fırlattL Uzerlnde 
re 3m edevatı ile kitap!ar bulanan 
b yük bir masanın ba ma geçerek ba• 

• ~ nı elleri arasm.ıı aldı ve böy!ece ha• 
rekctsb: kaldı. 

C: Ruhunda bir buhran olduğu muhak
c k ktı .. Teneffüs ettlfi havayı azımsı• 
1 Y r gibi derin nefesler alıyor, müte
nı d·yen bir noktaya b:ıkyordu. 

B r aralık ba mı kaldırdı. Gözleri• 
atıl, masanın üstündeki vazoda. duran 

har çiçeklerinde gezdirdi Sonra u-e . 
&: dı; onları uzun uzun kokladı. 

Bu sırada odanın kapısı aı;ılmıı. i<o 
<'çeriye otuz ynşlarıncb kadar, ufak ya• 
«p•h bir genç kadm ıiı:m.1 tl 

Feyzi blrdrn baıımı çevirerek: 
- Bellcıa, sen misin?, dedi. 

u Sonra, onun göz'erinde neşeli nık
e r görünce çekingen bir sesle lliive 
. ettl: 

- : : : Ne haber? .. Mutlaka seni 
c elçi gl5nderdilerl. 

Yazan: KERİME NADİR 

itm öyle bir bai olmalı 1:1, ben! ba .. 
radan koparım. çekip ı:ötiinünl Yolı;. 

sa. bir yabancı Jçin, tanımadıftm ve 
hoşlanıp sevecetlm ıilpheli olan bir 
adam için fedakar olamam._ 

- Doğru söylUyorsun Feyzi 1 Fa· 
kat, ıen ayni terane ile kaç tan; lı:u• 
met teptin!. Uç senedir, iyi kötü kim 
olursa olsun, bütün tıı.liplcrlni reddc
dlyorsanl. Ortaya koyduğun sebepler 
bu hareketini mazur kılacak kuvvett; 
değili .. İstanbul içinde o!ıınlıın da is
t~medinl •• Bana oyle geliyor kl, başka 
bır sebep var. Seni bu ısrara ve fna· 
da mecbur eden baDka bir kuvvet var 

Peyzt fsyıınUr b!r hareket yapt;· 
TiUzlcncrek: • 

- Neler söylUyorsun canım? Dedi. 
Zaten Adettir... Bir kız evlenmclı: iste
medi mi blnbir mana ver.illr .. Bekledi
ği var, istediği var, denir .• Hayır Bet~ 
hs! Seni temin ederim ki ben, sadece 
serdettiğim St'bepler yiizünden evlen· 
mekten kaçmıyorum.. Hem benim ya• 
rab1ı$rmdakj bir insanın. racıclc bir 
nda."Illa evlenmesi biraz: tuhaf defB 
mi?.. Anlasacafuna, imtizaç edebilece
ğime aklan kesmeden nasıl bir 5ma 
itaatiyle o yabancıyı bayat arkadaşı 
kabul edebilirim? •• 

- Tamamen hakstı:sın demiyorum •. 
Fakat, korktuiuna uğrayacağına nere
den hükmediyorsun?. Belki hadisat 
leh.fne Jnkisaf eder •. Belki, tahmininden 
çok fazla mesut olursan! •. 

- "Belki" ile bir hayatı 'llltüat et" 
mekll_ 

(Devamı va!') 

Belkıs gülüyor, bn,mı ııallayarak: iiii~i~i~~~~~ii - İyi tahm n ettin! Diyordu. 
o Amcazadesinin lcarıısmdakf ıezlon• 

Ct yerlcşUkten 11onrn devnm ettl: 
e - • : • Feyzlcıiım._ Hanımlar ce
trap almıya gelmişler. Büyük annem, 
; u•lak rnüııbet bir karar vermek icap 
eıt• 'ni söy!üyor ••. Çünkil bu adam ha• 
k ' aten Jyl bir kısmet karde~.. İyi 

ı: ünl 
ta Feyzll birden sert ve kat'i bir sesle: 
lı. - lmkS.nsu:I Dedi. Israr beyhudedir 
CBelkıs ... Ben evlenmiyecdlm._ 

- Peki sebep? 

c - Niçin lltlsuyonıun?. Emi~ ki 
d·C deli biç bir sebep yok •. Ba adam ııe· 
ıt i mesut ed .. bilir Feyzli, •• Zannıma gö• 

re, aradı~rn her meziyet onda mevcut!. 
b Feyzfl, açık pençeredcn uzaklara ba• 

11ı::yor, mırıltı hal'nde: 
\C - Sen benJ anlamahsm, diyordu. 
z .. y f1Smam .. Onunla yapamam! •• Bili• 

or•un ki bcn!m bur clı bir muhitim 
Av r •• Sevdlklerlm. c nd n do tlarım ve 
n ~ ıalcm var •. H sıh beni lıtanbula 
v<b lıyan bir sürü b f var •• Bütün bun· 
Al rr bır kmıya seve Geve razı olaca• 

dı' 

BUGüNKtl PROGRAM 

7 ,30 Program 
7 ,32 Marşlar 
7,40 Haberler 
7,55 Müzik (PI.) 
8,30 Konu~a 
8,45 Halk hava-

lan 
9,15 Konuşma 
9,30 Müzik (Pl.) 

l 0,00 Temsil 
10,45 Snz eserleri 
ll,15 Konuşma 
ıı.so Müzik (Pl.) 
12,00 Konuşma 
12,15 Marşlar 
12,SO Büytik ım-

let Meclisin
deki merasi
min naklen 
neşri. 

13 30 Haberler 
13,45 Müzik (Pi.) 
14,45 Hıpodrom -

dald merasi
min naklen 
nem. 

l7,00 Ml.lU Piyan
go fevkalAde 
çekf!işlnln 
naklen neşri 

18,00 Program 
18,03 TQrkfiler 
18,30 Konu:ma 
18,45 Saz esl'rl~ri 
19,00 Konuşma 
19 15 Marılar 
10,30 Haberler 
19,45 Zurna, davul 
20,15 Radyo gaze. 
20,45 Tilrktıll'r 
21,00 Evin r.ı.ııU 
21,15 Temsll 
21,45 :MQzlk (Pl.) 
22.30 Haberll'r 
22,45 Kapanış 

iT' 

d 
s 
y 

ingrat'ta 
t .Al an ar, Ye iden Bar Mahalleyi işgal 

1 
Edere lgaya V rdı - Moskova Şiddetli 
Muhare ler Ol uğunu Haber Veriyor 

c L '2- (?.~) 

Büy .. Z feri r 
Diy roması 

Dün Beyoğlunda 
Merasimle Acsıldı 

Eminönü Halkevinin tertip ettiği 
"Bliyillı: ı:a.ferlc:r dlyaroması" ıergisl 

dı.in Beyoğlunda Otta~ nlonlannda Eo 
minönü Halkevi reisi Yavuz Abadan'ın 
bir nutkuna müteakip, C. H. P. vilbet 
idare heyeti rclıi Suad Hayrı Urıüplü 
tar11fından açılınışUr. 

Mil!i mefahlriml canlandıran ve mem 
lekt'timizde ilk defa tertip edilen btı 
~ergi, yedi tablodan ibaretti: 

1 - '1stanbulun fethi 1453", 
2 - "Anafartalar zaferi 1917", S -
•1nönü zaferi 1921", 4 - "Türk 
hdmı, Türk istiklil savaşında 
1921", 5 - "Lozan zaferi 1923", 
6 - "'Harf inkı16.bı 1928", 7 -
"Mehmetçik yurt bekçisi 1842". 

Sanatklr Vedat Ar tarafından ha· 
zırlanan bu milli mefahirimize ait çok 
canlı levhalar takd!r!e karşılanmıştır, 

Sanatklr tarafından, bir çok eserler 
tctldk edilerek meydana getirilen ve 
Bellini'nin bir çok hatalannı da taa. 
hih eden Fatihin !ıtanbulu fe'thlne ait 
t.o..blo, ayni zamanda uı:alc tarihimize 
alt mühim bir vesikadır. 
Kurtuluş savaşımıı:a ait olan ve ço

ğumtmın haklldsinl yakından tanıdığı• 
mız tablolarda, hele Atatürk'iln ve 1· 
nl5nü'nfin cephedeki ı;ııvaş!an, Türk 
ksdınmm cephane ta&ıyışı, düııman ta• 
rafından Türk köylerinin yıkılışmın 
hadisatın vukuu t"SIUIStndnld gibi canlı 
ve fiili g6stcrlllıi seylrcHcrln g8:ı:lerlnl 
heyecan ntlariylc ııılııttı. 

Sergide bulunan Profcııör Mastafn 
$ekip T11nç muharrirlmb:e 11ergi hak• 
kmdalr intlbalarını ~oyle s6ylemlştir: 

.. _ Bu gibi eserler öğretmez, telk:n 
rdCT. Btı itibarla btı !evhalar fevka• 
15.de ırıanffak olmuştur. Sanatklr, 
mUli mefahirimizi çok iyi canlnndırdıfir 
kadar, sanat balttmmdan da hakikaten 
mıı-nffRk olmuştur'" 

Bir Yarbay:, . 
a_ Sanatklirm muvaffakıyetinln ma· 

nevi mükiifatmt takdir ve tebrik öde• 
ymıcr. Ben bu levhaların canlandırdı• 
ğt hzdiselerin çoğuna blzzat yaşadım 
Milü heyecanımızı besliyecek bu gibi 
eserlerin daha genişletilmesi &ayanı 

anudar ... 
Dekorasyon mağazası 

hatt.in Refik Sırmalı: 
sahibi Sa!a. 

"- Sergi, Avnıpada muazzam mas
ranarla meydana getirilen emsal! eser• 
terden biç dl! aııdı değildir. Bu eserin 
bQtün memlekette gösterilebilmesini 
nrnı d rdinı., C'lcnı\ '" 

Profesör Yavuz Abadan, bu sene çok 
mütevazi olarak meydana getirilen bu 
esrr1n gelecek yıl ieln çok daha geniş 
mikyastıı yapılmıya çahsı!acağmı ve 

Fas'ı 

Hazır 

Fransız 
da 

G. Nogues1 Müdafaa 
Hazırlıklarmın Tam 
Olduğunu Söyledi 

Paris, 28 (A.A.) - Amiral Dadanın 
Oran'da bulunması mfinasebctiy!e P~ 
tlt Parls3cn gazetesinin husuı;i muba• 
birine beyanatta bulunan Fas umumi 
va!lsi General Nogues demi~tir ki: 

'I' A1'1 

G l.Di 
Şehrin Ekmeklik Unu Hergün 
Muntazaman Verilecek, Herkes 
Ekmeğini Rahatça Alabilecek 

Hükumet, iaşe Maddelerinin Fiyatları Ve 
Piyasada Kafi Derecede Bulundurulması 
Bakımlarından Ehemmiyetli Tedbirler Alıyor 

Bir haftadanberJ Ankarada ııchrln 
ekmeklik un ihtiyacı ve hububat hleri 
ile memur ve halk karne~eri etrafın• 

da alakalılarla temaslard:ı bulunan 
vali Lütfi Kırdar dün sabah !jehrimi· 
ze dönmüştür. Vali gazetecilere Anka. 
rada varılan kararları izah etmlı ve 
de:nlı;tir ki: 

"En başta size, lstanbahın ekmeklik 
un•ınan bundan sonra muntaı:aman ve
rilmesi için hükdmetimlzin bize azami 
lmkaruan bah~etrnlş bu~und11ğunu 61ik 
rıınla s15ylemeliyim. 

Elaneklik an ihtlyacmıız deyince 
bunda memur sınıf, memur aileleri ve 
halk da dahfidir. Bu ııuretlc memur 
karnesi almııı olanlarla halk karnesi a• 
lanl:ınn hepsi bundan ıonra gün!ük 
ekmek istınkaklannı eskisi gibi emin 
olarak fırınlardan alabileceklerdir, Bu 
bakımdan hiç bir kimsenin tellşlan· 

masma mahal yoktur. 
Dlğcr iaşe maddelerinin fiyattan ve 

piyasada kifl :mlkd:ırda bulundunıla• 
b\lmesi bakımlarından bükilmetlmiz 
ana prensip!er üzerinde ehemmiyetli 
tetlblrler almaktadır. Yakında, bugün• 
kü 5arllar iç.indeki azami ıalahı piya• 
salı:rda göreceğiz, 

Ankarada bulunduğum gGnlerdc ça· 
h$ma ukada~larımia telefonla sık sık 
görüııerek fırınlar ve piynsa tefti le
rlndf' daha cezri ve daha sıkı davran· 
m:ılannı tavsiye etmiştim. Ba husus
ta~ kontrol ve teftiş işlerinin son haf• 
tak! verimi hakkmd:ı teftiş heyetinin 
ve iktısat müdür!üi\inün hlzırladığı 

rnpt'rlan alacağım. 
Şunu da ilave edeyfın ki: •urgun

culuğa karşı bütün vasıtalamnlZ1 ve 
im'ldlnlarımızı kullanarak mllcadcle c
dccr~iz I" 

Yeni karneler ı:e tevziat 
Bir muharririmizin, yeni ekmek kar

neleriyle yapılacak tevziatın netice!~· 
ri }ııı1rr•nıbl<i tııhmhı1 .. ,.lnl ı;nrmnsı Ü• 

btıgllnkü tablolann 4 lklnclteşrlne ka• 

zerfne vali ıanları söylemi1tJr: 
"Ekmek karne!erinJ belediye matba• 

asında çok sıkı bir mürakabe ve ne· 
znret altında bastırdık. Namaralattık. 
Yeni karnelerimizde, lstanbula mah• 
sus olduğu anlaşılan i$areUer vardır 
ve bu işaretler her kuponda mevcut. 
tur. Demek oluyor ki fstanbulun gün• 
lük buğdayı tamamen burada karne 
almış olanlara inhisar edecektir. Ev
velce olduiu ribi hariçten gönderi!en 
karnelerle fazla ekmek tedarik eden• 
!erin ve tehacümdan faydalanmak lstc-
1enlerin doğurdukları mevzii ekmek 
sıkmtısmm da önüne geçcceğlmiri 
lı:avvetle umuyorum. 
Dağıtmakta olduğumuz karnelere 

koynuğumuz sıra numaralarla ilerdekl 
teftişlerde asal, nizam ve istihkak a• 
ısın hareketlere daha kolaylıkla mani 
olacağız. Belediyenin bu sefer hazır' 
ladığı karnelerle alacafnrıız gi.nlük un 
arnsında bir fark olınıyacağından, hal• 
ktmızm, memur o!sun serbest meslek 
arhabında nolsun günllllc ekmeklerini 
muntazaman ve emln olarak alacakla• 
nnı bilhassa tebarüz ettirmenizi bir 
daha rlca edeceoğim I" 

E~mek f iyatlarl 
Aynca •rrilen malOmata giire halk 

ve memur ekmek fiyattan arasında pek 
az bir fark olacak. ayn ayn fiyatlarla 
ekmek sattŞt da kat'i olıırak ayılt ikin• 
et y2nsınrl"n sonra baslrvacaktır. 

Karne tevziatı 
Bütün ekmek karne!erinin Cumarte· 

gl gününe kadar tamamen dağıtılması 
için gerekli tedbirler almmuı bulun• 
nalı:Uıdır. Hiç kimse ay başında kar• 
nesiz kalmıyacakttr. 

Invtcre f ıe 
Ankara, 28 (A.A.) - Tilrld;vo ile 

İsviçre nrasmda tknrcl anlaşması mO
zakcrelerlni yapmak {lxerc doktor Er
bad'ın rlvasctlnde gelen İsviçre he
yetiyle Hıırfclye Vektıletl tlcnrl ~·e 

<\:lr rihnlöa ıri:ia.t~cjldjkkn 4IOOıtt• " --1.t .... ı....-~ı ....... r. •• ı.,-... _ı....u -..ı 
lcıç gün Ankarada da gösterlleceğlni si doktor Burhan Zihnl~ln riyasetln
vc ı>arti merkezi muvafık görürse yar. de teşckkfil eden heyetimiz nrasındn 
dun difer yerlerinde de gösterilmiyc mO:r.akerelcre Hariciye Vekftlet!nde 
calışılacağını söylemiştir. başfanmışttr. 

Elalemeyn Hattında 
~ Baştnrafı 1 ineiclc 

mız tnTafından önlenmiştir. Dün 
gündüz tahrip edilen düşman u. 
çaklannm sayısı 18 dir. Bir o ka· 
dnr düşman uçağı da hasara uğ. 
rat1lımstır. Diisman kayıpları • 
nın çoğu av uçağıdır. re 

26 İlkteşrlnde üç avcının daha 1ab· 
rip edildiği şimdi tcsbit edilmiştir. 
Düşman avcılan tarafmdan Malüı• 

ya yapılan hGcum'ar devam etmişse 
de hasar kaydedUmcmiıstir. 

Yukarda bildirilen harekattan 6 uça~ 

mmtz dönmemiştir. 

l tal yan resmi tebliği 

Milli Şef lnönü'nün 
Huzurunda 

/,t;Şj? Baştarafı 1 ncide 

Bulgar 
Muhteliti Geldi 

Misafirler ilk Macsı 
Beşiktaşla Yapacak 
Bulgaristan şampiyonu Lcvsky takr 

mlyle ikincisi J. S. C. talrnnının teşkil 
ettikleri muhtelit futbol takımı dün 
sabah şehrimize retmiştir. Sporculara 
iltihak C'den meraklı bir seylrcl küt. 
leıılnin de takımla birlikte trenden 
inmesi oldukça kalablık bir misafir 
kaflesi vücude getirmişti. Bul
gar sporculan, Beşflı:taı ve Fenerbah
çe klüpleri tarafından birer büket vc
rll!p "hoş ıeldinlz" denildikten sonra 
dofnıca kendilerine tahsis edilen otele 
gitmişler ve istirahat etıniş!erdir. 

Misafirlere kar~ ilk maçı bugGn İs
tanbul şampiyonu Beşiktaş takımı ya• 
pacalı:tır. 

Beşlktaı bugün en kavvetll bir kad· 
ro ile çıkacak ve DÖhretine ibik bir 
oyun ve netice almak için bütün var
lıflyle çahıacaktır. 

Bulpriııtan birinci ve ikincisi o!an 
bu iki takım muhtclltinc ayrıca çok 
ktıvveUi oyuncular da katılmıııtır. Bu 
giln Bu!gar takımı ,u lı:adro Ue oynı• 
yacektır: Aldcbav, Zografov, Petkov, 
Görgiyev, Tavet.k:o•, Simeonov, Las• 
ko-v, Belakapov, Colakov, Marnokov, 
Petrov. 

Bunlardan kaleci Aldov Slavyadan, 
saf iı; Simeonov Makedonya taknnm• 
dan alınmıştır. Sağ haf me:ıhur Stam
hal!ev 28 defa beynelmllel olmuştur. 

Bulgar milli takımının kaptanıdır. 

lzmitteki Gaz 
Hadisesinde Karar 
İzmit, 2S - Korıyaya göndrrmek ü

zere istasyon ambarına sevkcttiği 10 
tenelce ırıu:ın meydana çıkması üzeri• 
ne belediye reisi Kemal Öz hakkmdıı 
açılmış olan davada mahkeme, ba su• 
c;u milli kon:ınnıa kanununun şümulilnc 
girer mahiyette gönnemiş, evrakın mr• 
mnrin muhakcmat encümenine sevkc
dilmelı: Uzere mliddeiumumi!iğe iad~ 
stne karar venniııtlr. Had!srnln akn· 
hinde tevkif edllmi1 olan Kemal Ör 
lı:ıkkınd:ıki tevkif karan da mahkemece 
k:ıldınlmışbr. 

Vekiller Heyetinde 
Arı'karll, 2R (A.A.) - İcra Vekil

leri Heyeti pugün saat 11 de Bnşvc
kfl ŞUkrll S:ıracoğlunun rlyasetindr 
tnnlonmıc:tır. 

,-- DiKKAT : --._ 
i20 nci Yıla Girerken 
iTacirlerimizden insaf 

istiyoruz 1 
_., 

COmhurlyetlmlz bugOn yfnnln· 
el yapns glrlyol'. 19 yılda bize en 
azdan 190 yılda elde edlleblleeek 
tcl'akkllel' kaydettiren bu vel'lmll 
ve feyizli devi!', bUtDn vatandav· 
farın fel'agat ve fedaklll'höfna , 
yorulmık bilmeden çılıım111fna, 

lnanına ve g[\venlne dayanıyol'. J COmhurlyetln nlmctlel'lnden en 
+ çok faydalıınan zDml'e - hiç ıDp· 
f he gl!tOrmcz ki - sanayi ve ti· 
f eııl'et sahasında me;gul olanlar· 
ı dıl'. Bu zDml'enln COmhurlyet 
+ devrinden kaz:ançlan, dll\erlerln· 
f kinin feraqat ve fedaklrllöı ka· 
+ dal' yDksektlr. Halbukl bugDn 
ı COmhul'lyet vatanda,ıarınt en çok 

f 
rnOteesslr eden bu zDml'enln in· 
r:ııfsr:ı:höı ve bu zDmrenln vur· 
gunculuk hırsıdıl'. 

BugDn biraz da tDccanmrzdan 
ve sanıylcllel'lm izden feragat ve 
fedaklrllk istemenin etnıeı gel· 
mlçtlr. Tlelrlel'lmlz kendilerine 
hlçbll' devrin, hiçbir rejimin vel'• 
medlftl kazanç lmklnlarım vel'en 
CDmhul'lyetln kıymetini bllmellı 

CDmhul'lyct vatandaşlanna k•l"fl 
bir pal'Ça merhametli olmahdıl' 

Onludan biraz insaf istemek. .,.: 
tık vurgunculuktan vaz geçme· 

t
+ lcrlnl, devlete zahir olmalarınt, 

tıalkfn yJyeceaı. glyeceijl ve kul· 
lanacaijr rnad delerle daha fazla 
oynamamalal'ını ihtar etmek çok 
verinde bll' hal'ekct olaeaktll' 

..................... : ... 
Piyasa .. 
Vaziyeti 

Dün piyasada 8ncmli aat~!ar ot~ 
mışhr. Kuru Gzümlerin kilosu 65 ku• 
ruşa kadar düıımüştür. Ylyt'Cek ınadı 
delrri ve zahire satıslannda fiyat te' 
bcddülll olmamıştır, İhracat muamelet 
leri biraz gevşek olmuş •e gGmrükıo 
lCTden çıkarılmış olan muhtdlf eşyaı 
nın piyasalara -1lno..edo. Anam edll' 
mlıtfr, 

ithalat, ilıracat birli~lerl 
arasında toplantı 

ltballlt ve ihracat blrliklerl r~iıtet1 
bir toplantı yapmı~lardır. Toplantıda 

.:il Tü' r·'' l\1illeti verılen karar üzerine bütün birliklcriı:ı 

.. .Q. r.dderinı:kll _ıııürel.Ju.o hlr 1r ...... tt.- + .... 
Tarih kadar esklyJz. Tarihin en kil edilecektir. Bu komite b!r1lkJer a• 

genclyl:r, Ulusumuzun büyük bayrnmı rasrııd ki münaıııebct ve rabıtalan kuv
hcplmizc kutlu olsun. , vetlcndirmlye ve işlerin kolayla•tınl" 

M. NURi ÇAPA 1 masına ta!ışacnktır. 

Ebedi Şefin kabrini ziyaret Cümh~iyefln ;t_ 
19 uncu Y il dönümü 

Ankara, 28 (TAN) - Bütan yurt
ta olduğu gibi, Anlrnrarla da Cümhu
rlyet Bayramı heyecanla kullnnmnk-
tadır. Şehrimize gelen izciler, bugün ~ Baştarab 1 incide 
Bğle üzeri Ulu~ meydanındaki ftblde C'mperyalist siyaset Cümhurlye • 
ile emniyet Abidesine çelenkler koy- ti;ı yaş~.rna:ına seb~p olduğu gl 
muslardtr. bi, bugünku harbın içinde df 

Gençlik namına bir heyet, bugiln. ha:ı; dışı kalmak im.kanlannı ve> 
Etnografya nıazesine giderek Ebedi di. 1914 harbinde Turana, Kaf· 
Şef AtatOrkün muvakkat kabrini zl- kas!ara varmak iddiasiyle glren 
yaret etmiş ve kabre bir çelenk koy- lere Galiyaçdan, Arabistan çôlle. 
muştur. rıne, Kafkas dağlarına kadar bü-

Yann akşam bir fener alay! tertip tun h 
edfiecektir. Yine yarın snnt 12 de fs- arp sahalarına yüzlerle 
t:ısyon tepesinden 21 pare top atıla- binlerle Türkün mezarını veyı 
caktır. Cümhurlyetin l9 uncu yılını ıuez:ırsız ölülerini bırakarak doı 
ldrlik ettiklmlz saatte (20,30 da) is- diller. Alman emperyalizmi i}ı 
tm;yon tepesinden tekrar top atılacak el ele girişilen bu macera, çok. 
ve top sesini duyan her vatandaş. mekte olan imparatorluğun biı 
COmhuriyetlfl· bftnisi Ebedi Şef Ata- ayak evvel yıkılmasına sebep ol 
torkOn ve ontın adlndn Cilmhurlyet du. 

Bertin, 28 (A.A.) - Alman ordula• 
tt baş komutan'ığmın teblici: Alman 
ıtalan Novtrosisk'in doğu cenubun• 
!l 1;ilnleree süren çetin muharebeler' 

den sonr bu bölgeye bakim olan bit 
ımı tepeler iecal etmi5tlr. 

Tuapse bölgesinde d ğLırda vücude 
"retirilmlt ve bir sıra müstahkem ki!o 

iık mevzilerde tahkim edilmi& bir 
d ~an grupu Sovyct krt:ıl nnın tnat• 
a mUdafaaaına rağmrn hüeımla zaptc
Imşür. Düsm:ı.run bütün karşı hücum· 

an püs1türt lmÜ", dümı n afır kayıpa 
ra uğratılmıştır. Ayni kesimde AI• 

man hava kuvvetleri dü man mevzile
rine ve Tuapse ııchrlnc bUctım etmiŞ" 
·r. 6000 tonluk bir tlcnret gemisi 

bomba ile h ~ ra 1l rntılmıştr. Tere
·n b3tsında S lt g{inQ 'Jntalanmızın 
üc:mnlan iyJ neticeler venni' ve bazı 

d"~man teeklllerinln kusatılmaaını tc• 

Moskova, 28 (A.A.) - Sovyet tebo 
liğine ek: Dü~manın Stalinı:ratta i~ç! 
mahallelerine ve fabrikalara kar&t ta• 
nrnı.zu ~lddeUenmlştir. Almanların bir 
blri ardına yapbiı hücumlar, dır ka' 
yıplar verdirilerek pü&'lcürtü!müıtür. 

Stalingradın pmal batısında bütün 
gQn çarpı~nlar devam etmiştir. 'Sov
yet bataryası, dört Alman tankını ve 
23 müstahkem mevkii tahrip eylemiş
tir. Almanlar, Sovyetlerin elinde ba
lun.ın mcskiln bir mahalle 20 defa htt 
cuuı etmlşlC'T', fakat her defa geri pü•• 
kürtülmü1lerdlr. 

Kal kas bölgesinae 

"Fas'a tecufiz ederek memnuniyetle 
kal'lılanac~lnnm ümid edenler &fır 
bir hayal inklsanna uğrayacaklardır. 
Sahillerimiz garbi Afrika sahilleri ka· 
dar tahkim edilmiştir ve elimizde kıy. 
metli krtalar vardır. En küçük i:ıa• 
rette yerliler köylerinden gelerek bJ
ze iltihak edeceklerdir. 

Garbi 
Dünkü 

Anadoluda 
Zelzeleler 

Anlı:ara, 28 (A.A.) - Aldığı:nız ma· 
IQnı:ıta göre, bu sabah Marmara ve F..
ğe bölgesi ile batı Anadotuda muh• 
telif yerlerde muhtelli kuvvette fakat 
hepsi tamamiyle zararsız mllteaddlt 
yer depremleri olmuştur. İstanbulda 
S,50 Te 6.00 da olmak Uzere 3, İzmit• 
de 3,30, 5.25, 5,SS, .S.SS ve 7,25 te ol· 
mak üzere S, S:ılihllde S,35: 3,40; S.25; 
S,30 •e 8,30 da olmak Ur.ere S, Akhi• 
ııarda 3,10, 5.20, 5.45 ve 8.30 da olm:ık 
ürere 4. Kütahyada 3.12; S,00 ve S,SO 
da o!mak üzere S ve bunun dışında sa• 
at 3 ile 8 arasında muhtelif saatlerde 
Eskişehir, Bursa, Çanakkale; Gellbo• 
la, İmroz, Simav; Emet; Sarayköy ve 
d3ha diğer yerlerde birer, hepsi ta· 
mamiyle zararsız yer depremi kaydo
lunmuştur. 

Roma, 28 (A.A.) - ·İtalyan •tebH• 
fi: Bilhass~ Mısır cephesinin şimal kc• 
siminde iki tarafın :rrrhh te3kllleriyle 
piyade kıtalarınm taarruz ve mukabil 
tııarruzlan birhlrinJ takip etmlitir. f. 
nallı bir mücadeleye sahne olan mü• 
him bir mevzi şlddet!i çarpışmalardan 
ııonra elimizde katm1ıştır. Düşman dün 
SS tanlı: kaybetmiştir.' Bunlardan b!r 
kısmı tahrip edilmiş, bir kısmı :zapte· 

dilmiştir. 

'Muharebe meydanı ilzerinde cereyan 
cd"n şiddetli çarpı,malar esnasında on 
b·rı İtalyan avcıları, onu Almanlar t~. 
rafmdan olmak üıere 21 İngiliz tay• 
yarcsl düşürülmü3tür. Başka bir tayya• 
re de hava bataryalanmızm atrşi fle 
düşürülmüstür. Bu harekattan beş taY
varc:ml:z: dönmeml~tlr. 

Bir talebenin Büyük Milli Şe
fe, şefkatli alakalarındıın dolnyı 
Türk izcilerinin minnet duygu • 
larmı bildiren söylevinden son
ra Maarif Vekili Hasan Ali Yü
cel, 34 sene beden ıterblyesi öğ 
retmenliğini 'apmış olar. İzmir 
lisesi beden terbiyesi öğretmeni 
Nuri Tozkoparan'a ve 26 sene 
beden terbiyesi öğretmenliği et· 
miş olan Kastamonu lisesi beden 
terbiyesi öğretmeni Necmi Din
cere maarif in armağanı olar&k 
bir kupa vermiştir. Halkın sü. 
rt>kli alkışlarla karşıladığı bu ka
dirşinaslık hareketine Nuri 'l'oo
koparan sonsuz§iikanlannı ifade 
eylemi~ "'~ 34 senelik me.;;lek ha. 
yatır..da çok iyi tanımak .fırsatı
nı bulc?u~u Türk çocu~ına güve
r.i1eccğıne emin oldu~unu ve on. 
lrırn "d·na söz vermekt'? hrıklı 
bu1ur.c.iuğunu söylemiştir. 

Sl5ylcvln bu kısmmdnn sonra izcl
ler çevik hareketlerle çadırlar kur
muclar, tatbikat oyunlan· oynamışlnr, 
kendi çaldıkları sazlarlyle, davulln
riylc, zurnalar!yle tzmirin :zeybeğini, 
<)lvasm halyalarlnt ve Erzurumun 
bnrlormı oynamı1ilnrdır. 

ve lstikll\l için ç1ılışarak :ırnmtzdnn l tikl5.l t f U 
ebediyete intlk111 ctml1 olanlarm ozh: , s. sava~. e ess h etmı: 
ve kahraman hııtıralarmı nnmak Icin b.r ımparatorluğun içinden yc
bulunduklan yerde bir dakika ihtiram ni bir Tilrklycnln doğuşu ~ava 
vakfesi yapacaktır. Bu bir dnklkanm şıdır. Lozan sadece bu savnşıt 
lıltammda fabrikalar, Iokomotırıer, o- muahedesi değU maziyi tasfiye 
tomoblll(!I' düdOk ve kornelerlni öt- eden milli bir kurtuluşun beratı· 
tnrcrck bu tariht Anı selftmltyacak- dır. Cürnhuriyet, bu kurtuluşt 
l:ırdtr. Ynnn akşam, Halk Partisi Ge- garanti ede d kr t bir · k. 
nel Sckretcrli~lnin Ankara Pa1nst Iab . ~ emo a ın t 

rnJn ctm!ştir. 
Stalinırr1ttta A1m:ı.n1ar ekmek fabrt• 

teasmm do!hlsundaki bölgeye hücum t" 
oereli: Vo'g:ı kıyılarr:ı:ı varmı11lar ve 
bu suretle müh'm Sovyet kuvvetleri 
tarnfmdan şiddetle müdafn:ı edilen m"• 
halleYl ele geç·rmlşlerdir. Alman ha• 
tt lrovvetlerJ ba kara h rekatıııt mu• 
·..:ıffalcıyetlc destektemiJ, ehrin ccnu· 
bu::da Alman p y:ıde krta1an düşman 
kavveUcrlnin müte.,ddit 15aşırtma hü• 
bımlarmı k nlı muharebelerden sonra 
pllskürtmüılerdir. 

Alman hava bücumlan i:lüımana Ha• 
!~ denizinde ve demlryollan üzerin

e oe büvük kayıplnr verdlrm'stir. 11 yük 
• treni tahrip edilmi..,tlr. Topyekiln 3000 

ton tutarında S ticaret gemisi batınl-
6 nıış bir ticaret gemisiyle bir petrol 
r. ccm1sl TC iki avlzo yakılmış veya ha• 

1 
s ra uğratılmı trr. 

t 'Sovyet resmi tebliği 
Moskovn, 28 (A A.) - Sovyrt öğ-

1 fe tebr f!: 27 ıııcteşrln geccsl kuvvet" 
'le! miz, Sta1' rat çe•reslyle Tuanse 

1 doftısund dü~m nh c;arp~ıımıP• 
?!rc!ır. n ska cep' •erde b·r de·· kr 

yoktur, 

.Ankara. 28 (Radyo Gaze~si) 
Kaflras bölgesinde yağan kann 2 - 3 
metreyi bulduğu bildirlliyor, Bn tak• 
d'rde harekS.tın tamamen durması.:..~ır 
1enebillr. 

M. Churchill ile 
M. Eden'in Yunan 
Halkına Mesaiı 

Londra, 28 (A.A.) - halyanlarm 
Yunaniııtana taarnız etUği günUn ikin
ci yıldönl1mü ıfolayııiylc CharchUl Yır 
nan milletine hitaben bir mesaj neş. 
rederek şunları ıöylemlştlr: 

.. Düşmanlara kar15t gösterditriniz cc
ı;:ırtt ve manevi kuvvet Birle:sik mil· 
letlcre ilham veriyor. Yanan krta!arr 
nm ısttraplarınızm intikamını almak 
için blz!ınle, yanyıına çarpışacal:lan 

cün uzak det-ildir ... 
Hariciye nazırı M. Eden de Yunan 

milletine hitaben bir nutuk söyliyerek: 
"Zafer ve kllrtulu1 gününün müjdccl!i 
olan şafak bellrmiye başlamı~tır ... d~ 
ml§1ir. 

--------.o--------E v 1 endir ilen Çiftler 
• Dün gece EmlnönO Halkevinde 11 
,.ırtin evlenme töreni yapılmıştır. Bun 
•,,rm evlenme mnsraflnrt, cihaz.lan, 
lblsrleri H lkevlnln bu sene festhml
... d d e ettn ha llatln temin e-

d ilın ~ 

Bulgar Kralı Sobranynda 
Bir Nutuk Söyledi 

Sofya, 28 (A.A.} - Bulgar Kralı 
Boris, ba mıbah Sobranynnın 22 !nci 
içtima devresinin dördüncü toplantıııı• 
nt açtığı ıırada ııöyledlği bir nutukta 
bilhassa ııöyle demietir: 

"Memleketimizin siyaseti Mihver 
devletleri ve müttefikleri Jle dostluk 
ve ciddi i$bir!.lği esasına ve üçlü paktla 
komünistlik aleyhindeki pakta dayan· 
maktııdır. 

Bulgaristan Avrupada devamlı blr 
<mlb ve adalet kuracak olan yeni nizam 
mell;Qresine bağhdır. Biz bu ülkUnür 
gerçekle~mesi için dosUanmızla işblr• 

Y alanlanarı bir haber 
Londra, 28 (A.A.) - General A!ek• 

<ander'in bindiğ.i tayyarenin dünkü Sa· 
1ı günü çölde düşürüldüğüne d:ılr bir 
miJıver memb::ıı tarafından verilen hn• 
bl'r bugGn Londranm sal!hiyettar mııh 
flllerlnde tekzip ed lmektedlr. 

"" Londra. 28 (A.A.) - Londradan 
cclen haberlere göre. 8 inci ordu, yr· 
ni muvaffakıyetler elde etmiştir. 

Gemi kaf üesi.rıe lıiicum 
Kahire, 28 (A.A.) - Blr mihvC"r gr• 

mi kaflleslne, Cenubi Afrika, Amerl· 
ka ve İngiliz torpll uçakları tarafm• 
dln Tobruk ve Deme arasında yapr 
lan bir taarruzda, iki taı~tın batın!• 
dığı ve birinin de ciddi ımrette hasara 
ueratıldtğt tt"Sblt edilınlııtir. Kafile, 
biitün gece fasılasız olarak bombalan• 

rrrıstır. 

lifi yapacağız ... 
Bulgar Kralı, ordunun kendisine •e

rilecek vazifeyi yapmıya hazır bulun• 
doğunu da söylemfştlr, 

Gösteriye sahanın ortastnrla topla
nan izcilerin başları Uzerlnde kaldır
dtkl:u1 beyaT. ve kırmızı fularlarla 
vııptıklan Tilrk bnyrnğmm altında 
büyük Mi111 Şefimizin vereceği her 
vazifeyi başarcıcaklarma başlan üs
tünde taşıdıklaı1 bu bayrak {}zerine 
and !çml~lerdir. Bundan sonra "Da~ 
baştn1 duman alm1$" marşını s5yllye
rek Milli Şe!ln önünden geçmişler ve 
:ıhadan tıkmt$1nrdır. 
Mllll Şef İnönil. bOtiln haztr bulu

nan halkm takdirlerini toplıyan bu 
tıöstcrlden sonra 34 sene beden t('T'· 
biyesi öğretmeni ol:ınılt hizmet etmiş 
ı,ulunnn İzmir At:ıtQrk lisesi 5ğret
onenl Nuri Tozkoparanı ve gösterlderı 
oıonrı:ı bu ~steriyi ha:ı:ırlıyan Mıınrlf 
Vt>kiliiğl beden terbiyesi ve lzclli!ı' 
mOdürü Vildan Asır ile Gazi Terbiye 
Enstitlistl beden terbiyesi 6ğretmnıl 
Cevdet Arun'u huzurlannn 'kabul et
mişler ve iltlfııtta bulunmu~lnrdir. 

Bu 16rende vazife almı, olnn dl~er 
beden terblyeııl öğretmenlerini de 
takdkle karşıladıltlartnı ifade buyur
mulilıırdır. 

Gastcrilerden sonra RelslcOmbunı
muz hıılkm coşkun teznhUrleri ara
sında ayrılmışlardır 

vereceği büyük balo için bezırhklar ın rejımıdir. Bugün on doku 
trımamlanmıştır. ıuncu yılını kutladığımız Cüm 

Ankara, htncahmç knlnbalıktrr. Şe- hurlyete bu safhalardan geçercl 
lılr, bu gece elektriklerle baştan başa geldik. 
fonatnmıetır. Bilyük Millet Meclisi, Bugün bütün dünyayı !çlne a· 
Vekaktler. Serglevl blnalariyle ban- lan bu ateşe Türk Cümhuriyet 
lcal:ırtn gece tenviratı bilhassa dik- seyirci kalabilmişse b Ata 
i<nti çekmiştir Fakat ışıklarla dona- t•· k- İ t İn.: -• unU u ink 
1 ılan Ankara kalesinin uzaktan görü- ur un, sme onun n ı 
"len heybetli mam:arnst cidden bir tapçı hamlelerine, bilhassa anti . 
"f:ıhrser,. olar:ık t:ıvslf edilmektedir emperyalist siyasetine medyu * nuz. Esasen Türkiyenln barlcf 

lstanbulda bayram siyaseti açıktır. "Kimsenin toprı 
Cilmhuriyet bayramı dolayısiylc ğmda gözümüz yoktur. Kimseyı 

,ebrimlz aonden itibaren bnyrnklarl bir karış toprak vermeyiz.,, 
~onattlmı.ştır. Başlıca cadde ve mey- Bugün muhafaza edebildiği 
"lanl:ır Cümhuriyetln iyiliklerinden mlz sulbü. bu siya!ete ve 1>a si 
\·e faziletinden bahseden dövlı:lerle yasetin üzerine kurulan Cümh 
cQslenmlş, ana yolların geçit yerle- rtyete bo~luyuz. Bunun içindi 
"İne taklar kurulmuştur, Buıtfln şehrlmizde btiy{lk bir törerı ki CQmhurlyetin bu on doktıztıl 
'':ıptlııcnk. ve bayram geçen yıllıırdıır cu v'dönum;j bizim ıçln ayni %11 
•t:ıha mOkemmel bir surette kutlana· manda bir sulh bayramıdır. 
cııktır, l TAN 

Bu sabah saat 9 da ViUlyet blnn· 
qmoa bir kabul resml yapılacaktır 
\Tnıt Tlıtfi Kırdar, askerl ve rnlllk 
"rkAnlı konsoloslartn tebriklerini k" 

torenı başıtyucak, Abıdeye çelenltle 
'<onulncnk va bunu bQyük bir geçi 
•rsıpl 'taldp edecektir. Saat a d 
~ ,lfriılyede 21 nhm top atılncnkbr. bul edecektir. 

Snat 9.30 da Takslrrı 
meyd'.ınında hazır bul 
'lc:kerl blrliklerl,. okulla 

c diğer kunıml r Vali, Kom 
'P:ırti Reisi tarafından teftiş 

Gece saat 22 de Taksim gaı:lnosuıı 
1:ı bir balo vcrllecek. Taksim me1' 

T i:ınmdan bnşlamnk {}zere bir fener ş· 
layı tertip edilecektir. 

Gece elektrik tenviratı ynlıııs b1 

ksam yapılacaktır cektir. Bundan sonra b:ıynık celcme 
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Cümhuriyetin yetiştirdiği gürbüz Türk gençleri 19 Mayıs idman serı1iklerind4. 

Cümhuriyel 
R ;·minde Spor •. 

Her Şeyden Önce Memleket MüdafaasJ İçin Spor Yapan 
Türk Gençliği T eşikatlanmış ve Arızasız Yola Girmiştir. 
Artık Ha21rf anmış Olan Çocuğun T erbiyesile Meşgul Olmak 
Vazifesi Vardır ki, Bu da Maarif Vekaletine Verilmiştir 

PazarhGın 

Mlktan GDnU Saat1 

Sünger 
Kaol 
Tel kayış raptlyesJ 
Dilz beyaz aleminyum kAğıd1 ) 
(folye) 36X 60 eb'adında ) 
Rulman 

1000 Adet 
180 Kilo 

120 Kuta 
300 Kilo 

12 Kalem 

3.11.942 sab .. 
• 
" 
• 

10,20 
-10,30 
'10,40 
10,50 

11.-
1 - Yukanda cins ve mlktar1 yazılı beş kalem malzeme pazarlıkJa 

satın alınacakttr. 

2 - Pazarlık hizalarında yazıh g(ln ve saatlerde Kabataşta levazım 
şubesindeki merkez alnn komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sünger, kaol, tel kaytş raptiyesi nümunelerlyle alemlnyum k:A
ğıt ~rtnamesi ve rulmanlara alt liste her gün ö~leden sonra sözü ge
~n $Ubede görülebilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gQn ve saatlerde teklU 
edecekleri fiyat ilzerlnden % 15 teminat para.siyle birlikte mezk1ır ko-
misyona müracaatları i!An olunur. (629) -

1 - İdare ihtiyacı için aşağTda !SlçfısQ ve miktarı yazılı ka~lar 
şartnamesi uıucibince p<czarlıkb satlıı alınacaktTr. 

Ölçüsü M lkt:ırı EVSAF! Kalınlıtc 

Yassı k9-yış Mctrı 50 120 m/m llk 5 mim 
" " " 60 110 " " 5 " 
• .. • 50 100 .. .. 5 .. 
,, .. " 80 80 .. .. 4 " 

.. ,, 18 300 .. .. ~ çift kat 
2 - Pazarlık 13.11.942 Cuma günü saat 10 da Kabataşta levazım l1U'" 

besindeki merkez altm komisyonunda yapılacaktır. 
3 - $artname her gün öğleden sonra sözü geçen şubede göriilebnir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan ı?Un ve ı;a::ıtte teklif ede

cekleri fiyat O:ı:.erinden «r,. 15 teminat parasiyle birlikte mezkur koml~-
ıana müracaatları ilan olunur (975) 

iki M6nah 

•ayram 

Bir 

(Saıtarafı S DncUde) 
nıükayeseli bir film çevrilince 
göreceğimiz manzaralar, tas ta.. 
n1ım ına bir hakikı:ı•. olduğu bal 
de en parlak hayal kuvvetine 
sahip bir muharrırin ve en ma
rifetli bir "metöransen,, ın göz 
ler kamaştıran bir efsanesine 
tleLziyebilir, 

29 - 10 - 942 ----ı 

Sinema meraklılan hücum ediyor. Tramvaylar, 
Otobüsler zo: lukla geçiyor. Caddeyi Mahseri 
bir izdiham kaplamış. Neden? Çünkti: 

Ç EN BE RL i TAŞ Sinemasında 
Cumhuriyet bayramı şerefine 3 Filin birden gösteriliyor. 

1 ·YIKILAN YUVA 
Türkçe Baş Rolde Türkçe 
Sözlü FATMA RÜSTÜ Şarkılı 

Bütiin ıstrraplann toplandığı heyecanlar şahe~eri. Meşhur muganniye 
MÜZEYYEN SENAR -Tanburi SALAHATTtN - Kemani NOBAR'ın 

ı stirakiyle 36 kişilik muhteşem SAZ HEYETt 
Sanki imdada yetişen bir pe· 

rn:in işaretiyle gecenin orta::ıın-
dar., beklenmedik "ıamanda gü-1 2 • Z O R A K 1 A Ş 1 K Katıltıcı Komedi 
neş doğmağa başlamıştır: kup , • • 
kuru çöl, tam susuzluktan bu -ı - ] . ÇiFTLiK SENFONiSi Renkli MİCKEY 
naJ1p yere serildiğimiz anda • MA VUS 
yemyeşil bir vaha kesilmiştir; 1 -• 
b.l~mıza çökecek olan kulühc ~erefli günlerin azametine ... Büyük inkılap1arın kud.retinı 

y,~n; yapı bir saray& tiönmü~. liıyık şahane Film. 
can evimize pençesini uzatan Türkçe 
bir ejder, tam o su·ada "an ver_ • 
rr,i~, sulara gömülen bir gemi, D E M 1 R TAÇ ü:m:.tlerin söndüğü korkunç da-

k :~~da ~a~at açı:riL2 ve göklere Bugün LA- L E 
yukselmiştır. Sinemasındc.. 

Tarihimizin CüW.uriyet dev. 
rjne rastlıyan faslı, bu itibarla, 
pE>ri hjkayelerini andı~~akt~d!r 

Fakat bu peri htkayesının 

son perdesi hepsinden · şaşırtıcı 

ve göz kamaştırıcıdır: Sihirli 
deynek Türkiye hudutlarını çe
pe çevrem işaretledikten sonr::ı 

dört yanımızı kaplıyan harp a -
teşi sınırlarımıza girememiş, bu 
mesut ülke alev denizi ortasın -
da yeşil ve sulak, tılsımlı bir a
daya benzemiştir. 

Ve bu suretle en büyük dile
ğimiz de ger~kleşmiştir. Zira, 
ardı arası kesilmiyen harplerle 
asırlarca yıprandığımız sıralar
da isterdik ki. harp dışı kal -
mak, harbi uzaktan görmek. 
dünya harp felaketini çekerken 
şerefli bir sulh nimetine ermi] 
bulunmak bize de bir kerecik 
nasip olsun! 

İşte Cümhuriyetin 19. v~ ci
han harbinin 4. yılında idrak et 
tiğirniz bahtiyarlık budur. Bu - ı 
gün peri hikayesi kadar sihirli 
bir inkılabın yıldönümünii al
kışlarken yine o inkılaba borç
lu olduğumuz sulh bayramını 

da beraber kutluyoruz. 

Tramvay Seferleri 
Sah gününden itibaren tramvay ııe

f erlı:ri kış tarifesi üzerine yaptlacak

Eşsiz kahramanlıkların en canlı misali, Milyarlann kurduğu 
en yüksek bir abide, Dünyanın eşini görmediği bir zafer 

bayramıdır. 
DİKKAT: Bu film ayni zamanda İzmirde LALE ve TAN ~i

ncmalarmda da gösterilmektredir. Tel: 43595 

,uaa:1ımm1m1ımıı1 ...................... .. 

TAKSİM sinemasında 
Si~diye kadar gördüğünüz Türkçe ve Türkçe dublaj 

filmlerini gölge~ bırakacak bir şahesu 

KÖY K 1 Z 1 
Türk dublajınJn, Türk musikisinin en büyük zaferi 

Türkçe sözlü - Türk musikili - Türkçe şarkılı. .. 
Okuyanlar: Mualla Işılay - Suaıt Gün - Leyli Murat - Yu
suf Vehbi - Tahiye Muhammet - En.ver Vecdinin yarattık. 

ları aşk ve ihtir~ filini 
Seanslar: 11,15 - 1,45 - 6,45 - 9,15 de 

Sinemasında BUGÜN 

Matinelerden itibaren 

Şen, şuh parlak yıldrz 

MARIKA RÖKK 
Sarlrrlı, Danslr, Sürprfali Süper 

ŞAHANE DANS 
Filminde gönül!eri büyülüyor, Gece seansları içlıı 

, _yeT!erinizi evvelden aldırmız.Te1:493619fl••••••••-~ 

tır. Tramvayıaıac1 vt y1 ... ııtonıaraa ---
tramvaylarm ilk ve son har:eket saat
leri ilan edilmiştir. 

Al tın Fiatları I 
Dün bir altın 3645 kunıııtan ve bir 

gram külçe 507 kuruştan satrlm1ştır. 

ÖLÜM 
Birinci Ordudan Kurmay Albay 

Avni Aynagöz refikası, Bayan Bilge 
Sürel'in annesi, Elektrikçi Mürteza 
Erduman'ın kardeşi, üsteğmen Bekir 
Sürel'in Kaym valdesi, İzmit eşrafın
dan Osman Aynagöziln gelini, Tüc
cardan Hafız Salt ve Ahmet Aynagöz, 
Emekli Binbaşı Nazif Karakurt ve 1':
şi, Ankara Değirmencilik Şirketi Mü
dürll Taceddin Altan ve Eşinin Yen
geleri, Tüccardan Seha ve Selim Os
man Seynur. Derviş Bitek, Rıısim Ce
lebi ile Eti Bank Ereğli Kömür işlet
mesi Muhasebe Müdürü Azmi Dölen, 
Devlet Demir Yollart Müfettişi Fikret 
Seynur'un Ye~enleri 

Raika Aynagö1o. 
rahmeti rahmana kavuşmuştur. 

Cenazesi 29/10/942 Perşembe günil 
saat 16 da Teşvikiye Camiindcn k:ıl· 
drrnarak, ebed.1 istirahatgılhına götü-
rülecektir. 

ZIYAI M0ESS1F - Eski ~darei 
müsteşarlarından ve Bay Mitnt Çete
cioğlu'nun babası Bay Rifat Çctecl 
dün saat üçte vefat etmiştir. 

Cenazesi bugünkü Perşembe gllnii 
Cihangirdeki evinden saat 10 da kal
dırılarak Tophanede Deniz Yolları 
müdirlyeti önünden motBrle Eyüp 
Sulbına nakil ve öğle namazı Eyiip 
cmniinde kıllnarak medfeni mnhsu-
suna tevdi olunacaktır. 

Allah merhume rahmet. ::ıil,.~ine ~a
hfT ihsan etsin. Çelenk getirilmemesi 
rica olunu• 

Bugün 

İPEK ve SARAY 
Sinemalannda 

(ARSAK PALABIYIKYANl 
3 AHBAP ÇAVUŞLAR 

OLis · HAFİYESİ 

Tramvay Seferler 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden işletmeleri 
2 İkinciteşrin 942 tarihinden itib eren tramvay eeferlert ~ eovkat ta 

rifeslnin tatbikine başlanacakttr. 
İlk ve son hareket saatlerini gösterir cetveller tramvay arabalarma 

•e plantorluklara asllnnşt!r. Sayın yolculara UAn olunur. (964) 

M·emur Aramyoı 
Beden Terbiyesi lstanbul Bölgesi 

Başkanlığından: 
Sııha ve te~lsler işleriyle uğraşmak ve bunlara ait olan nnıaınel!tl 

aiakadar dairelerde takip etmek Ozere ayda 75 lira barem ücretiyle bir 
fen memuru veya bu gı'bf işleri yapmtıı oldu~na dair vesaik ibraz ede
bilecek bir memur almııca'ktır. Taliplerin vesikalarlyle birlikte t.11.942 
akş::ımın~ kadar Taksimde Sıraserviler caddesinde Beden Terbiyesi İstan-
bul Bölgesi Başkanlığına müracaatlar? lüzumu UA.n olunur. (961) 

Dikilide Liman Binası inşaatı 
Konmuştu\ 

lzmir Nafıa Müdürlüğünden 

Pazarhğo 

24540 Lira 36 kuruş k~ bedeli ile kapab eksiltmeye Jfonıttıış olaı 
Dikili Liman binası inşaatına istekli çıkmadtğından bu 13 4/10/1942 ta 
rihinden itibaren bir ay müddetle pa rarlığa konulmuştur. 

İsteklilerin 1840 Lira 53 kuruş muvakkat teminat ile ehliyet ve Ti
caret Odası vesikalarlyle birlikte tatil günlerinden maada her gün 1zmlı 
Nafia müdürlüğünde müteşekkil komisyona başvurmaları. (865) 

·l\'I. M. V. İstanbul 2 No. lu Satın Alma Komisyonundaı 

ı - Tahmin edilen bedeli (11750) lira olan 50 adet Schtter markf 
't'e (A. B. F. G.) tipinde ateşleme manyatosunun 2.11.942 Pazartesi günil 
saat 15 te Tophane Mr. K. lığı binasında 2. No, 1ı satın alma komisyo"' 
nunda pazarlığı yaptlacaktır. • 

2 - Kat•t teminatı (1762.50) lira olup 3arlnames1 her ıftn fş saııti 
dahilinde mezkfu komisyonda görülebilir, 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun lstediii vesikalarla birlikte betıi 
gün ve santte adı ge~ komisyona müracatl.ar (968) 
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Müstakil T. Cümhuriyeti Cümhangette Güzel 
19 uncu Yılını Bitirirken .. Sanatlar, 1 igatro ' 

• ı~ ;" c rz+s) Ve Bazı Hatıralar· 
Bızde Ordular. Gazeteler, Talebeler. Muammıer, 
Memurlar. Hakimler, Denizciler, Çiftçiler, lıçiler 
Hep Ay.,i ve Tek Gayeye Maliktirler, O da Müstakil 
Türkiye Gayesinden Başka Birıey Değildir. Bizde 
Aslolan, Hedef işte Budur: MÜSTAKiL TÜRKiYE 

Cümhuriyet Reprni, Memleketimizi, Çoluğumbıd 

augGn mukaddes CümhurL 
yetlmizin on dokuzuncu 

'1ldönümünfi sulh içinde kut
luyonız. Bu güzel yıldönümü i
le :ne kadıaı- memnun olsak az --.. 

J. J. 

As1rblrca mftstebit padişahla
tın kulu '9e kölesi olarak yaşa -
dik. Osman oğullannın her ls-
1ıediklerini yaptık ve Türk ol -
~ gaileler uğurunda öz 
l:ıUıımm döktük. Fakat günün 
birinde, hem de pek geç ola .. 
tak, padişahlara nafile yere bu 

'8dar sadakatle hizmet etnUt.lfiiıtalcU 7ürklyenin aınırlcırı"' bekliyen Türk ordusu geritnım.tnde 
'1duğmnuzu gördük. Çünkü son >-· 

hdişah millet ve vatanımımı 
t&şmanlariyle birleşip bizl ya -
lıancılara pe§keş çekmiye koyul 
lbuştu. 
Meşrat!yetln DAnmdanberf 

taıım isyanlar 've harici harpler 
8e pek çok sarsılmış 've her tür 
il inldsar ve mağlubiyetin acı .. 
lllnı çekmf ı bulunuyorduk. 

Türk ohmyan din kardeşleri

Çocuğumuzu. Canımm, Mahmm Velhasıl 
Kurtardığl Gibi Güzel Sanatlan da Kurtamuı ve 
Onun Önüne Sahalar Değil, Nihayetsiz Ufuklar Açmııtır 

Metnıe'ket, her ... cı1ı1u1a ılbl 

fimfdir. Mutlakiyet ve saltanat bu sene de. muhtelif ııalıa1arda 
rejimi vatan ve milleümızl kuvvetle beliren ilerleme hareketleri-

hv ha nhı unatn ~le bir moayfk 
ma ve rap etti. CümhurJ_ IAvha gibi iş1emnlf olan, Cthnh~ 
yet rejimi ayni vatan ve mille- tin on doktimnm 711 d6n0m0ntl kıl"" 
timizi her gün sulhe, selamete, tutuyor. 
refaha, saadete götürüyor ve Bu mGnaebeae Cftmbw lyetbı 1ll8lll 
mutlaka daha ziyade götürecek leket.tmbde GOsel SanaUara wn!lll 
tir. Biz artık idealimize varmak ilerleme, :ra7Ilma hnk.lnmdan bab
i · gidilecek . . I setmek, TQrJdln batnn dOnyaya taıııt-
çm en ıyı yo u bul • tırdığı sanat zevkine tahsis ~lıedlli 

duk, kabul ettik ve ilerliyo - inkişaf sahalaı1ru birer birer belfrt.. 
ruz. Artık bundan sonra bizim mek rejime karp en samhnl eQkran 
şıarımız Türk istiklal ve Cüm. hlslerlnl tekrar eylemek deıneırtır. 
huriyetidir. Biz milli istiklil ve CQmhurlyet, TOrk sanatının yilkılek 
Türklük gayemize Cümhori _ kudretini derin blr hayranlıkla duy
yet ile varmışızdır. Artık bizim du. Hattt dfyebllhis 1d bu rejim -
Jçın milli gaye ve vasıta b!rleş nat dııvanu &ı safa koymuştur. 

. Bizde gQ7.el sanatlar, bilhassa ..mı 
mıştir. ve heykel kısmı, Avrupa ne yakından 

'.rürk lstiklillnin gideceği ~ teman başladığım!z on dolnmıncu a
lu bize Atatürk göstermişti. İnö sıra kadar softalar taraftrıdan Adeta 
nü bize bu yolda önderlik edi _ afaroz edflmi1tl. O tarihten 90nra mO

yor. samaha edflmekle beraber taş mek
tepteki hocamızın kmflm kalemlerin 
Ozerlndekt tfm!':ahm kafaıımı kalem
traşla kesmeden bize kullandırmad1-
~t pek gilzel hatırlartm. 

1 1 ·ı 

Güzel &matlar Akademisinin heykel p.beıinde talebe cmılı oe 
ecmıı.ı modeller üzerinde çcılıJıyor 

,,. 
he yoktur. Sahnesinde temsil edil 

Meşrutiyette ilk tiyatronun temeıı

YAZAN : -ı ntn '"Darlll-Bedayt'., ne •tıJdılıııa , 

U L U N A Y eeerlerlıı çolu "adaptasyon" da; fakat 
· tiyatro merakım kırmak için Minak

yan kumpan:rasmt dağrtıvermlf, kum
etmı, brakteriDI verecek aaba71 ba- panyanm iyi artistlerinden Heklmyn 

1 
ZD'lamıstır. bohçacıkk etmlye, diğerleri de kend -

bizden gürültü ne ayrılmak 
ıııı.. •11tedWl!!r. Hele 1uristiyan olan 
'WJBDMmh vatandaşlarmm gemi 

Bize artık bu Cümhurlyet y-;, 
lunda ilerleyip Türk istiklali 
gayesini hiç bırakmamak vazi
fc.=-si düşüyor. Biz bu vazifeyi ya 
pac-.ağız ve büyüklerimizin bi -
zim için açtıklan hayırlı, şeref 
li, bereketli Cümhuriyet yolun.. 
w giderek Türk istiklalinı ka 
nur~m son damlasına kadar 1e 
da ederek müdafaa ve muhafa
za ~yliyeceğiz. 

GQzel sanatlar. 1883 te kurulan 
"Sanııvi -1- Neflse" mektebi ~ 1908 
e kadar oUı.n müddet zarfmda tered
dQtle yilrildll. 1908 de flAn edlten Meş
r<ltlyetten sonra gQzel sanatlarda u
fak bir canlılık ~lirı;U. Ratt! "Sanayi 
-1-Neflse mektebi A1!sl" adne bir Aka
demi haline gell1i 1917 tarihindedir. 

Muhtelif IC!!'lfierde tefblr edilen tab lerlne göre birer il tutmıya mecb r 
lolar her zaman yeni istidatların in- olmuşlardı. O zaman merhum "Ahm 
kifafmı ~. Duvarlara Ul1an Fehim" e rastgelmi• ve sormuştum: 
bu eııerler Türk sevkinin bitmez tQ- - Fehim Efendi, oynamıyor mu-
kenmes ufuklaı1na dotru aç1'.lm1J ba- sunus? 

.. :ıya aldılar. 

Trabhısgarp, Balkan ft Umu 
harplerinin galipleri olan 

Tia'kiyeyl konıyan w idame ettirenlerden: Zırhlı alaylanmız .. işmıaıılanımz milletimizin, va 
JJD1%1D bikimiyet ve istfkl1.. 

.-ıLizln h~ birden ,ok edilmesi r YAZAN : "\ miyeti, ne İsvlçrede olduğu gi
bi dahilde bir sürü yarı h8kimi 
yet ve Jstiklil sahibi kantonlar ellerinden .geldilderJ kadar 1 1 

ı,.. :1~ar ~ w harlct Suphi Nuri iLERi 
:rqişnuıın yetmJyormUf gibi bir 

ve viliyetler vardır. \ 
Bizde ordular, gazeteler, ta • 

lebeler, muallimler, memurlar, 
h8kimler, denizciler, çiftçiler, 
.igiler hep ayni ve tek gayeye 
maliktirler, o da müstakil Tür
kiye gayesinden başka bir re1 
değildir. 

Olman oğullarmm son pa • mektlr. . 
ıı-1111 .... 1~ .. ve damat Sadrazamı ya. Cümhuriyet halkçılıktır, ya. 
tamım biber' ekmekten keııdi1e m bütün ınnifl•n bir tek mıuı 

. alamadılar haline ft 'idealine koyan Halk 
Bunca biyand ve dftP,DSDht P~ meclisi, hükftmetl ve 

llllllrsumıclla kalan Türkler Mus _ devletidır. 
Kemal Paşanın açtığı hür. Bugün Türk Cümhuriyetinde 
ve istikW mücadelesine bir tek siyasi parti vardır, Halk 

ve memleketi dahili Partimiz; bir tek doktrin var • 
erden, hudutlarımızı bari - dır, altı umdemiz; bir tek baş. 

düşmanlardaıt kurtardılar. buğ vardır, Milli Şefimiz, Ata
rfa, Antep, Adana, İzmir, E.. tn:kün bizim için kurduğu bu 

Bizde asil olan, gaye olan iş
te yalnız budur: Müstakil Tür
kiye. 

.aı-nA_ İstanbulu geri aldık. Lo- Türk Cümhurlyeti başka hiçbir 
11111ınaa parlak bir sulh muahede Cümhurlyete benzemez. Biz 

aktederek kapitül&syonlar • mil1l ve siyasi rejimimizi ya • 
yarı müstemleke olmak - bancı illerden k.opye ve taklit 
wı Avrupalılar ile gayri etmedik. Biz kendimize göre 

.......... - -vilikteıı kurtulduk. Artık bir c:ümhuriyet kurduk. Bizim 
bilrimiyetimize, harici il Cünıhuriyetimizde ne Fransada 

fllkWimi:r:e tamamiyle malik ve l.939 dan ene! olduğu gibi bir 
olduk. Hatıl Fatihlerin, çok slyut parti, ne Sovyetlerde 

unllerin imparatorluğun • olduğu gibi bir tek smıfm hlld 

Biz hem müstakil olmak, hiç 
bir yabancıya tabi olmamak, 
kendi mukadderatımıza kendi _ 
miz hi.kim olmak istiyoruz ve 
hem de Türk oğlu Türk kalmak 
için çalışıyoruz. 

Bizim için istiklil ve Tnrk-
lük ayni şeydir. En bii

yük ideal budur. Bu mukaddes 
idealim.ize bizl ulaştıracak olan 
yeglne yol da Cüınhuriyet re -

daha da ziyade hakimiyeti 
tstfkllle kavuştuk. Çünkü o _.._....,....,....,. 

ve azametli devirlerde bir 
PDllBD kapitülasyonlar w ö

yandaıı da patrikhane fer -
wı imtiyazlan Osmanlı 

flllaı~l:lni tamamiyle hür ve &er 

bırakmıyordu. 
Biz tse Lozan muahedesfy)e 

l'mami:y)e hl1dmlyet ve istik -
l"llılDJZe kavuştuk ve herba'!lgl 

büyük devld ~ müsav! oL 

• 
811 6lmemek ... yapmak i-

çin lizungelen ilk gaye 
wnldıktan 90Dl'8 de'9leti • 
yeni bir renk ft gekl1 ftl'
icabettl. 

Ankarada lı::mıılan devletin 
ismi Türkiye Büyük Millet 

~-•11111 ve hiikUmetl idi Başta 
Mustafa Kemal bulunuyor 

Vakıa henüz Cümhuriyet 
bul ve ilin edilmemişti. Fa -

bu T. B. M. M. devleti Cüm
w.tı'"'-ıot• benziyordu. 

Günün birinde bu ben4yiş 
hakikat oldu. Toplar atıldı, 

l~rraıınlırr yapıldı, lkibet me~ 
etimizde cümhuriyet iJk de -
olarak ilin edildi 
Sonra da Halk Partisinin altı 

'desi esas teşkilat kanunumu 
._ girerek bu Cümhuriyetin ha
~ mahiyeti ve doktrini tekem 
'61 ve tebarüz etti. 

Cümhuriyet Kralı veya Padl-
~ı olmıyan bir devlettir. Cilm 
~yet halkm hlldmiyetl ve 
~ tarafmdan idaresi de 

fKINctTF.şRtN • 
1 - lleclia Kim Seftn aafkfy)e 4 - icar Te iare bıwwwaöa ter 

8Cddl. 8ebir Meclial toplandı .... fDam Amerika Türkiyeye müdafaa 
Tablm ceslslne KilD Sefba her Jıensıım vereıceiini flln etti. 
lııetinl dilmıin karar ftl'cl. 9 - örfi idare komatan!ıtma 

S - llilD 8ef mmık söyledi ..,. paeral Sabit Noyan tQiD eclilctl 
-Memleketlmis, bir cin de dGD. ... ftdfesine baıladı. 

,.am bek!ed!tı banpn bynalı o- • 20 - Ekmeibı lı:anw mall;rle 
)abl11ne, handan duyacatmın _. te.rine karar Yerildi. 
9'blC bl71lk olacaktır_ dedi, 21 - Bapekil Ref!k ~ 

6 - Meçhul bir deninltı Jtarr Mersinden Ankaraya döndl. 
c1enide n b.ra nlarmus dahilin. 22 - MilD $ef Almanyanm An. 
de ıtaynakden mot6rinl batırdı. bra bl,.\k elçisi Von Papenı b. 

ıo - Atatilrk'ln 51ilm 711cmııe. bat etti. M1l1t $effn mebuslara Ye.-
mi m&nuebetlyle biitihı 711rlta baıo diii ziyafet?ıere başlandı. 
sfn ihtifaller yapıldı. 27 - Eüt trak Bapekm Rltft 

ıs - Refah ftpana bac!hehıdea An Ge~Unf tstıınbuldan hçtı. 
dola71 Mil!t Mlldafaa Vekili Saffet İKİNCİKANUN 
Arıkan De Mllnabllt Vekhi Cer 4 - Von Papea MtDI 8efhnbe 
det Kerim tnc:eda71 lwtifa etti. Milıo Anbradan c8nderllen la1metll luı· 
n Madafaaya Ali Rın Ammbl. diyeleıi Terdi. 
Mllnaka?lta Fahri Engin cetlrildt. ıı - Ekmek brneleri tnd ._ 

ıs - Erslncan Te Ten:anda "9 c!ildJ 'Ve e1mteffn karne ne satılma. 
.. 'br selsele olcla. Dokm köy ı.. nna başlandı. 
mmnen 71blch. ı ı4 - C. H. Parlisi Mec:fts Cnlll 

U1 - B&fTekll bir ay aıt!Z1lJliyd. PD Refah ftPllnl fadasmı tetkflc 
.. Menine bareket ettl. etti, iki eski Vekfttn 90fCU9'1D8 18"" 

ı7 - Alman matbuat heyeti nm c8rii!dUifinden bhkflı:at evraıo 
ıeldl. 1rmm Bft:rik Mmet Mecllstne ı.,.. 

22 - Jtandenhde Vasllikot .. difne brar Yerildi. 
pldannda 550 tonluk Yenice ...aııa- 14 - Moekova ~eleri halDI 
ra toTpldenerek batınldı. kında Ankara fnırills btlrik elçiııl 

23 - Un tatarn1fa tçhı pata beyanatta bulundu 'Ve': "İngilterd"' 
.,. bamar tatlılan lmal1 yaak em ntn olduh rrfbi Ra9)'11ml da ar. 
di111. nsu lnrnetlt bir Tllrldye clkmeb 
~24 - N'adl~ bemıa fahribll tfr.,, dedi. 

Jmmen yandı. 21 - Karta'!,.. Tapunı Tunanl .. 
2' - Anbrada bfr be mae tatta cfderken Mannarada bra7& 

yapmak ll:rre bir .lncilb ~l ta. oturdu ve hattı. 
tam celcU 2S - JCesme tekeriA kiJoaam 

Çünkü bizim için biricik il
mit ve iman yolunun ancaıt bu 
CUmhuriyet olduğunu hepım!z 
bibyoruz ve her tlirlü iyiliX ve 
büyüklüğü hep cümhuriyet·miz 
deı:ı, Halk partimizden ve reis•
m;.zden bekliyoruz. Bizim ye -
g&ne ümit ve imanımız Cünıhu 
riyetin, lstikliltn, TnrkluğWı 
günden güne kuvvetlenmesin -
de, ileri gitmesindedir. 

İşte bu mukaddes milli ümit 
vı. ıman iledir ki, biz bütiııı 
Cümhuriyetimizin on dokuzun. 
cu yıldönüınünü hep beraber 
kutluyor ve bunun ile de tam 
yeıinde övünüyoruz. Ayni za · 
manda da olanca kuvvet ve ''ar 
lığnnız ile çalışıp gelecek yıldö
nümlerinde Cümhuriyetimizi, 
ıstiklalimizi ve Türklüğümüzü 
daha pek çok yükseltmiye milli 
seciye ve gayemizden fedaktır· 
hk etmemiye, Amme menfaati -
ni her şeyden üstün tutma~a 
ga:vret edeceğimize and içiyo -
r.ız. 

62. tos ıelı:erln kiloımıa 45 kunıt 
zammedildL 

Sl - Bq.eldt Refik Saydam 
Tlrk parası .... altın fiyattan ı.aı. 
kmda blr nutak söyledi. 
ŞUBAT 

1 - Meınar ll7hk1arma - bl 
mm teblli edUdl, ı 

S - Refah badlaesfnde lwt1fa • 
den ilci Velıilln hareketlerinde ne 
o!madıir Bllyiik Mlllet MeclisiDc• 
nana teblii edildi. • 

15 - Adliye Vekl1eti bet :perde 
mntt korunma mahkemeleri 8'1Dlıl 
ya karar Terdi. 

ı8 - Rauf Orbay Londra btl711k 
elçilifhıe tayin edildi. 

20 - lngiıtereye sipariş elt!t\ıo 
mis Sultanhlaar torpido muhribi 
lakend~rmı limamn& celdi ve me. 
nalmle Türk bayrair çelıildl. 

22 - Halkevterinin 10 unca .,U. 
• dönllmB yurdun her brafında mem 

raslmle kutlandı • 
22 - Almaon O~ ntrt t!caret 

mabTe1elerf lıma edildi. 
25 - Ankarada Alman bBJ'ft • 

ctst V on Papen'e nikalt yapıldı. 
25 - Çankaya motörii ltarade. 

Dizde meçbal bir denizaltı tar.
fmc1an babn!dı. 

25 - içinde 789 Romanyalr ,... 
Jmdı bulunan Stnlm& UllarD 1tao 
nıdenb;de battı. 

MART 
ı - Teni yd bltt(emtz Sl4 ml'lıo 

Yon 035,ıoı Ura olaralı:: teabtt em 
dildi. 

1 - Ont.enfte fen Te edebiyat 
falı::iiltelerio!a. bulunduh Zeynep 

CQmhurfyet güzel sanatlarda da di
ğer sııhalarda takip eylediği umdelerl 
tatbik eylemiştir. İlimde nam garıı 
medeniyetinin usulOne bbl olunank 
yOr(JnmOşse, sanatta da kendi nıhu
mu:nı ve kendi "ibda',, kadrethnlz:I tn
k1$Rf ettirmek tçfn yine "81"p medeni
yetinin uııullmnı- t .. vessQJ edilmfttlr. 

** R~lm. yQrünecelt yolu bu surette 
t.e.blt ettfldmı .aanı ud mflll 

sanatın madstl!6 karst da llkıtytt 'lntl
mamısttr. GQ:r:el Sanatlar Akademlııf
nfn geçen sergisinde TQrk sanatı kı
snnlan, serginin en parlak pD'la.nta
smı teşkil ediyordu. 

Bug(ln "yilksek mimarlık, resim ve 
heykel" şubeleri Güzel Sanatlar Aka
demisinin "Sanayi -1- Nense mektebi 
Alisi" zamanında da val'dr. Fakat bu 
pek s8nük gidiyordu. MeselA bi7.de flk 
~im sergisinin Şeker Ahmet Paşa 
tarafından &Çlldrğmı kaç kişi bilir. Bu 
~n bu şubelerde başka bir parlaklık. 
ba1ka bir şevk, ~es ve gayn!t var
dır. Bu sanat aşkmm neşvesfnf şQp
hem 1d COmhuriyete borçluyus. 

Bu,On Akademtntn, CQmhurfyetteıı 
önce yetiş~k faaliyette bulunan mi
marlarm adedinden daha fazla tRle
best van:!ır. 

COmhurlyet, Alaıdemtntn resim tt 
hevkt>l stıbeslne Türk zevkinin teessiJs 

hanım konalı tamamen yandı. 
6 - Von Papen'e suikast 11111 

puılar yakalandı. 
ıo - 8lcara n içki fi7atlarma 

ıram yapıldL 

11 - Cümharrelılmis )'eni AD* 
db bl:yük elçisini bbal ettl. 

15 - Tıp ba1TillDJ t6rmle kat. 
landı. 

17 - Tabana tayyareler Jııt111a 
bombaladı, 15 bomba ab1dı. 

18 - Mım Şef İmıirde :rart 
müdafaau baklı:mda bir aatak 167-
led!. 

19 - Ça)'ID lı:itonna 750, kaıntı. 
Din 300 kuraı sam yapıldı. 

23 - Mi!ba yanhthkla ıoems 
tanarelerlnhı bomba attrlı anı.. 
plch 

28 - Balırartarta J'elli bir ticaret 
enlatmUt fmA)andı. 

sı - tncDterede ,....1mı Demlb 
blıar destroyeri ıelc!i Te tıkencl• 
nmda merasimle ba7!U celdlcll. 
NİSAN 

ı - İldnd tn8all aferinin 21 -
d )'Ilı kutlandı. 

2 - Von Papen'e 7a111lan mi 
bit c!numm mabakemesine -. 
Jandı. 1 

a - tsmlr hmnnc!a lncfUs .. 
ltaı:rmı yaratılan Dıi taraf arum. 
da mibadele edildi. 

2S - Çocuk Haftan Maarif v .. 
1dllnhl bir mıtkiy1e açddı. 

28 - Btnlerce yedek nba7 orct. 
maza katıldı. 

29 - Almanymm Anbra M7ft 
e!eflllfnde T!rlr or&.111nda ldsmet 
c&ren nba)'lara bir bbal remnl 

yat peııçereleridir. Zavallı sanatkAr bir g~ğ!ls geçirdi: 
Bu mevzuda ltendlıdnden b070lt bir - Slmdillk kumda O)'DU3'0lrUS-

zevkle bahsedecetbniz blr şubede ti
yatrodur. Bu edebi sanatta g8rQlen 
teklmüllln en bariz tekli cllmhurlyet 
zamanmda olmuştur. 

Tiyatro bugQııkQ mertıaleye erişin
ceye kadar şuunnıs idarelerin ellnde 
tamamen ihmal edllmlye makam kal
mıstı. Sanatt.lr, edebiyatın bir ıube
sfne intisap eden bir artist değildi; 
bir aoytan idi. Bu telA'kldyi memleke
tin en tanınmış edipleri bile ;rıkmıya 
muv~ oJamem•tlardlr.. 

Ahmet Vefik Paplar, NllM'İk Ke
maller, Abdi!lhaJı: H.lm.ld'ler, Ahmet 
Mlthatlar, EbQu.lyaJar, Şemsettin Sa
mfler sahne edebiyatmda ııeslerlnl l
şlttlrecek Amil bulmaktan Aciz kal
mışlardı. TOrkçe ayn lehçelerle ko
nu'8n atnlarda bOsbattın başka bir 
şektt alıyordu. Ve memleketin yenltl
te doğru koşmak isteyen zek4.ları. ka
le bendi gibi sarp blr taassup duva
nnm 6nllnde elleri kollan bağıt bir 
halde bekliyorlardı. 

1908 e kadar tiyatro tulQat kum
panyalarly!e "Mlnakyan" m "melo
dram" larma mtınbuır kalmqtı, 

"1908" e kadar demekle belki mQ
bal.lla edlyor\n, ÇOnkQ tulQatçtlann 
en parlaklartndan olan me'l'htun Abdi. 
saraya alınmış tulQat sahan K. Ha
sanla Şevkiye kalmtştı. Yeglne ~e
lodram" kumpanyasına ,elince: Seh
remfnl Rıdvan Paşa. oflu Reşat Beyin 

yapı!dr Te bir mbe açıldı. 
MAYIS 

ı - Posta. Telcnf ... Telefon 
tlcretlerl artbnlcb. 

7 - Faik Öztrak DahlHye Veo 
ldllilinden çeldldl. ,..mıe Fikri 
Ttb:er ce14l. 

14-Ernram ,........_... 
baflıym bayrak yanpna bqlandL 

16 - Yeni mabnl bababata lallıo 
khıet el koyda. 

ı 7 - Her tiri& fbracat 4e-.let 
kontro?6 altına almclı. 

18 - AYrUpa fle clemfryola mtla 
mıblltı ftlerlıd ıar1tmek here 
B11Jprl1tana bir heyet ılttl. 

19 - Gençlik n 9por' baJ'l'amt 
her tanfta tısrenle kutlandı, Mim 
Sef fençllfe bir hitabede bahmda. 

21 - Abararla tnmTay cı.. 
,.,,.. antlnde bir mennı dtlttl w 
patladı. 4 mı. ıs 7&ralı .... r. 

25 - tthallt ... fbract primleri 
b!chnltlıı. 

29 - 111111 MHaha lcfli ıto 
lldlyoalak yeni tahsisat aJTl)4ı. 

IO - Beden terbfnst maarife 
1-tıandr. 

St - Ahlra Alma fathol t. 
tmp;.pJcl. 

BAZİRAN ~ 

1 - A?manya De 100 mfbnn 
markJtk \lr tlcıaret enl•r•• ,.. 
prJ4ı. 

7 - Anbr9 Hat'lceftnde fncDb 
kilittir ıerwtll aeılch. 

IS - DSrt AmerJbn &nar-' 
topraldammn ınee1Mnf ""9 'J'&J'h •• -

~la.7,81.S) 

*" 1908 de MewrQtlyetin ilim uzun 
müddet menolunan teYlen? ka 

şr insanların tabi! olarak g6sterdij,j.'
lerl hırsm bir numunesini teşkil ed • 
Bir :randan g{lnde yQz gazete ç!k 
yüz elli gazete batıyor, diğer taraf
tan da boyuna tiyatro kumpanyal n 
teşekklll ediyordu. İlk oynanan oyun 
Reşat Rtdvan beyin rejlslSrltı!Q ile 
ahneoye konulan "Vatan" '"' H- t'7f 
Ratımf Gürıımar'm "MOTebbiye" s -
dlr. Mekteplerde tf:ratroya meraklı o
lanlar hemen birer kumpanya teşk n 
ediyorlar, ortada aktris olmadığı iç 
Aştk rolO yapan on yedi yaşında krn
vat iğnesi gibi "Jön prömi:ye" 1 r 
madam .A%Ilif, yahut madam Satın k 
ı:dbl anneleri, bfiyQk anneleri ya:ımd 
artistlere i1Ani aşk ediyorlardı. 

Bu amatör lrumpanyala.n memle
ete, Şadi gibi İbnlrrefik Ahmet Nun 

trfbl artistler kazandtrmıştır. 
Reşat Rıdvanın başında bu1unduıtu 
~penn :rasamadı. Amatör kump 
v:ılan da birer birer dağıldtlar. z 
'lvnanan plyes1er ancak o zamana mu 
vafık eserlerdi, Memlekete yavaş ya
vas tab!Dik yerleştiği ic:in aktar: 

Kemend -1· cangOdbl ejder ·I· 
kahrol• cellA ••• dın'91 

Mımıfnı ne kadar tmlatsa artık al
kş toplamıya muvaffak olamtyordu. 
nlyeslerl lisanımıza nakledenler o ka
dar lisana hAldm adamlardı Jet onlar
da artfk en ufak bir "nakil" koku 
kalmlJ'Ot'du. MeselA: "Ka:rserl gOller 
nln "Madmazel B61man'm evlenmesi" 
nden alrndığının kimse farkına vara
mazdı. Türk sahnesinde o saman pe 
ıtftzel eserler temsil edfimfttlr. Hatt! 
"Alphonse Daudet" nln "Arllı kn" ad 
1ı piyesi Galip Bahtiyar taratınd 
tercilme w Kemal Emin taraftndan 
"adapte" edilerek "f:r:mlrU ınz- adiy
le oynanmıştır, O zaman yazdıtı 
tenkitte eserin sahne,.e konubnum 
lrusurlu bulmuş ve bundan dola.71 n -
1nll ne aran11zda uzun bir tnOnaka 
kapıst açılmıştı. 

DarQJbedayl namı altında tıeessfts e
tlen TQrlt sahnesi bazT te1tf eserler 
ra!men Tfirk tiyatrosunun bflton h -
~sfyetlerlni toplamış sayılamaz, Ciln
ktl ııanatın fJll88lı eephestnf tewıtn e
den "kadm artist yoksullutunu" telft
fl edebilmesine hnkftn bu\amam11 
o da eınrelkfleıı gtt;f taassu'bun 8$11ma 
c:anflan duvarmm 8rrilnde bekletnfye 
'Tleclnır kalmşri?-. 

Sanatta "secrt" olfn!Y81l eerıele-aen 
f~ beklemek abestir, sanat ~ 'ft!'
l!rr. ya yoktur. Türkçe tf'lftffm d~ 
"Elka Blnemlcyaıı" ı TQrk sahnesine 
.,,aJ edemedi. , 

'l'ttrk sahnesi Jtadın artfstJerl tialtt
mmdan Mfnakyan kunipanyasmd n 
hemen hemen b!r .etnlek yultamrdı 
"'ilnkil ancak Ellza gfbl P!fnııı l 
>?ençlerde lehee kusuru taııhfh E>rH1 -
'"ıfldltl halde dllterlerlnde ~ h t -
lar! o1dutu gfbf kabniştı, Kmll!' T!ne 
hAll es1tf Zrmen1 telAttuzumı dilzel
•emfyordu. 

Tnrk ııahneslnfn titı yobuDu!u t • 
'Aft edebilmesi ancak rQmuD1! bfr n-

'(LOtf• •yfayi çeviriniz) 
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i Cephenin iktısat Mesnetlerini de T akvive 
Ede ·ıirsek Türlciyenin İstikbali Hiçbir 

eçhile Sarsılamıyacak Kadar Sağlam Olacakt11 
v 
)k 

y 
19 t1ı! önce halk~ zama?tki meclis 'binasının önünde 'böyle tnplanm~ 
tarihı ve mutlu bır Mdıse olan CümJıuriyetin ilanı anını bekliyor:iu 

flüyü.k inkılabm istinatga· ~· ~;§1~~~~'.:?::frJ/ 
hı oılan (Cüınhuriyet) ~ 

idaremizin on dokuzuncu yılı
nı sevinçle ih."'U.tluyonız. On do
kuz yıl şöylece gelip geçi -
verdi. Milli mücadelenin baş -
!angıç tarihinden itibaren bu 
güne kadar iktisadi bakımdan 
olup bitenleri, yapılan işleri 
gözden geçirecek olursnk altı 
yüz yıllık Osmanlı imperator
htğumm temelini atmağa mu 
vafiak olamadığı. iktisadi varlı
ğı, genç Tiirkiye yalnız on do 
kuz senede bir rnevcudiyc:~ a
bidesi haşmeti ile meydana ge 

lt rı •• • ~n 
1: ur 

~L/L 

·7 ı. 

6) 

~k'nci cflıan harbi dördüncü yılına j zine inandıfı gün, dam:ırlarındata asi~ ı Ba müsveCldede ~O Klinunusatil 1921 
n rlrdi, ateş, her tarafı sardı. He- kanın kuvvetiyle kUkredl. Ve, Türk tarihli tcşkHitı esasiye kanununun 
s m~n hemen bütlln dunya, kan ve ateş milletinin yüce benliğini ;ıahsında tee il dcv!ct ;ıeklini tesbit eden blrlnd mad 
d~ m Mnde can havl'y!e çırpınıyor. cı:ssüm ettiren genç bir Türk çocuğu, desint su suretle defiııtirdilcr: 
ı k'lrkunç tufanın öldürücü tesirin• (Mustafa Kemal) saltanatın çökrniye "Türkiye devletinin şekli bük<\• 

., ıı•ak k 1 b!lmis olan tek mcmle- başlıyan muhitinden aynlarak Anado- meti cümhnrlyettir.,, 
• Türk yed r. BUtlin dinya ateş seli, luyn ceçtl, Bu ceı;iıı, birinci cihan 29 Birincftcsrln cfinQ Mecliste Ata• 

n ve ötnm kokuları iclndc ölüm • brbi sonunda, bütün dünyanın kabul türk. kürsüye çıkarak kısa bir· izahtnn 
'm acrlar'yle çırpınırken, biz, neşe ettiği. mağlubiyete, Türk milletinin tek sonra, hazırlanan projeyi kltiplerdcn 
SC\ nç tç nde bayram yapıyoruz. b:ışmn itirazı ldl. birine verdi, Projcniıı okunmasını mü• 

Bu m sut g nde, şuph~iz, en büyük teakip münaka:ıa başlamıştı, Bu müna• 
,. b' b Şimdi, bu; topsuz, tüfeksiz, mal:ı:c• lT'ı:ı:, ze ••gllnli hazırlıyan Atatür. ka:salar uzayınca İsmet Paşa kürsüye 
B ,, aramızda 1ıtılunm:ıyışıdır. Fakat, mcsiz vasıtasız, ba~lıyan eşsiz bir sa• geldi ve: 

O h 1i b:zhn fc'mizdedir. Ve başı• vaştı: Türk lı:urtuiuı; sava~ıl "Fırka Re!sfoin teklifin! kabule 

d .. d , Atat .. rkün en yakın arkadaEı Türk çocul:lan bu ııavıısta çellk si• ihtiyaç knt'idir,., 
l!i Sef İnönll vardır. !ahlara karı;t, tarlaiarmı çapaladıkları Dedi ve tııfslliitı, lzahatı verdikten 

)f. çapalarla; fakat, tarih boyunca kendi• sonra: 
!erinden ayrılmryan istiklil a5klyle dö.. 

tirrneği başarmıştır. 
Bugünü eski devirlerle muka 

yese etmek doğru değildir. Çün 
kü, bin bir mahrumiyete kat -
lanmış bir !hnrpten bir harbe, 
mücadeleden mücadeleye sü -
rüklcnmiş olan Türk milleti 
için iyi bir gün görebilecek, e
vinde rahat edebilecek zaman 
bulmak imkansızlığını düşünür 
sek, yurdun, inkılap dev:rinin 
başlangıcına kadar ne kadar sa 
hipsiz bir memleket olduğunu 
aşikar kılabilir. 

Biz, Cümhuriyet dev.rinl ik-tisadi bakım.dan ne meşrutiyet Cümhuriyetin meydana getirdiği sınai abidelerimizden: Kayseri kombinası 

1 

~ • 
ne de sa tanat devrile mukaye Sanayi kalkınması bilhassa _ y AZAN . _ nn ve yarınlann'blrlnde Türld 
se etmek taraftan değiliz. Biz öne~e üzerinde dunı~acak ik- r~ _ , L, 1... • '"\ ye piyasalarında da Türk tucir 

sarayın kalın dııvarlan arıısına ka• 
p:ınmq olan son devir saltanat 

tk m rısuplan, Türk yurdunu ve Tilrk u. 
(. ':Unu taml!'llen unutma lardı. D:ıldık-
2\ 1 n nvk ve r.:efah t IUcml onlann na• 

rlarını lstanbul ufuklarına blle e• 

ğüştüler. Türk kadm1an, bu savaşta, 

<!ö~üşen koca!arına ııırtlannda ccpha• 
ne taıııdılar. 

Savaş, cşslidi. "Esaret ıretiren çclik 
ordulara kn~, fs iklll a~kınm '\fe hc
yec:ınırun savaşı idi. Ve Türkün istikıt 
!ll aıln. yaşamak iradesi çelik bari• 
katl:m ezdi. Bu ham5.$ct Türk'ü öldü 
•en:ın düşmanları taıırttı. Mütareke 
istediler. Mudanyada yapılan mütare
kede, düşmanlar artık Türkün yaşamak 
hakkını aezmeie baıladılnr 

-Millet, hakimiyetine, muknddc
ratıruı bllfi!l zımUlyeddir. O halde 
bunun ifadcl hukukiyesini ııöylt• 

mckten niçin çekiniyoruz? Reisi• 
cümhur olmadan Bosvekll intihabı 
t.e.kliH, kantın51lll olur... Bunda 
ıüpheye mahal yoktur. Başvekilin 
intihabmı kanuni ve mümkün kı• 
labllmek için, Gazi Pap Hazret• 
)erinin teklifinin kanuniyet ke 
bctrnesı lli:ı:ımdır. Zaafı umuminin 
idamesindc mana yoktur. Frrka• 
nm bütün millete karıı deruhte 
ettJfi mes'uJiyeiln 1cabatma tevfik 
hareket zaruridlr-

bugünü ancak dün lie ölçmelyiz tısadı .muvaffakıyetlcrın başın- ı ~ ~ t_,,.., .a 6') 1 }erinin son sözü söyllyebilec=k 
Çünkü bütün dünlerin bir gün da gelır. Lutfı Arıf KENBER 1 mevkide bulunacaklanna §ÜP -
evveline nazaran daha geri kal Ticaret işlerimiz geniş inki _ • ! he etmiyoruz. Yalnız iç piyasa. 
mış günler olduğunu itiraf et - şaflara mazhar olmuştur. Eski- yurdumuzun her tarafında kü.. lard~ki ticari durumun zayıflı· 
-ınek--nıeVk11ndeyiz.;:---~.___.,___ _ ____."--cden~alnl2: ~ytı TQtıc vatandaş çük ve reşıtli sanayi ~bcltele- ğıru ve iktısadi yürüyüşün hal-

ı 

· •irl'miyordn. Yedi asır Türk ulnsu• 
!l id:ıre etmiş o'an ve ilk zamanlar 
a <iam:ır13rınd3kl sn Türl: kanlyle 
eryuzilnün en bllyük imp ratorluğunu 

rmus bulunan Osman Gad torunları, 
m nla meydana gelen ihtillitlarla as
rıl kaybetmlııU. 
Tam bu ırrad:ı, blrlnd cihan harbi 

l optu. Bu büyUk savaşta, Tiirk ço
c klan dedelerinden tevarils ettlklerl 

nln cok kahr manca sava,ttlar. Fa• 
t. karşıdaki dilşman!arın büyüklüğü, 

T 'rk milletini idare edenlerin aczi, 
t ıl•t ızlık, lüzumlu artların yoklu• 
u ve nihayet milttcfıklerlnln mağtQ. 
'y t, Osmanlı adını ta"ıyan o :ı:aman

Türk milletini de mağlUp duruma 
~ ürdu. Turk yurdunu, Türk ulusunu 

rmıyan ba:ı:ı Avnıp:ı diplomat!arı, 

tık dünya co •rafyasında bir Türk 
yurdu ve l eryüzünde bir Türk ulusu 

'•ndur.nnu inkara kndıır yeltendiler. 
Nihayet "Sevr,. le Avrup:ılılar, Türk 

t r.ı letlni b.m::ımcn kıskıYrak edebildik• 
1 r'ni sa·ndılar. 

c 
s * .akat, Türk e ir doğmamıştı. Türk 

milleti, kendi ba~ındakllerin ac• 

'Apla mOmkOn olabllecclrtt. Bu rnem 
1 ete camhurlyetl geUrccck olan bQ
y k inkııtıptır. 

Blr memle ti tsrafıl stlru ne ayağa 
ldırncak olruı harC'kctln kuvvetll 

Arlan ~ye başlamıştı. Bunun 
unde taassubun !eleklere bas çeken 
:mit duvarı un ufak olac:ılctı ve öy

le de oldu. 

* 1923 ten bugüne kad:ır sanat tUcml 
böyle tckAmaI merhaleleri ta

z 'p ede ede nihayet m!lll bir sahne 
s!1s etmiştir, dmlleb!llr. Nitekim 
nbul Şehir Tiyatrosu da bunun 

< canll b r §ahididlr. 
1 Şimd'ld Cümhuriyet tiyatrosunun 

b rl tam d' eri yart reınıt olmak Qze
ı r iki ccphc i vardrr. Tam resmt olan 
~ c he i devlet kon ervntuandır. Bu 
' mile n n başınd:ı bulunan Karl 
1 rt, çok genlş bilgisi ile bug{l.n Türk 
l n tının inkI afmn en mQsalt zcml-

h:ızrrl yan bir ndamdrr. Kcndlsly
görilsilldQlt{l z:ıman tiyatro flleml

n s:ıyill cah lyetlcrinden birinin kar 
mda bulunulduğu pek güzel takdir 

c lir. 
K rl F.bl'rt'in btl:orük kudretinin ib-

yl 1 1 sanat hovasınd.n yetişen 
T le rt' tlcrinln ist.ldatlanna ı;ahit 

H . Dcvll't konsl'rvatuan Cfunhu
t t: rafından mcmlekete hediye 

ıı nat çelenıfnin en klymctli 
drr. 

· m m<'mlek Umf:ı:i, çolufu
,.n<" - ı!"\uzu. c:ınnnTzt. malmıt-

1 1 l-!.'?' «"yim'zi kurtardığı gi-
~ı ~ .. 1 .. nrıtlnn d::ı lnırtannış ve o-

llT1nn" 'ı tar de~ll nllıayetsl:r. 
ut lar a !:Tll I tir 

* ynrk, artık Jnırtul~tıştu, Fakat 
Türk milletinin, isUkUU aısk!y!e 

kazandığı essiz :ı:aferi bir de masa ba• 
şıuda peı-çinlemek lazım geldi. 

Yabancı diplomatlar Türk mlllet1n1, 
bile ve desisedeki mahnrt'tleriyle masa 
b:ışınd:ı mağlQp edebileceklerini zanw 
rıed:yor!ardı. İşte onlar, Lozan sulh 
konfernnsma bu :ı:ihlnle girdiler. Fa• 
kat, burada da karşılarında, cephe
de Türk çocuktannm b:ışmdn bir 
yurt ve millet kahramanı olarak d5ğü• 
şen İsmet İnönü'nü buldular. 

Lozandalrl mficadele, Anadola topm 
ral:larındaki savaştan daha a:r. çetin 
değildi. Avrup:ınm lfif ebesi diplomat• 
lan bütün maharetlerini kutıandılar, 
Fakat, Türkün çelik iradesi, iıtiklfil 
aşkı karşısında, knllanmaen çabala • 
dık1an kementler boşa ~tti. 

Şimdi Mustafa Kemalin. Türk mil• 
Jetinin ruhunda sc:ı:difi gizli istidaUa. 
kafasında tasarladığı yeni devleti kur
mak, bu surct!e artık, ruh, fikir, zih• 
n!yrl alanrnda mücadeleye girişmek 
zamanı gelmişti, Esasen Lozandan mağ 
IQp dönen Avrupa d!plomatlan, yeni 

Türk devletinin şekli dedikodusunu 
yapıyorlardı. Atatürk bunun farkında 
idi. Fakat. yapmak istediklerini olııun• 
b.ştırmadıkça ve müsait fırsa\ elde 
etmedikçe acacağı vurmamayı prensip 
ittiha:ı: etml§ti, nunu kend.1si de şöyle 
ifade ediyordu: 

'Yapılacak ıcylert birdenbire 
ortaya atmak doğru o!amazdı, Bun 
lan parça parça, umandan, fır
sattan istifade ederek blr~rl arw 
kasma tatbik etmek ve bu suretle 
hedefe varmak, fikirleri hazırhya 
Jıazırbya neticeyi almak llizımdır . ., 

Yalnız çok geniş olan itisadi 1 n u d b 1 ü t e. :r :ır- kı t ik dici b' ah' t1 a n e n e u unan care u. rinin kurulmasına yol a"mı.,..ır. azy e ır m ıye e 
mevzuların istir.at ettiği ekono ı · · d · 1 ır '.l" - t · · - le k u· ı emımız geçen evır ere naza - Cümhuriyet reJ'imine hns olan go:; ermesmı on mc vezu.es • 
mi siyasetemizin iç cephesinde b - "h' · b tt i b' d t · 1 imiz dü ran ugun mu ım nıs e c sanayi programının memlekete n :ı ıraz a acır er e ş . 
ki ufak tefek aksaklıkları da dü Tü kl · ı· · b ı " bi t b ·

1

d "' r erın e ıne geçmış u unu- kazandırdıg-ı müesseselerin her muş r va an orcu ru uhuııu 
zeletmek lüzumuna işaretten h 1 t ak i t · yor. biri milletin "eşitli ihtiynrlnn.. atır a m 5 erız. 
kendimizi alamıyoıruz. :s ır )(/. 'f 

Ziraatteki başarı zayıftır. Zi- nı tatmin etmiye kafi geldiği gi ,-.ümhuriyetin ~iraat" saha· ,,. )(/. 

cumhuriyet rejiminin en 

ra memleketi tanıyarak bir zira bi bütün ham maddelerimizi de '-
at siyaseti takip cdilmemjştir. mamul bir hale getirerek samı- sı hakkiyle işlenmemiş .. 

Bu knvvet!.I sözler, tereddütleri lza• 
le etti. Ve blrnz daha münakaşadan 
sonra, "Yaşasın Cümhuriyet!., sadaları 
arasmda yeni teklif kabul edildi, 

kuvvetli iki cephesi, mil 
li varlık ve milli birliktir. Bu 
iki cephenin iktısadi mesnetleri 
ni de takviye edebilirsek genç 
Türk!yenin istikbali hiçbir 
kuvvet karşısı,nda sarsılamı -
yacak kadar sağlam ola _ 
caktır. Bunun için de el 
ve fikir birliği ile iktısadi haya
tımızı her türlü sıkıntı ve taz
yikten korumak lazımdır. 

!ktısacli politikamızın bu üç yi randımanını işe yarar bir nis t1r. Devlet köyltinün refahı için 
rüknünü birer birer tahlil ede.. bete yükseltmiştir. Yirmi sene hcı türlü fedakarlığa katlan .. 
biliriz. evvel iğneden ipliğe kadar her mışt!l'. Müstahsile lüzumu ka -

* 
* * şeyi yabancı illerden ithal et _ dar tarla ve arazi verilmiştir. 

miye mecbur olan bir memleket Her ihtiyacı temin olunmuş .. 
yirmi sene sonra her ihtiyacını tur. Fakat buna ral,tıneıı yur .. 
kendi yurdunun taşından topra d\!n mahsul bilançosu tatmin ,. 
ğından çıkarırcasına gayretler kar olmamıştır. B:ınun sebep .. 
ve himmetler sarfcderck bunla }eti araştırılacak olursa; g5rü .. 
rın hepsini elde etmiye muvaf lecek manzara, te~!t:.Ilitsızlığuı 
fak olmuştur. İktısadi kalkınma )l'nlış görüş ve anlayışın netice 
mızda görülen bu azim ve ira- sinden ileri geldi.iti tezahür e
denin ölçüsü, ancak başarıla • de-r. 

Ertesi gün, yllni 29 Blrlndteşrln 
1923 gecesi Mustafa Kemal, Cüm. 

Juırlycti resmen tllin etmekle, Türk 
milletine bddediğl büyük m0Jdey1 ver
di, Artık, Türkiye bir Cümtiuriyet baa 
tine gelmiş ve Tilrk milleti kendi ben. 
ı!ğine kendi sahip olmustıı. 

Cümhuriyet idaremizin on do 
kuz yıllık genç bünyesi üzerin
de hazırlnnmış, işlenmiş ve vü
cude getirilmiş iktısadi eserle -
rin hemen hepsi de muvaffak 
olmuş sayılır. 

5.anay! progr~mımızın başa 
rı ıle tatbık edilmesinde 

e~ büyük amil, devlet sermaye
sınin bu sahada işlek bir halde 
kullanılmasıdır. Küçük scrma _ 
yelerin toplu bile olsa yerl~ri
ni devlet sermayeleri ne bırak _ 
mak mecburiyetinde kalması, 

yurtta büyük ve küçük birçok 
sanayi müesseselerini kurulma
sını kolaylaştırmıştır. 

Devletin yapmadığı işler fert 
sermayelerine intikal edince 

lşte, bu kadar çetin mücadelelerle 
meydana ttelm~ olan Cümhurlyctimi:ı:, 
bncCln 19 YDıittlI bitirmlı bulunuyor. 
Türk gençliği. bu cümhurlyeti koru • 
mak için muhtaç olduğu kudreti da• 
m:ırlarmdaki asil kanda her :ı:aman bu. 
lacaktır. AZİZ OZAN 

~···················· ~~ ................... ~~! 
i e 1nönll, Türk birliğinin ta kend~iT. • Birinci hakkın yaŞamak, ilk ödevin l/tliOt- l 

e Hayatta en hakiki mür§it ilimdir. maktU". • 
e Mücad~lenin .kuvveti ilimden ve çalı§kan- e Büyük Millet, büyük insan yetiftirendir. ! 

lıktan ;barcttır. • • Ne mutlu Türküm diyene! 
• l'r!~~enı hayat her §eyden evvel· Wıhı ha.. e Cü.mhuriyet (olmaz) ı (olur) yaptı. 

E
ya bı~: "k . . c· h . t' . d' e Vatan borcu çalışm.a ile ödenir. 

• n uyu eserımız, um :urıye ımız ır. Tür .. .. 
• Kemalizm yolumuzdur. • k ordusu duşmana duşman, barışa 
e Düyii.k Millet Meclisi Türk iradesinin kay- dosttur. 

nağıdır. • Tembel adam, iyi vatandaş değildir. 
e Atatürk'le bizim kadar insanlık da öyünsiin • Dün bugünümüze imreniyor, bugün yarı. f 
e Egemenlik Ulusundur. nımıza imrenecek. f 

I 
• Kendini tanı 11e tanıt. • Eskinin sonu Se'UT, Yeninin başı Lozan. 
e .Milletini sev 11e sevdir. Her fabrika bir kale. 
• Türk gencil Atatürk, Cüm1ıuriycti sana • Yanm i§ bilmeyiz. , 

emanet etti. • Türk kadını, en büyük inkıtapçıyı sen do--

• inkılabı seven yayar. ğurdun. • 
e Dünü unutma, bugünü iyi anlarsın. • Türk gibi kuvvetti. 
e Görüşte bilgiye, gidişte üUc.üye inanınz. • Tarihle yaşıtız, en genç milletiz. . 
e Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz iÇin. e Gök de; toprak gibi, deni.: gibi vatandır. 
e Dağılan çöker. Daima bir, daima toplu. e Biriz, biTliğiz. 

bilme kabiliyeti ile mükayese Vaktinde, zirntrÇ mınoncıerl, 
edilebilir. Türk sanat erbabı bu ~!c:tleri, yedek parçaları, tohum 
başarıyı göstermiş ve sanat e- luk, ilaç tedarik ve tevzı edilc
serlerini de ortaya koymuş hu.. memesi, hayvan hastalıklarının 
lundukları için, Cümhuriyetimi ÖnUDc geçilememes~ çift hayva 
zin yetiştirdiği bu sanatkarlan nı tedarikinde güçhlk çekilme .. 
ayn ayrı takdir etmek vazife _ si, hayvan yemi buıuruımaması 
mizdlr. gıbi &miller ziraat seferberliği-

+ + ntn müsbet netice verememesi. 
Memleketimiz bir ziraat ne sebep olmuştur. 

memleketidir, iddiasını Cümhuriyet rej1rntntn ner sa 
inhisar mahiyetinde telakki e- hadE' verdiği kıymefü ve feyiz· 
denlerden olmadığımız için zi- li mahsullere rağmec ziraat sa. 
raat sahası kadar geniş olan sn- basından alınan mahsul nokson 
nayi sahasının dahi devamlı su olmuştur. Halbuki yüzde altını~ 
rette işlenmesini çok yerinde sekizi müstahsil olan bir mem· 
buluruz. Çünkü ziraatin inkişa lekette cümhuriyet idaresi gibi 
fı sanayii takviye ettiği kadar millete, inkişaf ve layiki ve~hİ· 
sanayiin inkişafı da ziraati ma- le tekamüle dayanan bir rej;rrı 
kineleştirir, mahsulatı mamulfı- de ziraat sahasının işlek ve mab 
ta kalbeder, müstahsili giydi - suldar o1amnmasının mesuUyc • 
rir, halkı umumi şekilde refaha ti ne müstahsilin ne köylünün 
ulaştırır. ne de rejimindir. 

Sanayi ve ziraat, memlcketL Bütün noksanlık bu fşl uhde· 
miz iç.in ikiz bir varlıktır. Biri Jerine almış olanların ba~arı 
diğerinin lazımı gayri müfariki gösterebilecek kadar görüş ~' 
sayılmalıdır. Ticaret işlerimızde kabiliyet eseri izhar edememe 
büyük inklşa!lnrm her gün şa- }eridir. 
hidi oluyor. Yalnız müstahsil 

O' her lı;te olduia gibi, bunda (la e Türk vatanı bölt'inmez bir bütündür. e Halk içinde, halkla beraber, halk '"in ... 
öyle yaptı. Evvelli Anknradaki ha ~ vayı mnsait bir aekle ı::etirdl.Vc 28 BI• • Milli iktısadı Cümhuriyet yarattı. • Altıok andımızdır. 

ve yalnız esnaf ve sanatkar-, 
zümrelerini temsil ettiğini zan J{ooperatiflerin Ana 
nettiğimiz cüınhuriyet Türkleri ı Nizamnamesi rinclteşrin günü aksamı. Mcc!lsten ayw • Türk topraklarında, Tiirk sularında, Türk • Cümhuriyet Halk Partisi halkın partisidir. 

rılırkcn, Kemaleddin Sami, Halit Pa• göklerinde, Türk 'bayrağı. e Yurtta barış, cihanda banı 
~alarla, İsmet Paşayı, Fethl Bc:Ji, K!• • Denk bütçe, dii.zgiin ödeme, işte Cümhuri.. H lk . .z yet maliyesi. • a ev., kendi evin. 
:ımn Paşayı Çankayaya yemeğe davet e Türk: Ôğün, çalış gü.vetı. 
etti. Ri:ı:e mebusu Fuat, Ruşen Eşref • Halkın bağrından Müdafaa.i Hukuk, Mü- Daima iyiye, gu-zele, do;;.,.,,y· a; 
de davetliler arasında idi. Yemekte 1 dafaai HuJ.cu1cun bağrından Cümhuriyet • :1· -
Avrupamn yeni Türklycnln tekti hak• Halk Partisi doğdu. • Türkün zaferi, insanlığın zaferi. 
kında bir çok fikir yUrllttOfünU has- • inandılar, döğiiştüler, kaZandılar- Bırak.. • Bilgisiz adam, yarım adamdır. ı• 
bihal eklinde konu1tu. Yemekten son• tıklan emanetin nöbetçisiyiz. • Bilen bilmeyeni yener. 
ra biltün misafirler gitti. Cankayada e imtiyazsız, sınıfsız bir milletiz. e Demir ağlarımız hudutl.arımızı biribirine 
yalnız İsmet Paşa kalmıştı, İki başbuğ t e Türk inl.."ılabı Tiirkündü.r. bağlıyor. 
başb:ı~:ı kaldıktan sonra yeni bir ka• ...._ ,, ·~ lh u -'"d .. _. ladı'-- l ~ ......................................... ••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 
nan .wY aaı m svaı esi .ua1oır ...... 

ticaret hayatımızın temelini 
kuvvetlendiren geniş bir zümre Ticaret ve lktısat Veldıtli:1eı1 tatl' 
halini :iktisap etmiştir. Mühim Fmd;,,n ayrılan bir komisyon mevcut 
it.racat işlerin ellerine alan, ge- kooperatif nizamnamelerin! ycntdetı 
niş ithalatçılığı başaran btitün inceliycrei: bir ana i:ooJ>eratU nl%aııı' 
piyasalarda söz sahibi olan1'iırk namesi h:ı:ı:ırlamıştır. " 

tacirlerinin miktarı gittikı:e nr· Bu nizamname şehrlmtzc!elrl lfoope< 
tıyor. Ancak işlek sermayenin rntiflcre g8nderilecekt!r. Mevcut koO' 
tamamı henüz Türk tactrl~.ıi - peratifler toplanarak ana nlzamnatn~1' 
nin eline g~e~ştir. . 1 esas tutarak kendi nizamn:ımeleriııl 

Fakat bugunlerm birınde, ya• yen!den tanzim edccclderdir 
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S h şeri 
it'§? Baştnrafı 3 ünciide 

Cümhuriyct hükumetinin An 
karada kurdugu büyük hıf -
tıs ıhha mtiesscsesmın him • 
trLetiyle, şimdı memlekctın iJı 
tiycıcı temin edildikten ba§ -
ka, lüzumunda komşu mem.. 
leketlere de yardım edilmek 
tedir_ • 

* Fikrimce, cü.mhuriyct hü-
. .. kumetinin sıhJıat işle. 

"ıne verdığı ehemmiyetin en 
1>art.cık netıcesi, memleket 

• ~l-ının kendi sıhhatirıc c· 
h ~mtyet vermesidir. Cüm • 
tLrıyetten önce, fakat pek 

de U.Zak olmıyan bir zaman -
~. lstanbulun bir hastane • 
tt
1 

nde açılan yirmi beı yatak-
ık • veremli hastalar pavı;o. 

ftu doldurulamaz, veremli 
~alar orada yatmak üzere 
teıvik edilirdi. Şimdi yüzler
ce vataklan bulunan tıeTem 
~anatoryumu, verem hasta • 
tıelen ihtiyaca yetişmiyor. 
l:?u hal, verem hastalığının 
'frıem.lekette artmasından de
~il. halkın kendi sıhhatine da 
~ ziyade ehemmiyet verme. 
ttndcndir. Vaktiyle bir anne
f/e hasta çocuğunu hastaneye 
flatırması teklif edilirse o an
tıeye adeta hakaret edilmi§ 
•ayılırdı. Şimdi anneler ken
ıliliklerinelen hastanelere gi • 
diyorlar, hasta çocu§u hasta
fıeye alınız, karde~lcrini o 
~talığa bulaşmaktan l;u.rta 
t'ın,, dhıe yalvanyorlar. 
Cüm7ıuriyet devrinde, yur 

<lu.n birçok yerlerinde kuru -
~n nümu.ne hastanelerinde • 
ki, belediye JıastaneleTindeki 
flataklann sayısı, Cümhuri -
lletten Ö7l('eki zamana nisbet
le pek çok ziyade olduğt.' 
halde, bugün sıhht müesse :. 
tele,- halkın ihtiyacını temin 
edemiyor. Bunun sebebi, 
t?ıemlekctte hastalıklann art· 
bı4sı değildir. Hastalıklaruı 
llttmadığına, bilakis azaldı • 
ğı7ta en büyı1k delil, memle • 
~ette cümhuriyet kuruldu • 
9tındanberi her defa nüfıu 
CQyımında nüfusun artması -
d t. Hcstalı1dar çoğalsaydı. 
'1ıemlp1·ettc n.üfU8Un artma.n 
tıa imkan olamazdı. Sıhhat 

essescl rinin ihtiyacı te • 
llıhı edememesi, halkın ken • 
qi ihtiyacını idrak etmesi, an 
lamı§ olmasıdır. 

Vaktiyle, halk 1ıastanele : 
"i ancak kimsesiz oianlarcs 
'trıahsus bir tedavi yCTi zanne 
qetdi. Onun için, lstanbttltın 
en eski hastanesine Gurebcı, 
flani yabancılar, şehirde ai -
leleri bulunmıyanlar hasta • 
tıesi dcnilmi§ti. Şimdi, en d
L'ade refah içinde bulunan, 
eıııennde, apartman Zarında 
~tatarına hizmet ettirecek 
tıdamtarı bulunan aileler de 
eııde biri hasta olunca onun 
en iyi yeri, yani kendisine 
en iyi ve en çabuk şifa vere. 
tele bir hastane oldtt{jıınu bf.. 
lillor. Onun için sıhhi nuies-
~eselcrde halkın ihtiyacına 
L'etişecek kadar yer buluna • 
~ıyor. 

Bir memlekette en biiyiüc 
· terakki, halk rlhniye· 
tlntn deği.§mesi tera7c1dnfn fay 
dııtannı anlamasıdır. Ciim • 
~tıriyet hükUmetinin, mem • 
>e1cette halkın sıhhatine veT
trı~ olduğu büyük ehemmi • 
tetin en büyiik netfceri, ha?
·-nı da, kendi sıhhatine ka"'f'• 
~niyetinin deği§ınesi ol • 
~ ~ 

tl§tU1'. • • 
lnsanın tn'lcudünde het" u

~,, bfr ihtiyaç nctfcesinde 
~fekki.il etmiştir. Onun gibi~ 
'\o•ima.i hayatta da her teşe'k1-
~tıı. heT müessese bir ihtiyaç 
~tine meydana gelir •.• Ytır 
~ttn sıhhat ~Zerinde en 6nem 
1 i§, sıhhi mücsseseleTe ihti.. 
?lıtcı halka anlatmaktı. Cüm • 
~llriyet hükt1meti bu en ö • 
tlenıu ~cıte tamamiyle mu"af. 
1aJc olmuştur. İhtiyaç belirin• 
Ce onu temtn edecek uzuo 
'bıtıttaka me-ıJdan.a çıkar : 

Bayan Katibe Aranıyor 
Slrkecldekl yıı.zıhaneme bir 

'lııyan klıtlbe alınacaktır. Kısa 
:ıı tercllmcsl ve fotograf\a ts-
11.tıbuı 438 No. lu posta lcutusu

\;.:fuacnat. __ , 

h_~ ... 'VIP: Milrcftc nahiyesinin Küyel 
;;:1 ilkokulunun mektep mllhfirll 
'- olmuştur. Yenisi yapfüı.c:ığtndan 
~n hükmll yoktur. 28-10-1942 

R~hml 

Yedi Yaşından 
~ etmişüne Kadar •• 

ltffr Ba~hırafı 3 üncüde 
dan liğrcneblldlkler.I ile C!lmhuriyeti 
ancalı: bu kadar an!atabillrdi. 

Vatanı, vatan ııevgi&ini de ıubay ol• 
mıya karar verml::ı olmak suretiyle pe
ld!S ifade edebiliyordu, 

CümhurlyeUn manasını bir de bar 
kasına sonnak. onun ağzından dinle
mek Jazmdı. Fakat bu, öyle biri olma
lıydı ki devirler, rejimler görmn1 ol• 
sun Ye o c\inlerle bugünler a~smda 
mukayese yapabilsin. 

* * E!inl öptilğüm adam. ölnrliiıüiı ıer 
ııcnlnc! yılını bir kaç ıene evvel 

bitirmiş ve Abdülhamit devrinden arta 
kalmıı biriydi. Fcıkat daba gazetesini 
okurken gözlük kullanmıya lüzum gör• 
m{lyor, fchirdc bir mıntakadan bir 
mmtakaya gitmek için tramvaya biır 
meyi de büyük bir kfilfet sayacak ki• 
dar zinde bulunuyordu. Vaktiyle ilmi 
menıtlbln en yükseiinc ulaşmış, bu· 
gün de yaşamakta olan i!miye mensupe 
laruıın hoca1ı vaziyetine gelmiş bulu
nuyordu. Cümburiyetin doğusunu lı:o. 

tay kolay hazmedememlı olacaktı 1c1, 
l)ntm zaman zaman lsb'ltl&.l mahlcemeo 
lerlnde hnap verdiğini, bir lı:aç dt'fa• 
lar muhtelif ıehlrlerde ikamete me
mur edlldiğinı hatırlıyordum, 
Cümhuıiyet yirminci yılına basar• 

keu Cilmburlyctln manasmr ve Cilmhtııo 
rlye'tin fcyizlerfo.ı e;oracak bundan da· 
ha iyi birini bu!amazdım, Bu ıoruı bt
r.ı.ı da öç alır gibi olacaktr, ama ya .. 
pacak başka bir ıey de yokfJ, 

O, benı artılı: kendi nesline inhlear 
etmlş bulanan tevazu ve nezaketle ka
bul etti: 

- Buyurun evlat, dedi, nfa seldi• 
niı:. Bir ar.ıutl1Jz mu var? 

- 5;lzinle Cümhurlyet mev:nnı &e
rinde görüşmek istiyordum. 

Hiç de ummadığ-ım bir ıevinç ten• 
büro gösterdi. Söylemek: istedilı:lerlni 
dinletebilecek blr adam baldatandan 
memnun oldufunu cösteren bir teha
lükle: 

- Hay, hay, dedi, cl>rüıe'!im. Ancak 
CTVel becvvel şunu ıöyJlyeyim kf C{lm
hu:İyet, bu millet ve memleket için bir 
nimeti ru:mldır. Hemen cennbr vecı
bülvücııt hazretleri tl ycvmel bytme 
payidar buyanun. 

- Af buyurun, evvelce böyle dü• 
Ş{lnmediğinlzl eanıyordıım, hattl mu• 
halefetiniz yilıfinden bazı bldireler de 
atlatmış, tstilı:lU mahkemelerine de 
gitml::ı, hatt1 ... 

- Hii:ı! ve Jı::e!llaa.. Falı::lrinfr h!ç 
b1r raman Cümhuriyet; ve Cümhura 
mabnlefet etmlıı değilim. Nasıl ederim 
ki ve :ıaverehiim emrühüm :ıOra emri 
celilinin ihtiva ettiği bütün maanli hl• 
kelT';ye ve halcayiki alcletrAf bilirim. 

Biz, o nmanlar bu:ı bedhahtnt n· 
marun güftüg0.ltlllll bir ayni halı:ibt 

sanrp hiyle ve htıd'alarma kanmıştık. 
Ser! ~erlfi mübinin ortadnn kaldırıldı• 
ğına, din ve diyanetin elden ıittifine 
inandıntm,tık. Bu&ün bir yandan bü• 
yük bir hicap duyarak ,bir yandan da 
kemali iftiharla ıöy!emeliylm ki al• 
danmış ve aldatılmışn, 

Cümhıııiyet, feyi~dar iduesl ile yal
nız din ve diyaneti bir takım eraclften 
kurtarmakla kalmadı, ona salabet de 
nrdi, Nasıl dünya Iılerı ile din işle
rini ayırdına, dine kanıtmlmr::ı olan 
bir takrm hurafeleri de ayıkladı, İşin 
ba tarafını bir kenara koya!rm da on 
dokuz yıldanberl Cümhtırlyetin feyiz• 
c!ar idaresinin vııtan ve milletlmiz 
itin ne verlmıt işler ba:ıardıitm blr 
gözden geçirelim 

Bendeniz, lıtanbnta tıfliyyetlm~e 
ırelmi' bulunuyonıın. Abdülhamit dev
rini de, Reşat devrini de, Vahdettin 
devrini de billrim. Buıün, dünyadan 
el ve etek ı;ekmek ilıereyim. Artık 
bize riya gerekmez. Hislerimizi lrrnne 
mahal yok, İtiraf etmek lbımdır ki bu 
kadar bllyülı: bir Jdyaıet ve aiyasetc 
hiç bfr devirde kuvtısmamı::ıbr. 

Maarif ve ıanayi aahaımda 'YHtl ol• 
duflımtız terakki ne kadar mucibi ıliP 
ran be lıuc:iln Jtl bldlrede mem!eke-ı 
tlmfı:fn sulh ve sfikiln içcrııfnde balun
dunılmasmı temin eden siyaset n ki· 
yasette ol derece mucibi minnetaridir. 
Eski devirler ols:ı blı: (olı:tan bu bl· 
direl uzmanm fçcrsine girmiş, canlar 
'f'e hamıınanlar feda etmlı bulunurduk. 
Göroyorum 1d kuvvetli bir ordumuz 
var Benim de iki oilm yedek subay 
ola;..k bu lrııvvetlf ordunun içinde bu• 
hmuyor. Her g-etl~lerlnde sözlerimden 
sevinç ya~!an akıtarak alınlarından a
pfiyor ve onlarla gunır duJ'tlyoram. 
Türlı: ordusu hiç bir devirde bu kadar 
kuvvetli olmadı. Türk milleti hlç bir 
d~rde bu kadar ıailanı bir birlik 
gösteremedi. 

Dün muhalefet edenler bug{ln uta. 
nıycrl:ır, hicaplarmdan cemiyet ara• 
srna bile çıkamıyorlar. Çı1cnbllen :rür• 
stizla de hiç bir zaman mll!etten myi 
iltifat cörmüyorlar. Bu, birliğin, Cllmıo 
huriyete bağlılığın bir jfadesl olduftl 
gibi Cilmhur1yc1:in bu memleket için 
ne büyük bir nimet oldnğıınun da ifa• 
desidlr. 

Çok ıüldlr, Dllvell muan:ama araun. 
da nüfuzumuz, lleml ılyuette büyük 
blr mevldiml.s Yar~Filvald bug{ln bl• 
raz sıkıntı htsseder ılbl.,iıı. Fakat 
"rbabı a1ı:h idrak derhal teslim ve tar 
<Jik ederlCT ki eıı ha!lmlır dahi mu.. 
-ıöi şfi1ı:randır. 

Etrafı erbaamız kan ve ateş içersin
de yüzerken bizim emnü emin fçer
dnde bulunusıımuz kifi bir nimettir. 
gulayi es'ar dünya ahvalinln icabıdır. 
B1naennlazalik bu hali bugünkü ahva· 
lln bir ~rl tabiisi tcllkki etmek la• 

Geçen Yll Neler 
Oldu? 

ıs - Hariçten lülı:I el)"& nhall 
yasalı: edil dl. 

16 - Atatilrk inloISbı mfbetd, 
Şişlide açıldı. 

18 - Suikasd davasrnda karar 
verildi. .._ • -

20 - Büyük Millet Meclisi yaz ta 
till yaptı, 150 milyon liraya kadar 
bir dahili istikraz akdine dair ıs~ 
ylha lı:abul edildi 

21 - Mil!i Şef, İngili.c bllyük el• 
cisinı kabul ettiler, 

28 - Maden kömllrü flyaUan 
arttrnldı. 

TEMMUZ 
1 - Uıküdar tranıvaylann~ t':r 

fiyeslne ve belediyeye devrine '.lı:a. 
rar verildi. Den.iz bayramı törenle 
kullandı. 

BİLÜMUM R E SM i D A j R E L E R E 
Veya o 

VE 
Hükümdeki 

TEŞEKKÜLLERE MÜESSESAT 
'Resmt daireler1n "f'eya o b!lkilmdekt mnessesat ve ~ilerin gazetelerde neşredilecek ilAnlan, bir li
mited şirket tara!ı.ndan kabul ve gazetelere tevdi edilmekte idi. Bu limited ılrket cl,yevm hali tasfiyedcdlr. 

• Bu defa yeniden teşekkül eden ve bütün Türk -
Matbuatının alakadar olduğu 

Türk Basın Birliği Ve Ortaklan 

RESMİ İLANLAR 
Şirketin mevzuu iştigali: 

Resrnf daire veya o hDkOmdekl dalrelerln ve fi!Oeneselerln tJearf "'ahlyette ohnf)olın fnlnfannm gıaete 
ve mecmualarda venlr ilin yapılan yerlerde neırl için kabul ve neılr vasıt.larına •vkcdlp neılrlerlne ta· 

vaaauttur. 
Diye YllZllı bulunduğundan, bundan Myle resmı dalreler !lAnlarmı doğrudan doJ!nı:1a 

- - - - - - -- - - - - - --- - - - - -

7 

Galvaniz Boru İstiyoruz 
Yeni veya eski Avrupa 
malı biı pannnk ve yanm 
pannak galvaniz boru ın.. 
zımdır. Matbaamıza mü
racaat. 

S - Devlet konse!"Vlltuan kon• 
aC'I" "t'enne.lı: üzere şehrimize ıeldi .. 

4 - Başvekil Refik Saydam i• 
•1e hlerinJ tetkik etmelı: il.ıere ıeh· 
rimize geldi. 

Türk Basın Birliği Ve Ortakları 

lıtanbul DllrdDncO icra Memurlu· 
Cundan: 941/5052 - Blr borçtan do
layı mahcuz olup da satılmastna ka
rar vcrllcn E. R. C. marka 11 lAm
balı 341578 No. lu calıştr radyo 4/11/ 
942 C~ba gQnQ Kiretburnunda 
Direkli aoknk S No. da saat 13 den i
tibaren sablncaktı:r, O gün muham
men kıymetin % 75 tnı bulmazsa 1-
klncl nrtbmıas? 6/11/942 tarfhll Cu
ma gllnQ nynI lnnhal ve saatte lcra 
olunarak en çok nrtUrana ihale edi
lecektir. Taliplerin s:ıtış mahallinde 
mezkOr zmnanlardn bulunacak me
mura % 7 ,5 pey nk~lyle mtlrncaat• 
ınn lltın olunur. 1 

6 - Ordtımma btı!an cenç pi. 
:vade subaylarımın diplomalan 
verildi 

RESMİ İLANLAR ŞİRKETİ 
ne göndenneleri lArundır. Ba yeni fh'ket batan resmi llAnlan bir intl.ram dahilinde ve kanunt mQddetlerl 
uır!tnda ve günQ gününe istenen her ~azetede neşrini temin etmekte olduğu gibi, hasılatınm % 75 ini de Bnsm 

p Dr. IHSAN SAMI• 

1 
Tifo ~ T !::ıuoA :~:;ık~ 1 

8 - Başvekil Refik Saydam ce
ce şehrimizde vefat ettL B,rUği yardım teşkllAtmıı vermektedir. 

twtulmamak için tesiri kntt, mu
fiyeU pek emln taze aşıdır. Her 

neznnedc bulunur. Kutusu 45 ku-9 - Başveldlln nGşr Anbraya 
nakledildi. Başvelı:Slete veklleten 
Dahiliye V ekı11 Flkr1 Tüzer getı. 
rildl. 

Tasfiye halindeki bir ılrkete veya dlöer tDredl mutavassıtlara gönderllen resmr Ulnla"n dairelerinin mafO· 
mat ve muvafakatları haricinde, garete adlan deölştlrllmek suretiyle neırlne te,ebbOı edlldlöl lljirenllmek· 
tedlr. Binaenaleyh reamt daireler, llAnlannl diledikleri bütDn bDyOk ve gOndellk alyasf gazetelerde neırede· ' • nıştur. • 1 

rek her yerde fierkea tarafından okunmasfnı temin edebllmek fçln doarudan doOruya ve yalna 

İstanbul Ankara caddesi 80 numaralı Kaya hanındaki KAYIP: İstanbul Emniyet MadO:ı-
lilğünden nldıt'lm 31/10287 numaralı 
iknmet tezkeremi kaybettim, Ycnfsl
nl nlııcağımdan h ükma knlın:ımıştır. 
e:yDpte AbdUlvodüt mahallesinde Sa
vaklar caddesi 8 No. bosbnda Yu· 
aoslav tebaasfndan Pıınde Plstlç, 

ıo - Şiikrn Saracofla B&f\'eldl 
oldu. 

12 -Türk dil lı:unımnı:nnı omm· 
en yılı kutlandı. 

Türk Basın Birliği Ve Ortakları 

Hi - Bııiday altJllan eerbcst 
bıralı:ıldı. Fiyatlara 7tizde SO n.m 
yapıldı. 

RESMİ İLANLAR ŞİRKETİ 
• -~ - I 

17 - Akdcnl:rde bir petrol se
mlmlr tQrpillendi Gemi karaya o. 
turdu. 

ne göndermelidirler. Telefon: 21025 ................... 
ıs - la,-e mUste,arlıfı tasra 

teşkilatı lı:aldrnldı, 

19 - Atılay deniı:aıtı pmfmls 
Canakkalc bofuı l>nUnde battı. 
Güzel sanatlar Akademislnln 60 
met yılı kutlandı. 

24 - Lozan wThUnthı 19 uncu 
yılı bütün yurtta büyüle meraslmle 
kutlandı. 

25 - Mim Sef ıehrlmire ~1-
di Grda maddeleri satıp aerbeıt 
bırakıldı, 

28 - ta~ ~crt beledlyc:Je dC'flt 
red.ildl. 

30 - Almanya !le 19 mnYon ıs. 
ralılt bir an!asma imzalandı. 

31 - S'affet Ankan Berllıı b{l. 
yük ekı"lliHne tayin edildl.. 
Al'TUSTOS ~ 

3 - Büyük Millet M:ecllst top
landı. 

6 - Saracoğlu kabinenin beyana 
ııameslni Mecliste okudu. 

10 - :Pil Kurultayı Anbrada 
toplandı. 

14 - Numan Mcnemendoflıı 
Hariciye Vekili oldu, 

16 - Seker iıyatlan ıs hnıt 

arttvıldr. 
17 - Dahıüyo Veklll Fıkr1 Tn.. 

%et" Tefat ettı. 
18 - Recep Peker Da!ılllye Vr. 

km oldu. 
23 - Y cdek SubaT oJı::n111ua ıauı-

cak "t'C'rt1 öı. . 
2tS - Mi!It Sef Samsunda bir hı. 

1abede bulundu. 
30 - 30 Aitııtos safer bayramı 

'J"llt'dmı her tanfmda kullandı. 
T,.,..ı-.rle İnönü gezi yeri açıldı, 
EYLOL ~ --

ı - BaşveJı::D Siihil Saracolhı 
yurtta tttkilc seyahatine çılı:tr. 

8 - M. Roosevelt'ln 11ahsf mU. 
mcsıdll WIUkie Ankaraya ıeldl. 

215 - Türk dila'l.iğfnfn inbllp 
banamr lı:utlandL 

28 - RıırhıırM ~htffa!l yapıldı., 

BİRİNCİTEŞR!N ..,... 
2 - Cümhurreislmis İngiltere 

büyük elçisini kabul ettI. 
15 - İstanbulıın Jı::urtulıı7 cQnl 

kutlandı. 
11 - Aıtbrahm liq 'ehir olup 

mnı 19 uncu yılı lı:utlandr, 
19-TürJı:: İngiliz ittifalcmm yıl

• dönümtı anıldı. 

Ayda 5 Lira Taksitle 
Ta,ra mOşterllerlmh için elmasU ve pırlantalı saatler, altın ve pUtln nişan 
yüzükleri, kıymetli tnşlarla snsıa çlcek ve plllklar, yeni şcv3Uye yüzükler, 
gQmüşten mamfil zoru tatlı, pasta ve yemek talrunlartnm zengin çeşitleri 

gelmi§tir. Saatler emsali gibi 15 sene teminatlıdır.Sipariş etmek lstlyenlerc 
kntalok ııönderlllr. Mektupla (İr.tanbul posta kutusu 184) adresine rnüracııat 

SATIS ILANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 

Abdulhay tarafından tevliyet! mO!ga fetva emanetine meşrut evkafın 
nuktidu mevkufesinden l25 ild 128 ikraz No, lıırlyle alınan bir inci borca 
mukabil bir n!sb ve ikinci defa alman borca mukabil de diğer nısfı ki 
tamamı blrlncl derecede JpotckU olup bu kere Vakıf Paralar tdaresine 
de'roedilmlş bulunan bu lborçlann ödenmemesi dolayısfyle satılmasına kn
rar verilen ve tamamına yeminli ilç ehlivukuf tara!Indan 500 lira kıymet 
takdir edihnls olan BQyQk Çarşı içinde Acıçeşme sokağındaki Mercan 
kapısı Jttisalinde kfıin Zincirli hanm nlt katında eski ve yen! 23 kapı ve 
2746 ada 75 parsel No. lı sağ tarnft merdiven altı, sol taraf! Eskinazl 0-
duı, ön tarafı gezinti mahalli, arkası han duvnriylo mnhdut bir ocinnm 
evsaf ve mesahası aşağıda yaz:ılJdır, 

Mezk1lr gayrlmenkul Zincirli hanrn esas kapısından glrildikte sol ta
raftaki merdiven ortaıımda 23 kapı No. lı blr han odasıdır, Kaptsı de
rnlrdir. Odanın z.cmlni nhşa~ döşeli ve ilstOnde nhpp yarmı balkonu var-
dır. Halen bo~. 

Mesahası: Tamnınt 18 metre murabbaıdll'. 
Yukarıda hudut. eV&af ve mesnhasI yazılı han odasının ts.mronı a

çık arttlrmaya konmuştur. 
ı - İşbu gayrlmcnkulOn arttırma şartnamesi 10/11/942 tarihinden 

ı:tibaren 942/394 No. ile İstanbul DardQncQ icra dairesinin munyyen nu
marasında herkesin görcbllmcsl için açıktır. İW.nda yazılı olanlardan faz-
la malılmat nlmak lstiyenlet, işbu prtnameye ve 942/394 dosya No. siy-
le memuriyetimize mOracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılİ k!ymetin yüzde 7,5 nl.s
bet1nde pey akçesi veya tnilll bir bsnknnm teminat mektubu tevdi edi
lecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahıöf alacaklılarla diğer alfıkndarlann ve irti!ak hakkı 
sah!plerlnin gayrlmenkul ilzcrlndcki haklnnru hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddlalarını işbu flAn tarfhlndcn ilıöaren on beş gQn içinde ev
rakt mQsbltelerlyle birlikte memurlyetlmize bfldirmelerl icap eder. Aksl 
halde baktarİ t:ıpU sicllll ile s:ıblt olmadıkt"n satış bedelinin payln$I]lnsm
dan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gQnde artbnnnya iştirnk edenler arttırma eartnatne
sfnl okuniuş ve lQzumlu maltlmat almış ve bunlan tamamen kabul et
mlı ad ve itibar olunurlar. 

mn ıellr 5 - Gayrimenkul: 30/11/942 tarihinde Pnrn~ gQnQ saat 14 den 18 
Hülba e'f'lldım. an:ettiiim ılbl ya lı:adar İstanbul DördilncO İcra memurluğunda tlç defa baf.'rtldıktan 

Cümhnrlyet, bizim için bir nlmetı 11,111 sonra en çok arttfrana ihale edilir. Anrnk nrtttrma bedeli muhammen 
D'lldır. Biz bu nimetin kıymetini bil• laymetln yüzde 75 Glni bulmaz veya satıı istiyenln alacağına rüçhnnı olan 
men. bucünlı:il vahdetlmiı1 muhafaza diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayrimenkul ne temin 
da devam etme!! ve ıiyasetfmid idare cdllmlş alacaklartntn mecmuundan fazlaya çıkmaz~a en çok arttrranın ta-
edenlere her nlı:it zahir olmahyıs, ahhüdü baki kalmak ilıere artttrma 10 gQn daha temdit edilerek 10/12/ 

S 942 tarihinde Perşembe gQn{l s:ınt 14 den 16 ya kadar fst.ınbul DordilncQ Bla geldllı: ııidiyoru.ı. l% ıençıiniz. 
tn .. allah ilerde bu feylzdar idarC'llin İcra memurluğu odasında arttırma bedeli satış lstlyenln alııc.ığma rüçha-

" nı olan diğer alacaklılarln bu gayrimenkul De temin edilmiş alacaktan 
d:ıha büyük •e daha verimli nimetleri• mecrnuundan fazlaya çtkmak ve muhammen kıymetin % 75 şlnl tutmak 
ne muhar olacaksınız. Terakkinin prt.iyle en çok arttırana fuale edilir. Bl5yle bir bedel elde edilmezse 1-
zirveslne vasıl olacaf11t1tza hiç 'üphem hale yapTlmaz ve satış 2280 No. 1r kanuna tevfikan gerl bınılolır, 
yolı:. Temennim ıizin önümfizdeld yire 8 _ Gayriınenlrul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mi:ıci yıl dönümü bayramı gibi, ellln• mühlet içinde parayı vennczse llıale karan :t'esholunarak kendisinden ev
cl, yilzüncil yıl dönUmil bayramlarına vel en yüksek teklifte bulunan kimse arzctmi::ı olduğu bedelle almıya razı 
da yetiaebllmeniz, o nmanld müterar otursa ona, razı olmaz veya bulunmaısa hemen yedi gfin mOddeUe erttır
kt Cümhuriyet ile buırün arasmda ma• ınnya çıkanltp en çok nrttırana ihale edilir. İki llıale arasındaki fark ve 
kayeııe!er yaparak CUmhuriyeUn büyülı: geçen günler Jçfn yOrde 5 den hesap olunacak fals ve diğer :ı:ararlar ay
ve derin manasım daha iY1 kavrayıp rıca hükme ha.cet kalmaksızın tnemurlyctlmlzce allcıdan tahsil olunur. 
snlamantzdır, (Madde 133) + + 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalntz tapa ferağ hnl"Cl-

lhtlyar muhatabım, uzun ıüren ıl>r• oı, yjnnf senelik vakrf tnvlz be~lclint ve ihale kRrar pullanru vermiye 
mecburdur. MOteroldm vergfiel". tenvirat ve tanzifat ve d~llfıllye resmln-

lerinden ıonra: den mntevelllt belediye rüsumu ve mOteraklm vakrf !neresi alıctya alt 
- Daha bir ıoracafıoa •ar mıf olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul yuknrıda 

dedi. göstttllen tarihte İstanbul DördQndl tem memurluıh.ı odasındıı lsbu nan 

HAFIZ CEMAL , _____ _ 
1 ~·:ok !~m !:!, 

(Dahlltye mOtehe11!1J) 
..ıanbuı oıvenyolu Tel· 22398 

l!'!mlU!!ll!l!!Sl!!~c:li!.a~, 

~-----mi!ll .. Rcm 
lecck bir erkek çocuk aranı
yor, TAN matbaastna mQ-

' raeaa( ·--• Ja 
.. , 

- Dr. lbrahim Denker 1 

TAN Gazetesi -, AN FiYATLA 
Kr -1 Balıklı Has. Dahiliye Müte

hassısı, Beyoğlu, Ağacamli, Sa
kızağacı Çöplilkç~e sokak No 

' 13. Tel: 42468. -· 

Başlıli maktu olanıli 750 

l inci sayfa santimi 600 

Şehir TJyetroau Oram Kranu 20,30 da 
KIŞ MASALI 

2 • ,, ,. 40U 

KOMEDi KISMI (YALANCI) 
Bııvfr" rn ::ıo de tarihi matine 

8 • • 150 

SiGORTA ANONiM SR 

c • 
urıye Bütün Vatandaşları 

Bavramını Tebrif r. 

' Adres: lstanbul, Balıçekapı Taş Han Kat 3 

Telgraf: DOGANTAŞ, lstanbul, Telefon: 24263/ 2. 

Toros Orman Şirketi 

''l\1ersin,, Orman İşletmesinden 
nçoçak ve Cehennemdere,, Ormanlarında Cnm çı:rnsmdan 

Mayi Katran imal Et irme!tteyiz 
İstiyenlere nfurıune g5nderillr. Alıcıların Mersinde Şirketimize mOra

caattan. Ktsa Telgraf: Mersin T ormnn. TelC'ton: 130 

lstanbul Trikotai S nat ar! ri 
Kooperatif den: . 

Ortıılclanmmn 13-11-942 tarihine tesndaf eden Cumn gO.nQ aııt 14 
de EmlnlSnO Halkevi salonunda yapıl acak fcvkaUıde toplantıda hl .. sc se
netleri ve ortakltk defterleriyle birlikte hazır bulunmalan lüzumu ehem
miyetle llAn olunur. 

Ruzname: Kooperatif Ana Mukavelesinin Tlcnret ve İktisat Vekdlet
lerl tarafından beraberce baurlannn Kfiçük San'atkdr K00perntınerl 

StatasQ) ne ıröre de~lstfrllmcsl. ,... ... : ............................. _, 
Musabaka Müddeti Temdidi 
Taksimde İn5nn Gezisine alt heykel knldesf MCL<-:ıb:ıkası görQlen ıa
WID Qzerlne bir ay mQddetle tem dit edildiği nltıkadarlnro. flAn edilir 

l!itt11l'lt,uı Bele~lvesl lmnr MOdOrl01iO 

l\l. ıu. \. l8Lantn.u t. i\o. au ::ıatm Alma n.unUıs.) unundan 
Aşağıdaki evsafta Dlzcl - Dinamo gruplnrt aatm almacaktır Elin

de hazır bulunan veyahut harlcten gctirtebilecf'k olanlnrm en geç 10,11. 
942 tarihine kadar tekll!lerlnJ kombyonıı vcrmclerl.. 

EV 6 AF 
Beni eormak uhmetlndm lmrtanP ve gösterilen artttrma ,artnamesf dıııresinde sııhlııce!ı 11An olunur (97~) 

'!ltedllclerlmln razlaamt ıöyleml' bıı• ,. •.. Birinci tip (dinamo 
l~ıruyordu. Teşeklı:\lr edip a:rnhrke,, Eon Son Model ve her Çeflt 8TIL Ozere haZ1r ve lımarlama "' (Mot6r 

arkam~tı ıeıılendi: il M o B ı. L y E N 1 z 1 ç 1 N 1 110 volt. 200 ~ 300 amper tniltemadl cer~ynnlt 
60 P. S. 800 - 1800 dev1rl1, d inamoya d rt>kt trup
ltıJlı. Benzin motörü veya Dl..ıel olabilir. Dl..ıel 
tercih edilir. - E.ııl9.tl.. Eski devirleri idrak e-

deb!Jml$ olsaydm. Camlıurfyetln aanıı t Beyoğlu MeŞ?'Utlyet caddesinde '.Amerikan Sefnrctı karşısında No. 109 • :tlcincl tı~ (dinamo 

anlattıklarımın çok fe\'klnde bir idare l S. D 1 Y A M A N D 1 Y E F , · (Motör 
olduğunu anlar vo aöylcdik!eriml a.z ...._ , r· 
bulurdllJJr' - ,. Mobilya Fabrlkastna ıııüracant ediniz, Telefon: 40939 -

220 volt, 200 amper matemadl cereynnh 
80 P. S. 800 - 1800 devirli, d lnamoyn dlrf'kt kup-
1.at Benzin mot6ril veya Dizel olabilir . D izel 
tercih edilir (972) 
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Cümhuriyeti Türkiye 

ZİRAAT BANKASI 
r;::unıluş Tarnıi . 1888 - Sermayesi: ıoo,ono uOO 'l'ürk Lirası. Şube ve 

AJan& aoedi ~an 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktlrenlerf!ı 28.800 lira ikramJye veriyor 

.... 1.raat Benknsında lrumbara.b ve lhbal"!lız t.asarrut besaplarmda en 
as 50 Lirası bulunanlara senede ı deıa çeldla!etı: lrur'a Ue aşağıdakı 
plAna gön lıaamJye dağrtılacakta-

60 Ltrahlr &.000 Lir• 
4 .. 600 .. 2.000 • t20 • 40 • 4.800 • 
4 .. t&o • 1,000 • 160 " 20 • a.aoo • 

4 adet 1.000 Liralık 4,000 Lira ,,.,00 adet 

40 • too • 4.ooo • 

DiKKAT: Besaplarmdald oe.raıar blr sene lefn~e 50 Liradan qaJ • 
dQ~yenıere wamıye çıktığı takdlrdt> ~ 2l• tnıası,ıe veril~ekth 1 
Kur'alu senede 4 defa ıı Eylül, ı ı l:Jiriodkaoun. 11 Man v• 

11 Haziran tanhlerindf' tekilttektir. 
~.............................. , 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 

Çimento Fabrikası İçin Sıvas 

Teknisyen ve Usta Alınacak· 
1 - Teknlsyenler: 

a - İstihdam edilf"ceklerl kıstmlar· 1şletme şellilı;i, laboratuvar şefli
ği ve işletme mühendisliği; 

b - Alacakları aylık ücretler: Tahsil ve mesleki durumlarına göre 
260 il! 400 lira, 

c - İstenen vesikalar. Ni\fus. tahsn ve bonservislerin.in tasdikli su
reti, hal tercümesi, sıhhat kfı!(ıdı ve askerlikle ilgisi olmadığtna ait vesik<l 
2 - Ustaba!Jı ve Ustalar: 

a - İstihd:ıpı edilecekleri kıstmhr: Cimento sanayiinde calı!'mış ve 
taşocaklan çamur ve çimento daireleri; pişirme dairesi ve ambalaj dai
resi; 

b - Alacaklan aylTk ücretler: Tecrübe ve ihtisaslarına göre ustaba
şılara 140 HA 260 Ura, ustalnra 85 ila 140 lira. 

c - İstenen vesikalar: Niifu!' kıil!:Tdı ve bon!<ervi!<lerinin tasdikli ııu
retl, hfıl tercümesi ve askerlıkle ilgisi bulunmadığına ait veı:.ıka ve sıh}'ıat 
kılğıdı. 

3 - Usta Namzetler! . 
Sanat mekteplerinin terdhım ' tesviyecilik şubesinden mezun olanları 

allnacak ve cimento senayiine usta olarak yetiştirilecek ve namzetlik 
devr~ içinde 50 - 85 lira aylık ilcrret alacaklardır. 

Verecekleri vesikalar 2 inci maddenin (C) fıkrasında istenenleri!" 
ayni olacaktır. 

4 - Tekmil müracaatlıır en ~ 15.11 ,1942 ye kadar bizzat veyıı yaz• 
ile Sümerbarı.k Umuml İşletme Müdürlüğüne yapılacaktır, (892) 

Üniversite Rektörlüğünden 
Orta okul ve liselere yabancı dll öğretmeni yetiştirmek üzere edebiyat 

J<'akilltesi İngiliz, Alman ve Roman filolojileri ~belerine müsabaka ile ta
lebe almocakttr. 

l - Fakillteye girebilmek şartlarını hal:r. olmak; 
2 Y· p lacak seçme imtihanını kazanmak; 
3 - Noter likten musaddak mecburi hizmet taahhfidünda bulunmak; 

Kazan anlara ayda 40 hra burs verılecektlr. Talebeden ve d~ardan is-
t 1 IPrin rn az son 11 inci teşrinin 3 OncU Salı akşamrna kadar efll'hivnt 
llu.ultc.,: dekan kitipliğinc ba~ vurmaları (939) 
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Bu üç harf, bütiin dünyada baş harflerile tam· 

nan ve büyük bir İngiliz kımya sanayii ittihadı olan l 
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES'ln rümuzudur. 

BRUNNER MOND, NOBEL'S EXPLOSIVES, UNITEO ALKALi 
•e THE BRITISH DYESTUFFS CORPORATION gibi bir kaç meş· 
hur firman"ın birleşmesi iJe 1926 senesinde tP.şekkül 

eden 1. C. 1., Büyük Britanya adalarında bir çok fabrikalar 
işleten ve binlerce işçi kullanan bir teşekküldür. Yalnız 
sılah altına ahnan 1. C. I. müstahdemini adedi bugün 

11.000 i geçmektedir. 1. C, I.rıin bütün dünyaya şamil 

bir satış teşkilatı vardır. 

1. C. 1. bütün dünyada ağır k)m'yevi maddeler~ 

kimyevi gübreler ve haşarat mücadele ilaçları istih· 
sal edP.n firmaların belki de en büyüğüdür. Boya 
ve uzvi kimya maddeleri imali hususunda dahi I. C. 1. 
en büyük üç teşekkülden biri olup, demirden gayr~ 
madenlerin istihsali sahasında ıse bütün dünyada en 
baş]arda gelir. 1. C. 1. müsta'hzaratının miktarı yüzle· 
ri bulur. 1. C. l. nin fenni araştırmalara tahsis ettıği 

mP.bJağ senede 700.000 lngiliz lirası gibi yüksek bir 
yekündır. Bu rakkam, te~kilatımııın daima rakip· 
lerinden daha ileride oluşunu temin eden, büyük ke· 
şiflere yol açan ve semerelerini ancak uzun vade ile 
\'eren derin fenni araşt)rmalann hümmalı surette ta· 
kfüi hususunda l. C. 1. nin hiç bir zahmet ve masraf· 
tan çekinmediğine en bariz bir delildir. Bu rakkam, 
,Jaboratuarlarda doğan en. yüksek icat fikri ile ihtisa• 
sın, fabrikalarda İngiliz işçiliğine has ustahkla imtizaç 
et.tiğinin bir garantisidir. 

1. C. I. alameti farikasına her nerede rast getir· 
senı:z, bu rümuzlarm kimya sanayiinin istihsal edeni· 
leceği en ivi nıaddeJeri temsil ettiğine emm olabilir, 
6iniz. 

JMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITEt 
London,. s. w .. ı. 
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Üniversite Rektörlijaünden Sahip ve Neşriyat Müdürü: Halil 

Üniversiteye yozrlma 3 İkindteşrin Salı günü akşamı sona erecektir. 
(937) 

Lütfi Dördüncü. Gazetecilik ve 

Ne~iyat T. L, S. TAN Matbaası 

\'Bayanlar! 
Çocuklarınızın Sıhhatini Koruyunuz.. 

Her şeyden evveı dişlerinin saflam -ve diş etlerinin kuvvetti ol· 
masmı temin ediniz. 

D 
Şif alı 

1 ş 
Hassası 

MACUN&l 
ve Bol Köpüğü llt 

Bu bapta sizi memnun edecek ,,egine di~ ID.8Cmmdur.. 

S A N 1 N Dişleri Beyazla~ 
S N İ N Diş Etlerini Kuvvetlendirir. 

S A N İ N Ağzın Hıfzıssıhhasını Korur. 
Bütün eczanelerde ve Parfümörilerde arayuın. 

Beden Terbiyesi lstanbul Bölgesi· 
Başkanlağından 

Beden Terbiyesi mükelleflerinin nazan dikkatlerine: Evvelce HaDe. 
Topkapı, Vefa gençlik klfiplerine mukayyet olan Beden Terbiyesi mükel
leflerini yetiştirmek üzere Karagümrükt.e 2'1. inci ilk okul binasında bir 

Gençlik klUbü kurulmuştur. 
Mükelleflerin 31 Teşrinievvel 942 Cumartesi glhıil saat 13 ten 18 e ka

dar, 1 Teşrinisani 942 Pazar günü saat 9 dan 12 ye kadar olan ıı:aırum
lar zarttnda mezkftr okul mildilrlağüne mür:ıcaatla kendilerini yeni klQp-
lerine kaydettirmeleri lüzumu llAn olunur. (929) 

Temiz Yemek. Temiz Servis Nerede? 
Galatada Yeni Yolcu salonu üsiündeki 

LİMAN LOKANTASINDADIR 
1,ABL-DOT (150) KURlTŞ 

Saat 12 den 15 e kadar müzik 
Ayni zamanda alakart yemek,l.erimh de ucuzdur. 

Her bir siı,mriş kabul edilir. Geceleri •çıktır. Tel: 41033 J 
li2".ılllml!lllmmll .......................... .... , .. 

L. 
•Dr. HALİL SEZER 1 

Karyola ve Madeni Eşya Fabrikasından 
Fabrikanın son sistem nikelftj ve kromaj kısmt faaliyete geçmlş
Hari,.ten ~iparisat kabul edileceği saym mQşterllerine arzolunur. .. ™. , 

A Kjer~ v; Ec;b~~;~ml AR 1 1 
'9sııır:~• Galata eski Gümrük sokak No. 31 1 

vdarpaşa Lisesi Ahm Satım 

Komisyonundan 
Hayd:ırnaşa lisesinde yapttrılacak olan 519'7 Ura 74 Jruraı keşif tiedelll 

tamirat ışi açık eksiltmeye konulmuştur. 
EksDtme 5 tkinciteşrin 942 Perşembe gilnQ saat 15 de Beyoflu İ.8-

tiklfıl caddesi Karlman mağazası karşısında IJseler MuhasebecWti bfııa• 
sında yapılacaktlr. 

Eksiltme: Genel hususi ve fenni şartnameleri ve kesif h111Aaasl7le 
buna mütefern diğer evrak mektepte iörülebllir, 

Muvakkat teminat 390 liradır. 
İstekliJer en az bir taahhütte 3500 llralık bu ite bermır fi 7&ptlfln9 

dair idarelerlnden aJmtş olduğu vesikalara istinaden İstanbul Viüyetine 
müracaatla tatil günleri hariç 4 gün evvel almm11 ehliyet ve 942 yılma 
ait Ticaret Odast vesikalariyle gelmelert. ('708) 

~apall Zarf Usuliyle Eksiltme ilam 
Sümer Bank İplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesı 

Defterdar Fabrikası Müdürlüğünden: 

ı - Eksiltmeye konan iş Müdüriyet binası tevsii inşaatı lşçllifi 114'75 
lira 69 kurus olup vahidi fıyat esası Oıerine taşaronlara verilecektY 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak ıı~ 
A - Eksiltme 5artnamesi: 
B - Mukavele projesi; 
C - Sümerbank yapılarına mahsus umuml fenni prlnaıne' 
D - Bu işe ait hususi fennt şartname; 
E - Hülfısat keşif cetveli; 
F - İsteyenler bu 5artnamelerJ Fabrika Baltmı ıefli!ind~ alabl-

llr ler. ~ 
3 - Eksiltme 2.11.942 tarihinin Pazartesi ıona saat 18 te Detterdat • 

fabrikasında yapılacaktll'. h 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapı:lacaktb. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 860 lira 69 kuruş muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka aş:ığldaki vesikalan bala olup göstermesi 
lbnndtr. 

1 - Bu gibi işleri yaptıklarına dair tekllt mektuplarına ebllyet ve- S 
sfkalarmı ekliyeceklerdlr. 

2 - Teklif mektupları 3 Qncü maddede yazttı saatten bir saat evv~ 
line kadar makbuz mukabilinde Bakım seruğine verilecektir. 

3 - Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (938) 

ÜNiVERSiTE A.E.P. KOMiSYONUNDAN ~ 
Tıp fakültesi 3 üncü iç ve 1 incf dış bastallklan kllnlklerlne alina

cak 2394.90 lıra muhammen bedelli emaye hastahane levazmu 2,XI,94' · 
Pazartesi günü saat 15 te rektörlükte pazarlıkla fhale edilecektir. istekli .. 
ler 360 liralık teminat makbuzlariyle gelmeleri. Liste ve ıartname rektör- ilt 
lükte görülür (934) .-· 


