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ADiMi% ANDIMl%DIR. 

Tın<ell medeniyete 
a~ıhyor 

Yakında, yazıları arkada§ımız 
N~it Uluğ tarafından hazırla
nan güzel bir ilave neşredeceğiz. 

15 İNCİ YIL ŞENLİKLERİ BAŞLADI 

Bütün Türkiye hüy heyecanla 
15 İnci yıldönümünü kutluyor 

Eşsiz Şef 

15 inci yd kutlama İ-öreni 1 

Şükrü Kaya'nın mühim 
b.ir nutkıyle açıldı 

Bu güzel nutkun tam metnini neıredlyoruz 
Dahiliye Vekilimiz ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya dün 

saat 13 de kutlama türenini çok mühim ve güzel bir nutukla aç
mııtır. B. Şükrü Kaya'nın Atatürk anıtı önünde söylediği ve coş
ııun alkı,larla kar,ılanan nutkun metni şudur: 

15 
---ı Yurttaşlarım; 

1 Büyük Şefimiz Atatürk'ü_n emri~l~ 
kendilerinin ve Umumi Reıs Vekılı 
Ce131 Bayar'ın adına, bugün burada 
cümhuriyetin 15 inci yıldönümünü 

F R hep birlikte açarken ve kutlarken 
· ·ATAY f d d yalnız yurdun her tara ın a şu an a 

Bugün cümhuriyetin on be- cüınhuriyet meydanlarında toplanmış 
tinci yıldönümünü kutlıyacağız. olan vatandaşların huzurlarında de-

Tarih, geçen bu devri, türk ğil; medeniyet aleminin yüksek mu
milletinin altın çağı olarak ana- vacehesinde bulunduğumuzu da bili
caktır. Çünkü 29 ilkteşrin, bizim yorum. Türk milletinin, tarihteki ha
için, yalnız bir rejim değişikliği reketinin cihana hesap veren ve vere· 
değil, kurtuluş eserinin birliğini, cek olan Türk'lerin ne ilkleriyiz, ne 
b de sonuncuları olacağız. 
ütünlüğünü ve ebediliğini ifade Hareket ve tesirleri, zamanların ve 

eder. Şimdi 17 milyon kalp, bu mekanların hudutlarını aşan büyük 
eserin tek ve tam sahibi Atatürk camiaların böyle icaplara ve imtihan
için, sevgi, minnet ve aht ile lara katlanmaları zaruridir. MiUet 
çarpıyor. işleri konuşulurken acı veya tatlı ha-

On beş sene içinde, türk mil- kikatleri olduğu gibi söylemiye mani 
Jetinin maddi manevi kurtulut olabilecek hicap ve tevazu bir fazilet 

değil, millete zarar veren bir nakise
ve hüriyetlerine nizam veren 
müesseselerin hepsi kurulmuştur di~mumi harbin neticesi, türk tarihi
ve bu müesseseler arasrndaki nin sonu olacagı zannolunuyor ve bu 
vahdet, tecanüs, ve ahengi eniyi, akibet son asırların hatası neticesi o
rejimirnizin adı temsil eder: tarak türk milletine mukadder ve la-
Cümhuriyet! yık görü1üyordu. İmparatorluktan el-

h f 
de kalan türk yurdu da parçalanacak, 

lnkiraz denen müt iıı. adanın ~ dağıtılacak, türk milleti esir, yani 
ümitsizliği içinde, bir milli kah- imha edilecekti. 
raman bulmak her vakit nasip Bu zalim hükme, Türk'leri boyun 
olmaz. Fakat bu kafi değildir: eğdirmek için milletin müdafaa va
Milli kahraman, cihan harbini sıtaları elinden alınmış, vatanın hu
kazanan orduların elinden, kati dutları, kaleleri demir ve ateş çenbe
bir zaferle, anayurdu kurtarabi- riyle sarılmış, milletin mcnbaları ku-

b d h A h"b' imalıdır rutulmak irin akla gelen ve gelmiyen lecek ir e a sa ı ı o . ~ 
( Sonu 3. üncü sayfada) (Sonu 6. ı11.~ 6iWf ada ) 

Büyük Şef'in 
10 uncu 
yıl nutku 

Türk milleti; 
Kurtuluş savaşına başladığrmmn, on beşinci yılındayız. Bu

gün, cümhuriyetimizin onuncu yılım doldurduğu, en büyük 
bayramdır. 

Kutlu olsun. 
Bu anda, büyük türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu gü

ne kavuşmanın, en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. 
Y urttaşlamn, 
Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyü

ğü, temeli, türk kahramanlığı ve yüksek türk kültürü olan, Tür
kiye Cümhuriyeti'dir. 

Bundaki muvaffakiyeti türk milletinin ve onun değerli or
dusunun bir ve beraber olarak, azimkarane yürümesine borç
luyuz. 

Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok 
ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. 
Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri 
seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve 
kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü, muasır mede
niyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. 

( ~11nu 3. üncü sayfada) 

BQ§vekilimiz Celal Bayar Kamutay Baıkanı B. Abdülhalik 
Renda ile beraber 

Başvekilimiz dün geldi 
lstanbul'da bulunmakta olan Ba,vekilimiz B. Celal Bayar, dün &a· 

bahki trenle §ehrimize gelmittir. 
Saym Batvekilimiz istuyonda Büyük Millet Mecliai Reisi B. Abdülha

lik Renda ve vekiller, saylavlar, hükümet ve Parti erki.nı ve kalabalık 
bir halk kütlesi tarafmdan karfıla.nmıftrr. 

B. Celal Bayar istasyonun merasim aalonunda vekillerle kıM bir has
bıhalde bulunduktan sonra evlerine gitmi§lerdir. 

BUGÜN: yd ilôvemiz 15 • • 
ıncı 

100 sayfa 
Bu ilôvemiz içinde ayr1ca 

Atatürk'ün en 
. . 
ıyı kôğıt 

üzerine basılmış güzel 

bir fotoğrafları vardtr 

Gazetemizle heraher yüz sayfalık ilavemizi 

v~ Büyük Şefimizin f otograflanm~ renkli 
resimleri müvezzilerden mutlak isteyiniz 

Atamız 

1- Radyo istasyonu dün 
güzel bir törenle açıldı 

Nafıa Vekilimiz B. Ali Çetinkaya 
radyo'da ilk nutkunu verdi 

Türkiye Radyo difiziyon istasyon stüdyosu dün saat 10 da tö
renle açılnu~tır. Törende Büyük Millet Meclisi Reisi B. Abdülha
lik Renda Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya, hükümet, parti erkim, 
vekaletler' ileri gelenleri ve Milli Bankalar direktörleri bulun-

mutlardır. 
Merasime stüdyonun büyük salo

nunda ve Riyaseticümhur flarmonik 
orkestrası tarafından çalınan istiklal 
marşiyle başlanmışt~r. M.arşımız ih
tiram vaziyetinde d~nlen~ıkten so~ra 
Nafıa Vekili B. Alı Çetınkaya mık
rofon önüne gelerek bütün dünyay? 
yeni radyo istasyonumuzun açıldığı
nı bildirmiş ve şu nutku söylemiştir 

Nafıa J' ekilimizin nutku 
Büyük Millet Meclisinin Sayın baş

kanı, Sayın arkadaşlarım ve yurttaş· 

tarım, 
Türkiye Cumhuriyeti?i.n. vü~~da 

getirdiği yeni radyo servı~ı~ı yu~ -
sek huzurunuzla bu andan ıtıbaren ış
letmiye açıyorum: 

19 uncu asrın en yüksek ilim ve fen 
eserlerinden biri olup 20 inci asırda 

B. Ali Çetinkaya radyoda 
nutkunu aöylerken 

alemşümul bir ehcmiyet iktisap eden ----------------
radyodan Tür~iy.e cumhuriyeti?in de 1 "''"'"'''''"'"'''''''"'""'''''"'"'''" 
istifade etınesı bır zaruret ve bır va - ( 
xife idi ı B ü t · Cumhur~yet hükümcti i1k fırsatta i Ug n gaze emtz 
geçen sene Ankara merkezinde bir • 
radyo müessese1;inin vücuda getiril -
mesine karar verdi ve bu işi Nafıa Ve
kaletine tevdi eyledi. 

Vekalet radyo işini genit bir ko • 
misyon teşkil ederek tetkik ettirdi ve 
neticede biri 120 kilovatlık uzun dal- • 
gah; ve diğeri 20 kilovatlık kısa dal -
gah olmak üzere takriben 1.5 milyon 
liraya kadar mal olacak iki mükemmel 
istasyonun inşa ettirilmesi esasını ka-

KURUŞ 

İlavemiz ayrıca 

5 KURUŞ 

Gazetemiz ilavemizden 
ayrı olarak sahlmaz 

bul etti. Bu iş alelusul münakasa ne
ticesinde Markoni İngiliz şirketine 
tevdi olundu. Markoni firketi 1896 ta- \,_, (Sonu 6. ıncı sayfada, _____ ..... ______ .,, 
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Büyük bayram ve genç~er 
19 23 yılının 29 ilk teşrininde doğan çocuklarımız, bu sabah kendi

lerini çocuktan gençliğe giden bir yaşta bulacaklar: Boyları fidanlaş
mış, büyük emaneti taşıyacak omuzları genişlemiş, gozlerinde cumhu
riyet güneşinin ışığı ılrK ve yumuşak bir reok almıştır. Onlar, tarihe 
türk cumhuriyctı ile yaşıt olarak girecek bahtiyarlardır. Onların yaşı 
her zaman, cumhuriyetın yaşını söyliyecektir. 

Onların körpe hafızalarına inhizamm acı hatırası yazılmadı. Biz, 
birer baba, birer amca, bir ağabey olarak onlara türk bahtının kara gün· 
lerini birer ders, birer masal gibi anlatmışızdır. 

1923 doğumlu cumhuriyet bugün, on beşinci bayramla on altıncı 
yaşına girerken onunla yaşıt olan çocukların alınlarında ben, onun ma
zinin şaibeleriyle karışmamış istikbalini okuyorum. 

Zaten mazi, kitap sayfalarında ve yaşlanmış olanların hafızalarında 
okunduğu halde istikbal, her zaman, gençlerin alınlarında ve gönülle-
rinde belirir. · 

Büyük milletin yedisinden y~tmişine kadar her ferdine ayrı ayn 
mutlu ve kutlu olan büyük bayramı, cumhuriyetle yaşıt ve yaşça onla
ra yakın olanlara, ayrıca, kutlamayı onun için lüzumlu buldum. 

Büyük Onder, ancak onlar için ''Mustafa Kemaller" demişti; an
cak onlardır ki bayram sevinci içinde kaynaşan şehrin sokaklarında bü
yük Ata'larmın izinde yürümiye and içen gür seslerini duyuyoruz. 

Onların yalnız cumhuriyet havası içinde gelişen ciğerlerinde, eski 
günlerin mikrobu yer tutmamış, sakat ananenin, çürük mazinin izi 
kalmamıştır. ' 

Yurdun her köşesinden bir kaç tutam gencin toplandığı Ankara'da, 
gene Ankara'da söylenmiş büyük nutkun son cümlelerini hatırlıyarak 
öğünüyorum: 

Büyük Şef, damarlarındaki kanda istediği her enerjinin, ·her azim 
ve kararın gizli bulunduğuna inandığını türk gençlerine bugün on altı 
yaşına giren cumhuriyeti büyük bir emanet olarak yüklemiştir. 

Çocuklar, başınızda büyük Önderiniz ve gönlünüzde onun Verdiği 
ülkü ile nice nice yıllara.:.. Nurettin ART AM 

Muallim mekteplerine 
parasız yatlh olarak 

kabul edilecek talebe 
. 
ikinci listeyi neşrediyoruz 

Bu derı yılı muallim mekteplerine paraaız yatılı olarak· alına • 
caldara ait ikinci liste Kültür Bakanı B. Saffet Arıkan tarafından 
ta.adik edilmiştir. Bu liste ile paraııı yatılı olarak alınanları aıra
ıiyle yazıyoruz: 

Balıkesir Erkek Muallim 
mektebine alınanlar : 
Aydından Ahmet Mengili, Denizl~

den Mustafa Aydas, Balzkesirden Ha
san Konakpınar ve Hulı1si Gencer, 
Antepten Servet Sümerli, Milastan 
Mehmet Gün°düzalp ve Mehmet Say
gın, Aydından Necati Tarhan. 

Bur&a Kız Muallim 
Mektebine alınanlar : 

Merzifondan Zehra Çelebi ve Halide 
Alptekin, Bursa'dan Şeminur Elakuş, 
Binnaz Hrmrlka, Nüzhet Tunalı, Zeh
ra Serde, Fahriye Telseren, Ayşe E
vus, Mefharet Unal, Mukaddes Ozdi~ 
ken, Samiye Çelebi, Naciye Abdi, 
Mahire Demir, Münife Ahmet, Sadi
ye Omer, Nesime Mahmut, Saffet 
Kural, İzmitten Fatına Tekneşirin, 

Hacer Umat. 

Sivas Erkek Muallim 
Mektebine alınanlar : 

tin Ebubekir Sıddık. 
1 stanbul Kız M ıwllim 
mektebine alınanlar : 

Çatalcadan Safiye Şenoğlu, Çanak
kaleden Neriman Alper, Okullar gü -
neşinden Azime Tuzluer, Çapadan E
mine Müberra, Erenköyünden Medi
ha Ergün, Konya dan Nesi be Kocak, 
Kandilliden Şevkiy~ Akın, Isparta -
dan Zekiye Akgün, İstanbul'dan Kad 
riye Gürer, Eyüpten Mehlika Tan -
gür, Naile Kestin, Minire Duysak, 
Ferdiye Erdem, Kadime Gülek, Fe -
riha Sipahi, Şükran Dizdaroğlu, Se -
mabat Gürtunca, Cümhuriyet orta o
kulundan Adile Işıksaçan, Bedia Us
talar, Vasfiye Ozköy, Müşerref Tu -
na, Samsundan Mesude Nayan, Ka -
dıköyünden Handan Veldet, Kasta -
monudan Mebrure İlhan, Eyüpten 
Semiha Ulukan, Sıvastan Hayriye Ti
·ke, Ankara'dan Vecahat Suskal, Ada
pazarmdan Melahat Mustafa. 

Çankmdan Tahir Dizdar, Şadan 
Kaleli, Zileden Halil Akçimen, Ati Adana· Erkek Jlıuıllim 
Akkuzu, Mehmet Kırılmaz, Edhem mektebine alınanlar : 
Ruhi, Salahattin Taner, Merzifondan 
Hüseyin Suçu, Ziyaettin Ali, Deve
liden Mustafa Zorlutuna, Kayseriden 
Refik Göçmen ve Saim Yılmaz. 

Edirne Erkek Mucıllim 
mektebine alınanlar : 

. Elazığdan Mustafa Albayrak, Ka -
ramandan Cem Hilmi Set. 

Konya Kı~ Muallim 
m~ktebine alınanlar : 

Yozgattan Saniye Bayraktar, Niğ
deden İnayet Gürbüz, Nebahat Türk-
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COMHURIYET 
Harp sonrcuı birçok milletler ıçın 

bir imtihan devresi olmuştur. Mil
.letler bu imtihandan, hem en gü
zidelerini hem de kendi hayatları• 
nı. arızasız ve fasılasız gÜdecek 
fikirleri "seferber etmek suretiyle 
geçmiye çalışmışlardır. Baz.ı mil· 
letler için kanlı ve bazıları için 
kansız tamamlanmış olan bu kud
ret, irade ve organizasyon teksifi 
hamlelerine "rejimler,, diyoruz. 

Bizim ''Cümhuriyet" imizin doğufU 
ve oluşu, tarihin işte bu en müı
tesna ve en çetin şartlar koşan 
devresine tesadüf etmiştir. 

Bizim ''Cümhurtyet" imiz hukuku e
sasiye kitaplarından alınmış bir 
rejim değildir. Onun bazı hususi
yetleri, düne kadarki hukuku escı
ıiyeden ilhamlı aayılabilir. Fakat 
onun doğuş şartları onu asıl yarın
ki hukuku esasiye külliyatının te
mel bölümlerinden biri kılacak 
mahiyettedir. 

Bizim ''Cümhuriyet" imiz, daha ilk 
günlerinden itibaren o.nu yaratan 
eşsiz dehanın eseri olduğu içih o
nun adını taşımış ve kendisine 
''Kemalizm" denmiştir. Eğer onu 
bir milletin kurtuluş ve istiklôl 
hareketini tamamlıyan ve iıtik· 
rarlandıran bir eser olarak alır
sak, onda hem "millet" in, hem 
"istiklal" in dinamik manası miin
demiçtir. Eğer onun halk arasın -
dan, halk ile ve halk için doğmuş 
ve tamamlanmış bir hareket oldu
ifunu göz önünde tutarsak, bizim 
''Ciimhuriyet" imiz demokrasinin 
kendisi ııe en ilerisidir. Eğer onun 
türk milletinin zaman ve mekôn 
içindeki misyonunu herkese kabul 

ettirmiş bir hadise olduğunu dü§Ü
nürsek bizim ''Cümhuriyet" imiz 
türk ncısyonalıizminin tarifi ve is
tikametlendirilmesi sayılmalıdır. 
Eğer onun halkçılık ve devletçilik 
ile kast ve realize ettiği büyük 
hamleleri tetkik edersek, bizim 
"Cümhuriyet" imiz modern sos
yal temayüllerin. en müvazeneli ve 
en istikrarlısı olarak ele alınma
lıdır. Eğer ancın laiklik ve inkılap
çılık etralınd ki telakkileri üze -
rinde durulacak olursa, bizim 
''cümhuriyet'' imiz mevcut insan -
lık ve cihan telakki davalarını en 
iyi tarzı halle götürmÜ§ olan bir 

• rejimdir. 

Bugün, on beş yaşında olan "Cüm
huriyet" imiz yalnız bir idare tar
zı değil, hayatımıza hakim olacak 
ve ona her ütrlü tefekkür ve te
hassüs istikametlerini çizecek o
lan bir inezheptir. Bir muhteşem 
ve kusursuz yapı gibi türk milleti
nin maddi ve manevi varlıklarım 
barındıracak ve arttıracak olan 
bu eser Büyük Atatürk'ün tarih 
ile çekişe çekişe türk milleti için 
tesbit ettiği bir hak ve hüriyet 
hüccetidir. 

Biz ''Cümhuriyet'' imizde fertçe ve 
milletçe olan haklarımız kadar, 
bütün bunların üzerinde olarak, 
büyük ve şerefli millet olmanın 

yolunu bizimle beraber aramıya 

çıkarak bu yolu bulan ve bizi bu 
yolun üzerine hayan sevgili en bü
yüğümüze karşı giriştiğimiz müd
detsiz ve sarsılmaz taahhüdün a
nıtım görürüz. 

Burhan BELGE 
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Mahsul vaz~yetim iz 

ihracatımız geçen İstihsal ve 
senekine göre çok daha iyi .. 

Muhtelif istihsal merkezlerinden gelen haberlere göre mahsul
lerimizin bu şeneki rekoltelerinin umumiyetle normalin üstünde 
olduğu anlaşılmaktadır. 

İhraç maddelerimizden bazılarının l İhraç mevsiminin başlangıcından 
umumi vaziyeti hakkında alakalı yer- son günlere kadar yabancı memleket
lerden gelen m:ıIUmatı şu şekilde hu- lere sevkolunan kuru üzüm miktarı 33 
13.sa etmek kabildir. bin tonu tecavüz etmiştir. Geçen se-

. nenin aynı devresindeki ihraç mikta-
Kuru iizüm: n ancak 8200 tondan ibaret bulunu-

Ege mmtakasının bu seneki kuru Ü· yordu. 
züm rekoltesi 7 5 bin ton olarak tahmin U zümlerimizin başlıca alıcıları Al
edilmektedir. GeÇen seneye ait ibtih- manya, Holanda, İngiltere, İtalya yo
sal miktarı 42 bin tondan ibaretti. luyle orta ve şimali Avrupa memle-
İhraç mevsiminin başlan~1.:ından ketleridir. 

son günlere kadar İzmir borsasında Kuru incir : 
48 bin ton üzüm satılmıştır. GeçE'n se- İstihsal vaziyetinin normal ve kali-
ne aynı devre içindeki satış miktarı 14 
bin tondu. Bu seneki lehte fark geçen tenin geçen yılın mahsulünden ıyi ol-
senekinden aşağı yuk'arı 3,5 misli da- duğu haberi verilmektedir. Şimdiki 
ha fazladır. halde İzmir borsasında muamele gö-

Hali hazırda İzmir borsasında mua- ren süzmenin kilosu 11,75-17,50 kuruş, 
mele gören üzümlerin fiatları ki1o ha· e1lemenin kilosu 8-10 kuruş, pa~alın 

kilosu 7,75-8,25 kuruştur. Mevsim baş
şına, 7 numaranın 10,75 kuruş, 8 nu-
maranın ll,75 kuruş, 9 numaranın langıcından birinci teşrinin 20 sine 

'12,75, 10 numaranın 13,75,11 numaranın kadar İzmir limanından yabancı mem-
leketlere 18 bin ton incir ihraç oiun-

17,50 kuruş arasındadır. Bu fiatlnr ge-
muştur. Geçen sene aynı zaman zar

rek Türkiye ve gerekse cihan kuru ü-
züm rekoltelerinin yüksekliği karşı- fmdaki. sevkiyat 12.800 tondu. 

!ncirlerimizin en mühim müşterile
~:~~; çok müsait olarak karşılanmak- ri Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya 

öz, Elazığdan Ayşe Tarhan, Kara -
mandan Zeynep Küçük, Ankaradan 
Zekiye Kuran, Akşehirden Sineref 
Baranel, Kilisten Nezihe Yavaşça, 

Develiden Şefika Ozdeş. 

transit yoluyle Orta Avrupa memle
ke1:leri, Birleşik Amerika, Belçika, A
vustura]ya ve Danimarka'dır. 

Pamuk: 
Ege mıntakasının bu seneki istih

sal miktarının "yüzde 80 i akala nevi 

. ı 

.................................................................................. __ . . 
~ DÜŞÜNÜŞLER ~ . . 
--················································································--

Bugün 
Bugün, türk miJleti, tek vücut, tek ruh ve tek iman kesilmiş , tarih

lerin en yaşlısı olan tarihinin on beş yıllık son ve en genç merhalesini, 
faniye tanrılığın kapılarını açan sonsuz bir heyecan ve haz içinde kut
luyor. 

Tarihten ihtiyar türk, bugün yer yüzü m'illetlerinin en genci olmak 
zindeliğini ve hayatiyetini tunç bağrında taşıyor! Oyle bir mucizeli te
zaddır bul 

Bugün, on altıncı yılımızın eşiğinde, gözlerimizi bir an geriye çevi· 
riyoruz: Ne dipsiz bir uçurumun dibinden bu zirveye sıçramış olduğu
muzu anlıyarak eşsiz hamlemizle öğünmek için 1 Gene bugün, on al• 
tıncı yılımızın eşiğinde, gözlerimizi bir an ileri çeviriyoruz: İstikbalin 
bu enerjik ve azimli millete vadettiği hudutsuz refah ve büyüklüğü öl
çerek gözlerimizi kamaştırmnk için 1 

Türklüğünü duyan her gönül sevinç içindedir, türklüğünü duyan 
her gönül gurur içindedir, türklüğünü duyan her gönül ümit içindedir. 
Sevinç, gurur ve ümit, mucizelerin en büyüğünü başarmış milletin 
hakkı değil mi? 

On beşinci yılımızın beş yıl öncesine göre ne ileri bir merhale ol
duğunu farketmek bize yirminci yılımızın ne olacağını şimdide~ tah
min ettiriyor. Fakat beş, on yıl bir millet hayatı için nedir? Ye hız, se
neler ötesine gözlerimizi dikerek, istikbalin büyük misyonlara namzet 
büyük cumhuriyetini şimdiden görür gibi oluyoruz. 

Bize bu güzel günü göstermiş olan milli birliğimize ve onun yaratı
cısı ve büyük rehberi asil Şefimize ölçüsüz minnet ve şükran borcu-
muzu bir kere daha hatırlıyalım. Yatar NABl 

Malatya pamukipliği 
ve dokuma fabrikası 
yılbaşında açıhyor 

Sümerbank tarafından Malatya:daj 
inşa edilmekte olan büyük pamuk ~p
liği ve dokuma fabrikası inşaatı hayli 
ilerlemiştir. Yeni fabrikamız yılba
şında törenle açılacaktır . 

Malatya pamuk ipliği ve dokuma 
fabrikası 1.400.000 liraya nıal olmakta
dır. Senevi 1400 ton pamuk sarfederek 
790 ton pamuk ipliği ve 650 ton bez i
mal edecektir. 

Fabrikada günde 350 şer kişiden 
mürekkekp üç ekip çalıştırılacaktır. 

Memur ve işçilerin oturabilmeleri 
için modern bir mahalle vücuda geti
rilmiştir. 

Malatya pamuk ipliği fabrikamız en 
son sistem makinıelerle mücehhez ola
cak ve bütün yurtta külliyetli miktar
da sarfedilmekte olan jakarl bez deni
len kumaşları imal edecektir. 

pamuk teşkil etmektedir. 
Çukurova mıntakası pamuklarının 

da yüzde 60 dan fazlası Klevland nevi· 
dir. 

Her iki mıntakada da yetiştirilen 
pamukların ekserisinin yüksek evsaf
ta olması, gerek dahildeki fabrikala
rın gerek hariçteki alıcıların lıliyük 

rağbetine mazhar olmaktadır. 
Halihazırda İzmir borsasında satı

lan akala birincinin fiatı 39,5-44 ku
ruş, yerli birincinin 36 kuruş, Adana 
borsasında muamele gören Klevland 
35-38 kuruş, barlağın 29-31,5 kuruştur. 

Son günlerde dış taleplerin artması 
neticesi olarak İzmir piyasası pamuk
larmda bir yükselme de kaydedilmiş
tir. 

Tiitün: 
Ege mıntakasınm büyük bir kısmın

da tütünlerin balyalanması sona ermiş 
bulunmaktadır. İstihsal miktarı geçen 
sene rekoltesine nazaran bir az nok· 
sandır. Fakat bu seneki kalite çok 
daha yüksektir. Dış piyasasın!'ıJ pek 
yakında çalışması beklenmektedir. 

Marmara mıntakasında tütün kırma 
ameliyesi tamamlanmış g~bidir. Bu 
havalinin tütünleri kalitece iyi ve 
miktarca geı;en sene seviyesindedir. 

Osmanlı Bankasının 

tarihıe ve f aallyell 
TUrkiye'de 1863 tarihinde tesis edi

len Osmanlı bankası halen 10 haziran 
1933 tarihli;2292 numaralı kanun mu
cibince icrayı faaliyet etmektedir ve 
bankanın statüleri ve Türkiye cümhu
riyeti ile olan mukavelesi işbu kanun
la tastik edilmiştir. Zikri geçen muka
vele mucibince Osmanlı bankasınca 
hazneye: 
Bankanın 1 mart 1952 tarihinde hi

tam bulan imtiyaz müddetince devam 
etmek üzere 1.250.000 ingiliz liralık 
birinci avans ile, 1942 senesinden iti· 
b...rtıu 1916 ,..,.,,,.,.ine kadar müsavi ee
nelik taksitlerle iade ve tesvıye ean-~--... 

mek üzere 1.250.000 ingiliz liralık 
ikinci bir avans itası kabul edilmiştiT. 

Bundan başka, Osmanlı bankasınca 

Sümerbank lehine 1 milyon türlt lira
lık bir kredi açılmış olup, bu kredinin 
müddeti 1943 tarihinde hitam bulacak
tır. 

Osmanlı bankası Türkiye .ımumi 
mağazaları şirketinin sermayesine 
200.000 türk lirasiyle iştirak ettiği gi
bi, Türkiye cümhuriyet Merkez ban· 
kasının 600.000 türk liralık hisse sene
dine de sahip bulunmaktadır. 

Hazneye verdiği avanslardan hariç 
olarak Türkiye'deki muamelatına Os
manlı bankasınca 1.000.000 ingiliz U. 
ralık bir sermaye tahsis edilmiştir. 
Bankanın halkın mevduatından ml\

tevellit menabii aşağıda gösterilmit

tir: 
Tasarruf mevduatı 

1935 de 5. 723.343 T .L.; 1936 da 6 mtl
yon 498.124 T.L.; 1937 de 8.079.670 T. 
liradır. 

Diğer mevduat: 

Tekirdağmdan Hikmet Kalankaya, 
Edirneden Zeki Onur, Hüsamettin 
Ereçcetin, Çorludan Nuh Engin, Ge
liboludan Osman Çekmeci, Talat Ka
nışkan. 
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1935 de 10.897 .787 T .L.; 1936 da 16 
milyon 446.492 T.L.; 1937 de 16.606.238 

T. lirasıdır. 

Edirne Kız ltl uallim 
mektebine aluuınlcır : 
Ayvalıktan Nuriye Ozaslan, Biga

dan Fikret Toprak, Beyoğlundan Ne
bahat Demirok, Nafia Bingöl, Aliye 
Beksız, Edirneden Müzeyyen Musa, 
İffet Kantarcı, İstiklal lisesinden 
Nesrin Ersen, Bakırköyünden Şüku -
re Akbaş, Şükran Gökalp, Melahat 
Babalı, Nebahat Uçurum, Nefise Al'
tay. 

lzmir l(ız Muallim 
mektebine alınanlar : 

Manisadan Bedriye Duru, Tokattan 
Bedriye Gözaçar, Ispartadan Ülker 
Yazgan, Çankırıdan Halime Albay, 
Manisadan Zehra Erçel, Bergamadan 
Muzaffer Akmel, Antalya'dan Peri -
zat Gürgü!l. 

lstanbııl Erkek Mıwllim 
mektebine almanlar : . 
Nevşehirden Hidayet Akgün, Düz-

ceden Ziya Alparslan, Balıkesirden 
Faruk Eryaman, İstanbuldan Zeki 
Metiner, Beyoğlundan Alaettin Acar. 
er, Cahit Erhan, Kadri Gül, Necmet
tin Kadir, Eyilpten Orhan Sabahat-

Bayraın sabahı 

Bayram kelimesini duyunca ço
cukluğumuzun heyecanlı günlerini 
hatırlamaktan kendimizi alamayız. 

Fakat 29 ilkteşrinde kutlanan bü
yük bayram, bütün çevresi bir şe
ker tabağiyle bir külbastı sahanın
dan ibar.et olan o eski bayramları 
hatırlamağa imk6.n vermez. 

Gözümüz al rengin şiirini, ahen.
gini ve musikisini duyarak, kulağı
mız vatan havalarının rengini ve 
kokusunu içine sindirerek heyecan 
içindedir. 

Memleket çocukları, Ankara so
kaklarında, ve yurdun her köşesin
de gurur ve iftihar 'fl.algalarr halin
de kaynaşıyorlar. 

On beşinci yıldönümü, bliyük bir 
ülkünün binlerce yıla ulaşacak yıl
dönii.mlerinden birisidir. 

O günü bize hazırlıyan ve bağış
lıyanlar, kan ve alın teri dökmek
ten, bir an için bile, geri durma
mışlardı. Onun yıldönümünde bay
ram edenlere ise, türk tanrısı uzun 
yıllar göz yaşı döktürmesin! 

T. 1. · 

Zô.lı telef 1 . 
E.Ki kitabet ve talirir kitapla

rında z;afı telif jgim]i bir kusur var
dı ki bir cümlede kelimelerin yan
lı§ dizilmesi yÜzÜnden ileriye ge
len, manayı altüst eden ve yahut 
aynı ibareyi bir iki mi.naya geti
ren kusurun adı idi. Şimdi, tabii, 
iki arap kelimesinden fars kaide· 
siyle yapılan bu ağdalı terkibi bir 
terim diye kullanamayız. Faka.t 
bunun, mutlaka, bir kartılığını da 
bulmalıyız. Çünkü gazetelerimiz
de bunun yepyeni misallerine ve 
çok sık rastlıyor ve buna bir ad 
takmak lüzumunu duyuyoruz. 

Mesela ıu habere bakınız: 
''Tahtakale'den geçmekte olan 

3721 nuınaralı lamail idaresinde' 
ki kamY.on._ 

Burardaki 3721 lsınail'in mi, 
kam.yonun mq, numaıraıııchr? 

1041~ın:daki kadının 

spurculu&u ! 

Şimdiye kadar ömründe bir de
fa bile otomobile binmemi§ olan 
104 yatında bir İngiliz kadını, ge
çenlerde hem otomobile, hem de 
tayyareye binmiş. 

Şair Abdülhak H&mit, ''Hatı
rat" mda çok ihtiyar bir oıı.ınanlı 
sefirinin bir seyahate çıkmasından 
bahsederken der ki : 

"Mumaileyh, tam ahret seferi
ne çıkacağı sırada bu seyahate 
çıkmıştı.,. 

104 yaşındaki İngiliz koca ka· 
rraı için de ayıµ cümleyi a.arfede
bilirıiz. 

Tecrübesiz davacı ,/ 

Kezege'nin yazdığı mahkeme 
· röportajlarından birisinde dava • 
cı: 

- Daha ilk dayak yiyişim oldu
ğu için rapor alamadım! diyor. 

Tuhaf bir tecrübesizlik iddiası 
d~ğil mi? Ben, hakimin yerinde 
ol~yd.ım bu davacıya ıu cevabı 
venrdım: 

- Peki, bir daha.ki &efere rapor 
alıp da geliniz! 

Tesbit edilen bir hudut ! 

Val"§Ova'dan gelen bir telgraf, 
haber veriyor: 

"Çek • Leh hududu teabit edili
yor . ., 

MalUın ya, tesbit kelimesi se
battan, sabitten gelir. 

ln&an bu telgrafı okuduktan 
aonra, haberin de orta Avrupa'-
dan geldiğini hesaba katarak : 

- Tesbit edilen hudut, intallah 
sabit kalır! 

Demekten kendini alamıyor. 

Bankanın Türkiye'nin 28 şehrinde 
mevcut şubeleri vasıtasiyle yaptığı ik· 
razat aynı mütezayit seyri takip etmif 
ve ticaretin bilcilmle şubelerine ve ez
cümle memleket için bir servet mem
baı olan ihracat ticaretine şamil bu

lunmuştur. 

Osmanlı bankasmın İngiltere, Fran
sa, Yunanistan, Mısır, Kıbrıs, Filia
tin, Irak ve İran'daki merkez ve şube
leriyle Yunanistan, Romanya, Yugos

lavya ve Suriye Lübnanı kebinleki fil
yalleri ve düı:ıyanın bütün kısımların

daki müteaddit münasebetleri Türki

ye ile ecnebi memleketler arasında 

bilcümle muamelatın salim bir şekil
de icrası için kıymetli bir vasıta teşkil 

etmektedir. 

(Bugiin çıkması mııt ;ll o
lan çocuk iUivemiz, 15 inci 
yıl ilat.•esi dolayısiyle tehir 
edilmiştr. Kilçülr okııyucu
larımızdan özii.r dlcriz.) 

\.;~.-.. ........... ...-.------~ ...... --------~ 
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Almanya'nın 

müstemleke davôsı 

,o,,:. 0 ·N·, YA·' .. :H· .. A ~e ·:: . E, R·L E:·R·. i 
... • • ' • • • '• •• , ... • • " .J., • • ~.. .. • Büyü.k Şef'in ,. • • _....._ .... t:..; • ~- ~ " ' • • • • • - • • . 

B. DALADİYE'NİN NUTKUNDAN SONRA Taberlye' de bir 
suykasl- yaplldı 

10 
yı· I 

uncu Almanya'nm orta Avrupa da· 
Yası halledilmi~tir: Altı ay gibi kıaa 
bir zaman içinde Avusturya Alman
yaya iltihak etınif, Çekoalovak
ya'daki Südctler büyÜk Alman
ya'nın hudutları içine alınmıtlar, ai
yaıseten ve ikhsaden Almanya orta 
Avrupa'ya hakiın olmuıtur. Şiındi 
:A.Jınanya'nm müatemleke davasına 
ura gelmittir. 

Fransa'da halk cephesi 
dağılmış addolunuyor 

Taberiye, 28 a.a. - Taberiye'nin 
yahudi belediye reisi Zaki Elhadi, 
meçhul bir şahıs tarafından rovelver
le ağır surette yaralanmıştır. 

nu ku 
( Ba~ı 1. incı sayfada ) 

• • . Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geniş asırların gev§etici 
zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna 
göre d\işünülmelidir. Geçen zamana nisbetle, daha çok çalışa
cağ;z. Daha az zamanda, daha büyük jşler başaracağız. Bund~ 
da muv'affak olacağımıza şiiphem yoktur. Çünkü türk milletı: 
nin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milletı 
zekidir. Çünkü Türk milleti,' milli birlik ve beraberlik
le güçlükleri yenmesini ·bilir. Ve çünkü, türk milletinin, 
yürümekte olduğu tera~ki ve medeniyet yolunda elinde ve ka
fasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir. Şunu da ehemiyetle te
barüz ettirmeliyim ki, yüksek'bir insan cemiyeti olan türk mil
letinin tarihi bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda yük
selmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, 
yorulmaz çalışkanlığım, fıtri zekasını, ilme bağlılığını, güzel sa
natlara sevgisini, milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her 
türlü vasıta ve tedbirlerle besliyerekr inkişaf ettirmek, milli ül
kümüzdür. 

MalUındur ki Almanya'nın büyük 
harptan evelki müstemlekeleri iki 
kısma ayrılır: Uzak Şarktaki müs. 
temlekeleri ve Afrika'daki müstem
lekeleri Uzak Şarktaki müstemle • 
kelerinin bir kısmı, J aponyanın eli • 
ne geçmi§tir. Bir kıgmı da İngiliz do 
miniyonları araamda taksim edil • 
~tir. Uzak Şark tedricen Japonya· 
nm hegemonyası altına girmekte i • 
ken, Almanya Lu devletle karıılat -
mamak için Uzak Şark'taki eski 
müstemlekeleri Üzerinde bir hak id
dia etmiyor. 

Nutuk Almanya 
derin akisler 

ve İtalya·'da da 
uyandırdı 

Hükümet memurları, gece sokağa 
çıkılmasını ve ışık yakılmasını yasak 
etmişlerdir. Suikastın vukubulmuş 
olduğu mahal, nezaret altında bulun· 
durulmaktadır. 

Paris, 28 a.a. - B. Daladiye'nin nutku hakkında Figaro gaze
tesinde mütalealar yürüten B. Romiye, diyor ki: 

Arap §eflerinden Şairi Nur efendi 
İbrahim Abdullah, geçen salı günü 
Hayfa civarında yapılan temizlik ha
rekatı esnasında ölenler meyanında
dır. Cesedi bügün Tamra civarında 
bulunmuştur. 

Afrika müsteml kelerine gelince• 
bunlardan c nubi Afrika müstem • 
lekesi, cenubi Afrika ittihadı domi • 
niyoınuna verilrn.iı, bugün Tanganyİ· 
ka adını tafıyan §arki Afrika müs
temlekesini İngiltere almı§, Togo ile 
Kamerun da Fransa ve İngiltere a
raaında takaim edilmiıtir. İngiltere 
ve Fransa, tazyik karşı&ında kendi 
ellerinde bulunan müstemlekeleri 
\rermiye muvafakat etseler d~ Afri
ka kıtaaında Amerika birleıik dev
letlerine benziyen büyük bir devlet 
kurmak gayesini istihdaf eden cenu
bi Afrika ittihadı dominiyonundan 
eaki alman müstemlekesini geri al
mak mümkün değildir. Hatta bu do
rniniyon Almanya'nın tekrar Afrika 
kıtasında toprak sahibi olmasına bi
le itiraz etmektedir. 

lngiltere ve Fransa da büyük 
harp sonunda ellerine geçen domini
yonları Almanya'ya geri 'vermiye ya
na§!llamaktadırlar. lngiltere'nin bu 
alman müstemleke davasında öte • 
den beri ileri sürdüğü noktai nazar 
fU idi: Almanya müstemleke iste · 
melde haklıdır. Ve Jngiltere ile Fran
sa bu iddiayı iyi niyetle tetkik ebni • 
ye hazı:rdırlar. Fakat müstemleke 
davau münferit olarak tetkik edile· 
tnez. Bu. orta Avrupa dava.ama bai· 
Ildır. Ahnanya orta Avrupa Üzerin
Cleki iddialarından vazgeçecek olur· 
•, ln.gi:ltere Almanyaya müstemle
ke vermeyi dütünecektir. 

o. La. Avrupa dava.smm müa.
temleke davasına tekaddüm et· 
tiği mi.naıma delalet eden bu söz
ler, lngiltere'ye, Avusturya'nm ve 
Çekoslovakya'nrn tükranlarmı ka
zandırmakta idi. Fakat hadiseler ta
rnamiyle makus şekilde tecelli etti. 
Müstemleke ile orta Avrupa arasm
da bir tercih yapmak IJTaaı gelince• 
lngiltere müstemlekelerini eJin•de 
tutmak için orta Avrupa'yı feda et
in.ekte tereddüt göstermedi. 

"B. Daladiye'yi nutkunun kuvetin -
den dolayı tebrik etmek lizımdır. Bu 
ton, hükümetin kullanabileceği ton -
dur. Partilerin siyaseti meeele$inde 
çok aşikar olan nokta, başvekilin ge -
rek harici i'lerde, gerek dahili mesail
de komünistlerle alakasını açıkça kes
miş olduğudur. Marsilya kongresi • 
nin harici siyaseti hakkında evelce 
Bertod tarafından vcrilmi§ olan ve 
hükümetin eylül buhranı esnasındaki 
icraatının bir müdafaanemisini teşkil 
eden rapor dinlenilmiş idi. B. Dala
diye'nin daha müsbet olan nutku, bu 
siyasetin istikamet hatlarını çizmek • 
tedir." 

Halkçılar ceplıcsi <la•;ıl<lı 

Lö Jurnal diyor ki: 
"Radikal fırkasınm kongresi, açıl • 

masının arifesinde işrap ctti~imi.z gi
bi, halkçılar cephesinin bozulmuı; ol
duğu keyfiyetini teyit etmektedir. 

Marsilya'da toplanmış olan radika1-
lerin komünist fırkası hakkındaki 
hislerinden hala şüphe eden bir kimse 
bulunmuş olsa idi B. Daladiye'nin ce
surane ve açık nutku, onun bu şüphe
sini derhal izale ederdi." 

Ecnebi propagandaları 
Ekselsiyor, diyor ki: 
"B. Daladiye, ecnebilerden ilham a

lan bir takım propagandalara nihayet 
vermek ve Fransa'nın bir çok entrika
lara nizalara ve fceatlara ~ydan teş
kil etmemesi için icap eden tedbirle
ri ittihaz etmek zarureti hakkında ne 
lazım iıe söylemi~, hem de kuvetle ve 
açıkça söylemiştir." 

Pöti Parizien'den: 
"Başvekilin harici siyaset hakkın -

dak.i programı §u suretle hülaaa edile
bilir: 

.. Fra-ruıa, ller yerôe liazrr buluna -
tır.'" 

övr gazetesinden: 
"İcap ettiği disiplin ile harp ekono

misi mi, yoksa istilzam eylediği fera
gatlerle sulh ekonomisi mi? 

B. Daladiye, dün bu suali kuvetle i
rad etmiştir." 

Sosyalistler nutku miiplıem 
buluyorlar 

Popüler yazıyor: 
"Hükümetin icraat planı hakkın -

da yapılacak bir izah ve teşrih bekle -
niyordu. Halbuki B. Daladiye, bir çok 
aksamı komünistler aleyhine müte • 
veccih olan müphem bir nutuk söyle
miştir. Başvekilin almış olduğu vazi
yet, kongrenin bazı mahafilinde haki
ki bir hayret tevlid etmiştir. Bir çok 
radikal şefleri. onun bu vaziyetini mu
vafık bulmamaktadırlar: 

Epok diyor ki: 

arzusunu izhar etmiş ve Münih'teki 
sulh eseri lehinde bulunmuştur." 

Essen'de çıkan National Zeitung, 
şöyle diyor: 

"Daladiye, neticede Franırz • Sov
yet paktına dayanan müfrit sol ce
nah siyasetini takbih etmiştir. Fran
sız Başvekili aynı &arahatle muhacir
lerin fransrz siyasetine karışmaları a
leyhinde bulunmuştur. Bu iki nokta 
hakkında fransız hükümet reisi için 
sarih ve açık tarzı hareket yaklaşma 
eserinin pratik bir şartı teUikki edi
lebilir. DaHidiye, Münih siyasetini 
takip ediyor." 

B. Fransua Poose 

Berlin'den ayrıldı 
Berlin, 28 a.a. - Fransa sefiri ile 

refikası bugün P.aris'e hateket etmiş
ler ve istasyonda Hitler ve Von Rib
bentrop'un mümessilleri ile diploma
si mahfillerine mensup birçok zevat 
tarafından uğurlanmışlardır. 

Türk milletine çok yara_şan bu ülkü, onu, bütün bqeriyette 
hakiki: huzurun temini yolunda, kendine düşen medeni vazife
yi yapmaktş, muvaffak kılacaktır. 

Macqristan pleb· it 
yapılmasında ısrar ediyor 

Büyük türk milleti: on yıldanberi, giri§tiğimiz işlerde mu
vaffakiyet vadeden çok tıözlerimi işittin. Bahtiyarım ki, bu söz -
lerirnin hiç birinde, milletimin, hakkımdaki itimadını sarsacak, 
bir isabetsizliğe uğramadım. 

• Bugün, ay~.' inan .. v~ katiyetle söJ-.'!üyor~m ~i: mil~_i ~-lküy~, 
tam bir bütünlukle yurumekte olan turk mılletının, buyuk mıl· 
let olduğunu bütün medeni alem, az zamand~, bir kere daha, 
tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki, türklüğün unutulmu§ bü
yük medeni v~s.fı v7_ büyük med~ni kabiliyeti, bund~n. soı:~aki 
inkişaf 1 ile, atının yuksek medenıyet ufkundan, yenı bir gunq 
gibi doğacaktır. Müzakere uzarsa bunun avakıbinden 

Çekoslovak hükümetini mesul tutacak 
Türll mille~i: 
Ebediyete akıp giden her on senede, bu biiyük millet bayra

mını, daha büyük şereflerle, şaadetlcrle huzur ve retah içinde 

Budape§te, 28 a.a. - Dün akşam Prag hükümetine tevdi edi
len Maciiristan'ın cevabi notası hakkında Macar Telgraf ajansı-
nın diplomatik muhabiri'Jöyle yazıyor: • 

kutlamanı, gönii1den dilerim. J 
Ne mutlu türkiim diyene. 

\.. 

"Plebisit me&le.si hakkında macar 1 ' 
Jıükümeti bıdayette bildirdiği noktai J · 1 K H ' k 
naz~ııda ısrar eı.n:~tedir. Plebisit h~.k- a po n a r a n ton - · a n e u 15 kı bilhassa son hadiselerden sonra ru • 

ten milleti için ihmal edilemez. Bu h~- d • · 
1 

k • ı 
diseler.Pr~g hükümetinin vakayiin ser em 1 ryo Un U estı er 
bestçc ınkişafına kuvet kullanarak ma-

<Başı lJnd say/ada) 
Böyle bir zafer, bir fi.niyi hangi 
§ahıi saadetlere eri§tirmez? Ha
yır, türk milli kurtulufUDUD kah
ramanı ve ba§buğu, bu zaferini 
daha çetin ideal cihatlannda .... 
dece bir silah telakki edecek ka-

ni olmak için rüten idaresinde bir hü- ' 

=~:::!~=~bileçekinıne- Amerika Çin'de kendi haklarının 
Müzakereler çabuk bitmeli ÇİğnenmeSİne razı· olmuyor . 
Muar notaaı, neticede çek0ı5lovak 

hükümetini müzakereleri süratle bitir· 
miye resmen dav.et etmekte ve müza -
kerelerin uzaması neticesinde vukuu 
melhuz hadiseelrden bu hükümeti me
sul tutacağını bildirmektedir. Bu da • 
vetin ehemiyetini anlamak için ayrıla~ 
mıntakalardaki vazıyetın vchametını 

gözönüne getirmek kafidir. Şimdiye 
kadar kaydedilen gecikmeye de vazi -
yetten haberi olmıyan Prag hükümeti 
tarafından sebebiyet verilmiştir. Ma • 
car hükümetinin cevabi notası, bu iti
barla Prag için bir ihtar mahiyetinde
dir. 

Çekoslovakya mesuliyetinin veha • 
metini idrak ettiği takdirde icap eden 
bütün tedbirleri alması ümit edil • 
lebilir. Yeniden vuku bulacak gecik -
meler yalnız hali hazırda vahim neti • 
celer tevlit etmekle kalmaz. İstikbalde 
de müsa4t bir inkişafa mani olabilir. 

. Jd" d" ... ·• dar inkilabcı da olmalıdır. Ata-Tokyo, 28 a.a. -' Domei ajansının resmen bi ır ıgı,ne gore 
H ke nun fak türk, o muğcizedir. 

Kanton - Hankeu demiryolu dün öğleden sonra an u - Fakat bir kahraman, bir bq-
riben 80 kilometre cenubunda kain Sioning'de japon kıtaatı ta- buğ ve bir inkilabcıya, cihanı 
rafından katedilmiştir. hayrete düşüren böyle bir eseri 

l }apon)·s'nı~ Çin ~aı.-kındaki vücude getirmek için de türk 

1 
.. .. ı sı)·a.lfel.ı milleti lazımdı. Atatürk, inkili.p-

K U ( U K D 1 ~ HA 8 ER l ER Tokyo, 28 a. a. _ ~~men.bildi.rl.~di: larmı yaparken, onların hayati· 
ğine göre jaPon huku~~ı, 3. ı~ıncı yetini türk milletinin, herkesten 

X Vat-§ova - Fransız sosyalistleri. teşrinde Japonya'nın Çın dekı sıya - ve hepimizden çok kendisi tara• 
nin organı olan Lö Popüler gazetesi, f setine müteallik bir beyanname neş - fmdan tanınan faziletlerinde ..., 
24 ilktcşrin tarihli nüshasında Polon • retmek tasavvurundadır. ramı§ ve bulmuttur. 
ya aleyhinde neşretmiş olduğu bir 1 Zannolunduğuna göre, bu bcyann~ - iki cümlemizi tekrar edelim: 
makale dolayısiyle bütün leh arazisin- , me, hükümetin p~~ - Kay - Şek ıle Atatürk vatanı, zaferi ile; milleti 
de müsadere edilmiştir. katiyen diploması munase~~e~lerd~ bu- ise, inkilapları ile kurtannıftJr. 

l ~ devam cdecegını teyıt e- c·· h • ·1 k lbl • d X Stokholm - Bu seneki nobel tıp ! unma~ga · • • um urıyetçı er, a erın e, 
mükafatı kimseye verilmemiştir. ı decektır. d 

1
· · zaferin fedakarlık ahlakını, ve 

Beyanname aynı zaman a apon - k f 1 d K l' • k'IA 
X Lizbon - Halihazırda burada bu- · · ' · Çin'de kominteme a a arın a, ema ızm ın 1 ap-

' yanın gayesı, yenı · · l f"k" d" · ı· · · h f lunan cenubi Afrika ittihadı milli mü· : . ·· da getirmek ol- arının ı ır ısıp ınını mu a a• 
ı karşı bır kale vucu d k b"" ··k · t 

dafaa nazırı B Pirov B Salazar ile - ·1e edecektir za e ere , uyu ınıayı amam-. · • · dugunu da ı dn · • ki d 
görüşmüştür. • ıynca ar ır. 

rin'deki amerikan men/ant.lerı 1 .Şimdi, he·p· beraber, on yedi 

Bugün orta Avrupa meselesi hal
ledilınif. Fakat Almanya müstemle
ke davasmı kapanmış telakki etmi
yor. lngiltere ve Fransa, müstemle
kelerini muhafaza etmek için bu de· 
fa ba§kalarmın nam ve he&abma Al· 
ma.nya'yı tatmin ebneyi düıünmek
tedirler. Bir defa hareket noktası 0 • 

larak Almanyanın müstemleke hak
kı tanınıyor. Fakat İngiltere ve 
Fransa, kendi müstemlekFlerini ve
remiyeceklerine göre, batka memle
ketlerin müstemlekelerini vermek 
teklinden baıka çare kalmıyor. Han
gi memleketin? 

Portekiz'in Afrika'da genit bir 
müstemleke imparatorluğu vardır 
ki~ bü.yük harptan cvelki devirde 
İngiltere ile Almanya arasında uzun 
pazarlıklara zemin olmuıtur. Afri
ka'mn §arkında Sugola ve garbında 

"Fransız - alman mukareneti, ba~ -
vekilin esaslı fikri olmuştur. Kendisi
nin bu babda malumatı varsa, bu mu • 
karenetin kıymeti ne olduğunu bilir. 
Gerek Almanya, gerek İtalya demok -
rasilerin yeniden siUihlanmalarını is
temiyorlar." 

Roma' ela 
Roma, 28 a.a. - Fransız Başvekili 

Daliidiye'nin Marsilya'da söylediği 
nutuk, Roma'da büyük bir alaka u
yandırmıştır. 

Eski Rüten başveiklinin ma
.mniyeti re/edildi 

Prag, 28 a.a. - Partamento komis
yonu, hakkında şahsi bir gik5.yette 
bulunmuş olan Karpatlaraltı rusyası 
sabık başvekili mebuslar.dan Bradi'
nin. teşrii masuniyetini refe karar 
vermiştir. 

X Roma - At. yanşlan esnasında \t 1 h kek 
yüzbaşı Guticrrey, 2.44 metreden atla- To~o is a. a. - Çin'de amerıkan mı yon, epınız, kadın, er Yd 

hukukun'a hak,ız yere yapılmak~a 0 • çocuklar, O'na ' dönünüz; her 
mak suretiyle dünya yüksek atlama re- lan müdahalelere bir nihayet verılme- isimden mukaddes olan Atatürk 
korunu kırmıştır. Bundan evelki rekor ıi için A~erika hükümeti tarafından adına ahdinizi tekrarlayınız : 
1933 senesinde 2.38 metreden atlıyan ·1 · ı t • • 

l'apon hükümetine v. e.rı mış 0 an no a, Cümhuriyetriyiz, milliyetcıyız, Kont de Castries tarafından tesis edil· l d h ~ 
siyasi J'apon ınahafı ın e ayret tev • devletciyiz, laikiz, inkilabçıyr.z. mişti. 

Mozambik bu küçük devlete layık 
görülmiyen geni~ memleketlerdir. 
Büyük harptan evel, Almanya lngil
tere'yi tazyik ettiği zaman, İngiliz 
devlet adamları, İngiltere'nin ''en 
eski müttefiki" olan Portekiz'in bu 
müstemlekelerini Almanyaya pe§· 
ke§ çek:miılerdi. Garjptir ki o zaman 
da Jngiltere için bu pazarlığı idare 
eden bugünkü baıvekilin babası Co
zef Çemberleyn idi. Portekiz İınpa
ratorluğunun lngiltere ile Almanya 
arasında paylaıılma&ı üzerinde 1898 
6enesinde itilaf hasıl olduğu halde 
bu itilaf tatbik edilemedi. İngiltere 
ile Almanya denizlerin hakimiyeti 
için rekabete gİrİ§tiler. Ve 1912 se
nesine kadar itilaf feshedilmemekle 
beraber, dosyalarda kaldı. 1912 se
nesinde almanlar bir defa daha te
§ebbüse giri§tiler. Ve 1913 senesin
de iki devlet itilafın tatbiki için an
l~tı. Fakat tatbikine geçileceği sıra
larda harp çıktı. 

Şimdi anlaşılıyor ki 1898 ve 1913 
itilafnameleri tekrar dosyalarından 
çıkarılıp tetkik edilmektedir. 

Görülüyor ki Jngiltere ve Fransa 
aulhun kofuıımaşı için büyük feda-

Roma'da Daladiye'nin cesaret gös
tererek her şeyi açıkça ortaya koydu
ğu söylenmektedir. Başvekilin Al
manya ve İtalya hakkındaki sözleri 
ve Fransa'nın bu iki memlekete karşı 
ittihaz ettiği tarzı harekete dair iza
hatı memnuniyetle kaydedilmektedir. 
Son Avrupa buhranı esnasında komü
nistlerin tarzı hareketlerine dair baş
vekilin beyanatı manidar addedilmek
tedir. 

Alman gazetelerine göre 
Berlin, 28 a.a. - Gazeteler, ilk ta

bılarında Dallidiye'nin nutkuna mü
him bir yer ayırmaktadırlar. 

Lokal Ansoyger, diyor ki: 
.. Daladiyc anlaşmak hususundaki 

karlıklara katlanmaktadırlar. Fakat 
bu fedakarlıklar daima batka dev
letlerin nam ve heaabma yapılmak
tadır. 

A. Ş. ESMER 
~---------------Not: Ahmet Şukriı Eımer'in 15 yılda 
Türkiye'nin dış politikasını hülisa eden 
"Lozan - Montrô • Hatay" baıhldı yazısı 
bugijnkü ilivcmizdedir.. 

·ingiliz -
. 
lla.lyan 

anlaıması 

Gelecek ayın onbe~ine 

doğru meriyete girecek 
Londra. 28 a. a. - B. Çemberlayn'

in ingiliz - İtalyan itiUifınr meriyet 
mevkiine koymak hakkındaki bükü • 
met kararma 8 ikinci teşrinöe kıralın 
nutku üzerine başlıyacak olan mtiza. 
kereleri müteakip <lerhctl bildireceği 
zannolunmaktadır. 

Rana misakı ahkamının meri ola -
cağr tarihin 15 ikinci tqrin tarihine 
pek yakın olacağı rivayet edilmekte • 
dir. Mesele, İngiliz kanunu csınieinin 
amir olmadığı bir tasdik metıelesi ol -
mayrp parlamentonun hükümetin ha
rici siyaseti hakkında beyanı mütalea 

lit etmiştir. . • ' Bu and bu topraklarda milli 
X Belgrad - Başvekil ve Hariciye Bu mahafil, Amerika efka~ı ~mumi- varlığın, :nilli hüriyetin, tan ve 

nazırı Stoyadinoviç, İngiltere'nin Bel • yesin in japon davasını daha ıyı kavra- refahın insani bütün değerlerin 
grad sefiri Sir Ronald Kamp be il ile mak yolunda bir seyir takibcttiği zan- müdafaası demektir. 
Yunanistan'ın Belgrad elçisi Bibica 
Rosetti'yi kabul etmiştir. ıunda bulunuyordu. Bugün sevininiz, kotunuz, eğ-

. Bu mahafil, Amerika'nın bu hare • leniniz. Yarın gene dünkü fevk 

Almanya Litvanya 

_ticaret anlaşması 
imza olundu 

Berlin, 28 a. a. - Almanya ve Lit
vanya iktisat heyetleri; ~r9cmbe gü
nü bir itil.if akdetmeğe muvaffak ol -
muşlardır. İktisadi itiUi.flarla tediya
ta müteallik olan itilaflar, 1 ikinciteş
rinden itibaren südet memleketlerine 
teşmil -edil~ektir. Heyetler, aynı za • 
man<la mlibadelelerin hacmini arttır
mağa karar ':ermi9lerdir. 

İspanya'd~ ölen İtalyan 
_gönüllüleri 

. ketini İngiltere'nin mümasil bir hare- ve hamle ile, yirminci yıldönü· 
ketinin takip ve bu suretle müzakera - münü hazırlamıya ba~lıyacaktı
ta yeniden giri~ek imkAnını tehli - , nız. 
keye ilka etmcsınden korkmaktadır. F. R. AT AY 

. 

OSMANLI. BANKASI 
T.iirkiyc Anonim Şirketi 

. Sermayc~i: 10.000.000 İngiliz 1ira"'ı 

TÜRKlYENİN BAŞLICA ŞEHİRLERİLE 

Paris, Mareilya. Nis, Lonıdra ve 
Mısır, Kıbrıs, Irak, İran, Filistin ve 

ŞUBELERİ 

Mançester'de 
Yunanistan' da 

etmesine imkan bahşedecek bir celse Roma, 27 a.a. - İtalyan matbuatı 
akdetmektir ve bu Roma itilafı hak - Ebre ~phesindc ölen italyan gönüllü
kındaki karar, b~ siyasetin esaslı nok- lerinin 22 inci 1,istesini neşrediyor. 
talanndan biridi:ı:,. ~ Listede 36 isim 9kunmaktadıı:. 

Yu~~~İlavya. Romanya, Suriye ve Yunanistanda Filyatleri vardır. 

Her türlü Banka muameleleri yapar. 



"" 
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Bayramda, Nazilli kombinasının donatı/mı§ kapısı 

CÜMHURİYETİN 15. İNCİ 
YILDÖNÜMÜNDE EGE 

Bir bayram gününü birçok muhte
lif yerlerde geçirmek, az bulunur bir 
mazhariyettir. Biz seyahatimiz esna
emda bu zevki de tattık. Aydm'a 29 
ağustos akşamı gelmiştik. Bütün şe
hir süsleniyor, gardenparti için ha
sırla.nan Orduevi bahçesinde büyük 
bir faaliyet göze çarpıyordu. 

Ertesi sabah şehirden erken ayrıl
tlrJc. Bu sefer de, kurulan takların 
eoıı nıoksanlan tamamlanmakta idi. 
En yeni vıe güzel elbiselerini giymiş 
Aydmltlar, geçit resminin yapılacağı 
J'ICle gitmek için hazrrlanıyorlardı. 
Esnafııı ilk işi, kepenkleri kaldırınca, 
iıfillddhım.ı bayraklarla donatmak olu-
J'Oı'du. 

Nazilti"ye kadar olan köylerde ay-
• haL Nazilli'de geçit resmi başla
mak üzere idi, Karacasu'ya geldiği
miz 2:aman da, henüz bitmişti. Kzıl
cabölük'te, sokakları, bayram yapan 
balltla dolu bulduk. Denizli'de ise, 
Balkevinde verilen temsili gördük ve 
wduevinin güzel bahçesinde yapılan 
gardenpartide bulunduk. 

İ 
i"''""""'"'"r""Q"'z'"a .... n.~. hşkan olan o sevimli insanların bayi ramma iştirak etmeyi ne kadar ister-

dim ... Bu bayramr hayalimde canlan
dırıyorum ve gözümün önüne her 

1
. Samı·h ı· :.ki'nn .... ,111 1 şeyden önce çocuklar_ sarışın, fakat ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... ~.~!~ ~~~iı;r!,!f~ffz~~e!~~~~7a;~e:!~r~~; 
Şimdi 0 yangın yerinde, Balkanlarda O çocuklar ki, gözlerini dünyaya 
eşi bulunmıyan bir kültürpark, İz- cümhuriyet devrinde açmışlardır ve 
mir'i aylarca müddet neşeli bir dü- cümhuriyeti son nefeslerine kadar 
ğün evine çeviren güzel fuar yükseli- korumayı daha şimdiden kendilerine 
yor. Şehirde, harp öncesinin atlı vazife bilmişlerdir... Her yolcuyu 
tra.mvayiyle değil, rahat otobüslerle, ''Merhaba f Uğur ola!..." diye selam
elcktrikli tramvaylarla, körfezde de lıyan çocuklar, bugün yumuk ellerin
en modem, en ~el vapurlarla seya- de kırmızı-beyaz bayraklarla, "Yaşa
hat ediyorsunuz. Harpten önceki tz- sm Atatürk 1 Yaşasın Cümhuriyet !" 
mir'i görmemiştim. Fakat güzel diye bağırıyorlar ve yaşlarının küçük
lzmir•i, hatta yalnız !zmir'i değil, lüğü yüzünden daha çok sevimlile-

gez<li gw im bütün yerleri cümhur· t şen büyük bir ciddiyet, büyük bir ve· 
' ıye k l .. 1 · • ld 1 b w devr' den önce g" emedigw ime b' t k . ar a, goz erını ay yı ız ı ayraga 

ın or ır e d"k k İ 'kJA .. ·· 
sebepten müteessifiın: Aradaki mu- ı ere stı al marşrnı soyluyorlar: 
azzam farkı kendi gözümle görerek " ... Korkma sönmez bu şafaklarda 

ölçemediğim için... yüzen al sancak ... " 
Bereket versin ortada rakamlar var. Hayır ... Korkmuyoruz! Atatürk'ün 

O rakamlar ki, tok sözlü insanlar gi- yarattığı, prensipleriyle, direktifle
bi, daima doğruyu söylerler: riyle yuğurduğu bu güzel yurt, bu 

• • • İzmir denince, hatırınıza ilk gelen genç ve gürbüz millet ebediyen yaşı-
Ege havalisinde mim bayramların mahsul, üzüm ve incirdir, değil mi? yacak .... 

laaeust bir minası, ayrı bir ehemmi- 1923 de 33.600 ton olan üzüm istihsali, 
yyeti vardrır. İstilanın acısını çekmiş 1937 de 45.000 tonu bulmu~tur. İncir riiiiiiii 
olan halk, bu sayılı gu··n1eri iki katlı için aynı hal: 1923 deki ıs.160 tonluk 11 e· . . f GÖZ 
pk ve heyecanla kutlar. Orada bir ıstı a e mu a 1 • 1937 e 7.000 ton ••t h · "hs"l k b"I d 3 1 1 ırıncı ıını 

de'\'rin başlangıcını anlatmak için lzmir'de, senede 14 milyon kilo mu e assısı 

kullanılan şu kelimeyi sık sık işitir- zeztinyağ.ı .çıkaran 109 fabrika bulun- Dr Sıtkı Fırat 
· · t · d dugunu bılıyor muydunuz? • anız: stır at ... 

Bence, "İstirdat" m iki manası var: Gene İzmir' de senede 1.065.360 met- Muayenehanesini SAMSUN 
Bcı kelime, güzel Ege havzasının re kumaş ve 1.124.356 metre bez ya- dan ANKARA'ya nakletmiş-
hem düşman istilasından, hem de os- pan bir fabrikanın bulunduğunu işit- tir. Kabul saatleri: 
mantı devrinin onu içine attığı uy- ınişmiydiniz? g .. 12. 13,5 _ 19 
Jcudan, rehavetten geri alınışını, kur- Ziraat ve ticaret sahasında işlerin Anafartalar Kınacı han 
tarıhşmı anlatıyor. tstirdattan biraz iyi gittiğini anlatan en dakik baro- karşısı Talas aparbnan. 7825 
IOD.ra da cüm.huriyet devri başlar. Bu metre, bir vilayetin bütçesidir. İzmir 
devir içinde neler yapıldığını fırsat vilayetinin 1924 de 1.319.169 lira olan 
düştükçe anlatmıştım. Bunun tesirle- tahsilatı 1937 de 2.481.723 lirayı bul
rini yalnız ekonomik, kültürel veya muştur. 
sosyal sahada değil, gündelik hayatın Bu paranın hemen hemen hepsi sr
her safhasında görebilirsiniz. Eski hat, ziraat, maarif, nafıa ve sair işle
devirle yapılan mukayeseleri gene E- re harcanmıştır: 1924 de bu işlere ya
gelilerin ağzından dinleyince hayret tırılan para 1.181.697 lira idi. 1937 de 
edersiniz. Yolumuz bizi İzmir, Balı- ise yekO.n 2.202.550 lirayı bulmuştur. 
kesir, Manisa, Aydın ve Denizli vila- • • * · 
yetlerinin hudutları içinde dolaştır- Cümhuriyetin on beşinci yıldönU-

Go• • z Mütehassısı 
Dr. Necip Yasar 

Yenişehir Atatürk Bulvarı Kı
zılay bitifiği Sönmez apartmanı 
No: 8 de hastalarm.x kabul eder. 

Cumartesi günleri saat 14-20 di-

ğer günler 17,5 - 20 7989 
dL Her vilayet, her belediye, birbi- miinü kutladığımız bu tarihi günde, 
riyle yarış edercesine imar ve inşa ile Ege havzasında bulunmayı, tabiaten 
meşguldü: Her tarafta, ekserisi mek- şen, neşeli, doğuştan yurtsever v-e ça
tep olamak üzere, birçok yeni binalar, 

g~~ köprü~~ mun~zam yollu y~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 
pılıyor, her ziraat mmtakasında en 1 1 
yeni usuller tatbik olunuyordu. Zirai K 1 K •• Ü ı• ı 
kredi kooperatiflerinin büyük fayda- 0% u om r ş er 
larını, onların hem ortağı, hem baş 
müşterisi olan köylülerin ağzından T A ş 
i§ittik. Kurutulan kocaman Cellat gö-
lünü gözümüzle gördük. Yer yer yük- e e • 
selen fabrikaları göğsümüz gururla 
kabararak dolaştık. Ege'yi kasıp ka
vuran aşayişsizliği, uzak devirlerin 
efs~elerini dinler gibi, hayretle din
ledik. Rahat trenlerde seyahat eder
ken, artık kendilerine "ekmek" bula
mıyan deve katarlarına, yakında tari
he karışacak bir devrin son "mümes
sil,. }erini seyreder gibi baktık. 

* * * 

Bazıları, lzmir'in büyük harbden 
önceki halini anlata anlata bitiremez
ler. Cümhuriyetin İzmir'i bir yangın 
yeri olarak ele aldığını unutmıyalmı. 

Sermayesi : 

i h ti yat Akçe 
İdare Merkezi 
Genel Direktörlük 
Zonguldak Bürosu 
Ankara Bürosu 
İstanbul Bürosu 

3.000.000, - T. L 
: 105. 458, 72 T. L. 
. . Ankara 

Kozlu - Zonguldak 
Gazi Caddesi 

Yenişehir • Ali Nazmi Apt 
İş Han - Galata 

Türkiye iı BankaSI A. Ş. laraf1ndan tesis edilmiılir 
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Yabancı memleketlerde Cümhuriyet Bayraını 

neşriyat 

Atatürk hakkında 
neşredilen eserler 

P.rogramı 

9.00 Cumhuriyet bayramı haberleri •e 
İstiklal marşı. - 9.10 Vakıflar mevzulu 
konferans. { vakı!lar idaresı tarafından). 
- 9.20 Muzık. - 9.30 Turk Ticaret banka
sı mevzulu bir konferans- (.banka tarafın
dan). - 9.45 Müzık {Halk turkulerı, plak). 
- 10 MeteoroloJİ mevzulu konferans (Me
teoroloji idaresı tarafından). - 10.15 Mu -
zik {Plak). - 10.30 Cumhuriyet devrinde 
saıl;lık propagandası ınevzuıu konferans 
(Sıhat ve içtimai muavenet vekaleti tara
fından). - 10.45 Muzık (.Plak). - 11 Ço
cuk esirgeme kurumu çalışmaları mevzulu 
konferans (Kurum taratından). - 11.15 
Mıuık (..t>lak). - U.30 lmparatorluk dev
rınden ana vatanda kalan yollar ve cumhu
rıyet devrınde yapılan Yollar mev;ı.ulu kon
ferans (Nafıa vekaıeti tarafından). -1L45 
Muzık (.Plak). - 12 Turk hava kurumu ça
lışmaları mev.ı;ulu konterans (Kurum ta • 
rafından). - 12.15 Müzik (.Plak} - 12.30 
T. <,;, Merkez bankası mevzuıu konferans 
(Banka taraıındanJ. - 12.4!ı Muzık (Plak). 
- 13 T. C. Zıraat bankası mevzulu kon
ferans (Banka tarafından). 13.15 Bayram 
merasımi gec;lt resmı. (Alandan nakil). -
16 Medeni kanunumuzun ana prensipleri 
mevzulu konteraus (Adlıye vekaletı tara
fından). - lb.15 Muzik tOperet, plak). -
17 tıeıecelı. harplerde hava muharebesi 
mevzulu konıerans tM. M. Vekaleti tara -
fından). - 17.15 Muzık (.Plak). - 18 Be -
ıecııyeıer ve şenircuık mevzulu konferans 
(JJanılıye ve>ı:aletı taraun..ıan). - ıs.ıs 
1'11.u.ı;ık l..t'lakJ. - 19 Turkıye lş bankası 
mevzulu kontcrans (Banka tarafından). -
19.15 haberler ve arapça soylev. - 19.30 
Mıizık ('l ango • plak). - 19.45 'l lirkiye'nio. 
kuveti umumı sulh için lazımdır. Mevzula. 
konferans (Hariciye vekateti tarafından). 
20 Hafif Mlizik (!'lak). - 20.15 Ti.irk Dil 
inkılabı mevzulu konferans (Tıirk Dil ku
rumu tarafından). - 20.30 Müzik (Saz e
serleri). - 20.45 Cumhuriyetten evcl ve 
sonra derniryolları işletme zihıııyeti ve sis
temi (Nafıa vekalctı tarafından). - 20.45 
Müzik (Cazbant). - 21.15 Devlet borçlan 
ve iktisat siı;temimiz mevzulu konferans 
(Maliye vekaleti tarafından}. - 21.30 Mü
zik (Plak). - 21.45 Cumhuriyette ic ve dış 
ticaretimizi emniyet altına alan tedbirler 
mevzulu konferans. (lktisat vekaleti tara
fından). - 22 Müzik (Plak). - 2'2.15 Ha .. 
berlcr. - 22.25 Konser. (Eski türk beste ... 
karları vehalk türkı.ilerinden seçilmiş eser
ler. (Koro ve solo). - 23.30 Etibank mev
zulu konferans (Banka tarafından). -23.55 
İstiklal marşı. - 24 Son. 

Bir kütüphaneye sığmiyacak kadar fazladır 
Dahiliye Vekaleti Matbuat U-1 
mum müdürlüğünün "Yabancı/ 
göziyle cümhuriyet türkiyesi" 
adlı eseri 

Matbuat Umum müdürlüğü cümhu· 
riyetimizin on be~nci yrlmı kutla
dığımız bu günlerde inkrlap kü
tüphanemize çok değerli bir eaer 
kazandırdı: Yabancı gözüyle 
cümhuriyet Türkiyesi ..•. 

Eser, Atatürk'ün vücude getirmiş 
olduğu büyük milli varlığın, bir
birini takip eden inkilap hareket· 
lerimizin yabancı memleketlerde 
bıraktığı akisleri toplamıştır. 
Dünyanın hemen biitün merkez
lerinde çıkan büyük gazete ve 
mecınualarm zaman "l:aman geniş 
sütunlar, hatta nuıohalar tahsis 
etmiş oldukları "Türkiye'' mevzu
u etrafındaki bu görüşlerin bir 
kül halinde toplanmış olması 
muhtelif bakımlardan takdir ve 
tebrike değer bir eserdir. 

"Yabancı göziyle Türkiye'' nin ha
zırlanışındaki gayeyi ifade ıçın 
eserin başına konan mukad·deme
de §Öyle deniliyor: 

"Türkiye cümhuriyeti tarihinin on 
beşinci yılına; tahakkuk etmiş 

büyiik emeller, realite olmuş 
lıulyalardan mürekkep "iş" lerle 
girmektedir. Kemiyet itibariyle 
mahdut olan bu zam.anın kalite 
Üzerinde vücude getirdiği tenev
vü milli hayatı olduğu kadar 
dünyayı da ala.kalandırmaktadrr. 

On beıinci senenin kadrosu içine 
giren mefhumların yan yana sı

ralanmaaı bile İn&ana nasıl bir 
harikuladeliık karıısmda bulun
duğunu izaha ki.fidir ~ 

Kerpiçten betona., çrknktan maki
naya, teokruiden li.yıklığa, mia
tiklikten müsbete, §eriyden me 
deniye, ~ağnı ve merıkep aırtm
dan raya, sarraftan ve tefeciden 
bankaya, ba.§rbozukluktan planlı 
İstihsale, ümitsizlikten ne§eye, a
narşiden nimaza, korkudan sev• 
gi.ye akın eden bir sosyetenin yer 
ver izhar ettiği manzaralar, ve 
geç.en her günün ufkunda bırak
tığı siluet bizim için olduğu ka
dar dünya için de alakalı bir 
mevzu halini almıştrr." 

Eserin mukaddemesinde bundan 
sonra orta çağdan itibaren tarih 
takip edilerek medeniyet dünya
smm imparatorluk türkiyesine 
kar§ı beslediği his ve bu hissin 
kaynaklan ve sebepleri tahlil o
lunmakta akla inanmıyan, tekni
ğe hükmebnesini bilmiyen bir ce
miyetin medeniyet dünyası karşı
ıomda düştüğü feci vaziyet anla· 
tıldıktan sonra şöyle devam olun
maıkta.drr: 

''On beş cümhuriyet yıhnda türkiye 
yabancıların bütün bu telakkile
rini kökünden yıkmış değildir. 

On bet asrın idrakini on beş yılda 
ymkmak eşasen mümkün değildir. 
Faıkat on beş.- senelik cümhuriyet 
hayatı bütün dünyayı alakalan
dD"lllif, Ankara kalesi cehil ile 
dolu karanlık bir dünyaya kar§ı 
J.§ıltlı bir alem gibi açılmıttır. Bu 
realitenin intibalarmı ''Yabancı 
gôziyle cümhuriyet türkiyesi'' ad
lı bir eserıcle toplamağı muvafık 
gördük. 

Yabancı müelJif ve muharrirJer §U 

aoın on be§ sene içinde türkiye 
hakkında pek çok yazı yazmı§

lardır. Sade Atatürk hakkında 
nep-edilenlerin sayısı normal bir 
kütüphaneyi dolduracak miktar
dan fazladır. Makalelerin mikta
n hakkında kati bir hesap Vet"

mek mümkün değildir." 
Eser. yabancı göziyle cümhuriyet 

türkiyui hakkmda yaz:ıJmr§ ya
zılan üç zaviyeden tetkik etmiı, 
daha doğrusu üç zaviyeden türki
ye hakkında yazılmr§ yazıları 
tasnifli bir şekilde iktibas ebnİ§· 
tir. 

a) Atatiirk'ün §ahsı, 
b) Ummnİjyetle inkilap hareketleri, 
c) Harici poli.tikadaki muvaffa.ki

yetler bakımından dikkate layık 
bir mevzu olan türkiye ... 

Zaman zaman gazetemizde tercü
meleri çıkını§ olan bu makaleler
den alınan lalettayin satırlarda 
da sarih ve va.zıh bir ifade ile an· 
)atılmaktadır ki genç cümhuriyet 
türkiyesi e§Siz bir dehanm eıpiz 
bfto eseridir. Hakkmırzda kalem 
lüriİten biit&ı dan,. mıiienifleri 

bu ha.kikat üzerinde birle§lni~ bu
lunuyorlar. Atatürk'ün ıahsı hak
kında yazı yazan tanmmı§ imza
lara gelince bunlar da Büyük Şef 
hakkındaki hayranlıklarını en 
parlak keHmelerle ifade etmekle 
gene bir hakikat Üzerinde duru
yorlar. Makalelerin çoğu "Gazi 
Mustafa Kemal türkiyesi'', "Mus
tafa Kemal'in türkiyesi", "Ata
türk'ün türkiyesi" gibi başlıklar 
taşıyor; sonra güzel hükümet 
merkezimiz Ankara'nın temsil 
ettiği azim ve iradeyi tebarüz et
tiriyorlar. 

Bunlan gören ve okuyan her tür
kün, her türkü sevenin, göğsü if
tiharla kabarır. Muazzam esere 
karşı duyulan umumi hayranlığm 
hararetli ifadeleri altm<laki im
zaların şöhreti bu iftiharı bir kat 
daha arhrır. 

Bu neticeleri Şef'e borçluyuz. 
"Türk milleti olmaksızın, tiirkiye 

cüınhuriyetin, Atatürksüz, türk 
milleti ve inkilabmı tasvire im
kan yoktur. Atatürk'ün ıahsında 
türk milletinin bütün yapıcı, ku
rucu ve koruyucu kudretleri ıa
hıslanmıttrr. 

hunun ifadesidir. 
Türk camiasmın i§tiyaklan, emelle

ri, yaratma kabiliyeti onda büyük 
imkanları fethetme ve tarihin 
seyrini geri çevirme ıeklinde te
celli etmi§tir. 

Atatürk'ün iradesi ile türk milleti
nin inkilapcı hamlesi ara.aında 
öyle bir mutabakat vardır ki; bu 
mutaıbakat kanunların ve yahut 
nazari telakkilerin üatündedir ve 
bakıiki mi.na.siyle bir milletin ru-

Atatürk türk milletinin bütün in.ki
lap hamlelerinde §ahıslannıı§ e
meli ve iradesi olarak göze çar. 
par. Pertevsizin güneşin huzme
lerini toplaması gibi, bir milletin 
ruhunu rubunda bulan deh8nm 
o milletin arzularına, i~tiyaklan
na rehber olması sosyolojik bir 
vakıadır.'' 

... ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııııııııııııııııtı. -
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Muntazam posta sel erleri yapılan hatlara her batla 
İstanbul' dan kalkan vapurların hareket cetveli 

- ( Galata ntımında.n ) 
sah ve pel"§embe günleri 

Karadeniz hattı saat 12 de pazar günleri sa 
at 16 da 

Cuma günleri saat 10 da (bu posta mevsimliktir. 
Doğru Trabzon' a gider) 

Bartın hattı 

lzmit hattl 

Mudanya hattı 

Bandırma hattı 

Korabiga hatta 

lmroz hattı 

Ayvalık hattı 

lzmir sür'at hattl 

·Mersin hattı 

- ( Sirkeci rıhtımmdan ) 
çarşamba ve cumartesi gün
leri saat 18 de 

- (Tophane nhtmımdan) 
pazar, salı ve perşembe 
günleri saat 9,30 da 

- (Tophane nhtımından) 
her gün saat 16 da (ikinci 
tetrinden itibaren haftada 
dört gündür.) 
Pazar günleri ayrıca saat 
8,30 da (mevsimlik tenez
züh postası) 

- (Tophane rıhtımmdan) 
pazartesi, çarşamba Ye cu
ma günleri saat 8,15 de 
(yeni vapurlar) 
Çarşamba ve cumartesi 
günleri saat 20 de (aralık 
postaları) 

- (Tophane rıhtımından) 
salı ve cuma günleri saat 
19 da 

- (Tophane rıhtımından) 
pazar günle~i saat 9 da 

- (Sirkeci rıhtımından) 
cumartesi ve çarşamba 
günleri saat 15 de 

- ( Galata rıhtımından ) 
pazar günleri saat 11 de 

- (Sirkeci rıhtrmından ) 
salı ve cuma günleri saat 
10 da 

-----------İİiİ ------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------: Kapotaj hatlarında muntazam posta seferleri yapılır. § 

:; Türkiye limanlarından bütün ecnebi limanlarına doğru = 
§ konşumento ile her nevi eşya kabul edilir. Tafsilat almak :E 
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Cümhuriyette sağlık 
duygusu 

Sevgili Büyiik Atamızın cümhu • 
riyet reJiminı kurduğundan beri, 
bir miJletin tarihinde pek de uzun 
bir müddet aayıJamıyacak, on beı 

yıl içinde bu rejimin aağlık sahaaın· 
da meydana getirdiği eserleri birer 
birer anlabnıya ne benim kudretim 
yeter, ne de gazetenin bana vere • 
bileceği yer yetiıir. 

türüyorlar • 
Vaktıyle bir evde çocuk bulaıık 

bir hastalığa tutuıunca haatalığın 
kardeılerine, komıulardaki çocuk • 
laı'cl bulatacakı kimsenin hatırına 
gelmez, çocuk evde tutulur ve çok 
defa haatalıktan kurtulamazdı. Şiın
di bir çocuk hasta olunca anası, ba • 
bası hemen hastaneye götürüyor, a
man bunu kurtarınız, ötekileri de 
hastalıktan koruyunuz, diye yalva -
rıyor. 

Zaten bu eıerler, gözümüzün ö
nündedir. Bir kere, cümhuriyetin 
battehri, modern Ankara, burada 
aağlık ıahaaın-da, artma hastalığına 
kartı kazanılan baıarmm mahıulü
dür. On beı yıl önce, aıtma hastalı -
ğmdan kavrulan eıki Ankara ço
cuklarmın halini hatırhyanlar yeni 
Ankara'nın kırmızı yanaklı gürbüz 
çocuklarmı görünce bu on beı yıl 
içinde cümhuriyetin yalnız sağlık 
bakunından ne kadar büyük eıer 
verdiğini takdir ederler. 

Cümhuriyetten önce, yıları ve 
yatakları ıiımlikinden pek az olan 
hastanelerde bir çok yataklar boı 
kalırdı Şimdi hastanelerin yatakla· 
rı, hastanelere girmek istiyenlerin 
sayıaına yetifmiyor da cümhuriyet 
hükümeti gelecek on yıl içinde on 
yedi bin yatak temin ebnek Üzere 
yeni sağlık programı hazırlıyor. 

Bu ihtiyaç hastaların sayısı art • 
masından mı? Asla l Hekimlerin 
hepsi pek İyi bilirler ki Türkiye hal
kı timdi on bet yıl öncekinden da • 
ha sağlamdır, hastalar daha azdır. 
O halde? 

Cümhuı iyetten Önce adı bile bu · 
lunmıyan Sıhat ve içtimai Muave -
net Vekaletinin o güzel binaaı, An
kara'nın koıkoca Nümune haatane
.i, Hıfzıaaıhha müeaseaeai, diapan • 
serleri, Ankaranm bol ve temiz au • 
yu ve hepsini ıaymıya imkan olamı
yan daha baıka sağlık işlerinin hep
ai cümhuriyetin halk sağlığını ne 
kadar iyi düşündüğüne birer ıı:.hit • 
tir. 

Fakat, cümhuriyetin sağlık eser
leri yalnız Ankara'da değildir. On. 
lan memleketin her tarafıll'da gö • 
riirsiinüz. Türkiye'nin hangi tehrine 
hangi kaaabaama gitseniz orada bir 
aıbna mücadelesi yahut trahom mü
cadelesi heyeti yeni bir hastane, 
bir veya bir çok dispanser bulursu
nuz ve bunların cümhuriyet reji • 
minden önce bulunmadığını öğre -
nirainiz .•• 

Ancak, cümhuriyetin sağlık sa • 
hasmda en büyük eseri o büyük teı
kilitın, sayılamıyacak kadar çok 
müeateaelerin °hepsinin üstünde ola
rak, millette uyandırmıt olduğu 
eağlrk duyguaudur. Cümhuriyetten 
Önce bu memleketin halkı sağlığın 
deierini bilmezken timdi her türk 
aağlıfı korumak için ailesinin üzeri
ne tİbtiyor, elinden geleni yapmıya 
çalıfıyor. 

İhtiyacın artması halkta sağlık 
duyguıunun uyanmaıındanchr. Da • 
ha yakın vakitlere ka·dar veremli 
bir hastayı ailesinin arasından çı • 
karmak, aanatoryoma, yahut hasta
neye götürmek ayıp sayılırdı. Tifo-
ya yahut zatürreeye tutulmuı bir 
hastayı hastaneye götürmek hatıra 
gelmezdi. Haataneler ancak kimse · 
ai olmıyanlar içindir diye sanılırdı. 

Şimdi evde biri hasta olunca ai • 
lesi hemen hastaneye koıuyor, hali
ne göre parasız yahut Ücretli bir 
yatak iıtiyor. Çünkü hastaya has
tanede evindekinden daha iyi bakı
lacağını, hastalık bulaşık ise, evde 
kalanların kurtulmuş olacağı bilgisi 
yerleşmiıtir. 

Belki garip görürsünüz, arada sı· 
rada gazetelerde hastaların hasta -
nelerde yet" bulamadıkJan yazıları· 
nı gördükçe ben seviniyorwn. Çün

kü, daha pek eski zamanda değil, 

yakında hastaları hastaneye yatır -

mak için hekimler tetvik ederlerdi. 

Şimdi haatalar kendilerine yetiıe -
cek yerleri olmadığı için hastane 
hekimlerine çıkıııyorlar. 

Vaktiyle, pek de eski J.;,. ............ 
.a- .a ... 411, llJr yerde bulatık hastalık 
çıkınca hekimlerin tatbik edecekleri 
aailık tedbirlerine karıı halk adeta 
eflenirdi. Hastalıktan koruyacak a -
tdan yaptırmaktan kaçınmak iati . 
yenler pek çok olı.ardu. Şimdi bula . 
tık hastalık çıkınca halk kendiliğin
den atı yerlerine kotuyor. Anneler 
lriiçücük çocuklarını kucaklarma a • 
larak, hastalığa karıı atdatmıya gö-

Sağlık müesseseleri kurmak, has
taneleri çoğaltmak, zaman ve para 
iıidir. Halbuki sağlık duygusunu u
yandırmak halkm fikrinde, dütü· 
nüı tarzında inkılap hasıl etmekle 
olur. Zaman ile para bulunur, fakat 
inkılabı ancak büyiik adamlar yap
tırabilirler. Onun için, cümhuriye • 
tin aağlık aahasmda en büyÜk eae
ri halkta aailık duygusunu uyan • 
dırınıı olmasıdır. G. A. 
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... Coaık Esirgeme Kurumu neırlyalı 

COCUK 
12 Yat ile 17 Yat arasında bulunan ve ilk okuJların son iki sı

lllfları ile orta okullarda tahsil eden yavrularımızın hem ar ve 
~~biyat duygularını kuvetlendinnek hem de bilgilerini zihinle
rını yormaksızın fazlalattırnıak için Çocuk Esirgeme Kurumu 
tarafından çıkarılan (ÇOCUK) d · · f" b. t b d"I ergısı; ne ıs ır surette a e· 1 

en ve bütün kütüpanelerde yer tutacak bir kıymette bulu-
nan yegane gençlik dergisidir. Bütün okul öğretmenleri ile ana 
Ve babalar çocuklarımıza p d ··k b"" ·· ) · d"l k _ _ . . e agoJı utun ıart ara rıayet e ı • 
ıne . u~ere guzıde bır tahrir heyetinin himmeti ile çıkardan bu 
dergıyı okutmalı ve aevdinnelidirler. 

ANA 
Çocuk Esirgeme Kurumu aynı zamanda "ANA" adlı bir aylık 

~il~ dergisi çıkarmaktadır. ANA tehir ve köy ailelerinin bilgi 
ıhtıyaçlarını tamamen kar~dadığı gibi okuyucularının edebi zev
kini de tatmin edecek ıe.·aiti tamamen haizdir Bundan batka a· 
Y•n moda hareketleri, evlerde yapılabilecek ev itleriyle ailelere 
müteallik apor tavsiyeleri bu derginin her aayııında yer almak • 
tadır. 

ANA onuncu sa.yıaıl"!'ia.n itihllren ta.nn\mıt kadın ronıancıları
mızdan .. Mükerrem Kamil Su"nun Düğüm adlı hi11i bir büyük hiki
y0aini de tefrika etmiye baılamııtır. Bütün evlerin zineti olan bu 
dergiyi bütün ailelerimize tavsiye ederiz. 

YURDDAŞ 
Yurdun yÜk&elmeııi yavrularmın gürbüz ve aağlam olmasına 

bağlıdır. Vatanın en hücra köıeainde aç ve muhtaç bir tek ço
cuğumuz kalmamalıdır. Bunu temine çalııan Çocuk Esirgeme 
Kurumuna Üye ol ve neslini sağlamlaıtır. Kurum 15 senede 
2.200.000 çocuğa yardım elini uzatmııtır. Bu mukaddes ıefkat ko
lunu kuvetlendir. 
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LOZAN'DAN 
>>>> << cc 

1923 
24 Temmuz 

9 Ağustos 
11 Ağustoı 
2 T. cvel 

Lozan muahedesi imzalandı. 
Halk Partisi kuruldu. 
İkinci Büyük Millet Meclisi toplandı. 
İstanbul itilaf devletleri iHalinden kur
tarıldı. 

6 T. evci 
13 T. eve! 
29 T. eve! 
29 T. eve! 

Türk ordusu İstanbul'a girdi. 
Kanunla Ankara devlet merkezi oldu. 
Cümhuriyet ilin edildi. 
Kemal Atatürk birinci Cümhurreiıi ıc
c;ildi. 

30 T. evci İcra Vekili eri Heyeti Relsliği'nin adı 
Başvekil olarak Cümhuriyet İcra Ve
killeri Heyeti kuruldu. 

1924 
5 K. sani Hafta .tStili kanunu kabul edildi. 

Askerlik müddeti azaltıldı. 14 K. sani 
l Mart Devlet tarafından dcmiryolu inşaatına 

başlanıldı. 
2 Mart 

3 Mart 
3 Mart 
3 Mart 

3 Mart 
18 .Mart 

8 N isan 
20 Nısan 

Parti grupı: hilafetin, ıer'iyc ve evkaf 
vekaletlerinin kaldırılmasını kabul etti. 
Dcmiryolu sıyaseti kanunlaştı. 
M edrcselcr kaldırıldı. 
Türkiye B!iyük Millet Meclisi hi!Sfetin 
ilgası, tedrisatın tevhidi, Ser'iyc ve Ev
kaf vekliletlerinin kaldırılması kanunu
nu yaptı. 
Hanedan hudut haricine c;ıkarıldı. 
Köy kanunu kabul edildi. 
$er'iye mahkemeleri kaldınldı. 
Cumhuriyetin teşkilfi.tı esasiye kanunu 
yapıldı. 

26 A~uıtos 
10 T. &ani 

İş Bankası kuruldu. 
Halk Partisi, Cümhuriyct Halk Partisi 
adını aldı. 

16 Subat 
Z7 Şubat 

1 Mart 
19 Nisan 

1925 
Türk Hava Kurumu kuruldu. 
Aşar kaldırıldı. 
Tütı.in rejisi satın alrndı. 

24 Ağustos 

Sumcrbank kuruldu (eski Sanayi ve Ma
adin bankas) 
Sııpka ı:iyi!Oi. 

5 T. sani 
25 T. sani 
30 T. sani 
26 K. evci 

17 Şubat 

8 Mart 
13 Mart 
19 Nisan 
22 Mayıs 
28 May11 
28 Haziran 

Ankara Hukuk Fakiiltcsi açıldı. 
Şapka kanunu kabul edildi. 
Tekkeler, türbeler, zaviyeler kapatıldı. 
Beynelmilel takvim ve saat kabul edildi. 

1926 
Tı.irk medeni kanunu kabul edildi (Türk 
medeni kanunu ile kadın. ailede ve ce
miyette medeni haklara kavuştu). 
Borçlar kanunu kabul edildi. 
Tiırk ecza kanunu kabul edildi. 
Kabotaj kanunu kabul edildi. 

9 Temmuz 
11 Eylül 

Emlak ve Eytam bankası kuruldu. 
Teşviki sanayi kanunu kabul edildi. 
Türk ticaret kanunu kabul edildi. 
Sehitlikleri imar cemiyeti kuruldu. 
Ankara otomatik telefonu itletmiyc a
çıldı. 

3 T. cveJ 

29 Mayıs 

15 T. cvel 

15-20 T. evel 

28 T. evci 
1 T. sani 

4 T. aani 

24 T. sani 

1 K. aani 
31 K. sani 

5 Niaan 

10 Nisan 

24 Mayıs 
9 Ağustos 

3 T. aani 

1 K. sani 
5 K. sani 

24 Nisan 
24 Mayıa 

Haziran 

8 Haziran 

8 Haziran 

30 K. aani 

22 Şubat 

16 Nisan 
8 Haziran 

11 Haziran 

30 Ağustos 

23 Mart 

26 Mart 

Niaan 

15 Nisan 
23 Nisan 
4 Mayıs 
4 Mayıs 

10 Mayıs 

1 Temmuz 

19 Subat 
23 Niaan 

Sarayburnu'nda ilk Atatürk heykeli di· 
kildi. 

1927 
Ankara - Kayseri demiryolu işletmiye 

açıldı. . p . • "k" • b"' .. k 
Cümhurıyet Halk artısı ı ıncı uyu 
kongresi toplandı. 
Parti kôn•resinde Umumi Reis Kemal 
Atatürk büyiik tarihi nutkunu okudu. 
Yurdun birinci nüfus sayımı yapıldı. 
İkinci Büyük Millet Meclisi ac;ıldı. Ke
mal Atatürk ikinci defa Rcisicilmhur 
scc;ildi. 
Ankara'da müze öniinde Atatürk heyke
li dikildi. 
Ankara'da zafer abidesi açıldı. 

1928 
Anadolu demiryolları satın alındı. 
Türk Kültür Kurumu kuruldu. 
C.H.P. grupunda laiklik esası ve teşki
liti esasiye kanununun dine ait hükıim
lcrinin çıkarılması kabul edildi. 
Teşkilatı esasiye kanunundan dine ait 
maddelerin B.M. Meclisince cıkarılması 
Beynelmilel rakamlar kabul edildi. 
Kemal Atatürk İstanbul Sarayburnu 
parkında harf inkılabını müjdcliycn 
nutkunu ıöyledi. 
Türk harfleri kanunu Bı.iy!ik Millet 
Melisincc kabul edildi. 

1929 
Millet mekte~lcri ac;ıldı. 
Mersin - Adana şımendiferi satın alındı. 
İcra ve iflas kanunu kabul edildi. 
Devlet memurları maa~larının tevhit ve 
teadulü kanunu kabul edildi. 
Zirai kredi kooperatifleri kanunu kabul 
edildi. 
Milli sanayii koruyacak kanun kabul e 
dildi. 
Topraksız c;iftciye toprak verilmesi ka
nunu kabul edildi. 

1930 
Ulusal Ekonomi ve Arttırma kurumu 
kuruldu. 
Türk parasının kıymetini koruma kanu
nu kabul edildi. 
Yenı beledıye kanunu kabul edildi. 
Tekaüt ka.nunu kabul edildi . 
Türkiye Cümhuriyeti Merkez bankası 
kuruldu. 
Ankara - Sıvas demiryolu ac;ıldı. 

1931 
Türk çocuklarınm ilk tahsillerini Türk 
mekteplerinde yapmaları kanunu kabul 
edildi. 
Uc;ıincü Bily{ik Millet Mccliai, intihabı 
f.cnilcmiyc karar verdi. 
Okillcrde metre ve kilo siıtemi kabul 
edildi. 
Tıirk Tarih Kurumu kuruldu. 
Fevıdpaıa-Malatya hattı işletmiyc açıldı 
Dördüncü Büyük Millet Mecliıi açıldı. 
Kemal Atatürk liçüncü defa Cümhur
reisliğine sec;ildi. 
Cı.imhuriyet Halk Partisi üçüncü büyük 
kongrcıi toplandı. 
Ankara-İıtanbul telefon konuı;ması baı· 
ladı. 

1932 
Halkevleri açıldı. 
Kütahya-Balıkesir hattı işletıniye açıldı 
Buğday kanunu kabul edildi. 5 Temmuz 

12 Temmuz 
26 Eylül 

Türk Dil Kurumu kuruldu. 

15 K. evci 
Türk Dili Kurultayı toplandı. 
Samsun • Sıvas hattı i§lctmiye a~ıldı. 

r 

4 Nisan 

27 Ni111t1 
25 Mayıs 
29 Mayıs 

KADAR 
1933 

Antalya'ya demiryolu yaprlmaaı kanunu 
çıktı. 
Adana - Fevzipasa hattı ahndr. 

12 Haziran 

Dış borc;lar mesele&i halledildi. 
Kömüre giden demiryolunun yapılması 
kanunu c;ıktı. 
Bakıra giden demlryolunun yapılması-

29 Haziran 
na ba!ilandı. • 
Sıvaa - Erzurum dcmiryolunun yapılma-

1 Ağustos 

2 Eylül 

sına başlandı. . _ 
Eski İstanbul Darülfünunu yerıne Turlı: 
Üniversitesi kuruldu. 
Ulukışla • Kayseri hattı bitti . .. 
Cümhuriyctin 10 uncu yılı buyük tcıa
hıiratla kutlandı. 

29, 30, 31 T. E. 

1934 
1 K. aani Türk inkıllibı dersleri biltun yüksek 

tahsilde başladı. . . . 
Balkan anlaşma misakı ımza edıldı. 
Balkan anlaı;ma miaakı Mecliı'te ta\· 

9 Subat 
8 Mart 

31 Mayıs 
dik edildi. d'd" d • 

11 İzmir • Kasaba ve tem ı ı emıryo an 

16 Haziran 
21 Haziran 
30 Haziran 

ıatın alrndı. . . 
İran şııhı Ankara'yı zıyaret ettı. 
Soyadı kanunu Mcclis'tc kabul edildi. 
Demiryolu Elbıg'a vardı. 

2 Temmuz 
18 Ağustos 

İran ıahı Tiırkiye'dcn aynldı. 
İkinci Türk Dil kurultayı Dolmabahc;e-

2 Eylül 

26 T. sani 

27 T. sani 

8 K. evci 

1 K. sani 
20 Mayıs 

1 Haziran 

20 Haziran 

16 Eylül 
21 T. evci 
23 T. evci 

21 Subat 
26 Mart 

26 Mart 

9 Nisan 
8 Haziran 

21 Temmuz 

4 Eylül 

8 Eylül 

7 T. sani 

19 T. sani 

15 K. evci 

1 K. sani 
5 Subat 

3 Nisan 

4 Niaan 

25 Mayıs 
30 Mayıs 

14 Haziran 

Temmuz 

9 Temmuz 

16 Ağustos 

17 Ağustos 
22 Ağustos 
14 Eylül 
18 Eylül 
20 Eylül 

1 T. evci 
8 T. evci 
9 T. eve] 

14 T. evci 
25 T. evci 

30 T. eve! 
8 T. sani 

20 T. sani 

14 K. sani 

24 K. sani 
1 K. ııani 

2 K. sani 

11 Nisan 

25 Nisan 

23 Mayıs 
22 Haziran 

24 Haziran 

24 Haziran 

27 Haziran 

28 Haziran 

29 Haziran 

29 Haziran 
15 Ağustos 

24 Ağustos 
10 T. evci 
29 T. eve! 

29 T. cvel 

dc toplandı. . . T 
Kadıkoy • Üsküdar ve havalısı ram-
vayları i:ılemiyc ba~ladı. . 
Bı.iyük Öndcr'e (Ataturk) sor~dı verıl
mcsi hakkındaki kanun Meclıı c;e kabul 
edildi. 
Lakap ve Unvanları~ kaldırılma~ı ~ak· 
kındaki kanun Meclııçe kabul edıldı. 
Türk kadınlarının mebus .seçme ve ~e- ' 
dlme hakkını veren Tcşkılitı esuıye 
kanunu tadilatı yapıldr. 

1935 
İstanbul Rıhtım şirke~! satı.n alındı. 
Kec;iburlu kıikürt fabrıkası ııletmıye a
c;rldı. 
Aydın demiryollarını~ satın ~hn~as~na 
dair mukavele Mecliste tııadık cdıl~ı. 
Ankara Dil , Tarih ve Coğrafya f~k~lte
ııinin kurulması kanunu kabu.l edıldı. 
Kayseri bez fabrikası işletmıye ac;ıldı. 
İkinci umumi nüfus sayımı ya~ıldı. 
E . d Dı'yarbakır demıryolu a-rganıma en -
c;ıldı. 

1936 
İzmir havaraıı şirketi _satın alındı •. 
Afyon • Karakuyu demıryolu hattı ıole-
miyc açıldı. . 

1 
• 

1 
• 

Bozanönü • bparta demıryo u ıı etmı· 
fe açıldı. . . 1 d 
Istanbul telefon ıırketı sat!n 1 rn. ı. 
Meşhut suçlar muhake~e~ı usulu hak-
kındaki kanun kabul edıldı. • • 
Montrö'dc boğazlar mukavelesı ımza e-

dildi. d Vlll T~ k" İngiltere Kıralı Edvar · ur ıye· 
yi ziyaret etti. 
Ankara ve İstanbul radyo ıirketleri 
devlete gcc;ti. Jd 
İzmit kiğıt ve kartol'!. fabriks~ı ac;ı 1• 
Scllüloz ve ikinci kigıt fabrıkalannın 
temeli atıldı. . 1 • l t • 
Filyos • Çatalağıı:ı demıryo u ıs e mıyc 
ac;rldı. ld 
Ankara 19 Mayıı ıtadyomu açı 1• 

1937 
Şark demiryolları satın ahn~r. . 
Partinin altı ana vasfı Teokı_lltı esası
ye kanununun ikinci !'ladde~ıne kondu. 
Karabük demir ve c;clık fabrıkuının te-
meli atıldı. 'k • 1 t . 
Ereğli mensucat fabrı ası ıı e mıye a-

çıldı. ı· ld 
Malatya bez fabrikası tem~ 1 atı 1.• 
Hatay'ın istiklali Cenevre de tasdık e-

dildi. • H • 'kili' Cenevre'de taııtik edılen atay ıstı 1 

Meclisçe de kabul olundu. . 
F . Meydanıekbez demıryolu evzıpaşa -
ic;lctmiye açıldı. . 
Türkiye - İrak - İran • Afranıstan ara-
sınrla dostluk paktı imzalan.dı. . 
Hekimhan • Çetinkaya demıryolu ışlet-
mcyc ac;ıldı. 
Trakya manevralsrı b~ş!adı. 
Trakya manevraları ~ıtt.ı. 
Niyon itilHı iınıa edıldı. . · 
N . . ·ı•f Meclisçe tutlk edıldı. ıyon ıtı .. ı d 
Türk Tarih Kurultayı topl~n ı. 
Catalağzı • Zonguldak demıryolu açıldı. 
Ege manevraları basladı. d 
N •11• b 1 fabrikası iıılctmeyc ac;ıl ı. 
azı ı asm . • 

Ege manevraları bıttı. • d'I k 
B C 1 .. 1 B r Basvekll tayın c ı ere • e.. aya . . 
veni kabineyi teckıl ettı. 
Ankara garı ac;ıldı. . , 
B k .1 C ı•ı Bayar Meclıs te progra-
aşve ı e " . i aldı 

mını okud\ı ve itunat rey. · . 
Cetinkaya _ pjvriği demıryolu ıılctme· 
ye açıldı. 

1938 
T '" k" ı k tran. Afraniıtan ara-
u~ f.ed- t~a k ~ukavelcsı tastık cdıldi. 

i1
znmfr ~c~f o~u ıatın a_lındı. 

Gemlik ıuni ipek fabrıkası lıletmeyc a-

'j;~~~~ Merinos fabrik11ı iıletmeyc •· 

c;ıldı. .. • k t" t 
Üsküdar ve KadıkoY ıu ııır e 1 u ın •· 
hndı. • t 

1 İzmir telefon tesıaat.mı_n sa ın a ınması 
mukavelesi tastik ~dıld~. 
İstanbul elektrik ıtırketı satın alındı. 
İstanbul elektrik ıirketinin utın alın· 
muı mukavcleai Mecliıı'te tastik edildi. 
Pazarlıksız satıl mecburiyeti hakkında
ki kanun Mecliı'tc kabul edildi. 
Toprak mahıulleri ofiıi kurulmaaı ka
nunu Mecliı'te kabul edildi. 
Avukatlık kanunu Mecliı'te kabul o
lundu. 
Cemiyetler kanunu Mccliı'te kabul e
dildi. 
Meclis'te yiizclliliklerin af kanunu ka· 
bul edildi. 
Beden terbiyesi kanunu kabul edildi. 
Divriği - İlic; demiryolu iıletmeye açıl· 
dı. 

Demiryolu Kemah'• vardı. 
Demiryolu Erzincan'da. 
İlic; - Erzincan demiryolu iılctmeye •· 
çıldı. 
Ankara'da yeni yapılan radyo verici lı
tasyonu c;alıımıya ba:ıladı. 

-5-

On beşinci yıl 
Bu sene ilk mektebi bitirecek ~ 

lan kızun 1923 de doğmamIJ-tı. Ge -
ne bu sene orta mektebe giren oğ • 
lum da doğmamııtı. Biri on iki ve ö
teki on üç yaıında•dır. Birincinin bir 
genç kız ve ikincinin bir delikanlı 
olmak üzere bulunduğunu gördük
çe on beı yaıını bugün bitiren Cüm • 
huriyetin daha yetİ§gin Olduğuna ae
viniyorum. Bu basit bir mukayesedir. 

Fakat, cüm.huriyetin il&nmda 
mektebe baılamıı olan çOcuklar 
çoktan hayata atıJmıılardır. O gün
lerde on beı yaımda bulun.anlan. 
yetiımelet"i bakı01ından, a,,ncak 
cümhuriyete maleaebilir.iz. Lalkin 
29 • 30 birincite§l"in 1923 pazarteai. 
günü, gece yarısında.ı sonra, o aık • 
f&Jn saat 8,30 da verilmİf olan cüm
huriyet ilanı kararını memlekete 
bildiren yüz bir pare topun ~ 
çarpan kalplerinin S"~ gibi, en te • 
miz vatan heyecanı ile dinlemiı olan 
o günkü otuz otuz beı ve bugünkü 
kırk bet elli yafın•dakiler cümhuri • 
yetten baıka bir devre mi mensup • 
turlar? Halbuki, çoktan vatan hu· 
dutları ötesine kaçml§ bir kaç va
tanıızdan bafka, genç veya ihtiyar, 
hangi türk, cümhuriyeti minnetle 
kartılamamııtı ! 

imdi, her türlü mukayese bQ!turt 
On bet cümhuriyet yılı, istisnaaız. 

hepimizin hayatımızda, bütün in1u· 

lap hareketleriyle birlikte, köklet • 
mit, duygulanmız ve düıünceleri • 
mizin mayası olmuıtur. Onbet aene! 
Dünkü, bugünkü ve yarmki nesilleri 

biribiriyle mezceden on be§ yılda 

hepimiz cümhuriyetin nimetlennden 

faydalandık. Şu on beı aenenin me .. 

ut hadiselerini akla getirelim: Haf
ta tatili, askerlik müddetinin azakd

ması, devletçe demiryolu inıaatına 

baılanılmaaı, medreselerin kaldınl • 
nıası, hilafetin ilgası, tedrisatın tev• 

hidi, köy kanunu, itann tarihe k .. 

rıtması, ıapka kanunu, tekkelerin. 
türbelerin kapatılmaın, medeni ka· 
nun, teıviki aanayi kanunu, Anado
lu demiryollarmın satm alınmaaı, 
laiklik eıasmın konulması ve tetki
litı eaaaiye kanununun dine ait hü
kümlerinin çıkanlmaaı, türle harf
leri, belediye kanunu, Merk~z Ban
kası, metre ve kilo, Halkevlerinin 
açılıfı, buğday kanunu, dıt borçlar 
meselesinin haJJi, türk üniver&iteü. 
Balkan miaakr, soyadı, lakap ve un
vanların kaldınlmaıı, türk kadınlarına 
seçme ve seçilme hakkı, mefhut ıuç
lar kanunun, Montrö mukavelesi, 
Şark demiryolJarınm aatın alınma~, 
Hatay istiklalinin C . nevrece taada
ki Saadibat paktı, bütün endüatri
le~e ve kalkınma hareketleri... 
Fakat, bunlar bu meaut hadiaelel"" 
den ancak bir kaçıdır.. Biz, de
ğiten zihniyetimize, geliıen haya· 
tımıza dünyadaki mevkiimize ba • 
kalım. 'Alnımız açık ve batımız dik
se; evlerimizde çoluk ve çocuğu • 
muzla rahat ve bahtiyar yafl-
yorsak hepsini ve hepsini cümhuri • 
yete ve onu kurup bize sevdiren 
Büyük Şefe, partisine ve hükümeti
ne borçluyuz. 

Cümhuriyet bayrammız kutlu ol
sun cümhuriyetçi yurttaılar! 

N. Baydar 

Dr. Muzaffer Sander 
Cebeci Hastanesi 

Göz Hastalıkları Müteha11111 
Adliye Sarayı Sırası, 

Sarraf Hakkı Apartmanı 

Dıı ve i~ lastik alınacak 
latanbu) Bwlediyesinden : 

Belediye motörlü nakil vasıtalarına 
lüzumu olan ve hepsine 26.000 lira 
bedel tahmin edilen muhtelif cb'atta 
394 tane dı§ ve 400 tane iç lastik ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 7 / il/ 938 pazartesi gü -
nü saat 15 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. 

İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesika ve l 950 liralık ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraber 
teklif mektuplarını havi kapalı zarf
Janru yukarıda yazdı günde saat 14 
de kadar daimi Encümene vermelidir
ler. Bu saatten sonra verilecek zarflar 
kabul olunmaz. 
(7784 -4538) 8074 

Peşin ve Taksitle n 
Odun kömür 
İstasyon silo kar§ısında 

YENt YAKACAK PAZARI 1 
Tel: 1475 8045 
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Gençlik Şef'e ve onun büyük ve ebedi 15· inci yıl kutlama töreni 
eseri Cümhuriyete bağhhk andı içti Şükrü Kaya'nın mühim 

Bugün büyük ge(it 
yapllacak • 

resmı 
Büyük bayramrn ilk günü olan dün, Ankara'da hatrrasr hali. 

içimizde ya,ıyan onuncu yıldan bile daha zengin ve doliun; hu
dutsuz bir heyecan havası içinde geçti. 

Ankara daha büyümüş ve daha gü
zelleşmiş gibi idi: Parti dövizleri, sa
yısız bayraklar, Ulu Onder'in ve bü
yüklerimizin fotoğrafları, hassas bir 
itina ile hazırlanan ışıklı dekorlar 
kendini yaratan rejimin yıldönümün· 
de başşehrin mesut çehresine, bir on 
beş ayşın aydın istikbale bakan zin
deliğini vermişti. 

Bayramımızın Türkiye'nin dört ta· 
rafından. bütün memleket gençliğini 
temsil etmek için Ankara'ya topla
mış olduğu iki binden fazla izci, Ata
türk'e ve cümhuriyete ebedi bağlılık 
gösterisi yaptılar. Saat tam on ikide 
Ankara Erkek lisesi önünde toplanan 
izciler erkek lisesinden hareket ede
rek Denizciler, Anafartalar caddeleri 
yoliylc Ulus meydanına geldiler ve 
ııaat 13 de yerlerini almış oldular. 

Ankara sokaklarını dolduran ve 
birhaftadanbcri, bütün nakil vasıta

ların ın yurdun her köşesinden baş
şehre taşıdığı sayısız vatandaşlar ka
labalığı; Şef'in cümburiycti kendile
rine emanet ettiği bu kafası kadar vÜ· 
cudu sağlam olan gençliği iftihar ve 
gururla alkışlıyordu . En önde anıta 

konacak çelenkler, sonra bando mu
zika ve önde kız, arkada erkek izciler 
zafer anıtı önünde ihtiram durumu 
aldılar. 

Bir sevinç ve heyecan kaynaşması 
içinde olan bu binlerce kişilik gençlik 
ve onu, bir rejim eseri halinde göğsü 
kabararak seyreden on binlerce halk, 
bir anda sustu ve minnet hisleri dolu 
gözler, tarihin en büyük türkünün 
tunç heykeline çevrildi: 

Saat tam 13 olmuıtu. Ankara rad • 
yosuna bağlanan Ulus meydanındaki 
mikrofon önüne gelen Dahiliye Veki
li ve Parti genci sekreteri B. Şükrü 
Kaya oraya toplananların coşkun al
kışları arasında diğer sütunlarımız -
da bula.cağınız mühim nutkunu söyle
di. 

Nutuktan ıonra izcilerin hazırol 
borusu çalındı ve bando mızıka.ya 
uyan izcilerle halk bir ağızdan İstık
ıaı marşını okudular. 

Bundan sonra iki kız bir erkek 
izci konuştular. Çocuklarımız, kendile
rine emanet edilmiş olan mukaddes e • 
serin büyüklüğünü kavramış olarak, 
onu canları ve kanlariyle koruyacakla
rını, birer Atatürk çocuğu olarak da 
insanlık 3.leminin övüneceği birer te
mel halinde yctişmiyc and ettiklerini 
belirttiler, gençliğin kalbinde ve kafa
sında, kendilerini bugüne kavuşturan 
Büyük Şcf'c karşı duydukları minnet 
ve bağlılığı anlattılar. 

Ve bir ağızdan şu andı içtiler: 
"Ey varlığımızı yaratan sevgili 

Atatürk 1 Açtığın yolda, kurduğun 
ülküde gösterdiğin amaçta hiç dur· 
ma.da.n yürüyeceğimize andiçerjz." 

Öğleden sonra : 
Öğleden sonra saat 14 de halk kür

süsünde, etraflarını çcvrcliycn kalaba • 
lığa, büyük günün manasını anlatan 
dc~crli konuşmalar yapıldı. Türk va -
tandaşı, inkılap mevzularını konuş
maktan ve dinlemekten zevk alan mti -
tckamil bir vatandaş tipi olarak, bu 
konuşulanları alaka ile dinliyordu. 
Halk kürsülcrınin etrafında toplanan • 
!ar arasında, yaş, meslek, seviye farkı 
olmaksızın herkesin toplanmış olma
sını inkılabın bütün millette mal olan 
bir hususiyeti olarak tcsbit ettik. 

Gece: 
Gece, karanlık perdesini dün An 

kara'nın üstüne çekemedi: Şchrfn en 
uzak köşelerinde bile göz kamaştıra11 

bir aydı:>lık vardı. Sanki an karalılar , 
kalplerinde yanan ışığı. elektrik ziyası 
halinde maddilcştirmck istemişlerdi. 

Gazetemizin makineye verildiği ve 
sabahın çok yaklaşmış olduğu bu sa
atte Ankara sokaklarındaki vatandaş 
sevincinin yarattı~ı insan seli hi13 

şehrin dört tarafına akmaktadır. On 
beşinci yılın ilk gününü başşchirliler, 
uyumak ve dinlenmek gibi itiyatları 
kaybederek bir heyecan kaynağı ha -
!inde kutladılar. 

Ankara radyosunda : 
An)ı:ara radyosu, bayram için hazır

lanmış olan zengin programını,, mu • 
vaffakiyctlc tatbik etti. Saat on üçte 
B. Şükrü Kaya'nın, hoparlörlerle 
şehrin her tarafından dinlenen kıy -
metli konuşmasından sonra radyomuz, 
Ulus meydanındaki gençlik törenini 
nakletti. 

Saat on beşte cumhuriyet devrinde 
mahkemeler, türk ordusu, türk tarih 
inkılibı, cumhuriyet maliyesi ve ver
giler, demiryollar, cumhuriyet devrin
de sanayi sahasında yapılan işler, 
cumhuriyetten evel ve sonra sıhat iş
leri, inhisarlarımtzın iktisadi foriks -
yonu, türk spor kurumu çalışmaları . 
ulusal ekonomi ve arttırma kurumu -
nun çalışmaları, Emlak bankası, türk 
maarif kurumunun çalışmaları, su iş· 
terinin köy kalkınmasındaki rolü 
mevzulu konferanslarla cumhuriyetin 
bu sahalarda yaptığı büyük işler anla
tılmış oldu. Konuşmaların arasında 

seçkin bir müzik programı vardı. 
Radyomuz dün saat yirmi dörde ka

dar çalışmıstır. 

Bugünkü proğram: 
Bugünün programı şudur: 
1 - Bugün Büyük Millet Metli· 

sinde bir resmi kabul ve Hipod -
romda bir geçit resmi yapıla
caktır. O günkü kabul ve geçit re
simlerine Reisicümhur Atatürk namt
na Büyük Millet Meclisi Başkanı Ab
dülhalik Renda riyaset edecektir. Rc
isicümhur'un orduya hitaben olan me
sajları geçit resminden evci Başvekil 
Celal Bayar tarafından okunacaktır . 

2 - 29.10.1938 cumartesi günü pro
tokola dahil mülki ve askeri erkan ile 
Kordiplomatik Büyük Millet Mecli
sinde yapılacak kabul resmine davet
lidirler. 

2 - 29.10.1938 cumartesi günü bü
tün halk Cümburiyetin on beşinci yı
lını tesit için Hipodromda yapılacak 
geçit resmine davetlidirler. Yapıla 
cak merasimle geçit resminde kendi
lerine yerler ayrılmıştır. Merasim 
sahasına geleceklerin nihayet (13) c 
kadar yerlerini almış olmaları lazım
dır. Protokola dahil zevata Hariciye 
Protokol umum müdürlüğünce daveti
ye gönderilecektir. Bunun haricinde 
davetiye yoktur. 

4 - Büyük Millet Meclisi'ndcki 
kabul resmi bittikten sonra Hipod
romdaki merasime başlanacaktır. 

Geçit resmi aşağıdaki sıraya göre 
ve Tüm komutanlığınca tesbit edile
cek programa tevfikan yapılacaktır: 

A ·İzciler, Türkkuşu mensupları .. 
B - Askeri kıtaat. 
16 - Merasim geçişine iştirak ede

cek izcilerle, Türkkuşu mensupları 

askeri kıtalar Tüm komutanlığının 
emredeceği saatte sahadaki yerlerini 
almış olacaklardır. 

5 - Geçit resmini müteakip bütün 
halk dağıldıktan sonra gündüz mera
simi bitmiş olacaktır. 

6 - ıs yıl önce cumhuriyetin ilan 
edildiği saatte (29.10.1938 saat 20.30) 
da İstasyon'daki tepeden toplar atıla· 
cak ve top seslerini duyan yurttaşlar 
bu büyük günü bazırlıyanlarla onla· 
rın emirleri altında canlarını, ulusla. 
rı, yurtları İstiktaı ve cümhuriyet i
çin bilerek. istiyerek feda eden şehit
leri oldukları yerde bir dakika durup 
ihtiram vaziyeti alarak anacaklardır 

7 - Ankara radyosu bugün ve gece 
için Partinin tertip edeceği programı 
tatbik cyliycccktir. 

8 - Bugün halk kürsüleri merasim 
geçidi yapıldığı saatler müstesna sa
bah saat 10 dan akşam 20 ye kadar faa
Hv rtte buhınacaklardır. 

bir nutkıyle açıldı 
Bu güzel nutkun lam metnini neıredlyoruz 

<.Başı 1.inci sayfada) 
her tedbir alınmıştı. Zafer gururiyla 
realiteleri ve salim muhakemelerini 
kaybeden g:>1 • ' "rden insaf ve merha· 
met umanların zelil ricaları ve deha
letleri, ellerhıe, kendilerine de kabul 
ve imza ettirilen bir idam karariyle 
mukabele görmüştü. 

O gün Türk1erin mukadderatına 
hakimim diyen makam, taht ve taç sa
hiplerinin tek hareketi, milletin isya
nını susturmak ve önlemek, tek kaygı
sı da mevkilerini ve tahtlarını koru
mak ve kurtarmaktı. 

Elemi ve ıstırabı biila zihinlerimiz
de ve vicdanlarımızda kanayan o hay
siyetsiz idarenin, o feci ve acı S.kıbet 
ve hatıranın bilhassa bu gün milletçe, 
y.id ve tekrarı ibret ve ders verici 
faydalarla doludur. 

Milletin aslı ve asil karakterine 
mugayir, akla, tecrübeye, bilgiye ay • 
kın bir tefekkür tarzı, milletin iradesi· 
nin ve idaresinin dışında ve üstünde 
mütemadiyen millete zarar vermiş ve 
zararı ülkeler kaybetmekle de ödene -
memiş anarşik bir idare sistemi, her 
şeyi oluruna bırakan ve milletin 
faaliyetini, gelir mcnbalarını yabancıla
rın kazancına terkeden kolonyal iktr -
sadi bir rejim, hulasa cehil, taassup ih
mal, israf, tahakküm, tağallüp, şahsi 

ve keyfi kararlar ve icralar ... !çte kud
retsizlik ve anarşi dışta istikrarsız · 
lık ve zaaf. 

1şte o akıbeti hazırlıyan medeni, iç
timai, siyasi amiller ve sebepler. lşte 
o amilleri görenek, anane diye yaşatan
ların ve o giınlerı hazırlıyanların fır · 
sat bulurlarsa tatbik etmek istiyecek
lerı rejim .. Böyle bır tefekkür tarzı 

böyle bir idare sıstemi dunyanın her 
yerinde~ her zaman ve derhal aynı iikı· 
bete uğrar. 

Atatürk inkılabının neticelerini ve 
eserlerini ölçebilmek ve cümburiyet 
rejimi hakkında sa ğlam bir hüküm ve
rebilmek için o yanlış itikat ve itiy at
ları ve sakim siyasetleri ve görüşleri 

de mülahaza etmek şartiyle muhake -
mem.izin hareket başlangıcını o kara 
günlere çıkarmak icabeder. 

Atatürk, asil türk milletinin tarihin 
her safhasında eserlerini gösterdiği 

mümtaz hasletlerine dayanarak kah -
raman türk ordusu ile müstevliyi va

tanın harimi ismetinde boğduktan 
sonra - hatta vakıalara ve tarihe sa -
dık kalmak için diyebilirim ki - is -
tiklal savaşının daha ilk zamanların -
da bu millete layik olan rejimin esas
larını bulmuş ve kurmuştu. Bu reji -
min normasr milletin iradesiyle mille· 
tin kendini idare etmesidir. Bu pren
sibi izah ve ikmal eden diğer esaslar 
da türk milletinin reel görüşüne ve 
sağ duyusuna, asil ve asli karakterine 
uygun, akla, tecrübeye, bilgiye daya
nan insanca bir tefekkür tarzı. Onun 
icabı olarak da milletin iradesini tem
sil eden bir Millet Meclisi ve onun ya· 
patağı kanunlar, takip ve tedvir ede
ceği milli ve realist bir politika ... 

İçtimai, ferdi, hak ve hüriyct, ah • 
lak, fazilet, çalışkanlık, tasarruf, me· 
deni inzibat ve disiplin, asayiş ve ad.i· 
let ve hepsinin müeyyidesi ve zabıta
sı olarak ana yasanın ve türk kanun
larının hükümlerini her yerde ve her· 
kese karşı tatbik etmek ve hakim kıl
mak ... 

Bu rejimin 15 sene içinde yarattığı
nı her ferdin görmesi ve anlaması i -
çin mülahaza ve muhakeme külfetine 
ihtiyacı yoktur. 

Bu günün Türkiye'sine ve türkleri
nc bakmak kafidir. 

Uzak, yakın, dost, düşman, nikbin 
bedbin, hayırhah, bcthah kim olursa 
olsun adam vasfını ve haysiyetini ta • 
şıyan bir ferdin hüküm vermesi için 
de gözünü, aklını, vicdanını kullan -
ması yeter. 
Göreceği manzara: 

dilen mahkemeler. Dostluklara bağlı, 
sözüne sadık, realitelere müstenit, 
sulh ve sükun amili, haysiyetli, vckar
lı, sözüne ve dostluğuna güveııilir dil· 
rüst ve metin harici bir Mkimiyct. 
Medeni ihtiyaçlara cevap verecek te
sisatı her gün artıran kasabalar ve şe
hirler; geliri, refahı, irfanı daimi bir 
kalkınma ve hareket mevzuu olan türk 
köylüsü. M~dcnt içtimai hak ve hüri
yetlerine sahip, vatanını, milletini, 
cumhuriyeti seven şu Urlu ve fedakar, 
atisinden emin bir millet. Hudutları 

mahfuz, toprakları çalışılan ve ışlc • 
nen şen ve huzurlu bir vatan. Bunla -
rın hepsinin fevkinde rejimin dayan
dığı esasları kuran ve koruyan millet 
iradesinin mümessili ve idaresinin 
mesul ve murakibi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi. .. 

Yurttaşlar; 
Medenıyet cihanına bu izim vakıa

yı ve bu manzarayı veren re1ım. Ata -
türk inkılabıdır. Dün ve bu gün ya -
pılan ve yapılmakta olan işler türk in
kılabının yüksek ideallı hedefine var
mak ve türk milletini medeni can1ıa a· 
rasında mümtaz bir heyet haline getir
mek için atılmış temellerdir. 

Biz bu inkı13.bt, bu rejimi yalnız 
türk milletinin istiklal.i, refahı, ve 
menfaati için değil, aynı zamanda me
deniyetin ve cihan sulhunun ilerleme • 
si ve korunması için Atatürk'ün cm ... 
rinde ve izinde tutmıya, yükscltmiyc, 
yürütmiyc borçluyuz. Bütün bu baki • 
katlerc rağmen dışardan bizi yanlış gö
renler, hakkımızda yanlış hükümler 
vererek bize şu veya bu siyasetin gay
retini gütmek istiyenler ve bize bilme
diğimiz maksatları isnat ve izafe eden· 
ler bulunabilir ve belki içcrde de sa -
kat görüşlü, yanlış muhakemeli vatan· 
daşlar bulunabilir. Dışarda ve içerde 
bunların adetlerinin az ve tesirlerinin 
hiç olduğunu bilirim. Fakat, vazife i
cabı olarak asıl bildiğim şey, yapılan 
sinsi tahrik ve iğfal ne olursa olsun 
Atatürk'ün emrinde ve izinde türk mil
letinin sağa sola sapmadan dosdoğru 
yürüycceğidir. 

Türk gençleri; 
Her sene sizden binlercesi meslek· 

terinde tahsillerini ve stajlarını bitire • 
rek memleket mcsul ve müdür safları 
arasında vazife almaktadır. 

Bütün cihana bir hakikat olarak ar
zedcyim ki, sizler iltihak ettikçe milli -
ci ve inkılapçı saflar sıklaşmakta ve 
kuvctleşmcktedir. Atatürk'ün emane
tini elinize aldığınız gün Türkiye ve 
türkler cihanın seveceği, hürmet ve 
gıpta edeceği müstesna bir mevcudiyet 
olacaktır. 

Büyük Atatürk, dördüncü büyük 
kurultayda iki rejimi şöyle hulasa bu
yurmuşlardı: 

Bu bayramı açarken ve kutlarken 
vatandaşlara bu vecizeyi tekrar etmek 
isterim: 

"Uçurum kenarında yıkık 
bir ülke, türlü dü§manlarla 
kanlı boğuşmalar. Yıllarca aü
ren aaVOf··· Ondan aonra içer
d e ve dışarda aaygı ile tanılan 
yeni vatan, yeni sosyete, yeni 
devlet ve bunları b'lfarmak 
için arasız devrimler .•.• 

işte Türk genel devriminin 
bir kısa diyemi." 
Var ol Atatürk sana sonsuz bağlı

lık ve minnet!'' 
Nutuk sürekli alkışlarla karşılan -

mıştır. 

Geçil resmi 
Bundan sonra törene iştirak eden 

29 - 10 - 1938 

Radyonun açılış töreninde bulunanlar 

BCJ§vekilimizle beraber vekillerimiz 4nkara garında bir hasbihal 
yaptılar 

Radyo istasy.onu dün 
güzel bir törenle açıldı 

Nafıa Vekilimiz B. Ali Çetinkaya 
radyo' da ilk nutkunu verdi 
(Başı 1. inci sayfada) 

rihindc radyoyu icat eden Markoni' • 
nin !ngiltere'de bizzat kurduğu bir 
firma olup ingiliz fen ve sanatının 
müterakki ve mükemmel bir nümune· 
si olan bu güzel müC6seseyi vücuda 
getirmekte ve mukavele hükümlerini 
ifa etmekte gösterdiği dikkat ve iti -
nanın mucibi memnuniyet olduğunu 
beyan ederek kendilerine teşekkür e
derim. 

Müessesenin vücuda getirilmesini 
ve filen idaresini taalluku itibariyle 
uhdesine alan Posta Telgraf ve Tc -
lef on umum müdürlüğünün fen ve i · 
dare adamlarının ve yüksek memurla
rının fenni murakabe ve idare saha • 
sında gösterdikleri dikkat v.c ihti • 
mamdan dolayı yüksek huzurunuzda 
onlara da alenen teşekkür eder ve 
kendilerine işletilmesini bir emanet 
gibi tevdi edeceğimiz bu güzel mües
seseyi halkın ve memleketin arzusu
na muvafık ve memnuniyetini calip 
bir surette idare etmeğe çalışacakları
nı ümit ve kanaatini teyit eylerim. 
Elektrik kudretinin en faydalı ve 
mühim tatbikatından olan bu radyo 
tesisatımızın bundan böyle varlığımı
zı halkımızın ittilaına daha kolaylıkla 
criştirmcğe muvaffak olacağ gibi her 
sahada olan terakki ve inkişafımızın 

Radyo binası defne 
süslenmişti 

dallariyl• 

1 

derecesini de geni' mikyasta müte -
izciler ve mektepliler, Dahiliye Ve· rakki milletlerin ilim ve ittiliiına u
kilimiz ve Parti Genci Sekreteri B. l laştırmağa da en iyi bir vasıta ola
Şükrü Kaya'nın önünde çok munta - taktır. 
zam adımlarla bir geçit resmi yaptılar. Sözüme son verirken her hususta ve 
Bu geçit resmi saat ikiye kadar de - her işte daima kendilerinin yüksek ir
vam etti. Geçit resmi bittikten sonra §ad ve iradelerinden feyiz ve kuvct 
binlerce halk B. Şükrü Kaya'yı uzun aldığımız Atatürk'c sıhat ve afiyetler 
uzun alkışladı. diler, cümlcnui saygı ile selamlarım. 

Çankaya caddesindeki döviz 

Haklarını ve hudutlarını her yerde 
ve herkese karşı muvaffakiyetlc mü
dafaa edecek en yeni vasıtalarla, bil· 
gilerle mücehhez, kadrosu tam, kud· 
reti her gün artan, emre ve harekete 
hazır bir ordu ... Adedi ve müdavim
leri her gün artan, müspet ilimler ya
yan irfan müesseseleri ... Doğumu be -
rcketli, sıhatli ve sağlam bünyeli bir 
halk. Memleketin her köşesini demir 
ağlarla çenberliyen ve çenbcrlcmektc 
olan demir yolları, kara yolları ve de
niz yolları... Bozkırlara hayat vere
cek su ve kanal işleri, verimi, çeşidi, 
kantitesi, kalitesi her gün artan mah· 
sullcr ve bunları işliycn ve işletecek 
tezgah, fabrika ve diğer tesisat ham
leleri. hacmi her yıl artan iç ve dış ti
careti, varidatı her sene artan denk 
bir büdce, dürüst bir maliye ve sağlam 
bir para. Bankalarda artırılan ve mil
li işlere yatırılan tasarruf yekunları. 
her meselede ve hadisede kime karşı 
olursa olsun kanun ve adaleti tatbik • 
eden ve hükümleri behemehal icra c- Bay_ram dola;yısiyle §ehrin her tarafında dövizler asılmııtı 
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Cumhuriyet doğarken 
DAİMA DAHA KUVETLİ 
DAİMA DAHA REFAHLI 
HÜR VE MÜSTAKİL BİR 
"TÜRKiYE,, KURULUYOR 
nugiln on beşinci yıldönümünü 

lcutladığrmız cumhuriyet, ilk önce, 
Atatürk'ün zihninde doğmuştur. 

Cumhuriyet fikrinin tekamülü -
nü, Mondros mütarekesinden itiba
ren, Atatürk'ün hayatını adım adım 
takibederek müşahade ve mütalea 
etmek lazımdır. 

Mütarekede 
Mustafa Kemal harpsonu lstan

bul'undadır. 

N e yapacağız? 

Soruyor, araştırıyor, kendilerin
de vatan duyguları umduğu adam
larla müşavere ediyor: 

- Elimiz kolumuz bağlı, duracak 
mıyız? 

Hakiki vatanperverlerin ümitleri 
yalnız ondadır. Ve onun ümidi de 
yalnız Anadolu'dadır. Kendisi A -
nadolu'ya geçmek istiyor. Tertiple
rini alıyor. Babıali de onu İstanbul'· 
dan uzaklaştırmak istiyor. Büyük 
vatanperverle korkaklar bir nokta
da buluşmuşlardır: Anadolu'ya git
mek, Anadolu'ya sürmek ..• 

Mustafa Kemal Paşa, yunanlıla
rın İzmir'i işgal ettikleri 15 mayıs 
1919 günü, İstanbul'dan Samsun'a 
hareket ediyor. İşte iki hareket: 
Türkiye'yi boğmağa savaşanlarla o
nu kurtarmağa niyet edenin aynı 
günde işe başlamaları ... 

19 mayıs 1919 da Samsun'a çrkan 
Mustafa Kemal Paşa'nın memleketi 
n e halde gördüğünü Nutk'un birin
ci aayfasmda okuyunuz. 

Ya İstiklôl, ya ölüm 

8 u vaziyette, memleketi kur -

tamıak için üç yol tasavvur 
ediliyordu : 

- İngiliz himayesini istemek, 
- Amerika mandasını istemek, 
- Mahalli halas ~arelerine baş 

vurarak osmanh devletinden ayrıl
mamak, yahut osmanh devletinden 
ayrılarak kendilerini kurtarmak. 

Mustafa Kemal Paşa'aın kararı 
büsbüt ün başkadır: 

''Bu vaziyet kar§ııında bir 
tek karar vardı. O da Hakimi
yeti Milliyeyye mü• tenit, bila 
kaydü fart mü.takil yeni bir 
T ürk d evleti te•is etmek !" · 

"E•a•, Türk mille tinin haysi
y etli ve §erelli bir m illet ola
Tak ya§amasıdır. Bu esas an
cak istiklcili tamme malikiyet
le temin olunabilir. Ne k adar 
zengin ve mürelleh olursa olsun 
istiklalinden mahrum bir mil
let, be§eriyeti m ütem eddine 
muvacehesinde uşak olmak 
m evkiinden yüksek bir mua
m eleye ke•bi liyakat ede
mez .• " 

uB inaenaleyh , ya istik lal, ya 
ölüm!" 
ulıte halası hakik i istiyenle

Tin parolası bu olacaktı." 
''Bir an için bu kararın tat

bikatında ademi m uvaffaki -
yete duçar olunacağını farz.e 
delim ! Ne olacaktı ? Esaret!" 

''Peki efendim. Diğer karar
lara mutavaat halinde netice 
bunun aynı d<'fril mi idi?" 

istiklal mücadelesi 
başlıyor 

B
u esasa dayanarak o hedefe 

varmak istiyen Mustafa Ke
mal Paşa. milli teşkilat kurmak ka
rari yle 10 temmuzda Erzurum ve 
Sivas kongrelerinin akdi için bil -
tün Anadolu'ya bir tamim yaptı: 

ı - Vatanın tamamiyeti, mille · 
tin istiklali tehlikededir. 

2 - Merkezi hükümet üstüne al
dığı mesuliyet icabını ifa edeme -
mektedir. Bu hal milletimizin hıçe 
sayılması neticesine varıyor. 

3 - Milletin istiklalini gene mil
letin azmi ve kararı kurtaracaktır. 

4 - Vazıyete çare bulmak, mille
tin hak istiyen sesini cihana işittir
mek içın her türlü tesir ve muraka
beden azade bir milli heyetın vücu
du elzemdir. 

5 - Anadolu'nun her suretle e
min yeri olan Sivas'ta milli bir kong
renin toplanması tekarrur etmiştir. 

6 - Bunun için tekmil viHiyetle
rin her Iivasından milletin itimadı
na mazhar üç murahhasın mümkün 
olan süratle yetişmek üzere hemen 
yola çıkarılması icap eder. 

7 - Her ihtimale karşı keyfiye
tin milli bir sır halinde tutulması 
ve murahhasların lüzum görülen ma
hallerden seyahatlerinin mütenek -
kiren icrası lazımdır. 

8 - Şark vilayetleri namına 10 
temmuzda Erzurum'da bir kongre 
toplanacaktır. Bu tarihe kadar di
ğer vilayetler murahhasları da Si -
vas'a vasıl olabilirlerse Erzurum 
kongresinin azası da Sivas umumi 
içtimama dahil olmak üzere hare -
ket eder. 

Mustafa Kemal Paşa'nın bu dave
tine bütün memleket icabet ediyor, 
bu suretle artık İstanbul Anadolu'
ya tabi oluyor ve millet Mustafa 
Kemal'in etrafında toplanıyordu. 

Bu tamimi Amasya'dan gönderen 
Mustafa Kemal Erzurum'a hareket 
etti, ve her yerde halkın büyük say
gı ve bağlılık eserlerini görerek 3 
temmuz 1919 da Erzurum'a geldi. 

Muıatafa Kemal'in böylece üzeri
ne almakta olduğu vatan vazifesini 
üçüncü ordu müfettişi olarak yap
ması imk&nsızdı. Esasen İstanbul 
da telaşa düşmüş "gel" diyor, padi
şah ise "tebdili hava al, Anadolu'da 
bir yerde otur, bir işe karışma" di
ye söze başladıktan sonra, harbiye 
nezareti de padişah da "Gelmeli -
sin!" emrini vermek istiyorlardı. 

Mustafa Kemal ise "Gelmem!" 
cevabı:-ıda israr ediyordu. Nihayet 
8/9 temmuz gecesi sarayla açılan 
bir telgraf başı muhaberesinden son
ra İstanbul onun resmi memuriyeti
ne hitam verdi ve kendisi de aynı 
gece saat 22.30 da harbiye nezareti
ne ve 23 de padişaha memuriyetin -
den ve askerlikten istifa ettiğini 

bildirerek milletin başına geçti. 

' 

Erzurum kongresi 

E rzurum kongresi 23 temmuz
da toplandı ve Mustafa Ke -

mal'ı reısliğe seçti. On dört gün de
vam eden kongrenin verdiği karar
lar, reisinin fikirlerini şöyle tel
his ediyordu: 

1 - Milli hudut dahilinde vatan 
bir küldür. Onun muhtelif kısımla
rı biribirinden ayrılamaz. · 

2 - Her türlü ecnebi işgali ve mü
dahalesine karşı ve osmanlı hüküme
tinin inhilali halinde millet mütte
hiden müdafaa ve mukavemet ede
cektir. 

3 - Vatanın ve istiklalin muhafa
za ve teminine merkezi hükümet 
muktedir olamadığı takdirde mak
sadın temini için muvakkat bir hü
kümet teşekkül edecektir. Bu hü -
kümet heyeti milli kongrece inti -
hap olunacaktır. Kongre münakit 
değilse bu intihabı heyeti temsiliye 
yapacaktır. 

4 - Kuvayı milli yeli amil ve mil
li iradeyi hakim kılmak esastır. 

5 - Hıriıotiyan unsurlara siyasi 
hakimiyetimizi ve içtimai muvaze
nemizi ihlal edici imtiyazlar verile
mez. 

6 - Manda ve himaye kabul olu -
namaz. 

7 - Milli meclisin derhal içtimaı
nz ve hükümet icraatının meclisin 
murakebesine konulmasını temin i· 
çin çalışrlacaktır. 

Erzurum kongresi bir temsil he
yeti seçti. Heyetin başında Musta
fa Kemal Paşa vardı. 4 eylül 1919 
da Sivas kongresi açıldı. 

Sivas kongresinin açılmasından e
ve] ve toplandığı sırada akamete uğ
ratılması için yapılan melanetlerin 
haddi ve hesabı yoktur. Harput va
lisi Ali 'Galip, İstanbul hükümetin
ce, Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa'ya 
baı>kın yapılarak arkadaşlariyJe bir
likte tutulup İstanbul'a gönderilme
ğe memur edildi. Bunu haber alan 
Anadolu büyük bir asabiyet göster
di ve Ali Galip ancak kaçarak ca
nını kurtarabildi. İstanbul hüküme
ti, hakiki vaziyetten hala habersiz, 
milli iradeye karşı koymağa çaba
lıyordu. Anadolu l stanbul'la resmi 
ve hatta hususi muhabereyi kesti. 
Ve İstanbul iki boğaz arasında ka
panıp kaldı. Bunun neticesi de o za-

man iş başında bulunan Damat Fe
rit kabinesinin çekilmesi oldu. Bu
nu istiyen, millet namına hareket 
etmekte olan Mustafa Kemal Paşa 
idi. O, intihabatın yapılıp meclisi 
mcbusanın toplanmasını istiyordu. 
Seçim yapıldı ve Mustafa Kemal 
paşa Erzurum mebusu oldu. Fakat, 
lstanbul'da toplanan meclise işti -
rak etmiyerek demir yolları üzerin
de bir tarassut noktası giıbi seçtiği 
Ankara'ya gelip burada kaldı. 

Meclisi mebusan, damat Ferid'i 
tekrar kabine kurmağa memur et -
mek istiyen sarayla işgal kuvetleri 
arasındaki anlaşma üzerine basıldı, 
mebuslardan bir çoğu Malta'ya sü
rülerek dağıtıldıktan sonra İstan -
bul şehri de yabancılarca fili ve res
mi surette işgal altına alındı. (16 
mart 1920) 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

A nadolu'nun İstanbul' dan bek

liyebileceği hiç bir şey kal
mamıştı. Istanbul hükümeti ve pa· 
dişah yabancıların esiri ve zaten A
nadohı'nun düşmanı idi. Mustafa 
Kemal artık milli bir hükümet kur
manın zamanı gelmiş olduğunu ta -
yin ederek Ankara'da bir Millet 
Meclisi toplamağa karar verdi. 1 -
cap eden tebliğleri yaptı. Seçim kı
sa bir müddette bitip "Türkiye Bü
yük Millet Meclisi" 23 nisan 19.20 
tarihinde Ankara'da açıldı. 

İlk iş olarak meclis, riyasetine 
Mustafa Kemal Paşa'yı getirdi ve Z 
mayıs kanunu ile de 11 kişilik bir 
"İcra Vekilleri heyeti" kurdu. Tür
kiye cumhuriyetinin temelleri atıl
mıştı. 

Düşmanlar yeni hükümeti mu -
vaffakiyetsizliğe uğratmak için el
lerinden her geleni yaptılar. Şarkta 
ermeniler, cenupta fransızlar, garp· 
te yunan ordusu, İstanbul kapıları 

• • 
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önünde hilafet ordusu, Düzce, Kon
ya, Anzavur isyanla~ı, ç~rkes ~tem'
in ihaneti ve daha hın hır entrıka a
rasında yeni devlet Mustafa Kemal 
Paşa'nın eli ile yavaş yavaş tcşek -
kül ediyor, yeni türk orduları ku
ruluyor muhtelif cephelerde zafer
ler kaz~nılıyordu. Birinci ve ikinci 
İnönü muharebeleri zaferle netice
lendi. Londra konferansı akamete 
uğrarken yunanlılar üçüncü taarru
za kalktılar ve Sakarya önlerine gel
diler. O zaman, (5 ağustos 1921) 
türk orduları baş kumandanlığına 
seçilen Büyük Millet Meclisi Reisi: 
"Hattı müdafaa yoktur, sathı mü
dafaa vardır. o satıh bütün vatan
dır. Vatanın her karış toprağı va -
t daşın kaniyle sulanmadıkça ter
:o~unmaz. Onun için küçük büyük 

h "'zütam bulunduğu mevziden 
er cu .. "k h 

atılabilir. Fakat küçük buyu er 
cüzütam ilk durabildiği noktad.a 
tekrar düşmana karşı cephe teşkıl 
ederek muharebeye devam eder. Ya
nındaki cüzütaının çekilmeğe mec
bur olduğunu gören cüzütamlar o
na tabi olamaz. Bulunduğu mevzide 
nihayete kadar sebat ve mukaveme
te mecburdur" kaidelerine istinat e
den yepyeni bir tabiye kaidesi koy

du. 

Sakarya muharebesi 

S 
akarya muharebesi 22 gün ve 

22 gece fasılasız devam e~~
rek 13 eylülde Must3:fa .~~.mal ı.n 
galebesi ile neticelendı. Buyuk .~ıl
let Meclisi baş kumandana Gazı un
vanını ve muşir rütbesini tevcih et-

ti. 
Gazi Baş kumandan Ankara'ya 

döndü. Fransa ve sovyet Rusya ile 
muahedeler akdcttikten sonra müs
tevlileri hudutlarımız dışına atacak 
hareketleri hazırlamağa başladı. Bu 
esnada tabiidir ki, milli devleti za
fa düşUrmek tedbi~lerin! alı~ıaktan 
geri durmıyan çeşıt çeşıt duşman
larla açık ve gizli cephelerde sava~ 

) 

devam ediyor ve Gazibütiln oyunla
rı boşa çıkarmanın çarelerini bul\toP 
yordu. 

1922 senesi temmuzu olmuştu. Ga
zi Mustafa Kemal, mütecaviz ordu
ları denize dökeceği günü tespit e
diyordu Konya'ya gelmiş olan ge
neral Ta~send'i görmek bahanesiy
le Ankara'dan hareket ederek 23 
temmuz akşamı garp cephesi ka -
rargahının bulunduğu Akşrhir'e g\. 
diyor ve orada genel kurma} başka
niyle görüşerek 15 ağustosa kadar 
bütün taarruz hazırlıklarının ya -
pılmasını kararlaştırıyor. Ankara'
ya dönüyor. Burada fikirleri taar
ruza hazırlayıp Çankaya'da bir çay 
ziyafeti verdigini gazetelerle ilan 
ettirdikten sonra yalnız bir kaç ar· 
kadaşına haber vererek Akşehir'o 
gidiyor. 24 ağustosta karargahı Ak· 
şehir' den Şuhud kasabasına ve 25 a
gustos sa:bahı da Kocatepe'nin ce -
nubu garbisindeki çadırlı orduglha 
naklettiriyor. 26 ağustos sabahı saat 
5.30 da büyük taarruz :başlıyor. 30 
ağustosa kadar devam eden muha
r(;beler neticesinde Aslıhanlar ci
varında düşman kuvctlerini ihata• 
diyor, ve 30 ağustosta (Başkumaın· 
dan muharebesi) bu kuvetleri im
ha ve esir ediyor. Dlipıan bafku • 
mandanı vazifesini gören general 
Trikupis dahi esirler arasında bu • 
lunuyor. 

'Gazi, beş günde kati neticeyi al
mıf, İzmir yolunu açmıştır: Ordu -
/ar, hedefiniz Akdenir'dir. 

Vatan kurtulmuştur. 
Mudanya mütarekesini Lozan mta

ahedesi takip ediyor. 

Lozan 
Mond1'bs mütarekesinden sonra 

Türkiye'ye dört sulh teklifi yap~ 
mıştı. 

Sevr 
Mart 1921 teklifi 
Mart 1922 teklifi 
Lozan 
Scvr'i ve diğer teklifleri biliyo • 

ruz. Fakat, Lozan'ı tetkik edelim: 
Hudutlarımız: Rumeli' de, Kara -

ağaç da bizde olmak üzere Meriç 
hattı. 

Suriye'de: 20 birinci teşrin 1921 
Ankara itilafnamesi hududu. 

lrak'ta: Halli tehir edilmiş. bila
hare İngilizlerle bugünkü hudut 
tespit olunmuştur. 

Şark'ta Kars ve Ardahan ilave e
dumek suretiyle 1914 hududu. 
Boğazlar: Gayrı askeri mıntaka 

\Son 1"1.ntrö mukavelesiyle boğazla
rın tahkımi hakkı istıhsal eaılmış -
tir.) 

Kürdistan: Bahse koydurulma -
mıştır. 

iktisadi nüfuz n11ntakaları: Balı· 
se mevzu olmamıştır. 

İstanbul: Bahis mevzuu olmamış
tır. 

Tabiiyet: Bahis yok. 
Kapitulasyonlar: Kamil en kaldı -

nln11şt1r. 

Akalliyetlcr: Milli misakımız la 
kabul etmiş oldugumuz ve yalnız 
hıristiyanlara mahsus olmak üzere 
cihan harbından sonra akdolunan 
bütün beynelmılel muahedelerdeki 
hükümler. 

Askerlik: Boğazların gayrı aske
ri mıntakalarında dahi 12.0uO asker 
bulundurmak hakkı. Ve bu mınta
kalarda dahi yabancı kontrolu yok. 

Ceza: Bahis yok. 
Mali hükümler: Tnm ist.klal. 
ıktisadi hük~mler: h.ap.tliıa:;yon-

Jarın her nevi tamamiyle ve ebedi o
larak lağvolunmuştur. 

19 mayıs 1919 Atatürk'un Sam_ 
sun'a çıktığı tarih 

(Sonu 8. inci sayfada) 
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Ankara nasd bayram yapıyor ? 

Bayrak Bayrak Bayrak 
·her taraf bayrak i(inde 

Ankara en büyük 
sevinç günündedir 
A nkara küçültülmüş türkiyedir. Taşı, toprağı 

ve nüfusiyle; sevinci, üzüntüsü ve acısiyle 
bütün bir memleket bir belde içinde şahıslanmış ve. 

canlanmış gibidir. 

. Ankara adlı cümhuriyet şehrinin toprağında geriiş 

vatan ovalarının kokusundan bir nefha, taşında hu

d ut boylarındaki yalçın kayaların asil salabeti vardır. 

Türkiye'nin kalbi Ankara dinlenerek duyulur. An

kara bir ordu, Ankara bir mektep, Ankara bir kartal -yuvasıdır. Zaman olur, yurdun hassasiyeti hilkümet 

merkezinin sarp siluetinde dile gelir; gün olur mem
leketin gönlünü burkan bir endişe Ankara'nın alın 
kınşrğında her yerden daha vazıh ve daha keskin çiz-

gilerle okunur ve gene zaman olur Ankara milli se
vincin en coşkununu ve heyecanlısını duyar. 

Milli Mücadele .gjinlerinin hükü
met merkezi fedakar ve kanaatkar
dı. Burıdan ıs sene evel bir akşam 
ıaatinde dalga dalga, akisler ya
parak bu geniş ovaya yayılan yüz 
bir parça topun manası ve vakur 
sesleri dünyaya gözlerini yeni açan 
bir çocuğun çıkardığı ilk sayha ol
du. 

O günkü çocuk bugün tam on 
beş yaşında, şen, gürbüz ve olgun 
bir delikanlıdır artık.. Onun her 
yaş gününde bütün yurd yerinden 
oynar, bayram, şenlik yapar. Fakat 
en büyük bayramı Ankaralılar gö
rür, en derin sevinci onlar duyar 
ve bugünün bütün heyecanını on
lar herkesten daha çok tadarlar. 
Bu, böyledir. 

Ve bunun içindir ki hükümet 
merkezi aylardanberi bugün ıçın 

hazırlanıyordu. On beşinci yıl elim· 
huriyet tarihinde aşari bir durak
tır. Uğranıp ge..:ilecek ... Yirmi be
şinci yıl, ellinci, ·yüzüncü yıllar 

hep birer merhale olacaklar... An
kara bütün bunları görecek ... 

Cümhuriyet bizim malımız; o
nun için sevinci umumi ve taşkın
dır. Yalnız Ankara için bir husu
tıiyet kabul etmek lazım; ve onun 
için Ankara'nın uzun süren bayram 

·--- Yazan·---· 

Kemal Zeki 
GENCOSMAN 

hazırlığını anlatırken başka bir he
yecana kapılmamak elden gelmi
yor. 

8 ayrak, bayrak, bayrak ... Bu 
milli sembol bayram günü

nün çiçeğidir: Semanın iki ışıklı 
varlığı, asil bir rengin üstünde bu
luşunca adr "Türk bayrağı" olur. 
Ve Sünıerbank'ın bir fabrikası ay
lardanberi geceli gündüzlü türk 
bayrağ:nı dokumakla meşgul.. Ye
tiştiremiyor. 

Kanunun ölçüsüne göre yapılan 
bayrakların nasıl kapışıldığını gör
dükten sonra bir daha anladık ki 
ti.irk bayrağı • bizim duyupta ifade 
edemediğimiz bütün mefhumları 
iki rengi ve iki şekli içind'e birleş
tirmiş, bizzqt, varlığımızın en ma
nalı ifadesi olmuştur. 

Sokak başlarında bayrak satıcı-
lan: 

- Yetiştiremiyoruz, diyorlar. 
Ve Yerli Mallar pazarının mü

dürü anlatıyor: 
- Feshane haftalardanberi çalı

şıyor. Son bir ay içinde yalnız An
kara'da yaptığımız bayrak satışı

nrn 50.000 lirayı bulduğunu• söyler

sem halkın alakası hakkında bir fi
kir vermiş olmaz mıyım? 

- Ya taşradakiler? 
Müdür cevap. veriyor: 
- Sipariş veriyorlar. Saat 7 den 

11 e kadar Yerli Mallar pazarının 
memurları taşra siparişlerinin am
balajlarını yapmakla başa çıkamı
yorlar. Resmi ve hususi müessese
ler ve halk mütemadiyrn bayrak 
istiyor, mektupla, telgrafla sipariş 
yağdırıyorlar. 

Ve ilave ediyor: 
- Yalnız Ankara halkının aldı

ğı bayrak sayısı yirmi beş bindir. 
Bu rakama Parti bayrağı da dahil.. 
Düşünün bir defa halkın elinde de 
zaten on binlerce bayrak vardır. 

Bu mevzu üzerinde konuşuyoruz. 
Pazar mütemadiyen müşteri akını
na uğruyor. Soruyoruz: 

- Arefe günlerinde umumiyetle 
alış verişte fark oldu mu? 

- Ne diyorsunuz, diyor, ve salo-

nu gösteriyor. Cevabımızı alm:ş o
luyoruz. 

Bu hal yalnız şu veya bu mağaza 
için değildir. Dikkat etti iseniz 
bayram hazırlığının çok daha umu
mi şekilde günlerdenberi Ankara 
halkını meşgul ettiğini mutlaka 
farketmişsinizdir. Caddelerin kala
balıklığı, alışverişin muayyen mal
lar üzerinde artışı bunu gösteriyor. 

Güzel ve manalı bir hadise karşı
sındayız. 

29 teşrinievel halk heyecanının 

sema kadar muhteşem bir pertev
sizle Ankara'nın üzerine ve i!jine 
tekasüf ettiği gündür. Herkes bu 
bayrama, layık olan bir ehemmiyet
le süsleniyor, kalpler cümhuriyet 
sevgisiyle, binalar bayraklarla ve 
insanlar ellerinden geldiği kadar 
süsleniyorlar 1 
Şu malUmat sahihtir: Cümhuri

yet bayramına takaddüm eden haf
ta içinde Ankara piyasasında şap
ka, elbise ve ayakkabı satışlarında
ki artış nisbeti % 50 dir. 

Cümhuriyet bayramt günlerinde 
Ankara mahşeri andırıyor. Hükü
met merkezinin sevincini görmek, 

. o sevince katışmak için yurdun 
çok uzak köşelerinden misafirler 
gelir. Bayrama iştirak için gene 
memleketin muhtelif mekteplerin
den gelen izciler, denizcilerle şeh
rin nüfusu bir hayli kabarır. Otel
lerde yer bulunmaz; Bir çokları 

için hususi misafirhaneler kurulur; 
Ankara'da tan~dığı olanlar, bu ta
nrdıklrğı en çok cümhuriyet bay
ramlarmd:;ı hatırlarlar. 

Ç ocuklar ... Zaten bayram de
nince akla ilk gelen ço

cuk değil midir? Onlar günlerden 
beri 29 birinciteşrin sabahı için ha
zırlanmıyorlar mi? Mektepler mü-

samereler tertip ediyor, kız ve er
kek çocuklar geçit resminde bilgi
li ve zinde bir neslin kuvetli örne
ğini vermek için günlerdenberi ev
lerine yorgun argın dönüyorlar. 

Beri yanda cümhuriyet türkiye· 
sinin sa~lam bekçileri, bütün kud
ret ve ihtişamiyle görünmek için 
bugüne hazırlandı. Ayrıca araların
da eğlenceler tertip ettiler. 

Cümhuriyet bayramı, aynı za
manda ordu bayramıdır. 

Yeni Ankara radyosu hususi bir 
program yaptı. Büyük emek ve fe
dakarlıklarla vücude getirilen bü
yük bir eser, yeni telsiz istasyonu, 
bugünden sonra bila inkita rejimin 
hizmetine giriyor. 

Ve .... Halk kürsüleri. Müracaat 
gününün ilk saatlerindenberi baş 

vuran vatandaşların sayısı tahmin
leri çok geride bırakmıştır. Konuş
mak istiyorlar. Duyduklarını du
yurmak, gördüklerini anlatmak ve 
bildiklerini öğretmek için ... 
Şu his umumi ve samimidir: 

Cümhuriyet türkiyesi, kuvetli ve 
mamur türkiyedir. Biz, dünyaya 
sulh dersi veriyoruz. Çalışmanın 
örneği oluyoruz. Ve bunu bizden 
evel başkaları görüyor, yazıyor ve 
söylüyorlar. 

Ankara mamur türkiyenin de baş
lı başına bir örneği sayılmak Iaztm
dır. On beş yıl içinde yapılanlar, 
dışarıdakileri bir yana bırakın için· 
de yaşıyanların havsa1asınx tazyik 
ediyor. Hangi cümhuriyet bayramı 
günü geçti de hükümet ıner~ezinde 
birkaç büyük eserin kordelası ke-

silmedi ? 
Bugün bütün yurtda açılan veya 

temeli atılan müesseselerin sayısı 
yüzleri aşıyor. Dünyanın hiç bir 
yerinde bayramlar, bizim cümhu
riyet bayramımız kadar hayırlı ve 
velfit değildir. 

Cümhuriyet 

doğarken 
(Başı 7. nci sayfada) 

24 temmuz 1923 Lozan muahede
sinin imzalandığı tarih. 

Atatürk'ün dört sene iki ay ve be' 
günlük mücadelesi yep yeni bir 
türk vatanı kurmuştur. 

Türkiye Cümhuriyeti 
Büyük zaferden sonra Vahdettin 

kaçmış, ertesi gün Büyük Millet 
Meclisi'nce azledilmiş, yerine hali
fe olarak Abdülmecit getirilmişti. 
O da gidecekti, fakat zamanında ... 

Lozan'da müzakereler cereyan e • 
derken Büyük Millet Meclisi ken • 
di kendisini feshetmiş, yeni seçim 
yapılmıştı. Bu yeni meclis, 13 ağus
tos 1923 de Lozan muahedesini tas
dik, ve yeni türk devleti merkezi
nin de Ankara şehri olduğuna 13 
ilk teşrin 1923 de ilan etti. Fakat, 
yeni türk devletinin adı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi HükCımeti i
di. Bu isim ise yeni devletin hüvi
yetini ifade edemiyordu. Halbuki. 
milli iradeyi nefsinde cemetmiş o -
lan böyle bir hükümet milli haki
miyet esasına müstenit halk bükü -
meti idi. Cumhuriyetti. 

Ankara, yeni Türkiye'nin idare 
makarrı ilan edildikten bir müd -
det sonra o zamanki Vekiller He -
yeti hakkında mecliste bir taktın 
tenkitler baş gösterdi. Hatta, Mec
lisi kendi ma~<satlarına imale için 
ç:ıl şan gizli bir hizip belirdi. Ve bu 
hi: ip partinin bir içtiır.aında mün
hal bulunan mec1is ikinci reisliği
ne l{auf beyin ve dahiliye vekaleti
ne Sabit beyin meclisce intihabını 
karat" altına aldı. 

Atatürk nutkun bu hadiselerden 
bahseden kısmında diyorlar ki: 
"Ben, mecliste hafi ve muhalif bir 
hizip keşfettikten ve hükümet he -
yetinin intizamı mesaisinin her 
gün, esassız bir takım sebeplerle in
tizamsızlığa duçar edilmekte oldu
ğuna kanaat getirdikten sonra, tat
biki için münasip zaman intizarrn
da bulunduğum bir fikrin tatbiki a
nının geldiğine hÜk"*ttim." 

Atatürk o gün ve ertesi günü 
Çankaya'da nezdinde toplanmakta 
olan Vekiller Heyeti'nin istifası 
zamanı geldiğini söylemiş ve mec
lisce yeni Vekiller Heyeti intiha -
hında o zamanki heyete dahil bulu
nan vtkillerden tekrar intihap edi
len olursa onlar bu intihaptan sonra 
da istifa ederek yeni Vekiller He
yetine dahil olmıyacakları esasını 

kabul ettirmiştir. 

V ekiller Heyeti bu suretle istifa 
ettikten sonra herkes, grup grup 
resmi ve hususi surette toplanarak 
yeni Vekiller Heyetine kendince a
za seçmeğe başlamıştır. Bu hadi
seler 27 ve 28 birinci teşrin günü 
cereyan etmektedir. 28 günü, parti 
umumi reisi sıfatiyle parti idare he
yeti içtimarna davet edilerek parti
ce tanzim edilmiş olan liste hak -
kında reyi alınmak istenen Atatürk, 
listeyi gördükten sonra bu listeye 
dahil bulunanların da ayrı ayrı fi
kirlerinin sorulmasını tavsiye et -
miştir. Hariciye vekaletine namzet 
gösterilen Yusuf Kemal beyin ve 
iktısat vekaletine namzet göste
rilen Celal beyin bu vazifeleri ka
bul etmedikleri ve parti idare 
heyetinin dahi kati bir liste 
yapamadığı görülmüştür. Artık ge
ce olmuştu. Atatürk o gece yeme
ğe bazı arkadaşlarını davet etmiş -
ler ve yemekte "Yarın cumhuriye -
ti ilan edeceğiz" demişlerdir. Ve 
hepsi bu fikri tasvip etmişlerdir. 
O gece diğer misafirler erkence 
gittikten sonra Atatürk İsmet İn
önü ile yalnız kalmışlardır. Teşki· 
latı esasiye kanununun bazı mad -
deleri "Devletin cumhuriyet oldu
ğuna göre" tadil edilmiştir. Ertesi 
gün (29 birinci teşrin 1923) Halk 
fırkası grupu toplanmıştır. 

Bu toplantıda söz alan hatipler 
kuvetli bir hükümet kurmak husu
sunda beyanatta bulunmuşlar ve 
nihayet Atatürk'ü meselenin halli
ne tevkil etmişlerdir. 

Atatürk kürsüye çıkar çıkmaz 

meselenin halli için bir saattin bir 
mühlet istemiştir. Bu bir saat zar· 
fında da Atatürk icap eden zatları 
odasına davet ederek bir gece cvel 
hazırlanan müsveddeleri göstcrek 
kendileriyle fikir teatisinde bulun
muşlardır. 

Saat on üç buçukta te1krar topla -
nan Parti grpunda cumhuriyetini -
Ianı hususuntlaki teklif kabul olun
duktan sonra saat on sekizde mec -
lis içtima edip kanunu esası encü • 
meni de teşkilatı esasiyede icrası 
teklif edilen maddeleri görüşüp 

mazbatasını yaptıktan sonra yeni 
kanun bir çok hatiplerin "Yaşasın 
Cumhuriyet l" sadalariyle alkışla -
nan hitabeleriyle kabul edildi. 

Bunu müteakip Ankara Mebusu 
Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Re -
itliğine ittifakla seçildi. 

Yaşasın Cumhuriyet! 
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Kiralık : . 
ACELE KiRALIK KAT - lki ant

re, beş oda, iki salon, mutbak, kiler, 
hizmetçi odası, havuzlu güzel bir bah
çe içinde iki aileye elverişli. Yenişehir 
Tuna caddesi Düzenli sokak No. 10. 
Telefon: 2676 7412 

.Kiralık Daire - Ferah, taksimatı 

modern 5 oda, 1 hol. Elektrik, hava • 
gazı, banyo, aHiturka, alafranga iki ha
li. 2 balkon: biri arkada oda kadar ge· 
niş, muhafazalı, mükemmel nezaretli. 
Zarif cephe, bahçe, altında bakkal. Ba
kanlıkların, asfaltın yanı başı. Demir
tepe, sefaret karşısı Akbay s. 9 7796 

Kiralık - Maltepe Uludağ sokak 
balkonlu geni_ş nezaretli 4 oda, 1 hol, 
banyo, kiler saireyi havi ikinci kat. 
İçindekilere müracaat. 7821 

Kiralık Kat - Demirtepe Necatibey 
cad. Barkan Ap. No. 11 de 4 büyük 1 
küçük oda 1 hol banyo havagazı elek
trik 3 balkon. 7834 

Kiralık- Maltepe Akıncılar'da dört 
oda bir hol bütün konforlu bir kat ve 
aynca bir oda Tel: 3445 43 Asım. 

7835 

Kiralık aparbman - Kaloriferli, 6 
oda mup.mbalı. Çankaya Cad. N o. 49 
görmek için 2. ci kata görilşmek için 
tekerci Hacı Bekir'e müracaat. Tl: 
3050 7865 

Kiralık oda - Bir büyük oda, 2 
vestiyer, fevkalade manzaralı genişte
ras kalörifer, daimi sıcak su 30 lira. 
Yenişehir Atatürk Bul Yenice Ap. 
No. 9 7866 

Kiralık - Kalorifer, sıcak su, ye • 
ni apartnnan. 5 şer oda, birer salon 
konforlu 3 daire. tsmetpaşa cad· so · 
nunda su deposu altında köşe başı. T. 
2451 7867 

Kiralık - Yenişehir İsmet İnönü 
caddesi No. 60 da 4 oda, 1 hol, bahçe 
içinde ve müstakil. Telefon: 2222 

7869 

Kiralık - Yüksek Ziraat enstitüsü 
mahallesinde mU.takil bir oda· Tl: 
3991 Mahmut Sür'e müracaat. 795-t 

Ucuz kiralık - Yenişehir Adakale 
caddesinde 20 No. da 5 oda, havağa.zı, 
elektrik, banyo ve au. ağaçlı büyük 
bahçe.. n: 1669. 1798 müracaat. 

7972 

Kiralık ucuz güneıli kat - 4 geniş 
oda, hol, sandık odası, geniş mutfak, 
banyo v. s. bahçe. Yenişehir, lsmetpa
p caddesi son durak No. 94.. 7988 

Kiralık Orta kat - Uç büyük oda, 
bol ve tam konforu haiz Yenişehir 
Dikmen caddesi Yi§ sokağı 16 No. ya 
aıUracaa~ 7990 

Kiralık - Müstakil odalar ve dai· 
reler. Havuzba~ı yanında. Bahçeli ve 
gil.zel nezaretli ehven fiatlar. Selinik 
caddesi. No. 16 7991 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük illnlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük illnlardan her defa11 
için 10 kurut ahnır. Meseli 10 defa 
neıırc:dilecek bir ili.n için 140 kurus 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki boııluk· 
Jar müstesna, 30 harf :tibar ed:Imiı
tir. Bir küçük illn 120 harften ibaret 

1 
olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her aatır için ay. 
rıca 10 kurus alınır. .................................................... 
Kiralık - 5 geniş oda, hol, banyo, 

balkon, havagazı hizmetçi odası 2 tu • 
valet bahçeli 80 lira. Yenişehir Selanik 
cad. No. 51 Ti: 1347 • 2953 8077 

Kiralık kat - Kalorifer her türlü 
konfor 6 ve 4 odalı 2 daire. Yenişehir 
Selanik caddesi No. 55 Tl: 3511 

8078 

iş anyanlar : . 
Danı Derai - Dans öğrenmek isti· 

yenlere iyi bir fırsat; 20günde mükem
mel dans öğrenmek istiyorsanız Ulus'· 
ta B. G. rumuzuna mektupla müracaat 
ediniz. Ders evlerinizde verilir. 7852 

Satılık : 

Satılık - Küçük Esatta içinde çeş
mesi bulunan mamur on dönüm bağ 
acele satılıktır. Tl: 2487 Vahdi Doğ· 
ruer. 7919 

Satılık piyano - Belçika malı bir 
piyano ucuz satılıktır. F. B. Koopera
tif civan Meçhul asker sokak Kurşun· 
cu apartıman No. 4 de müracaat. 

7973 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir, satılık apartımanlar, evler. 
Tel: 2487 Vahdi Doğruer. 7996 

Satılık - Yenişehir'de, Cebeci'de 
inşaata elverişli ve istasyon arkasında 
ufak çapta arsalar. Tel: 2487 Vahdi 
Doğruer. 7997 

Satılık kasa - 60 • 60 • 160 eba
dında müstamel bir demir kasa müsa
it fiatla satılıktır. Postane caddesinde 
Mermerci yuvuı: apartmıanmda kapı· 
cıya müracaat. 8049 

iş verenler ı 

Dolgun maqla hizmetçi aranıyor 
- Ev halkı 3 kişidir, yemek ev biz -
meti ve ufak çamaşır yapa.caktrr. Ulus 
meydanında Koçak han kapıcıama mü-
racaat. 8026 

MilU Müdalaa ~kanlığı ) 

Hangar yaptırılacak 
Kiralık daireler - Ersoy apartıma· M. M. Vekaleti Sabn Alma Komiı-

m otobüs garajı karşmnda Tl: 3654 • yomandan : 
3710 8005 

Kirlık kaloriferli daire - 4 oda, 
bir hol. tam konfor. Yenişehir Çiftlik 
satı1 mağazası karşısı Erkut apartı • 
manı, kapıcıya müracaa~. 8024 

Kiralık oda - Demirtepe köprüsü 
yanında Özveren Ulus sokak 1 No. lu 
apartıman alt kata müracaat edilmesi. 

8043 

1 - Kayseri tayyare fabrikasında 
yapılacak hangara 14.10.938 günü ta -
lip çıkmadığından yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuttur. Mu
hammen bedeli (87369) lira (20) ku
ruş olup ilk teminat mikdarı 5618 li
ra 50 kuruştur. 

2 - İhalesi 7.11.938 pazartesi günü 
saat 15 de vekalet satın alma komi• • 
yonunda yapılacaktır. 

Kiralık - Kalorifer, sıcak su ve 
her türlü konfor: Beş ve altı odalı da- 3 - Şartnamesi 438 kuruş mukabi • 

!inde alınaıbilir. ireler ehven fiatla kiralıktır. Yenişe • 
bir, Mimar Kemal ilk okulu karşısın · 4 - İsteklilerin ihale saatından bir 
da okula sokağı No. 9. Telefon: 1372 saat .eveline kadar kanunun emrettiği 

8046 ,vesaıkle teklif mektuplarını ve ilk te-

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so
kalı: Adalar ap. 2, 3, 5 odalı ve konfor
la daireler. Kapıcıya müracaat. 8047 

minat mektup veya makbuzlarını ko
misyona vermeleri lazımdır. 

(4344) 7764 

Kiralık aparbman - Yenişehir'de Porfafif sandalya masa vesaire 
Atatür kbulvannda Tuna Ap. Kalori · 
fef'li dairw.r Rearoi dairelere de elve- alınacak 
ritJidir. 8048 

Kiralık - Bahçeli evler kooperati
fi mahallesinde 123 No. beş odalı iki 
kat müstakil B. 4 tipi ev kiralıktır. 

Merkez Bankuında R Bolevin'e mü· 
raca.at. 8050 

Yeni kaloriferli apartıman - 5 oda 
aynca hizmetçi, sandık odaları geniş 
bol, ofis t 5. II. teşrinden kiralıktır. 

Yenişehir İzmir Cad. No. 10 8057 

Kiralık kat - 4 oda, 1 hol. Yeni · 
tehir Dikmen köprüsü yanında Ayla 
80lrak No. 3. K. Oğlan (Ulus mayda • 
m) Kuyumcu bay Şeref'e müracaat. 

8075 

Kiralık ev - 2 oda, çok ehven i
carla Yenişehir İlkiz sokağı (Eelektrik 
ıirkctine giden yol) No. 20 Mahir 
FAen Ap No. 1 8076 

M. M . Vekaleti Satm Alma Ko-
misyonundan : 

1 - Ordu ihtiyacı için 600 adet por· 
tatif sandalye, 300 adet portatif masa, 
300 adet manevra sandığı kapalı zarf 
usuli ile satın alınacaktır. Hepsinin 
tahmini fiyatı 9000 liradır. 

2 - Eksiltme 2.11.938 çarıamba gü
nü saat 14 de M. M. V. satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 675 lira olup prt· 
namesi bedelsiz olarak komisyondan 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3 CÜ maddelerin· 
de gösterilen vesikalarla birlikte bel· 
li günde münakasa saatinden en u bir 
saat evel teklif ve teminat mektupla· 
rını komisyona vermeleri ilAn olunur. 

(4277) 7602 

uı.;u s 

. ' -
Hava Kurumu -.... . .. .. 

Planör hangarı yapllr1lacak 
Türkkufu Genel Direktörlüğün

den : 

lnönünde "C" tepesinde yapılacak 
pllnör hangan inşaatı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 46259 lira, ilk temi -
natı 3.469.42 liradır. 

Buna ait plan, proje, umumi şart
name lahikası mukavele müsveddesi, 
keşif evrakı ve münakasa şartnamesi 
7 lira bedel mukabilinde Türkkuşu le
vazım büroeundan alınabilir. 

Eksiltme 7-11-938 pazartesi günü 
saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin 
belli günde eksiltme saatından bir saat 
eveline kadar usulü dairesinde kapatıl
mış zarflarını makbuz mukabilinde 
Türkkuşu levazım bürosuna teslim et-

TATHİR OLUNMUŞ "STYRIA ,, CELİKLERl-
miJ olmaları lazımdır. 7964 Aletlere mahıuı "STYRIA,, çelikleri 

İllfaata mahıuı "STYRIA,, çelikleri 

Kadın terzisi_ 
Ziya K. Darcan 

Huıuıi ''STYRIA,, çelikleri "STYRIA,, Elektodları 
"STYRIA,, Yayları, ocakta i!lenmiı çelik parçaları 

Styrıa çelikleri uzun tecrübeye istinat eden hu ıusi çelik eritme ve imal usullerinin bir mahsu
lü olup dünyaca tanınmıı yüksek evsaflı çeliklerdir. 

Paris terzi akademisi yüksek 
atölyeler mezunu. Türkiye Vekili Umumisi: OSMAN T ASÇIOGLU 

Galata, Voyvoda Caddesi 84 Karaköy palas karıısında, Ankara Postane Cad. Hanef 
Ap. 3 7377 

Çelik deposu: Topçular caddesi 101 

Etibank nakliye ihalesi 
Ellbank Umum Müdürlüğünden : 

1 - Murgul' da tesis edilecek bakır izabehanesine lazım 
olan takriben 20.000 ton malzemenin Hopa' dan, Borçka 
civarından kamyonlarla Murgul'a nakli iti bir müteahhide 
ihale edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat (5.000) beı bin liradır. 
3 - Bu iıe talip olanlar tahriri tekliflerini 30. 11. 1938 

tarihinde saat 18 e kadar Ankara' da Etibank genel direk
törlüğüne vernıit olmalıdırlar. 

4 - Bu hususta tanzim edilen şartnamesi ile ihale mu
kavele projesi her gün Ankara' da Etibank ticaret servisin
den, İstanbul' da Etibank bürosundan, Kuvarshan' da Eti
bank Bakır madeninden ve Hopa'da Etibank irtibat me· 
murluğundan alınabilir. 8056 

Etibanktan doktor aranıyor 
Etibank Müdürlüğünden: 

ltletmelerimizde çalıımak üzere operatör bir doktor alınacak
tır. Taliplerin, yazı ile Etibank Ankara adresine müracaatları. 

T aşdelen ve Defneli 
suları fiyatı 

Vakıflar Umum Müdürlüğü Menba Sulan i,Ietme Müdürlüğünden: 
Vakıflar idaresinin Taşdelen ve Defneli sularının Ankara bayii An· 

kara'da Hal karıısında 3 No. da Aziz Teze'dir. Menbaında fenni ve sıhhi 
şerait altında otomatik makinalarla el dokunmadan doldurulmuş olan ıişe, 
galon ve damacanaların depoda satış fiyatile evlere teslim fiyatı apğıda 
gösterilmiştir. 

Taıdelen Defneli 
Kuruş Kurut 

4 
4,75 

16,00 
95,00 

105,00 

4,50 
5,25 

16,50 
100,00 

110,00 

Şiıe 0,30 Litrelik .. 0,50 .. 
Galon 3,00 .. 

30,00 • Damacana 
Depoda 
Damacana 30,00 
Evlere teslim 

.. 
Galonlar umum bakkal dükkanlarında 17,50 kuruşa satılacaktır. Bu fi· 

yatlardan fazlasına alınmaması, fazla talep edildiği takdirde Vakıflar U· 
mum MUdürlüğilne veya İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde sular işlet 
meai Müdürlüğüne maH\mat verilmesi rica olunur. (4201) 7403 

E,...... ~aya _Eczanesine 1111111~ - -: Taze Balık yağı geldi. Şark malt hulSsasiyle çok kolay içilir. Y. Şe- : 
: bir Bakanlıklar karıısı Meırutiyet caddesi. 8023 = 
-:tıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

• 

Diş Doktoru diyor ki • • 

"lyi bir diş macununda, diş etlerine munr 
tesirleri olmıyan antiseptik bir madde bulnn

malı. Asıl di,leri temizleyici madde, mineleTi 

sıyırmıyaoak tekilde hazırlanmış olmalı. İçin
de hlmıs olmadıktan ba§ka ağı%daki hamızlal"I 
temizlemek tl%ere kalevi maddeler ihtiva et

meli ve nihayet koku ve lezzeti nefis olma-
lıdır._ 7608 

İşte Radyo/in Budur ! 
Sabah, öğle ve akşam yemeklerinden sonra 

RADYOLİN Kullanınız 

Bedia Terzihanesi 
939 Paris modellerinden mürekkep zengin kolleksiyonu ile işe 

başladığını muhterem müşterilerine bildirir. Yenişehir Havuzbaıı 
Kınacı Ap. No: 3 Tl: 3837 7892 

Dr. Nejat Kulakçı 
Harbiye hastanesi kulak, burun 
ve boğaz hastalıkları mütehassısı 
Paris kliniklerinde uzun müd
det yaptığı tetkikten dönerek 
Atatürk Bulvarı Kızılay biti . 
şiği Sönmez Ap. 5 No: de hasta
larını kabule haşlam•ştır. 783~ 

Sallı memuru aramyor 
lngilizce, Fransızca, Almanca 

Yulaf aiınacak 
Ankara Valiliğindeı. : 

Vilayet damızlık aygır deposundaki 
damızlık hayvanatının senelik ihtiya· 
er için mübayaa olunaca- 36.000 kilo 
yulaf pazarlık suretiyle satın almaca· 
ğından isteklilerin her pazartesi ..,e 
perşembe günleri saat (15) de vilayet 
daimi encümenine müracaatları ilan 
olunur. (4315) 7620 

i Halk Bakteriyoloji ve. Kimya 
ailen bir satıı memuru aranıyor. Laboratuvarı 
,\KBA'ya müracaat. Tel 3377 
Sahıen mağazaya müracaat. 1 Belediye sırası, T.al~s apartıman 
• 1 No. ya nakletmıştır. Tel: 2972 

801 O mm:ııııı.uımımııım:ı::ıın=!:mmmı 
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5 YENi SİNEMALAR SUS § 

U L U S - 19 uncu yıl - No.: 6196 

İmtiyaz Sahibi 
Narettin Kimil SUNER 

Umum! Neıriyatı İdare Eden 
Yuı İtleri MUdUrll 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baaımevi : ANKARA 

Matbaa Mlldllril: Ati Rıza BASK.AN 

- -- -
~ BUGÜN BU GECE HALK BUGÜN BU GECE g - -- -=: Mevsimin en büyük revü filmlerinden Gündüz matinelerinden itiba· Shirley Temple'in en güzel filmi S = ren: Mevsimin en büv'lk mu· := - -= ŞAHANE ÇILGINLIKLAR ıiki ııaheseri: Endülüs {eceleri RADlO KIRALlÇESt ::: = Baı rolde: İmperyo Ar•entinı S = Tamamen renkli Seanslar: 2.30-4.30-6.30 Gece Seanslar: 2-4-6. Gece 20.30 da S = -' = Senalar: 2.45-4.45-6.45. c;eu 21 de 21 de. 10 ve 12 de ucuz mati· __ ::: 
- nelerde iti film birden- l·Sem· Saat 10 ve 12 de ucuz matine -- -= Ayrıca: Saat 10 ve 12 de ucuz matine ıiyeli canavar. 2- Sitih'°r ko•· ::: = boy. Fiatlar: Balkon 35. salon Fiatlar: Balkon 35, salon 20 kumltur. ::= =: Fiatlar: Balkon 35 salon 20 20 kuru.stor. ::= - -- -':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: -

39 model BLAUPUNKT radyolannı dinlenıeden radyo almayınız. 
KAZIMROŞTO 

Ankara Adliye sarayı yanı Gençağa 

apartunanı 2. ci kat No: 6 Tl: 2208 
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Bir fen memur~ aramyor 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

:Alma Komisyonundan : 
İnşaat işlerinden anlar bir fen me

muru aranıyor. 
Konya'da kolordu inşaat şubesin

de vazife görmek üzere 100 lira üc • 
retle aşağıdaki evsafı haiz fen me • 
muru aranmaktadır. Talip olanlar 
yol masrafı kendilerine ait olmak U
J:ere derhal Konya'da kolordu komu-
tanlığına bizzat ve yahut istenilen 
vesaikleı birlikte mektupla müraca· 
atları rica olunur. 
ARANILAN EVSAF : 

1 - Naha fen mektebi mezunu ve 
hususiyle yapı ve mimar işlerine vu
kufu olmak. 

2 - Askerliğini yapmış olmak. 
3 - Ecnebi kadınla evli olmamak. 
4 - Polisten musaddak vesika 

siyasi cemiyetlere mensup olmadı 
ğına mahkumiyeti bulunup bulun 

• madığına dair • 
5 - Bon servisler . 
6 - Nüfus kağıdı veya musaddak 

ıureti. 

(4308) 7644 

Muhtelif in$aat yaphnlacak 
. Ankara Levazım Arr.irliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Küllükte iki pavyon ve bir tav
la bir mutbak yapıJacaktır. 

2 - Keşif bedeli 57842 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4338 lira

dır. 
4 - İstekliler bu işe ait keşif plan

larını ve şartnamelerini Muğla Dg. 
Tg. satınalma komisyonundan üç lira 
bedel mukabilinde aldırabilirler. ls
tiyenlere gönderilir. 

5 - !hale 9/ 2. ci teşrin/938 salı gü
nü saat 15 de Muğlada komutanlrk 
.atınalma komisyonunda yapılacak -
tır. 

6 - Teklif mektupları ihale saatin
den bir saat evvel buraya verilmeli -
dir. (4411) 7799 

Muhtelif inıaal yaplmlacak 
Ankara Levazcn Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 
1 - Bodrumda iki pavyon ve bir 

tavla bir mutbak yapılacaktır. Bu in
gaat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 65840 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4938 lira

dır. 

4 --- İstekliler bu işe ait keşif plan
larını ve şartnamelerini Muğla Dg. 
Tg. satınalma komisyonundan üç lira 
bedel mukabilinde aldırabilirler. ls
tiyenlere gönderilir. 

5 - ihale 9/ 2. ci teşrin/938 salı 
günü saat 15 de Muğlada komutanlık 
aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

6 -. Teklif mektupları ihale saatin
den hır saat evvel buraya verilmeli -
dir. (4412) 7800 

Sade yağı alınacak 
. Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Koınisyonuııdar : 

1 - İzmir müstahkem mevki mer
~ez kıtaatının 27700 kilo sade yağı ih
tıyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 -. İhalesi 7 /2. ci teşrin /938 pa· 
~art~sı günü saat 15 buçukta kışlada 
zmır müstahkem mevki satmalma 

komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 25315 Ji. 

radır. 

4 - Teminatı muvakkate akçesi 
1974 liradır. 

5 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasında ka
yıtlı olduklarına dair .göstermek mec
buriyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mad
delerinde ve şartQamesinde yazılı ve
sikalariyle teminat ve teklif mektup· 
larrnı ihale saatinden en az bir saat 
evel komisyona vermiş bulunacak_tzr. 

(4415) 7803 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alına ' . r Ti" i;;yonundan : 
1 _ İzmir müstahkem mevki mer

kez kıtaatınm 107000 kilo kesilmiş sı
ğır eti ve yahut koyun eti veya burul
muş keçi eti ihtiyacı kapah zarf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - !halesi 8/ 2. ci teşrin/938 sah 
günü saat 16 da İzmir müstahkem 
mevki sat·nalma komisyonunda yapı

lacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 28890 li

radır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 

2167 liradır. 

iLANLAR 
5 - Şartnamesi her gün komisyon

da görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında ka

yıtlı olduklarına dair vesika göster
mek mecburiyetindedirler. 

bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfla
rın eksiltme günü en geç saat 14 de 
kasar yukarıda adı geçen alım komis
yonu başkanlığına makbuz mukabilin
de verilmesi lazımdır. (7360/4280) 

7604 

Muhtelif eşya alınacak 

7 ~ Eksiltmeye i~tidk edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde ve şartnamesinde yazılı ve
sikalariyle teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir saat İnhisarlar Umum 
evvel komisyona vermiş bulunacakt!r. den : 

Müdürlüğün-

(4416) 7804 

Un, arpa ve sade yağı 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonunlan : 

Alayın bir senelik ihtiyacı için ka
palı zarf usuliyle 240.000 kilo un 
146.000 kilo arpa 5650 kilo sade yağı 
satın alınacağından talip olanların te
minat makbuzlariyle birlikte 15 - 2. 
ci teşrin - 938 saat 16 da alay satın -
alma komisyonuna müracaatlan. 

(4512) 7961 

; . .,CHP ·· ... : ı:~ • • artısı 

Satllık otomobil 
C. H. P. Genel Sekreterliğinden 

Partiye ait açık (Kraysler) marka 
otomobil açık arttırmaya konulmuş

tur. 
1 - Muhammen bedeli 250 lira -

dır. 

2 - Otomobili görmek istiyenler 
her gün Parti kalorifer memuru Ka • 
zım Yay'a müracaat etmeleri. 

3 - İhale 8.11.1938 salı günü saat 
16 da Parti Genel Sekreterlik binasın· 
daki komisyonda yapılacaktır. 

4 - İhaleye iştirak etmek istiyen
lerin belli gün ve saatte on dokuz li -
raltk muvakakt teminatlariyle komis -
yonda hazır bulunmalan. 7784 

. Gümrük ve in.· B. • .. :. 

Rakı manton alınacak 
inhisarlar Umwn Müdürlüğün

den: 

1 - Şartname ve nUmune mucibin
ce 20X25 eb'adında on milyon silin
drik rakı mantarı pazarlık usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher bin 
adedi 400 kuruş hesabile 40000 lira ve 
muvakkat teminatı 3.000 liradır. 

3 - Pazarlık 31-10-938 tarihine 
rasthyan pazartesi günü saat 14 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapıla . 
caktır. 

4 - Şartnameler iki lira bedel mu
kabilinde İnhisarlar levazım ve mü
bayaat şubesiyle Ankara ve İzmir 
Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin 
edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte yukarda adı geçen 
komisyona gelmeleri. (7311-4260) 

7517 

3 Memur evi yaptırılacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den : 

ı - İdaremizin Çankırı tuzlasında 
şartname ve projeleri mucibince yap· 
tırılacak 3 memur evinin inşaatı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş

tur. 
il - Keşif bedeli 12817 lira 65 ku

ruş ve muvakkat teminatı 961.33 lira
dır. 

III - Eksiltme 31.X.938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 15 d . 
Kabataş'ta levazım ve mubayaat şu 
besindeki alım komisyonunda yapıl, 
caktır. 

IV - Şartnameler 64 kuruş bede: 
mukabilinde inhisarlar umum müdür
lüğü levazım ve mubayaat şubesiyle 
Ankara başmüdürlüğünden ve mahal
li inhisar idaresinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye i;ıtirak etmek isti
yenlerin bir mukavele ile yaptıkları 
iş bedeliıtin 10.000 liradan aşağı olma
ması ve kendileri bizzat mimar veya 
mühendis olmadıkları takdirde fenni 
ehliyet ve iktidarları inşaat şubemiz
ce tanınmış bulunması ve fenni evrak 
ve vesaikini eksiltme gününden bir 
hafta eveline kadar inhisarlar umum 
müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ede
rek ayrıca fenni ehliyet vesikası al -
maları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile V ci maddede yazı
lı inşaat şubemizden alınacak ehliyet 
vesikası ve % 7.5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektu -

1 - Tefrişi takarrür eden Balıke
sir, Bursa, Edirne, Erzurum, İzmir, 
Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova 
idareleri için idaremizce kabul edi
len tipler dahilinde ve şartnameleri 
mucibince yaptırılacağı ve 22. 8. 938 
tarihinde ihale edileceği eveke ilan 
edilen 1348 parça eşya ihale edileme
diğinden yeniden kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konmuştur. 

2 - 1348 parça eşyanın muhammen 
bedeli (30775) lira (51) kuruş ve mu
avkkat teminatı (2308.25) liradır. 

3 - Eksiltme 1. 11. 938 tarihine 
rastltyan sah günü saat 15 de Kaba
taş'ta leva?ım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

4 - 1348 parça eşyaya ait yeni müf
redat listeleri ile şartname ve resim
leri 153 kuruş bedel mukabilinde ts
tanbul'da adı . geçen komisyondan, 
Ankara ve Izmır başmüdürlüklerin
den alınabilir. 

5 - 1348 parça eşya eksiltmesine 
iştirak etmek istiyenlerin bir defada 
asgari 20.000 liralık böyle bir işi mu
vaffakiyetle yapmış olduklarını gös
terir vesikayı İnhisarlar inşaat şube
sine ibraz ederek ayrıca bir fenni eh
liyet ve eksiltmeye iştirak vesikası 
almaları lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ka
nuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı 
inşaat şubemizden alınacak eksiltme
ye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların ihale günü en geç saat 14 de 
kadar yukarıda adı geçen alım komis
yonu başkanlığına makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. 

(7438/ 4333) 7673 

İdare binası yaptınlacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 

1 - Şartname ve projesi mucibince 
Kars'ta yaptırıacak idare binası inşa -
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmiye ko· 
nn lmuştur. 

II - Keşif bedeli 40237 lira 20 ku· 
ruş ve muvakkat teminatı 3017 lira 79 
kuruştur. 

III - EksiJtme 31.10.938 tarihine 
rasthyan pazartesi '.!Ünü saat 14 te 
Kars müs!aki! müdürltiğünde müte
>"'tkil komisyonC:a yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 251 ku 
ruş bedel mukabilinde İstanbul'da in -
hisarlar umum müdürlüğü inşaat sube· 
siyle Ankar:~ h1~,...,;;;ıiir1ii<T i\nrlen ve 
Kars müstakil müdürlüğünden alına

bilir. 
V - Eksiltmive iştirak etmek i~ti 

venlerin Naha Vekale+iııin 12. R. 93" 
gün ve 57 numaralı tamimi mucibince 
ehlivet vesikasını haiz bulunması la
zımdır. 

VI -- Mühürl;i teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ile Nafıa Vekaletinden 
alınacak ehliyet vesikasını % 7,5 gü
venme parası makbuzu ve yahut ban 
ka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların eks iltme günü 
en geç saat on üçe kadar Kars inhisar
lar müstakil müdürlüoiin de müteı:ek 
kil komisvon haşk;ınhaına m::ı~dnt" 
mukabilinde verilmiş olmas ı ve posta 
ile gönderilecek mektupların da bu 
saate kadar komisyonda buhındurul

ması lazımdır. Postada olacak gec.ik-
meler kabul edilmez. (4357) 7588 

Kuru ol ve saman alınalak 

Jandarma Genel Komutanlığı Anka
ra Satınalma Komisyonundan : 

· 1 - Bir kilosuna dört buçuk kuruş 
Lyat biçilen elli bin kilodan yetmiş 
bin kiloya kadar kuru otla bir kilosu· 
na bir buçuk kuruş fiat tahmin edilen 
kırk bin kilodan altmış bin kiloya ka· 
dar samana ait açık eksiltmesinden 
pazarlığa tahvilen 4. ikinci teşrin 1938 
cuma günü saat onda satın alınacak -
tır. 

2 - Şartname parasız komisyon -
dan alınabilecek olan bu pazarlığa gir· 
mek istiyenlerin (303) lira (75) ku · 
ruşluk teminat makbuzu veya banka 
mektubu ve şartnamede yaztlı belge -
leri ile k omisyona baş vurmaları. 

(4359) 7765 

Kazalar · 

Hükiimlt konağı yapllnlacak 
Malkara Kaymakamlığmdan : 

17547 lira 84 kuruş bedel keşifli 

Malkara hükümet konağının 938 yılı 
içinde yaptırılacak kaba inşaatı 18-10-
938 tarihinde kapalı zarf usuliyle ya
pılan eksiltmede talip zuhur etmedi
ğinden işbu inşaatın 2490 sayılı ka -
nunun 40 mcı maddesine tevfikan ye
niden ve kapalr zarf usuliyle 19-10-
938 tarihinden itibaren 15 gün müd -
detle eksiltmeye konulmasına karar 
verilmiştir. 

Taliplerin birinci ilan dairesinde 
3-11-938 tarihine milsadif perşembe 
günü saat 14 te Malkara Kaymakam
lık makamında toplanacak komisyo -
na müracaatları ilin olunur. 8009 
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Kablo alınacak 
İstanbul Telefon Direktörlüğün -

den: 
1 - İdare ihtiyacı için muhtelif e

batta 29 kalem kurşunlu kara kablosu 
ile 2 kalem denizaltı kablosu kapalı 

zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel 146794 lira 

20 kuruş, muvakkat teminat 8590 lira 
olup eksiltmesi 29.11.1938 salı günü 
saat 15 de direktörlük binasındaki sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ile kanu
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
gün saat 14 de kadar mezkur komisyo
na vereceklerdir. 

4 - Şartnamesi 367 kuruş mukabi
linde her gün levazım amirliğimizden 
alınabilir. (4337) 7660 

(imerito boru ve saire ahnacak 
İstanbul T de fon Müdürlüğün-

den : 
l - İdare ihtiyacı için yeni yapıla

cak 55 adet Menhol, 175 adet Ek oda
siyle kapağı, 950 metre bir kanallı 
çimento boru ve 4820 metre iki ka
nallı çimento boru kapalı zarfla ek -
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 19063.55, mu
vakkat teminat 1430 lira olup eksilt
mesi 7-11-938 pazartesi günü saat 15 
de Müdürlük binasındaki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin muvakkat teminat makbu -
zu veya banka mektubu ile beraber 
nafıa vekaletinden alınmış ehliyet ve
sair vesikalarını muhtevi kapalı zarf
ları o gün saat 14 de kadar komisyo
na vereceklerdir. 

4 - Ehliyet vesikası için eksiltme
nin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel bir istida ile İstanbul vila
yetine miiracaat edilmesi ve istidaları 
na en az 10.000 lira kıymetinde bv işe 
benzer bir iş yaptığına dair iş yaptı
ran dairelerden alınmış vesika ilişti

rilmesi muktazidir. 

5 - Şartnameler her gün levazım 

dairemizde görülebilir. ( 4464) 
7851 

Baı rnonför ve arar memuru 
ah nacak 

Malatya Elektrik Türk Anonim 
Şirketinden : 

Askerlikle alakaları olmıyan ehli
yetnameli bir başmontörle bir ayar 
memuru alınacaktır. 

İsteklilerin askerlik vesikaları ve 
bonservislerini Malatya' da: Malatya 
elektrik türk anonim şirketi müdür
lı• ğüne ibraz etmeleri suretiyle müra-
caatları ( 4465) 7930 

Hükümet konağı 
yaptırılacak 

Denizli Nafıa Müdürlüğünden : 

ı - Sarayköy hükümet konağının 
t!S8 lira 82 kuruş keşif bedelli dör

.. ıncü kıs :m inşaatının 1938 mali yıh 
.çinde yapılacak 15.000 liralık kısmı 
eksiltmesine istekli çıkmadığından 
vahidi kıyasi fiyatla ve kapalı zarf 
usuliyle tekrar eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

2 - Eksiltme 4. 11. 938 cuma günü 
saat 10 da nafıa müdürlüğü odasında 
toplanacak komisyon tarafından ya
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 1125 
liradır. 

4 - Bu işe ait eksiltme şartnamesi 
ile bu şartnameye bağlı evrak Denizli 
nafıa müdtirlüğünden 75 kuruş bedel 
mukabilinde alınabilir. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun 
hükümlerine göre hazırltyacakları 

teklif mektuplarını 4. 11. 938 günü 
saat 9 a kadar Denizli nafıa müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
veya taahhütlü olarak göndermeleri 
ilan olunur. (7818/4536) 8053 
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İştahsızhk H<1zımsızhk - Şişkinlik 
Ekşilik - Gaz - Dil Pashğı - Barsak 

Atakti - İnkıbaza karşı 

HASAN MEYVA ÖZÜ KULLANINIZ 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Limon, portakal, çilek, mandelina, ağaç çileği, ananas, frenk üzümü, ıi • 

nalko, şettali. muz, kaysı. armud nevilerınden olup toz halinde ve şekerli
dir Bu ıneyvaların özlerınden yapılan Hasan gazoz özü gayet lezzetli ve 
kullanışlı olduğundan evlerde gazinolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla 

kullan ı lmaktadır 
Yazın bunaltıcı sıcaklarında Hasan gazoz özünü içen hem serinlemiş 

olurlar hem de mide. bagırsak ve bütün hazım cihazlarını temiz tutarak 
sıhhatlerini korurlar. 25 · 40 · 50 · 100 kuruştur. 7465 

Tuğla, kiremit, kireç ah nacak 
Devlet Demiryolları ikinci l§letme Müdürlüğünden : 

Şartnamesinin tadili dolayısiyle eksiltmesi tehir edilen aşağıda yazılı 
malzeme bu kere yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 8.11.938 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Ankara'da ikin

ci işletme binasında toplanacak komisyonda ayn ayn yapılacaktır. 
İsteklilerin hizalarında yazılı muvakkat teminatlariyle kanunun tayin 

ettiği vesikalanm hamilen muayyen olan gün ve saatte komisyonda huır 
bulunmaları ilan olunur. 

Şartnameler ikinci işletme kaleminde parasız verilmektedir. 
(4371) 7750 

Muhammen 
bedeli 

Cinsi Miktarı Lira 

Yozgat kireci topaç 225 Ton 2700 

Marsilya tipi kiremit 23500 adet) 

Mahyalık kiremit 1600 .. ) 1522 

Birinci nevi tuğla 95000 .. ) 1140 

EY GENÇ! 
SAC.LIC.INI, AiLENi, VAT ANINI 

FRENGİ ve BEL SOGUKLUGU 
AFETiNDEN KORU. 

Muvakkat 
teminat 

Lira kuruş 

202 50 

114 15 

85 50 

Her eczanede 
bulunur. 

KÖRLER, SAKATLAR, HAPİSHANELERİ DOLDURAN 
KATİLLER, TIMARHANELERDE İNLİYEN DELİLER, ME
ZARLARA GÜN GÖRMEDEN gömülen masumlar, bütün de1e· 
nere İNSANLAR ekseriyetle ya kendileri tarafından kazanılan ve· 
ya ana ve babalarından 01iras kalan bu mel'un hastalıkların kurban· 
!arıdır. GAYRİMEŞRU MÜNASEBETLERDEN ÇEKİN 1 Hcı 
gördüğünü temiz sanma ve hayatını kaput dediğimiz prezervatif
lere teslim etme. 

Nefsine hakim olmazsan behemehal PROFİLA KStN kullan 
PROFİLAKSİN bütün mütemeddin memleketlerde gençliği yüz
de yüz bu belli tufanlarından koruyan en birinci silahtır . Sıhhat 
Vekaletimizin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutular 
içinde yazılıdır. 7178 

Profilaksin dai::n:: her Profilaksin ! 



Aradığınızın benzerlerini her yerde bulabilirsiniz. 

FAKAT: En muvafık şartlarla, her mahn en mükemmeline sahip 
olmak isterseniz, muhakkak MİLLi BİR MÜESSESE olan: 

• •• 
T CAl~F:T- TU 

MÜRACAAT EDİNİZ 
ForCI otomobilleri ve parçaları, 
Firestone otomobil lôstikleri, 
Motosiklet ve Bisiklet 
Vakum oil motör yağlar•, Markoni radyoları, 

Bilumum inşaat malzemesi 
Vernikler, toz ve yağh boyalar 
Lavabolar, banyolar ve termosifonlar 
Elektrik tesisat malzemesi 

, Kelvinator soğuk hava Clolap ve tesisatı 
Sahibinin sesi gramofon ve plakları 
Mercedes· yazı makineleri, 
Hesap makineleri 
Kasalar ve dosya dolapları 
Baskül ve teraziler 

Her nevi demir ve galvaniz borular, 
Kalorifer malzemesi, her cins musluklar, 
Büyük karpit stoku, oksijen gazı 
Her boyda bahçe telleri ve sıva telleri, 

• 
SiPAHi 

ve 

MSUN 
1 6 A LARININ 

~hi 50 Kuruş 

45 

Hava gazı ocakları 
Sıcak su cihazları 
A. E. G. Motör ve aletleri 
Su tulumbaları ve her çesit 

·Avize ve masa, lambaları 
Telefonlar ve ampuller 

1 

5 

-. 


