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Türk topraklarında, Türk su
larında, Türk göklerinde 

Türk bayrağı. 

Basvekilimizin 
..:> 

radyoda güzel hitabesiyle acılan 
..:> ... 

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun 

EbeJi Şef imiz A T A T U R K bir 
Cümhuriyet Bayramında 

Büyük Bayram 
dün başladı 
_Bugün büyük 
gecit resmi var _, 

C:tırnnurreisimiz Mecliste 
tebrikleri l<abul edecel< 
~ --ı Cllmhurlyct1mlzl.n ıs lncl yıld5nnmn 

V 1 bayramı, diln saat 12.50 de Başveklllmlz 

111 • • Dr. Refik Saydam'ın Türk milletine hlta-JD CI ben Ankara radyosundan yaptığı bir ko-
nuşma ile bnşlamıs bulunmaktadır. Baa-

l> ıd 
vt>kllimlzln ayn sütunlarımızda aynen 

l O··nu··mu·· neşrettiğimiz bu ı;ok dcferll konuşmasını, 
meydanlarda, sokaklarda, gazinolarda top

~ Falih Rıfkı AT AY 

~ ~~kteşrin 1923 günündenberi, 
~~lilt 12 yıl geçti; Cümhuriyet er
~~"1 l'~fına bastı. Fakat bu, bir r: l'\i olçüsüdür. Hakikat odur 
'"1' , k~ tarihinde bir çağ değişti. 
~ },.ız yıl içinde başardığımız 
\" ~& ır değil, her türlü büyüktür. 
~"--.ııı e!ıe kendimiz kadar asrımız 
• ıı~1

1Rına hizmet ettik. Yalnız biz 
ı'"lıi "1!l~la kalmadık: §ark ka

lanan halk hoparlörlerden takip etmiştir. 
Anlrora, en büyük bayramımız vesile

siyle bııştanbaea donatılmıştır. Resmt "e 
husust müesseseler ay yıldızlı ve altı oklu 
bayraklarla stlslenmlş, bUyük caddelere 
ve meydanlara Cümhurlyetlmlzln ve ln
kılAplarırnızın mlnalarını belirten vcclzc· 
ler asılbustır. Şehrin muhtell1 yerlerine 
zafer taklan kurulmus, rcsmt ve hususı 
binalar elektrikle aydınlatılm18tır. Vitrin
ler Cüm.hurlyctln bQyük kurucusu Ebe

[ Sonu 5 inci sayfada 1 

Milli Birliğimizin timsôli Milli Şefimiz İnönü 
Dün izcilerin gösterilerinde küçük yavrulara iltifat ediyor 

Başvekilimiz 
111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Güzel bir hitaoe ile bayramı açtı 

Bütün sıkıntılara göğüs 
germe kud tini milli 
birliğimizde buluyoruz 

~;. ~··~•ne ışık saldık; nice göz- r----------------""\ 
it.~. \r0 1"?nek, nice kafalara, düşün- Yarının getireceği hadiseleri, bu birlik 
~'"'- İ nice nıhlara, uyanmak için 8 U GÜN 
111 bir2: uk ettik. Garp alemi iç.inde Ve yurfseVerfik/e yeneceğimize inanıyoruz 
d ~itle. N'edcniyet ve nizam unsuru 
... ~. lıut~e kadar övünsek yeri var· 12 f 1 k ~~Üııd Un İlkteşrinlerin 29 uncu say a 1 Ba§vekilimiz Dr. Relik Saydam dün saat ( 12.50 ) de radyoda 
lıt~ A.te ~lduğu gibi, ilk vazife- söylediği güzel bir hitabe ile Cümhuriyet Bayramı kutlama 
~·fil j.~rk'ün hatırasını anmak- törenini açmı§tır. Ba§ıJekilimizin nutku §Udur: 
I~· orı: Urk gönlü, böyle bir gün- • ı " • • 
-~dolun saygısı, sevgisi ve hasreti 1 O vem 1Z1 " Sevgili yurttaşlarım, ı lerinüzde daima yaııyan Ebedi Şe-
d ""itti P taşmak, kaynaııp co§mak, "Cümhuriyct Bayramımızı kut • fimiz Atatürk'ün manevi huzurun-
~~ fikau· O hatıra ki, böyle bir gün- lama törenini açıyorum. da Türk milleti adına minnet ve 
~'1 ltinı~e acı, dertliye dert, kinliye Mı.ll"ı Cefı'mı·z·ın "Türkiye Cümhuriyeti bugün on saygı ile eğiliyorum ve yine Türk 
llı·q'lır se~ize yalnızlık unutturur. rl sekiz ya§ınr doldurmu§ bulunuyor. milleti adına emrinde olmanın ver-
~.~~ İta~ kı birleştiricidir; ıevk, Ü· Ar:kada bıraktığımı, yıllann hadi- diği gurur ve haz içinde Milli Şefi-
~11: İkirı ': ve fedakarlık kaynağı- d• seleri artık dünya tarihinin malı ol- miz lsmet lnönü'ye ııarsılmaz bağ-
~~ ilJ:> ııa cı "azifemiz, zafer ve in- parlak kôğıt Üzerin e mu~tur. Bu hadiseleri yaratan ve larımızı teyit ediyorum. 
lj~ liafb n__ca1ihnı elinde tutan, Reis yürüten büyük Türk milleti, kendi " Yurttaşlanm, 
ı, "" bllg nönü'nün etrafında bir· f 1 """ f 1 başarıları karşısında ancak sevinç " Dünyanın karanlık ve karışık 
''-ı~illttırcrabcrlik andımızı tekrar· 0 ogra ar1nı ve kuvet duyar. Çünkü Türk inkı· hali, ümit verici olmaktan hala u-
ıı,/harıı · Atatürk ve İnönü, en güç labı harikulade bir hareket ve 18 zaktır. Avrupa'da, Asya' da, Afri-
~~'k C nr.', ~İzim birliğimize ina· yıllık Türk Cümhuriycti ise daima ka'da milletler bütün varlıklariyle 
li lıt, _.\çırdıler. Gene öyle ola· mu·· V€ZZ 

1
• , € rde'n muvaffak, daima galip büyük ölçü- çarpışıyorlar. Hesapsız kan dökülii-

~.. sla saf gediği vermiyece· de bir mücadeledir. yor, sayısız medeniyet abideleri 
) 11 ~i ~9 . " Biz, bu sayede eski ve şerefli yok oluyor. 
~,•, 'lllb teırın arasındaki Türk pa raS 1 z varlığımızı kurtarmış; içeride hüri- "Harp harici kalan milletler de 
~ı~"'tıı; gayretleri, milli müdafaa yetimizi, drşarda istiklalimizi koru- bu koca buhrandan mustarip bulu-
oqi~· "'1 "e bu h 1 k 

1
• Stey·I n ·, Z mak kudretini isbat ebnİ§ bulunu- nuyorlar. Bugünün şartlarma ka1"f• .. ıtrıiz .. .. azır. ı tan arttıra· · b k 

butun gelır ve emekle- yoruz. nıs etle çok rahRt durumda olma • 
[ Sonu 4 uncü sayiada ı \.-------------.... --J " Bu mesut anda, varlığı, kalp • 1. SQnu 4 üncü .50'<.Y. ', 
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Milli Şefimiz l N Ô N O dün izcileriıa 
gösterilerini seyrediyor 

Sehrimize 
.,:, 

gelen izciler 
lnönü'nün önünde 
gösteriler yaptllar 

Gösteriler 
intizamla 

büyük bir 
başarıldı 

1 
Bu~n~ü, geçit resmind~ bulunmak üzc- ı dıiımızr göstermek için bur -la bu toplan. 

re Turkıye nın dort bucagından gelerek tıyı tertip ettik. 

l hükiımet rı:ıerkezimizde toplanan 2560 kız Gösterılerimızde belki kuRurla~'.mız cıi.a
ve erkek ızcı, dun ogleden sonra Gazi caktır. Fakat daha ıyıye, daha guze1e ~t
Terbiye Enstitiısünün spor sahasında ızci- mek içın çalışan çocukllrınızın baııı ek-
lik gosterıleri yapmışlardır. l sıklerıni bağışlıyacagınıza guveniyoruz_,, 

Saat tam 15 te başlıyan gbsterilcri Milli Genç izci, sözlerini şu etimle ile bıtirmiş 
Şefimiz İsmet İnonli beraberlerinde Baş- ve binlerce arkadaşının o dakıkada gon
vekilimiz Dr. Refik Saydam olduğu halde 

1 ıündcn geçen en i~ten duyguya tercil!Dtln 
yüksek huzurlariyle ıcreflendirmiş ve Ma- olmuştur. 
arif Vekilimiz tarafından karşılanmışlar-' "Bir gun, Büyük fnbnü bizi gôrıncğe 
dır. So?una kadar büyuk bir intizam ve geldı, diyebilmek hayatımızın en şerefli 
başarı ıJe devam eden gösterilen Müna- hatırası olacaktır .. 
kalat Vekilimiz Cevd~t Kerim lncedayı, Milli Şefımiz, gösterileri yakın ilgi ile 
~.H.P. Genel Sekreten Dr. Fıkrı Tuzer takip buyurmuş ve Maarıf Vekılımız Ha-
&ıvıl ve asker birçok buyükler ve yüzlerce _ Al Yuccl'e Turk gcnçlııoının ızcilık 
davetlı yakın bir ilgi ve memnunlukla ta· sahn d

1
k· çalışmalarına. b·lhassa tatbi-

k" t • 1 d" sa asın a ı 
·ıp e mış er ır. k h ında devam etmelcrıni tavsiye 

t t'k1·1 l b 1 b .. . .at sa as s ı a marşımız a aş ıyan u gosterı- . 1 dir Ayrılırlarken de, Maarif Ve-
l d • ·ı · · b" k h etmıı; er . ~r e ızcı erımız, ır amp ayatını tem-1 kılliği beden terbıyesi ve izcilık dırektörü 
sıl etmış ve bu hayatın, çadırlar, ocaklar, V"ld Aşir'le, toreni idare eden ôgrctmen 
oyunlar gibi kendine bas hususiliklerini C~v::: Arun'a ıltıfatta bulunmu~lardır. 
canlandırmışlardır. 1 

Gösterilere başlarken gcnı; bir izci kısa Milli Şefimiz Enstıtuden ayrılırken yilz-

b. ·· ı ı d · t" k" ' 1 l•rce talebcnın coşkun alkı lariyle &elim-
ır soy ev e emış ır ·ı: ~ . 
"Yurdumuzun dort koşesinden kalkıp lanmışlardır. (Okuyucul.arımız otcki sütun-

T - k t "h" · "- l b' ·· ·· kut larımı:ı:da diınkü gosterılere dair ark da•ı-ur arı ının en miUıa ı ır gununu - Z k' G , ~ 
lamak için Ankara'da toplandık ve biz mız Kemal c 1 enco man ın bır roPor-

1 Türk ızcileri, ödevlerimize nasıl hazırlan- tajını bulacaklardır.) 

Baıvekilimiz Dr. Relik Saydam radyoda :,;, 
hitabe ile töreni açıyor 
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Mutlu bir yll dönümü : 
r ............................................ ~ 
l GÜNÜN GÖLGESİ i Cümhuriyette 

Öğretmen 

r ................................................ " ı t······································~ 

f HADİSELERİN ARDINDAN f ı: .. 
11 

: 

............................................ .I \... ........................................ _./ D a e ı f ! 
Cü huri 1et ülküsünü 

gerçekleştirdik 

işte Cümhuriyet ! Geçmiş 

önünde 

günler 

bugün 
İlk öğretim şehirler kadar ve belki daha 

Üç ay evel, Erzincan yolundan Ke- fazın köyde yer alır. Bundan ötıini öğret
maliye'ye gidiyordum. Gece yarısına men veya eı:itmen yalnız ilkokul hocası ka-

lamaz. ö;;retmen veya e~itmen koy haya- Manastır'da M ş t" t ki d-oğru yol, sarp dağların arasına gı'r- .. b • e ru ıye e ya· aş -
tında ahlaki ve fikri bir unsur da olmağa makta ola 11 d b' · d 'd" di. Katırcım, bir ara, türküsünü kes· n yı ar an ırın e ı ı: ga-

ti içini çekti ve bana: mecburdur. liba Çarlığın konsolosu idi; içine ku-
Hüseyin Sami COŞAR Köylerin kıymeti ve esas itibariyle köy· ld ~ f . l 

- Beg, dedi, sen bı'lı'r mı'sı·n kı·, be- ru ugu aytonıyle karakollardan bi-lere dayanan vatanımızın ve cümhuriyeti- · · j 
Cümhuriyet ülküsünü gerçekleş- j maz. Devlet ticaret yapamaz. Dev- nim babamı burada öldürdüler. mizin kıymeti eğitmenlerinin ahlaki ve rının önünden geçerken, nöbet bek -

tirdik. Memlcketimızi hakiki hüri- let münakalatı idare edemez. Vel- Ve benim, sebebini sormamı bek - fikri kıymetleri ile ölçülecektir. liyen asker kendisine selam durma - ı 
yete kavul}turduk. Hayat veren bu hasıl devlet iktısadi işlerin hiç bi- lemeden devam etti: Ei!itmenden veya daha umumt bir tabir mış diye öfkelenmiş ve onu, arabacı-! 
hakikatlere ancak halkın gönlüne rinde muvaffak olamaz .. " terane- _ I:şkıyalar, buradan kuş mu uçu- ile ogretmenden mahrum bir köy, kafası nın elinden kaptığı kamçı ile knmçı-
girebildikten sonra erdik. "Huku- sinin büründüğü eski ve yeni türlü rurlardı ki.. Yokederlcrdi. Babam, bir kesilmış bir gövde gibi kalır. lamak alcaklığında bulunmuştu. 

13 

' 
ku esasiye" haznesini oradc keş- türlü bestelere rai{men bugün de döğüşte vuruldu. j. K. oyde pgret?'e~ yaln .. ız. koy çoc.ukları Bir Anad~lu eri olan bu asker, ona, 
fettik. Halk idareııinin "'ırlarını, "ı'stı'hsalci" bir dev1et mnkı'nesı' ıe d ld K il h Jk ı d ade e t"f ğ' · k Jd k ç " O gece yarısı eskiden dinledikle - ıçın .. zım egı ır. oy n .a ı çın e; s c u e ını a ırma ve arın 
&ihirlerini, tılsımlarını orada Öğren- kurmağa bütün nzmiylc devam edi· . ki d'•· 'b hik~ . d . 't erkeklen için de lazımdır Öf,retmen köy konsolosunu yere sermekle karşılıgı-

.. 
dik. yor. rt~mkte c e ıgı.~ du ayeyı e ışı - halkı ıçin bir rehberdir. Onların dayana- nı verdi. 

Sözle, söylevle dciril, milli ha- ı en sonra ıçım en: ki k' a· o ı · · b' kt Nice yÜz yıllar saltanat zulmü- " t ·· · ·•· · ca arı ımse ır. nar ıçın ır ışı ır. Saltanat rejimi, bu eri, yalnızken-
.. h' k yatta temin ettiği hayırlı inkişaf - - şte Cümhurıyetl dedıgımı ha - Fikri bir ışıktırı yani bir dilşilncedir. 

nıın lİ üm sürdüğü, siyasi, iktısa- larla "halkçı bir hükümet" olduğu- tırhyorum. Ahlaki bir ışıktır: yani bir vicdandır. ?,ini~ ~eğil: bütü~ b~:_.yurdun şeref 

• . 
• • • • , 

di ve içtimai mahiyette çeşitli de- nu ispatlıyor. Cümhuriyet Halk Dört gün evel Eiazığ'daydım. Beş- Öğretmen Türk köylerinin ruhudur. odevını ykerı~~f~etırd~gı :ıoktad.a astı. 
rebeylerinin vatanda,. canını, ma- · • "h' C Memle etı ı !as ettırm h t ı 

Y PaTlİ$ının tarı ı ümhuriyetİn ta- kardeşlerin önünde Cip köyünün ro- Muhtar nasıl kôyıi idare eden bir müdür ,, .. . ,, ış v_e nı aye Jını, haysiyet ve l}crefini keyfi için c :r d l ha ı 
h 1• rihidir. an ve gönülden cümhuri- haniyle dost oldum: beraber yürümi- ise egitmen de köyun dü$uncc ve vicdanı-! uve 1 muazzama ya cız .. a. tına 

e al saydığı; içinde esaretin zin- ·ı T'" k ld 1 b J 

bu k1ı..ıplan Maarif Vt'kl ı ğl )'ft)'l! ~.;· : 

lcrl ııe Vckllllk neşrl)'atıru satruı id" : 
taı>eıl.ıınia bul&blllnrtn1z. : • 

Ne cd 1lm 14 olan CSC'l"lcl' şımlnrd>r: : 

Yunıı.n k.ltlslklerinden: : 

• yetçı er ur inkılabına her cihet- ye başladık. O köyünden arpa getirip nı idare eden fikri ve ahili.ki bir miıdur- a ırmış O an u. sa tana.t _re.Jımınde, i cır §akırtılarının İşitildiği, kulluk d k k ld 
havasının şam yeli gibi C3ti"i yurt- çe tıa ı ıı ılar. Bir Ad mı bile :::;atmır.tı. Evine gazyağı ve çocukları- ı diır. . . . 1 yaba~cı.~ar ~fendı, ev snhıbı ıse bof -

Soı>hoklcs in Kırat Oldlı>us - t.cr<."(llıl' : 
ed<-n Bedrcttln Tun<'CI 4-0 ku.rue. W : 
ıo1<tctcs- Nuruıııuı At.ne 40 ıtu('\llo : 

h " ı:-eri atmadıbr. Her alanda onun na dokuma f!o"'tu" ru··vordu. ö.r.retmenın koyde oynıyacag"ı sosyal (ıç· nu btıkuk bır zavallı olmuştu. ta akkı, hakikati, adaleti, insanlığı h d "' 
hakim kıldık .. Bugün vatanımızda. ızını arttrr ılar .. Halk yığınları- Biraz ilerde, 'r·ıkık bir bina harabe - timai) bir rotu vardır Koy me"nleketin Devletin, sadece bir adı kalmıştı 
ikbalin, idbarın tadını, acısını tat- mızın l'IUurunda kök ııalması ırın si önünde durduk. Cip köyünün çoba- h~yati bir hucresi~ir. E~s!z Atatürk "çift- Onun sa. ~~az~mı "devletlfı" idi ama, 

TrıLkhls K nıa ı - SnzlJe Berin J{uıi : 
35 kuruı;, E ktra - Azra Erh:ı.t 40 1<11' ! 

• ruŞ, An• ıırone - Sa bııh.-"LWn AU S:i f;lt" : 

ru.s, Alıı.s - Suııt Slrınno .ıu 40 kUtUfo : ·· durmadan calıııtılar. Bizde, hakiki ba b k .. t k d d' k' çı ve çoban bu mıllet ıçın unsur aslıdır., yalnız 'duvelı muazzama" bu"yu"k el-mt§, hem iyi gün hem kötü gun 1·k~ıdar m k" .1 h Ik d ·· nı na u yı ı ,ı gos erere e ı ı: . . . _ 
k • ev ıı ı e c. arasın R ge>· B k'd k . B dıyordu Çıftçı ve çobanın kaynagı ve ya- rilerinin değil Karadag~ elçı'sı'nı"n hı' görmüş köklü bir ailenin sıca ve rünür görün d 1 kt - urası es ı en me teptı. un - k T .. k b k'' " • -

samimi havası var •. Kardeşlik duy- f ' mez uvar ar yo ur. d · · .. · · · tagı olan oye: ur vatanının u en u- le tercümanına yaranmak onun g"-
cra me,~kiinde olanlllr halktan ge- an yırmı yıl once, benı ışte bu hına- çiık tonlulu{:una hayatı liflemek lazımdır. ·· · · .. .. ' . . ~ 

O.dlpus Koıonos'tn - Nurullnh Ata<: rıO : 
k~. : 

Fransız kl.'lslklertnclm: Mo rıre1'I : 
gusu bütün küçük hisleri sustur- len direktifleri tatbik ederler. Ve nın önünde soydulardı beg. Bu en •kıiçilk toplulu7-a hilnyesini vermek zune şırın ~orunmek zoru~da. ıdı .. B.ır 
mu•tur. Hn.lk zaferinin yıldönümü- • S "' yalıan<:ı elçı salta t h kü et " ışte onun içindir ki bizde Cümhuri- ehrin içinde olduğumuza, baktım. lb:ımdır. . . • . ~a .. u m ının 

AOOımcıl - Ali Süha DelUbıı.41 60 lrut'llfo : 
Kadınl:ı.r Mektebi - Bedrl.'tln 'J'tlllC"1 

: 
ve &ı.baha.tUn Eyuboji)U GO k'arua. JJ. : 
da Balzae'ın: VM'<kık1 Znmbn!ı: -~ : nü böyle bir zihniyetle, dirlik ve yet hakiki hayata gircbilmi~tir. Sarp Anadolu yollarında tek bac:.ına Bu vazifeleri öğr~tmenden daha iyi gö- b. asve. k_ılın .. e g .. ıtmeyı ku_çüklük sayar, 

birlikle kutlamağa hazırlanıyoruz. c y ... l d k 
H l · 1 ~ kk' • nşıyan bir hakikat" halimle ile- türküler söyliyer.-1: dolaşabilenleri 1 recek kim vardır• Bu vu:ifeyi e7-itmen ış erını g. o.r urmc ve .• ıhtarlard·a· bu-ayat, dev et, ccmıyet te a ı- ı; 1 

lerüniz som Türk telakkiaidir. riye do.i!ru yol almaktadır. En cc- chişüııdüm ve icimden: gormez ise imam gorecektir: yani medre· unmak ıçın ona tercumanını goncle-
Cümhuriyf"tciler havai peşinde koş- ti~ ~a~tl~~ içinde .hile . m.emlckf'ti- - İ"te Cümhuriyet ! ded~m. ıselerin ruhu tekrar hakim olacaktır. Dev- 1 rircli : .. devletlfı ~.:clrazam, bu tercü -
madılar. lman iradesi, zekası ve mızın ıyı ıdar~ cdılmcsı. bı.,~c f'..S~~-, Çocuklu ·umda on beş, ilk gençlik rim <inkılip) zayıflıyacaktır. manı fahametlu mertebesinde ağır
heyecaniyle, yılmnz insan emeğiy- tı~. Bu gaycyı herhan.gı hır ~crı:ıl çağımda altı ründe aldığımız yolu, Cümhuriyetçi zihniyeti. köylerde öğret- lar, makamının dış kapılarına kadar 
le basarılabilecek emelleri ulusal ugrlunbda fodahcdketme~ız. .

11
• . birkaç gün evci iki Cümhuriyet Veki- men vilcude getirecektir. geçirirdi. 

-ık'" b•td"l ç nsı, mc e aşı ••.• mı ı şıarı- l' · · · · h lk h"k' l 'bd d · d b b" · · u u ı ı er... mı7. bııdur. :?ın .. ıkı bu~uk saatte aştıklarını dü- Cumhurıyet a " ımiyeti demektir. s~~. at ~vrı?. e u. oy le ıdı; fa-
Türkiin binlerce yıllık siyasi se- Büyük halk bayramı günlerinde şundum. İcımden: Halk hakimiyeti, halkın olduğu gibi idare- kat, Meşrutıyet geldıkten sonra da, 

zişine, kavrayı§ma bel bağlıyarak hepimi:z kabul ederiz ki önümü.,.de - İşte Ci.imhuriyet! dedim. nin ba$ına geç.irilmesi demek değildir .. B~- anane halini almış olan bu hallerde, 
yalnız Türkçe düşündüler. Türkçe başarılacak dahi\ cok iş var •• Zor· Malatya'da, S\vas'ta, Kayseri'de re- na .maddeten ımkan ~~ktur'. H~lk ~a~ımı- hissedilir bir değişiklik olmamıştı. 

d 1 T .. l ·11 · · 'l • 1 "d 1 y 1 · " · b" 'b' · d b" .. k l · yetı halkı vatanın, cumhurıyetın fıkrı ve Ç" k'· d I ğ b"I . . d" yaşa ı ar. ur c mı etını en ı erı u o ev er var. l\ nız gecmı~ za· Jımın ırı ırın en uyu eser erı ve • ' k 
1 

d . C" un u, ay ın ı ın ve ı gının uşma-
·11 l • · k b• f"ll · · 1 k k .. - . . . b manevı toprafı ı mak emekhr. umhu- l f ht:ı• k mı et er sevıyeşıne en ısa ır za- man u erını gurura çe ere a- vatanın dort bucagındakı çeşıtlerı e- . 

1 1 1 
d h 

1 
b ki 1 nı sa tanat ve so ta a a onuşuyor-

manda cıknrtmağı kendilerine ö- vunmuyoruz •• Asıl, gelecek znman ni hep aynı mevzua çağırdı ve bana Trıyelt lya nıkz ır adar dan f?'ka. su het•ke~be~. du. 
dev tanıdılar. Bunun içindir ki • · h l y t h ar a arı e en er en e ı rı ve a a ı ır 

lıçı1n . a.zır nnıyo~_117;·k arn. ıcı a~- hep aynı cümleyi tekrarlattı: mahsul bekler. Tiirk, "hasta adam" degvildi; hasta-
Türkiye cümhuriyeti, sulh ve sü- e er m l'!CV• ~ .. etırmeme"'e 1 1

• ı~e • .... ~ 1 
" - ste Ciiınhuriyet ! lık saltanatta idı·. ku~n ı·çı"nde un· arcı m" .. •cı kurucu -' b ) Köy halkını, devletimizin muhtaç oldu-' "'"' , , ann ıc:mı~ u unuyoruz. H T" k C" h · · · 

kurdurucu arayıcı, bulucu miit.pet Mndcmki mukndderahmıza ka- .ayır, ~r ~m ~rıyetını onun ğu nıhi mahsulleri verecek fikri bir top. Durmadan ağlıyan bu memleketin 
siyasetinden bir nn ayrılmadı. uHu- yılsız, §artsız hakimiz. Ml\'dcmki derın na7~.rıyele~ıne ~ncrek ve kuru- rak haline nncak öğretmen getirebilir. An- evlatları, gülmeyi ancak Cümhuriyet 
kuki devlet" mefhumunu "iktısa- hiç bir vabnncı kuvetin tesiri alhn· luşunun yuksek ıdealıne çık.arak an - cak öftretmen. eşsiz Atamızın "çiftçi efe'l- Ti.irkiye'sinde ö.' d'l • . t'klrı· 
d • d J r 1 t 1 k b h d d d' . ı· .. .. 1 - • <l' grcn 1 er. ıs ı u ın ı ev et" anlamiyle tamamlama- da dcğifi7 • ı;tikbale güvenle inan- a mıya ca ışma ey u c ır. ımıu ır .. sozune an attıgım manayı ver •- e k h'' . t" d b .. d 
... ' İd k' h .. d • k 1 • b'I" V b'' .. k .. .. ki t' b' j z v ını, urıye ın ta ını u reJım e ga çabaladı. "Devlet istihsal yapa- la bakabiliriz. ra 1 cnuz ogan o u çocugu - re ı ır. e o uyu sozu gerçe eş ıre ı- t tt 1 O . 

nun kafası~da, bu vatanın her karış lir. ÇaJışması ile bu milleti besliyen ve bu a ı ar. . nu bıze kavuşturanlara 

On yedinci Cümhuriyet yılında 

• 
idare, imar 

vazifesine 
içtimai yardımlar ve 

devam etmektedir 
Cümhuriyetimizin 18 inci yıldö -

nümünde atalarımızın bugünkü nes
le bıraktı~ı tarihi eserleri ve hayır 
müesseselerini idare eden Vakıflar 
Umum Müdürlüğünün bir yıllık ça -
lışmalarını da okuyucularımızın göz
leri önüne sermeyi bir vazife bildik. 
Vakıflar Umum Müdürlüğü cüm -

huriyetin on yedinci senesi içinde de 
harap eski eserlerimizi onarmıya ve 
yenilemiyc devam etmiştir. Geçen 
yıl Büyük Millet Meclisinden alınan 
bir milyon Jıra tahsisatla başlanan 
anıtlarımızın bır kısmının tamirleri 
bitmiştir. 

57 bin lira sarfivle Malatya'da, 1s
tanbul'da, Bolayır'da bazı camiler ve 
ge~ 271.000 lira sarfiyle yalnız İs -
tanbul'da 7, İzmir'de, Antalya'da, 
Bursa'da ikişer ve Kayseri, Beyşe -
hir, Diyarbakır, Manisa, Yozgat, Af
yon, Dıvrik, İzmit, Ereğli, Akhisar 
da birer tarihi değeri olan camilerin 
tamirk-rine ba lanmış veya devam o
lunmu!;tur. 

imar işleri 

Antalya'da 5000 dönümlük narenciye 
bahçesinin imarına çalışılmaktadır. 

içtimai yardımlar 
Çok geniş olan içtimai yar.dımlar 

arasında Darüşşafaka'ya 15000, Ma -
arif Cemiyetine 2000, veremle mil -
cadcle cemiyetine ve Çocuk Esirge
me Kurumuna biner lira verilmiştir. 
İstanhul'da 136 sı üniversite emrinde 
olmak üzere 250 yatağı bulunan va -
kıf Guraba hastanesi halkın emrine 
açık bulundurulmuştur. Çapa'<laki 
paryona 80 yatak daha ilave olun -
muştur. Sıhi tesisler için 120 bin lira 
sarf edilmiştir. 

İçtimai yardımlar arasında !stan -
bul ve Üsküdar'daki dört aşevinde 
1200 fakire sıcak yemek vermek de 
vardır. 

Devlet ve vakıf arşivlerindeki değer
li vesikalar toplanmaktadır. Bunlar 
üzerinde tetkikler yapacaklara kolay
lık olmak üzere rehberler bastırıl -
maktadır. Ayrıca 600 - 700 sayfa tu -
tacak diğer çeşitli eski yazılan okut
ma dergisi ile Vakıflar dergisinin 
ikinci cildi basılmaktadır. 

Geçen yıl neşredilen Fatih vakfiye
sinden sonra bu yıl da Beyazıt vak -

t • d h ı mı'llete temel olan köylü fikri ve ahtaki sonsuz mınnet borcumuzdur! opragın a ve er tutam taşınca 

o'nu görmek, o'nu duymak, o'nu 
koklamak mümkün ... 

Cümhuriyet her şey ve bu yurtta, 
her şey Cümhuriyetin malı 1 

Kemal Zeki GENCOSJJfAN 

Cümhuriyet piyangosu 

Milli Piyango 

bugün ~ekiliyor 
Milli Piyango'nun CUmhuriyet Bayra -

mına mnhsus fevkaltı.de çeklli,şl bugün An· 
kara'da İpodromdakl törenden sonra saat 
17.30 da Serglcvl salonunda yapılacaktır. 

Yurdun dört köşr.slndckl meraklılar o 
saatte rndyolnn başında bulunarak çekili
şin bütün s:ıfh:ılnrını tnkip edebilecekler
dir. Halkımız Cilmhurlyet piyangosuna 
bUyllk rağbrt ı;füıtC'rmiş oldugu ve bütün 
bilrtlf'rin yurdun hrmf'n her tarafında ta
mamen s:ıtıldıj:';"ı memnunlukla haber a -
lınmıştır. 

fiyesinin basılmasına başlanmıştır. 
Eski arapça vakfiyeler dilimize 

çevrilmekte ve arapça harflerle yazı
lı vakfiyeler de bir formül halinde 

kısaltılarak rehberlere geçirilmekte -
dir. 

Türk vakıflar tarihinin geçirmiş ol
duğu tekamiil merhalelerini ve dün 

ile bugünün arasındaki farkları can

lı bir surette göstermek üzere umum 

müdürlük binasının altında kurulan 
galeri ve buna bağlı kütüphane her -

kese açık bulundurulmaktadır. 

kıymeti ile de bu devlete ve cümhuriyete 
dayak olur. 
Layık zihniyeti öğrelmerıler vücude ge

tirecek ve devam ettirKektir. 
cumhuriyeti, ancak bu zihniyetleri vü

cude getirmekle gayesine vardırabiliriz. 
Değirmen dönmek için ııu ister. Devlet 
çarhının işlemesi için büyük fikir ve duy
gu cereyanları ister. 
Cilmlıuriyetin muhtaç olduğu fikir ve duy. 

gu cereyanlarını köyde yalnız öfretmen 
kaynatabilir. Her içtimai değişikliğin ihti
yaç gösterdiği ülkü decişikliiHni ancak öğ
retmen temin edebilir. 

Gilndelik çalışmalar ne kadar mütevazi 
olursa olsun bir gayeye göre tanzim olun-

Hikmet TUNA 

Üniversitede Rektörün 
yeni f af ebeyi kab~dü 
İstanbul, 28 (Hususi) - Üniversi

tenin derse başlama günleri çok yak
laştığından talebe kayıt işleri de son 
hızını bulmuştur. Üniversiteye yeni 
kaydolunan talebeyi Rektör B. Ce -
mil Bisel, her yıl olduğu gabi grup maz ise durur ve ziyan olur. 

. . grup kabul ile kendilerine üniversi -
Öğre~menlelrın çalışmallarınınk" durmd ~~a- te tal ebeliğinin yüksek şeref ve me -

sr ve zıyan o maması on arın oyun u!;un- 1 l · . . . . 
• k"' .. . d 1 x... ''lkü d" , ıSU ıyehnı anlatmakta ve hepsmın el-

eesı ve oyun vıc anı o ma6 • u e ın- • • • • • 
melerine bağlıdır. Köyde en güzel rliyala- ı:rmı sıka~ak ılerık.i ~lışmaları üze
n ve en güzel heyecatıları uydurabilmeti rınde hasbıhaller yapmaktadır. Bu 
gaye etlinmelerine bağlıdır. ~dizel anane, üniversitenin kabul ta -

Prol. Vasfi Raşit SEV/G Iimatnamesinde yer -.ılmıştır. "Oni -
(Terbiye Poııtası'ndan) versiteye yazılanları!l talebelik sıfa

tı Rektörün kendilerini kabul etme -
siyle b~lıyor. Rektör bu kabul sıra

Sinop müzesi yarın 

törenle açılacak 
Stnnp, 28 a.ıı.. - Bu-ra.,a kurulan ve muh· 

t.clit devrelere alt olup toprak altındllJl ı;ı:ka· 

nJııcak tıırlhl eııerıcrı ihtiva e<ıen mtızc:ıln 

acılll tön'nl yo.nn )'apılaoııJc-..ır. 

Çorum'da yangın 
oonııın. 28 a.a. - Dün gece 11aa.t 21 de sch

rlmlz ı;arşISltıda bir :va.nırın c~11 ve hl:t'kac 
dükkAn yanmıştır. Asker, la.ndarma ve tttııl -
)'enin ;ynrdımlyle :ıran~ bU)'(lmeırtnln ıınüne 
.ırocrun tşt tr. 

sında her talebenin k4ğıdını imza -
lıyor bundan sonra talebe talimatının 
çalışmaya, devama ve karaktere ait 
maddelerini okuyor ve bunlar et'ra -
fında kendilerine söz söylüyor. Bu 
yıl iki binden çok talebe kaydolun -
duğuna göre İst:mılıul üniversitesi sa
lonlarının bugiinlerdeki hali gerçek
ten övünülecek bir durumdadır. 

C. H. Partisi Halkavun nahiyesi 
kongresi 

Merkez kazaya bağlı Halkavun na
hiyesi yıllık kongresi, dün 13 Jtöy -
den gelen delegelerin iştirakiyle ya -
pılmıştır. 

Memleketimizin imarı yolundaki 
çalışmalar geçen Vtl da devam etmiş
tir. Adana'da ı 20 bin lira sarfiyle üç 
apartunan bır hal yaptırılmış, Anka
ra'da yapısı geri kalan apartıman ve 
ma ~azaların bitirilmesi için 165.000 
lira' verilmiştir. İstanbul'da 210 bin 
Jirava Kristal binası satın alınmış, 
Ceyhan 'da 28500 liraya 17 dükkan ve 
bir gazino, Zon-guldak'ta 28500 lira -
ya apartıman yaptırılmıştır. 
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Zirai gelişme 
Vakıfların gelirlerinden bir kısmı

nı teşkil eden zeytinliklerin ıslahına 
da çalışılmıştır. Ayvalık'ta müteda -
vil sermaye ile kurulan zeytin işlet
me müdiırlüğü emrindeki fabrikalara 
20 bin liraya yakın masrafla yeni 
malzeme ı;,•ın alınmıştır. 

Bir yıl içinde 25 bin zeytin fidanı 
aşılanmış ve Aydın, Balıkesir çevre -
sinde 8000 fidan ekilmiştir. Mütedia
vil sermayeli işletmenin bir yıllık 
zeytinyağı istihsali 690 bin kilodur. 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Cebeci Eczanesi l 

Kutlu olsun ! 
Bunca yıldır, gazetelerde res

samların batı tefne dallariyle 
süslü bir kız olarak resmini çiz
dikleri Cümhuriyet'le yafıt olan 
vatan çocukları bugün erginlik 
çağma giriyorlar. 

Tarih, genç Türk Cümhuriye
ti'nin bir yrlmı daha sayfalarına 
yazm~ttır. Onu bir genç krz ola
rak çızen reuamlara bir Öner
geın var: 

- CümJı..u~iyetimizi yalnız bir 
genç kı~ halınde değil, yanyana 
duran hır genç kızla bir delikan
lı olarak timsallendiri.niz ve kı
zın ba§ına tefne dallarından bir 
çelenk koyar~en deltkanlının e
line bir kıhç bir süngü vermeyi 
unutmayınız. Her zaman olduğu 
gibi ve her zaman olduğundan 
daha ziyade Cümhuriyetimiz sa
vaşla barışı kendi gücünde bu. 
lundurmaktadır. 
Oturduğnmuı: evler, geçtiğimiz 

caddeler, toplandığımız meydan
lar, çalıştığımız kurumlar gibi 
bu büyÜk bayram gününde Yaz
dığım şu kendi halinde yazıyı 
ben de bayraklarla süslemek ia-

tiyorum. Bu yazıyı bezeyecek 
bayraklar Büyük Şef'in değitik 
yıllarda söylediği birkaç söz ola
caktır: 

Kahraman ordu, 
kutlu olsun 1 

bayramm 

"Benim kanaatimce kahra
manlık, milletler arasında birin
ci sırada yer tutmak için ilk f(frt
tır. Kahramanlık kanın lıtratan 
haız olduğu kudretten gelir -
932'' 

Cümhuriyeıti ve devrimi ülkü 
edinen büyük millet, bayramın 
kutlu ol&un! 

"Cümhuriyet donuk ve durgun 
bir devrin adı değil, bilôkis her 
gün yeni hayatiyet gösteren do
ğurucu, yaratıcı bir yaşayı§ın 
timsalidir. - 928" 

11Mert adam ve büyük millet 
odur ki tehlikeyi olduğu gibi gö
rür. Böyle millctlrr, Tifrk mille
ti gibi, geçende olduğu kadar 

yarın da daima muzaffer olur ve 
daima her mü§külü yener'ek or
taya çıkar. - 935" 

"Büyük i§lercle samımı inan
mak o işin muvaffakıyetle neti
celenmesi için muhtaç olunan 
başlıca kuvettir. Bu kuvet o ka
dar mühimdir ki bunun karşısın
da yenilmiyecek zorlulı, a§ılmı
yacak tümsek yoktur. - 932" 

On sekizinci yılını kutladığı
mız Cümhuriyet nasıl doğmutt~? 
Onu da gene Şefimizin dilinden 
dinleyiniz: 

"Esir edilmek istenilen kar
makarışık bir heyetin içinden 
bütün dünyaya itibar ve hürmet 
telkin eden muzaffer bir Türk 
Cümhuriyeti çıktı. 

Türkiye Cümhuriyetinin itiba
rı, haysiyeti, :zihniyeti, kuveti her 
yerde kendini .saydıracak bir hal
clcdir. - 1932" 

Y annmu:&ın büyükleri olan 

Türk çocukları, bayramınız kut
lu olsun! 

"Hiç biriniz Cümhuriyetten 
başka devir bilmiyorsunuz ve bil
miyeceksiniz. Sizi neıede ve ıe
tarette ölçüsüz görmek bizler gi
bi kötü saltanat devirlerini yafa
mış olanlar için uçsuz bucaksız; 
ilham menbaıdır. 

Siz.in hiç biriniz vatanın her 
tfCllıada :zaferindc:,n ve üstünlü
ğünden b41ka bir vaz:iyet tanı
mıyorsunuz:. Si:z; hiç bir muvaffa
kıyet i:..lik göı·memek için yeti
şiyorsunuz. Engin ve pürüzsib: 
ruhlanmrzın milyonlarca kanat
ları sevgili Türk vatanının Üs
tünde gerilmiş :urhlı bir göktür. 
Kanatlarımızın zırhı inkılap ço
çoculzlarının karakterlerindeki 
sağlıkla ve sa;ilamlıkla terbiye 
edilmiştir. - 934" 

Büyük bayramımızı milletin 
yedisinden yetmiş.ine kadar kut
lamak için bu yazıyı saym Baş
vekilin dünkü açış söylevinde 
söylediği §U asil cümlelerle ta
mamlamakla zevk duyuyorum: 

"Bu mesut anda varlığı, kalp
lerimizde daima .vaııyan Ebedi 
Şel'imi:z Atatürk'ün manevi hu-

Sım Orlk lS5 ku~ Stcnhal'm Kı!11\Y : 
z.ı ve Siyah (Cilt : I.) NunıllAb i\ tJlıC ı 
100 Jcurıuıı, : 

Alman klı\s!J<lerfnÔ('l\: Gocthe'Pll' : 
Faust Cbtrtnct kısı:ml - Rem! Bl gir\ eO ; 
kurut. : 

Ltı.tlnc-e 'kltı.~klerdr.n: : 
hn.ı..c:mus'un 1~1 ll~e Methlye - ~ : , 

ret Hıı.ır ro kuruş. İ 

"'······································ 

Anıt- Kabir 
projeleri 

mınn k.td r u 
2 - Tilı1tlyc c b un::n rn 

!ar, projcl('rlrı in bu tnrlhe k;ıd..Lr ıın 

ırom :wonım:ı ~n ıı olrn113 buhınm r.' 
cd«>ccklcrdlr. Ttırkb-e d.ınnd.'l bu 
s:ıbıklar ise, ~'il TilrkJye dnhl nd ld tf' 
hıkl:ı.r s:lbl proJch>rtnln aynı ta c ıcı' 
kom111JioM vu Mlnu tem ~ 
hut 2 ıubat G42 alc$:ımma JrnM.r, pr<:' 

buluoouklan mcmı 'k(ott<'kl Tüt1<1Y\' fi! 
hanesine tesıım c~ buhınc.cak'.anl r. ti" 

3 - Mllıınlın:.l<ruıın tnırnn•'<I e -.<e ti 
s:rnmirlc ıtll':l'r evrak ve ıcrn r 1>

9 

hlc bir dct11i kın< ~oı..-tu:r. 

İstatistik Umunı 

Müdürlüğün un 

çalışmaları 
.. ~,.~ 

İstatistik U. Müdürlüğü 110 ~k 
fadan ibaret olmak üzere 49 ciltlt 7, 
eser neşretmiştir. Bu neşriyatıfl ti' 
sayfadan ibaret olan 27 cildi dıŞ 

6 
,,~ 

ret durumumuz, 902 sayfa oJao_..fıı fi 
di ziraat çalışmalarımız, 511 sıır ' 
lan 3 cildi adli harekat ve calı 10 
rımız 1251 sayfa olan 3 cildi rrıa 'a1' 
rumumuzu göstermekte ve 3~! ı~riıı' 
olan 4 cildi de fiyat tem~ç p.t ' 
ait malfimatı ihtiva etmekte?-1~~ ıı'' 
rıca diğer mevzular ve oistat15 tt wıı•
zariyeleri h,ak1nnda ma1Umat bU şt'' 
649 sayfalık 6 cilt eser daha ııe 
dilmi~ bulunmaktadır. 

Çağrı 

kutlıyneaktır. r\ 
Bu v<'S!lc ne harlctc OOhınnn il " .ı# 

oıı.ndnn kutlar ve .Ankara m ıblt "(le t ıl 
arzu ede'ık!rl ar:ımır.d:ı tllllT'lt'kle şrr"r6 f 

cnihmızı blldfTIT ve botun ıır". dn•1' 
ve sa ı.kUer ~:<Ttm. ~ 

.MilU!eebhla :Uö'C 

Büyük Türk uıııs~ 
• eti Tarihin seyrini değiştıt 1' 

bahtını açık eden bii1° 
bayramın kutlu olsull· J"' 1. r> 

M.NU~ 
• 1 jle 1 

'-
:zuruncla mınnet ve sayB ·[lel'. ' 
liyorum ve gene Türk mııJefJ ,. 
dına emrinde olmamn ·ır 5J,J 
gurur ve haz içinde Mı 'sılt1"" 
miz ismet lnönü'yr. sar ,, 
bağlarımızı teyit ecfiyorıı"'1. ~ 

t 
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kutladıgımız büyük gün 
1'iirk ·ı · ·· ·· · tiıı mı leh bugun, Cumhurıye-

dıt on ııekizinci yıldönümiinü can
drrll ~~len gösteri ile kutlamakta-

Almanya ile harp hareketlerinden sonra 1 
halindeki milletlere B r . A 1 D A i R 
A . k er ın sıyası 1 ---------

harb ıı.n 

yıldönümü 
ö11~ Umhuriyet tam on ııekiz yıl 
ltllt~ bugün iliın edilmişti. Haki
rj l~ 23 Nis"n 1920 tarihindenbe
t-iy ~~kiye'nin devlet şekli Cümhu
>'ıl e_.tı. B sebeple tam on sekiz 
~ecTI1~('. Yapılan İş, Bü}ıiik Millet 
~I " nın. bu tarihi toplantısında 
~3 ~ n bır mebusun söylediği gibi 
'd t~an 19"0 de "doğan çocuğun 
h()~ 1 ~OYttıaktı." B ınunla beraber, 
-.e .. "dır diye, 29 llkteşrin şümul 
lt,,..hnern_inden bir zerresini bile 
lbıtdd'-'.hnuı olm z. Çünkü bugün 
Ollll' k Veya manevi sahada değer 
s~ tanıdığımız her şeyi ona 
b11 b"~ ~ulunduğumuz rejim, ancak 

me rı a mahfillerin·n Başvekilimizi 
yardımı k t• d. 1 dinlerken B. ÇörçiJ'in Yunan 

Başvekiline bir mesajı 
Londra, 28 na. Yunanistan'ın 

anaa ı ne ır. 

a r.tt 1 raca k Rerlin. 28 a a Yarı resmi bir kaynak- Ma!layan avrupa 
tan bildıriliyor• Berlin siyasi mahfilleri
nin kanaatınea. Fran a'da alman subayla

tbuYlid. k hadise ile istikrar buldu. 
N .. e ı ŞPf'imiz Atatürk, on sekiz 
JıU.:~ce, Meclisin ittifakiyle Cüm
:tife;.ısliğine seçildiği gÜn, bu va
lt\lndı kabul ettiğini bildiren nut-

- a f.u sözleri söylemişti: 
,.e ı· Mıllefoniz haiz olduğu evsaf 
~. 1~hkntini hükümetin yeni ismiy
'iih~ an medeniyetine daha ç0k 
tır. 1:tıe. izhara muvaffak olac;,.k
ifhl U~ıye Cümhuriyeti, cihanda 
~ri ~ttı_ği mevkie layık olduğunu 

Orıy e ı~pat edecektir-
~ 1 &ek1z yıl önce bu sözler, is
liy/ Bhalckında bir ümidin ifade
ll11 ;~ ~ ~n bir vakınyı ıı.nlahyor. 
l,ll'lak ~ı~ın yerinde olduğunu an
~ 

1 
• ıcı:n etrafımıza ha.kalım: 

tiirı '-'kız Yıl önce nilrede idik? Bu
te .... ~~redeviz? Cümhuriyetten ön-

' • ı.ı k' • ldıtrrı. .~ ıye ye ''Avrupa'nır hasta 
ı,t-ı d 

1 adı verilmi~ti. Ve mira.ııçı
li.,.0rl a hastn ndamrn ölümünü bek
'İ>'ıts•:\r(f.. D'lstlardan mahrum ve 
l'İiı-k~/, l~ızlık içinde yaşıyan bir 
~~"l"t c nın yerine, dostluğu her 
rıı.ıı-iy ta~?-fından aranan bir Cüm
ti)'e/t 1'urkiyc'si kurduk. Cümhu
bı.ıg\i~'1~u mucizesini anlamak İçin 
tö~ ,t u beynelmilel duruma bir 
dıtnb r:"ak kafidir. Yirmi altı ay
~İp ertd'kanlı bir mücadele devam 
'' k,._g •Yor. Avn.ıpa'yı ba,tanba
Ciil'llh 51~ kavuran bu atef, geçen 
tim;~ ur~ret Bay:rammı idrak etti
"tlıı~. gund,.nberi gelip htıdutlan
l'İir:Jti kadar dayanmıştır. Fakat 
~~i/'e, her tarafını saran bu harp 
VJ d~1 0rtasında bir ban, adaın gi
"""-r;n:.aktadır. Bunu batlıca, üç 

1 - oorçluyuz: 
ı -. Önce kahraman ordum~a. 

fi.;ia İkincisi Nğlanı mitli birli-
3 ' 

,.e il~ Ve nihayet doğru, dürüst 
a..._. d'! politikamıza. 
~ il~ 'her üçü de CiımMw i-

İtalyanlar tar:ıfından istilasının yıl -
dönümü dol.ıvısiyle ingiliz başvekili 
M Çörcil yunan başvekili M. Toude
res'a aşagıdaki mesajı göndermiştir: 

.. _ Musolininin isledigi cinayetin 
hatıralarivle <lolu olan bu yıldönü -
münde, müttdiklerin davası ugrunda 
elenlerin görmiiş ve görmekte olduk
ları hizmetlerden dolayı İngiliz mil -
Jetinin minnetini ckseliinsmız vasıta
siyle elen milletine bir kere daha bil
dirmek isterim. 

Arnavutlukta elde edilen ve dün -
yayı heyecanlnndıran muvaffakiyet -
ler ve na i kudretine karsı gösterdiği 
mukavemet avesinde yunan milleti 
nin kazandığı seref şimdi yeniden 
parlamıştır. Zira Yunanistan'da al -
man ve italvan hakimiyetine karşı bir 
mukavemet seferi başlamıştır. Bun -
dan başka orta şarktaki yunan kuvet
leri hazırlıklarını bitirir bitirmez, 
oradaki harekata iştirak edecek ve 
bu suretle Yunanistan'ın yenilmez ru
hunu bir kere daha gösterecektir. 
Fırsattan istifade ederek clenle -

rin sevgisin<' mazhar olan mesruti bir 
kırallık altında demokrat bir hükii -
met teşkil eden hiikümetinizin ingiliz 
devlet ve milletinin tam itimadını ha
iz olduğunu ekse13nsınıza bir kere 
daha bildirmek isterim. 
Yunanistan'ın şanı yalnız eS'ki ta -

rihi bakımından değil, bu s~n yılların 
fecaati bakımından hatta eskisinden 
oaha fazla parlamıştır Yunan mille
tinin zalim bir boyunduruk altında 

gösterdiğ-i S"btr bu şanın bir burha -
mdır. Çektiği ı~tırapların öciinü vu -
nan birliğinfo kurtuluş ordusu ala -
<:ıtktır. 

Kıralları ve hükümetleri cırkasında 
vatan davası uğrunda birleşmiş bu -
lunan Yunanistan'ın evHitları ve ku
ları bu birlik sayesinde muhakkak 
surette mlikfıfatlarını alacaklardır. 

Sirle~'k Amerika 

harp vaziyeti aldı 
Vn$1ngton; 28. a.a. - M. Ruzvelt, bah-

riyc gılnU dolayıslyle miihlm bir nutuk 
soylf'mlştır. ' 

M P.uzH•lt, bu nutkunda P.zcümle c!Pmlş
tır ki : 

Bundan tnm beş ay öncn Sı7.lere hı
tap etmiş ve bir S0'1SUZ hazırhklıır d"vre
,:; nde ve mühim faaiıyetler arlfe.ı;lndP bu
lundugumuzu bıld rmıstlm. O zamandan -
bl'rı bir<;ok de&:ltakhkler olmuştur. 

"Gnrp yarım klıresi yollarını korumak 
mnksarllyle Amerika Birleşik Dl'vletlen 
orduı.una m"nsuı;ı kıtalar hA.len Izlanda'da 
hulunmnktachr. 

" Httler, bıze ı:-ok yakın denizlerde gemi
lerimize hücum edıyor. 4 e-ylUide, bır Ame
rıkan rlestroyerı hilc:uma uğramıştır. 17 

rının katli iu:erıne almanlarrn rnisilleme 
hareketlerı hakkında Çorçil ı le Ru velt'in 
beyanatı hususi bir hainlık le kıl etmekte
dir. 

Bu mahfillerde bıldirildigine gore bu
gün artık tarıhi bir h:ıkıkat olarak denebı
lir ki, İngiltere ve Fransa, kendılerine mu
azzam bir Amerıkan yardımı hayalini ya
ratan Rm:velt diplomasısi olmasa idi, hiç
bir zaman Almanya'ya harp ılanına cesa
ret edemıyeccklerdi. 

Harbın fransız mılletiııe getirdi i sefa
let yalnı.t bızzat Franc;a·.,ın yapmış ol u u 
yanlışların bır netices deı:.:ıl, fakat Avru-
p1 ,,, •ı 

Ruzvelt'ın bıle bile kabul eıtigi bir eiya
setin ve İngiltere nın esas rn ·sa iı olan 
Avrupa rnemlcketleriııı ıngıliz Menfaatleri 
için çarpıştırmak arzusunun bir ne ıcesı 
dir Fransa bozgundan sonra ıngiliz men
faatleri ıçin artık bır kıymet teşkil etme
diği anda İngiltere'nin Fransa'ya kar~ı na
sıl davrıındığı tiatırlardadır. 

ilkteşrlnde başka hir deı;troyerlmlz tornil- Anglo sakson ııropagarıdası daima fran-
ıenm!ş ve h sara ıığrıunıştır Amerı Sllları ışgal kıtnlarına karşı tahrik !'tmek-
kıı Birleşik De\ letlerı bahriyesine me-n•tııl 1 t~dir. Bunun ne•ic:esı ıse. ancak kendilen
ll yiğit er hay ıtınrını knybnmiştır Kf'- nın yıkılmasına "ebep ol:ın devletler tara
amev destroyeri, yalnız Aml'rikan bahri - : fından bır kere daha s•ısmar e1iie"ılc·e< 
yesınln bir bırll!n d!'ğli fakat mem\ekf-t - kadar gafil olanların alo:yhine çıkm kt"d r 
teki bütün kndın ve erkeklerin. büt\in A-
merlkn'nın müşterek bir malıdır. Kear _ Eğer bu tahrikcı Anglo - sakson propa-
ney'e atılan torı;ıll, Hltler tarafından Ame- candasının tabii netİc'elerı bugun oldugu 
rikan millı>tlnln tA kalbine 
bir torpildir. 

gönderilmiş 

"Hitler'ln gayesi, bizi korkutmak ve a
çık denızlerden titrlye tltrlye bizi geri ı:e

kilmek zorunda bırakmaktır. Bu, Hitler'ın 
bizi yanlış anlamasının ilk örneği değildir 
Eğer eiyA!'!etlml:r. korkuya dayanmış ol -
saydı. gem lerlmiz bug\in llmıı.nlarındıı. de-
mirli kalır, Hitlrr'ln kurduğu hattın ar -
ka~ına cekilmiıı bulıınıırdu. 

"Biz, bu kadar mtınnsız ve bu karlar ha
kO.rl'tlunlz bir fikri reddederiz. Denizlerin 
hiirlyetl, bizim slyasetlmlzin temelin! tes· 
kil eylemektedlr. 

Hitler'in planları 

gibi yenıden bir promıganda maksa-iı ile 
kullanılacak olursa, Fransa'daki ı$gal ku
vetlerıne yapılan bu hareketlerın yeni bir 
propaga.,da faalıyetı içir mevzu bulmak 
gayesı ile yayılıp yapılmıvlı ı duşuntilebi

lır. Bu propagandanın kurbanları bu yeni 
propaganda mcv.r.ularını hayatları ile oder 
ken Anglo - sak on tıhrlkriler tabii hıçbır 
vicdan r:ıhatsı:r.lığı durmuyorlar. 

ltalya'da kuvetli bir 
" Hltler, lstlll pllnlannın Atlantlk Ok

yanusu'nun ötesine eAmil bulunmadığını 

b!Tçıok defa iddia etmiotlr. Fakat açık de

Zaten burada helirtılrliğinr: gor", in ılız 

lerın alman mi!lilleme hnre'<etlerını t"'1kit 
etmeğe ve bunu yeni bir alman aleyhtarı 
propaganda mevzuu olarak kııllanınaga hıç 
hakları yoktur. İngilizlerin kendi somur
~e tarihlerine bir göz: atmak yeter. Hın

distan ve Boer harbi ingiliz:lerın hafızala

rına yardım etmeğe kafi gelir. 

Aşık ~etlerde, nizam, t~aldd ve hü-
~ 1nkle&f edebilecektir. beşinci kol var ! ~ 1'l'I birer eseridir. Ve bugün 

r•ı ~e Ebedi Şef'imizin on sekiz 
'•tıtı ~· 'bahsettiği şerefli mevkii 
~ dil 'Yorsa, bunda her üc un!f.u
'l'trı h ıı.Yı-ı 1\ Vl'ı rolleri vardır. Bun-

J..oodl'ft, 28 a.a. - Obenl!MlUne ıröre, ııa. -
et..Uerln organı olan Rıertme AıwıcJtrta ~ 
!I! lhmU ~: 

ntZler'de olup biunlerıe 7eııi nizam ~ 
aJmıtnt ltıbet edt:ror. BtrleıO: Devl.tıer htt
ktlım@t.lntn eMnde, bizzat Hltler'ln ilhamı 
ile Nazi htlkQmeU tarafından hazırlanmıe 
bir cenuı;ı ve merkez Amerlkası haritası 

"HiUerl:r.me k~ı mücadele eden yiğit 
milletlere gittikçe daha fazla yardım ede
e<>l"lz. Amerikan mllleti, bu all~ların U-

"''"'ltj· er biri ayn ayrı bize bu 
:' fed te,ınin edemezdi. Tecrübeli 
~llıdaa\ar komutnnlarnı idııresi 
~·ııı.ı~ll ulunan kahraman Türk 
~'"i y kendisine verilecek her 
~~· t &.kPtnıya hazır bir durumda-

'1tnl.Ya'ô.n cok kuvetH ve aynı :r.Mna.ndl\ 
tevkallıdC' tchli'kell nlr c<-phe vard r l:lu N>P -
h4' d"tlnyanın dit r tanınnrını\:lltl BT'ttnnya 
ıııar. k<XTIU ı •ıe ve ~alı.udll,. il' aıkı htr mü 
TinSC'bct haLlncl(' bulun ıı bir brşmrl koldur ... 

Harpte ölen ve yaralanan 

finlandiyahlarm sayısı 
Hrlslnkl, 28 a.a. Münakalfıt nazın 

vardır. Bu haritada cenup AmerlkMı mnnianmı7.11a kalmaııına ve yahut denl
ortndan kalkmakta ve yertne Hitler'e tAbl z.Jn dibine gitmesine mllsaade edemez. Bu 
be-ı de<lret komılmnktııdır. Birleşik Dev - ııiUlhlnrın y rl<'rlne veı1lmesı lı1zımdır 
letlerin müdafnnSl için bu <lerf'CP bfiy{lk Rltaraflıl< kanununun ddtlşttrılmesl g rek
blr C'hemiyctl haiz olnn Pannmn <la bu beş tir. 
tlevll'ttrn b!rtı:ılnin topraklan içine ~okul

' mııı, bulunmaktadır Rıı haritanın ifşa et
' ti~! pliınlar, demek oluyor kj yalnız cenup 
Amerikasını değil, fakat Birleşik Devlet -
lerl de tstlhdaf etmektedir. 

" Bu s lithlnrı taşıvnn gPmller, d nızıer
dekl çını.ıraklı yılanlıırn karşı kend lerınl 
müdafan etmeleri iç n sllAhlnndırılmalı ve 
bu gemll('r, dostlanmızın llmnnlnrına gir
mekte serb<'st olmalıdırlar. T carı:-t gemi

" Bundan başka, Blrleılk Devletler hil- :erimiz, bahrlye:miz tarafından korunma-, 
kümetlnın elinde başka mllhlm bir vesika Iıdır. 

Bütün AVTupa kıtasının bü-
yük bir facia içinde baş

tanbasa kanadığı bugünlerde 
Türkiye, Cumhuriyet bayramı
nın büyük sevinç: ve heyeca
nı içi:ıde çalknnıyor. Yurdun her 
höşcsindc aokl\kll\r hıncnhınçhr . 
Dişarda iki ki§İnin bir araya top
lanmasının yasak olduğu bir de
virde yurdumuzda on binler bir 
araya yığılmış vatan ve memle
ket mesE'lelerini konuşuyor. Dün
ya icinde pasif korunmanın ne 
dE:me.k oldufrunu bilmiven yer.a
te millrtiz. Günlerimiz ne$cli, 
P"C'cclerimiz ııııltlı ve şevklidir. 
On sekizinci Ciimhuriyet yılının 
neşesini ve sevincini izah İçin 
hundan b11.ska bir misal arama
- a liizum var mıdır? Bütün bun
ları Milli Şef'imiz etrafındaki 
milli birliğimize ve onun muhte
""'m kurlretine borçluyuz. 

Sizim politikamız 

A vrupa'cln hesapsız kan dö-
külüyor. Bircok İnsanlar, 

hatta insnnlnr değil, milletler ye
tim \'C ökciiz kalmıJhr. Mt'-deni
vet vıkılmış, tarih yıkılmış, ve 
bir daha kurulması zor olan is
t;kba] yıkılmı~tır. Bütün bunlar 
arasında kıtada yalnız kendİ!İne 
ve kendi bilgis.ine ve kuvetine 
~üvercrck ayakta duran tek mil
letiz. Bu, Cümhuriyetin eseridir. 
Bizim eserimizdir. Daima dürüst 
ve açık politikamız, diğer mil
letlerle olan dostça münasebet
lrrimiz, ve dostluk düs urlarımız 
bize b'.1, kan selleri içinde Türki
vc'yi bir ada halinde bırakabil
miştir. Günler geçecek, asırlar 
qcçf'cek ve medeniyet ta,.rihi el
bette ki bir tek Tül"kiye ile if;ti
h "r rdccektir. 

Cümhuriyef ayaktadır 

N e batkasının toprağında gö-
zümüz vanlrr; ne toprağı

mıza göz dikenlere göz yuma
rız. Bir defa daha tekrar edelim 
iri, topyeık6n harltin i8c mi.alini 
kadınlanmnrla. erkdderimiızle 
çocuklar11T11zla, m.ıli mücadele 
esnasında biz verdik ve bunu 
daima da venncğe hazırız. Bu 
toprağın mnyasıncla kanın.ız, 
cevherinde kemiğimiz vardır. Ir
kımız, rln.ima en başarılmaz zan
nedilen mucizeli hamasetlerle 
yuğnılmuı ve en büyük esennı 
Cümhuriveti, yani kendini ver
mi~tir. Bu cümhuriyet kan tü
ten, barut kokan kıtalar içinde 
huciin o!duğu gibi dairna ayak
tadır ve her tehlikeye kar§ı ha
zıorl va.,.;• ,..•tf'dir. 

~ 1"1iii s:~ eğer Cümhuriyetin milli 
,~~llt-181 ~amlafhrmıtk yolundaki 
l'lr:ı.ı i?Ö"d··~.~-saydı, tariht,. Örnekle
"~~ ltl\h ugunıiiz gibi, ordu ne de
~ llıı hp tanıan olursa olsun, öde
)'~ l'llulllnıı.zdı. Millet denilen mef
d~ıı ti"~ l\Yy('n sınırlar icinde yaş1-
d1'· ~iıı •nrk İnsan kütleleri de~il
,: lopı et, Şuurla bir gaye etTafın-

M Sıılove.ara'nın be ·an ettiğin<' gore bu 
harp esnasında ölen fınln.nd. ·ahların sa
yısı bundnn önceki harpteki oltill'rden az
dır 

Ynralılnrın swısı dıı eh ıniyetll B'ırette 

geçen hnrptrkinden nzdır. 

daha vardır ve bu vesika, Hltlcr hükllmeti- "Amerika Biri şik DrıvlNl{'rl \'C tngll -
nln, Hırlstl).·anhk ve İs!A.mlyet de dahil ol- tere, cessur Rus milletine mtimkün butl n BaJlmlZ dikf İr 
mak nzere, bütün dinleri ortadan kal - yardımı yapm:'lktadır. 
rlırmak niyetinde olduğunu lsbat eylemek- "Amertkn Bırleşik nrvlt>tlerııni uyu uk
tl'rlir. BOUln mukaddes kitapların yerine 

1 
lukla lttihnm edenler haksızdırlar. Bu hu

< Meln-Kampt > ve Allah'ın y!!rlne ırk ve susta tenkldlt'rde bulunnnlor, Amerlkn'yı 

"" !\rı ti. b' h d f d w •• ~lı ~!\ "a 1 • ır e- e e or{ru vu-
;•"'111t J ık~ır. Biz bu varlıP.ı Cüm-

t-ı "k"t evrınd"' irlrak ettik. Fransız l-lindiçinisi'ne gidecek 
~~'~ b;~ "~?_e kendi tarih sayfnla- olan japon heyeti yolda 
dl! l llv e 

0 retmiştir Yi dı~ politi Tokvo, 2S n.ıı - J•ıronyn'nın Fransız: 
d1 !t'rı" l.\tıılt hulunmnzsak, netice- Hlndidula!'nrl ki fcvknl'ırie bli.}'Uk elçisi 
I~ l>oliri0ksıınlanırız. Cümhuriyet M K nldşi Yoşl:mvn "" btı.f muavini bU -
dU ~l.ıtıı'l t\arnı belirten Özgünlük- ' yUk elçi M. Şlgrru Kurlvamn reislik et -
~i ~ tlu1tl'dır: uyanıklık. doğr •h.•k. tikleri 60 klşllll< heyetle blrllktt' Tokyo·
~o...~l'llh ~<' açtklrk. Bunlarladır dıın ııyrılmı('lnrdır HeyC'l vıızifl'sl bavına 
~~~""1.ılatllrıyet Türkiye'si, yakın gitmek UzerC' St llkteşrlndo Kobe'den va
t~ı~.de"ı llıa, uzak dostlarma ve purn binecektir 
~11'1 e~e, ıevgi, saygı ve itimat ----------------
\11 '"'da <'1e. muvaffak olmustur. ya, bize, dostluk duygulannın ifa
tjl'""Qı\ll> d°Mıllı Şef'imiz tarafından desi olan mü~terek birer nota ver· 
~"\ liuıt·~ 0 gündenberi Cümhu- diler. 
t~~Iİtik Utne-~lerinin an2'nesi olan AlmAnya, Bulgaristan, İngiltere 
-~ e~ a,k hıze bugünkü mevkii ve Rusya... Bugünkü beyr..elmilel 
'İt ~~ lca, e le nıaddi ve mi.nevi durum ve bu durum içinde bu dev-

kuveı 111\hı ikame edilecektir. ve Amc>rlkan hayatını tunımıyorlıır. 
Amerika yardımı artacak "BüyQk mt'ydnn okumn knrşı~ında, A-

" Hitlerlzm riıırdurulmalıdır vp durclu - merlka Birleşik Devletleri harp vıı.zlyeti 
rulncaktır. Ancak o zamandır ki hilrlyete almıştır ... 

__ o~ o ® 
·'··-.PARANIN 

VEQiMiN)i 

C ümhu'l"iyet~n bütün e~erleri 
seferberdır. 18 yıl ıçinde 

yapılan her şey milli kalkınma
mızı perçinlemittir. Endüstrimiz 
köprülerimiz, derniryollarımız ' 
üniversitemiz, kültür hayatımız' 
velhasıl bizi büyük devletler sı~ 
nıfının içinde çerçeveliyen bütnü 
h':':ml~!erimiz, Türkiye'ye bugün
ku mumtaz mevkii ve Cümhuri
ycti vermiştir. Cümhuriyeti onla
ra, onları Cümhuriyete ve hep-
11ini bu halka borçluyu'z. Borcu· 
muz kendimizedir. Onun için al
nımız açık, vücudumuz diktir ve 
başımız hakiltaten göke, ay yıl
dızımızın olduğu yere ermiştir. 

Milletlerin istirabı 
f 

Bu 

Bul ar 
Kra ının 
minneti 

iki ıef önünde 
Bulgarisf eğiliyor 

zaman m~tu • 
mı:ıtır 

Nutkun dııı potl• k •>ıı tah 5 C'CI n kıs
mındn kıra., nuıı: rl Lanın '•k p l'LL ğf dl4 
ııol L kanın \'CrdJ ı m k mm ı 

u 

z 
d .en ve Bulıı r t n ın m nta ti rı.nc ve bul
gar m llcUnın hlı! rı.ne uygun bUlunan hare
ketler~ le bu ı: r de\ l<.'tl adaM!le mUS-ı.enk 
)eni bir Avrupa nl.2ıunl laınJWlık uı:nmcııa 
harbeden bU) Uk m ıııeucrııı ya.ru.nda aa:ııreıt 
sartecrnı.ur. llu em.!k blrllfU ııay<ı&lnde BW
ırarlsLan'a d.nlma sadık kalmll olan ve o..:S.. 
hakllu olarak kopantan Makedonya lie 
TralQ a, Bu ırarıst.nn ın btr birini takip ~ 
uc harpte uturıarındn hudutBuz tedakAJ'JıJda. 

~a ka•ı ı ıA"ı bu iki mınLnka buırtin B~art.-
1 tan nn \alan nın c ~ı.:v< ırtnnıe tıu-

lı..nu)c; B 1 ee Av ..ı;>n ı.ı lltl aahaaı.rua 

bu kuımımı , m h \er devi tıcr nın ve liC1 bU· 
)UK t ı rıln lda esi a nda, hakikat muzaı
fcr olır~ıur Bu ı:arte an bu ıetler-e •e mil -
Ietll'rlne büttın mlnn tierlnl boroNdıur ,,. 
O"I ara dc~~m z b s dak Ue ba~bckr. Bul. 
ırarlıllan bu mll el er tarafından Y&Pllan ıe -
dakArlık.lar önünde sn>gı ı e e{ı lnıt"ktedtr ._ 
bu tednkArlıkl rı dalma tıız z ile anaeaJctzr. 

Bulı:arlst:ın ile Hom :ya ara.sındatcı mQ -
r:ı" bl"tıere gl'I r<'c kı 
n<•vl d• ..ııue;un lbya ~ l l ·ı.ne ve buna her 
iki m m cket n U, tı f' ıkta iştir k etmta ı:ı.

lunın ısı g.~tlyct•ıııo de 11Ave6l icap edcceii
nc iş ret oonl&tlr. 

I 

Aynı pakt Bulgarıstan'ı eski dostu olaa 
Macaristan'a da baglnmı:;tır. Bulgaristaa 
ile Macaristan ar3ııın<laki ınimasebeUer 
daima tam bir sadakat ve itimatla vasıfl--
mışt.ır. Bu munasebetlere M. Filorwı B.
dapeştc'ye eoıı yapt.ıgı seyahat OUNMı_.. 

bir defa daha işaret edılmitJtiı". 

Bulcaristan, Slovakya ile ?e banal ... 
Bulgaristan tarafından eamimlyetle ka~ 
ı-. Hırvatistaa ile de çok iyi mtiıı.aıM
betler idame ~. ~ Slo
,,akya •e H1rYatWtan'a ~ eMbiml bir 
do9tlmla bağlı kalacıııkbr. 
Bu4taristan'ın Turki7e i14ı oka ıntma ... 

bctlerinın, dostluk paktı ve 26 tubat tari
hinde yapılan deklarasyon dahilinde fe?
kalade müsait bir şekilde inkışaf etmi~ ol
du{:u buyuk bir memnuniyetle mlişahade 

edilebilir. Bu munasebetler, daha sonra. 
karşılıklı itimat ve dostluk hi teriyle de 
tahakkuk ettirılmiştır Bulgar milleti, aynı 
zamanda Arnavut milletine karşı da en yi 
hisleri taşımaktad r. 

Bulgaristan. dıger buyük ve küçuk d-. 
Jetler ıle de memleketin menfaatleri •• 
mevcut imkanlar çerçevesı dahılinde iyi 
münucbctl~r ld ne cammaktadlr. 

Kıra! tarııfıııd n d~ poUtlka hakkında 
ynpılan beynn:ı.t ve bilhassa Trakya ve 
Makedonya,.,,., avdetiyle tahakkuk edeıı 
birleşmiş Bul ıırıstan'll ait kısımla mlh -
ver ııefl rinden bahseden kısımlar bir çok 
dPfalar heyecanlı alkışlarla kesilmiııtlr. 

Nutkun ıc politıkaya alt kısmında, kıral, 
mcm!Pketln slıkflnetınl bozmak maksa -
diylc yapılan tC'oebbuelerln bulgar mille • 
tinin salim hisl riyle bo~lmllf olduğUnu 
belirtmletir. Kırat, bundan mada iç poli
tika sahasında bazı tedbırlerln alınacağı
nı ve Sobrnnyıı.'nın bu d yre toplantıl nn
da bunlarla ıneşsul olat'ağını blldırmı., -
Ur. 

Almanyada hıristiyanhk 

kaldrrdıvor mu! 
Vaşington, 29 n n. Har nazır mu-

11°1>11' lrrı.tiaklo.rımız kadar mües- !etlerin oynadığı rol göz önüne ge
t~. l>!)l't• olnıuftur. tirilecek olursa, bunlardan her bi
~!!~ 1t l'ıll ık~ verimini bilhassa riyle olan dostluğumuzun takviye -
~ ~kt<:-zı ar ıçinde idrak ettik. si, Cümhuriyet Türkiye'sinin tcdkin 
doa;et-edd· bl'Ynelmilel münasebet- ettiği saygı VI' itimnda parlak bir 
S" ~rUYe Uğrıyarak bir harbe delildir. Dünya iki zümreye ayrıl
~d\·l'etirıi rien, Türkiye'nin kendi mıttır: birinin dürüst cledidiğine ö
~ ll'I~ b" •0runıak için aldığı teki, fesatçı, birinin fesatçı dediği
~ •t~~d ı:tı şimdiye kadar har· ne öteki dürüst diyor. Fakat her 
"'h ~hirı e~ masun bırakmı,hr. ~1ci taraf da Türkiye'nin dürüstlü -
l~t ,'tli h erı almakta ne derece gwüne itimat etmektedir. Bu, Cüm-

ARTIRIR 
a\•lnı M. Adolphe Berle, su b ~·anntta bu
lunmuştur: 

Fakat, ııayın başvekilimiz dok- "- Hnric y nıızırlı •ının e n A m:ın-
tor Refik Saydamın dün yn'da hıristıyanlıkın krı riırı ııı <: n Na-

ı,.,, llt-ek-t •w• • ' h• d" b C\l "fit ~btı·"' ettıgımızı. a ıse- huriyetin ü~ün bir aşarısıdır. 
"'t0 "-hlJrj ıt bulunuyor. Vaktiyle hayallere sığmıyan muci
~~ ~lllt d~et. Türkiye'sinin, impa- zeler CümhurivPt dt"vrinde el ile 
~il d d~vı ~l'lnde olduğu gibi, fU tutulur birer lıakLl{at oldu. Türle 
~i~ e ll'lilJ~ Politikası takip etme- milleti, CümhurivPtte aradığı re
~,'- tllkip 

1 
e"e. J.alnız milli bim- po- jimi bnl-duğ-u içi ,dir ki bunun yıl

'-' ilt•0 1all ın~tıg ni yabancı devlet- dönümünü C'Ond n ku•)a!T!aktadır. 
-'-~ lll'lrk .unasebctlerimizin son Cümhuriyctin yıldönümünü kutlar
~· llu ın.k_işafı anlatmıt bulu- ken, onu kurnn Ebedi Şe:='im~z 
t..1 ıtleteti on •ki aylık inkiJafm ATA TÜRK'ün manevi huıımrunda 
~·ı' ô;, f\lt\lardrr: eğilmek borcumuzdur. Milli Şef'i
~'l'dtJc"'-b!l~: k~umuz Bulgaris- miz iSMET INÖNÜ, Cümhuriyetin 
1 ~ · hır "beyanname im- kurulmasrnda ATA TÜRK'ün en 
~'!' ll°i;j.~llrtt L__ yakın arkadaşı idi. Ne mutlu bizle-
tt,t'-_ 1ii ile a. ~vmşumu7 Sovyet - re ki böyle müstesna bir kudret, 

t 3 flıtı 1'11' bır Comprehenııion ve Reiıı ve nazım olarak bu~ün başı
~il~ ~'l'n;ııakı İmzaladık. mızda bulunmaktadır. Omın ~tra

~ı-~·l'lirı lit?ı.ıı:t~a müttefikımı7 frnd:ı srmsrkı toplnnmalc Ciimhuri
f... ~ ......._"rı., ~ k arıcıyc Nazın Mis - yet uğnınd~ yapıll\cak hizmetle,rin 
~""' .... ~r ara'yı ziyare• etti. en büvüi!üdiir. 
& ......._ i)lllrtr~nda Almanya ile bir Türık Milleti; kendi bayramın 

~aladrk. .._. k.du olemı ••. 
L.cikere " ..._ 

, 

o / 
söylediği gibi, harp harici kalan \ zller tnrnfın'inn bır pi "1 h r n nıli oldu
milletler de bu koca buhrandan ı ğunu göstt:'ren ve knlıır \fi lır ... 
muztariptirler. Bu buhran sa-
de iktısadi değildir. Aynı zaman
da bir medeniyet buhranı da 
vardır. Fakat biz, yalnız, iktı&a
di olanı hiesediyoruz. Medeniyet 
İse bizden ancak dCTs alabilir, 

. ve kendi buhranını bizi Örnek tu
tarak düzeltmeğe çalı~abilir- Za
vaJlı, bunun iç.in de asırlara muh
taçtır. Eğer asırlar, Avrupa'da, 
kendisine acıyacak nesli bulabi
lirlerse! .. Fakat bütün bu söz
lerden sulh sarh04u olmıyalım 
ve gene BafVekilimizin fU sö:sle
rini dikkatle okuyalan: 

"Dünya'nm karanlık Ye karı
ş.ık hali, ünHt ~ olmaktan 
hala uzaktw." 

Biz ki bu diİa7aıun bir ciizü-' . .. yüz elbette ki bu facıayı gOT'-
mekten dahi olaa ı.tırabemız bü
yüktür. 

lT • 1< vatandafı, tehlike Yar-
dır. Ve geçmemiftir. 8119-
ı.- b'' mi fr'c ı. P-. 

kat sonra hemen ilave ediyor: 
"Kahraman ordumuz, diinden 
daha kuvetlidir ve yarın daha 
kuvetli olacaktır. Ona güveni
miz tamdır." 

"Bütün ukıntılara göğüs 
germe kudretini milli biı-Ji~imi.z 
dew~ul~y?ruz. _Ve yarının ri"'etire: 
cegı h.aclıselcrı bu birlik ve rt-
ıı.everlıkl yen ~ · · . yu 

V 
ecegımızc ına.nıyo-

ruz e ·· ·,, ona core hazırlanıyo-
ruz. 

- ob'lhalde hepimiz vazi.felerimi-
21 1 ı- . k me 1Yl'Z. Ve hayatın hangi 
h ısımda olursa olsun, kendi sa-
.ahmızda çalışmalarımıza ve is
~ sale devam etmeliyiz. Bu i. 
tihsal ve bu çalışma biz.i tchlike
lerd~ konıyacak, ve eğer böy
le hır ~ey oluraa bizi selamete 
göt ·1recektir. 

Bu millet ölmez, aozü kuru 
bir edebiyat dcğilc'ir. Çünl u A
tatürk ölmemiştir. O hepimiin 
çahtma hızı İç.inde yaf1yor. 

.lf "•t• Faüt FENJI( 
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Londra'ya göre 
~ 

Rostof 
·tehdit 

u ı: u s 

Baıvekilimiz güzel bir 
hitabe ile bayramı a~ll 

(Bası ı lncl sayfada) 

J···································-... . -. . . . . -- RESMİ TEBLİGLER 
. . --. . 

~ ••••••••••••••••••••• • • • ••••• • •• • •• f" 

Ortoşork tebliği 

Kahire, 28 a.a. - Oı·tnşarktakl Brttan
la b erab e r , m e mleketimiz d e bun • ya kuvetlı ri karal'gl\hının tebliğı : 

Nevyork Times diyor ki: 

Sulha ancak sulh 
i~in ölmiye hazır 

• • XVIII ıncı 
yıldönümü 

(Bdaı ı. inci sayfada) 

rimiz l e kalkınma i~l erine h asr e d e
r e k geçti. 

29/10/ 1941 _:...:..:..:.... 

" rlRADYO 1 _________ ) 
Tıirkıye Radyo Posıalıt" Dıfuzyon 

Tiırkıyc Radyosu - Ankara Radyosu 

--- ( Dalga Uzuoluı;u ) --
1648 M. ısz Kcıs. 120 Kw. 
31.i M. D4G:l Kc/s 20 K w. 'l' A p, 

CUMHURiYET BA YRA1"11 
ctı.ıtsAMBA : 29. ıo. 19 I! rı. 

altında 

Ruslara göre Harkol 

lar arasındadır. Bütün sıkıntıl ara 
göğüs germe kudretini milli birli
ğimizde buluyoruz, yarının get ire -
ceği had iseleri, bu b irl ik ve yurtse-
v erlikle yeneceğimize İnanıyoruz 
v e ona göre hazırlanıyoruz. 

T.lbya'da Tobruk çevrrsinde fena örU, 
şnrtlnrı uetıcrs!nde dc\·rıyekriMlz fülnkt.ı 

tebli~de bnhsı geçen tarn.c;sut karakolu • 
muzun 24-25 llkteşrın r,-C'cesı duşman c • 
llnc geçtiıı;ını znnnNmişh rdir. Adetçe lıs· 

tlın dılşman kuvı:-tll'rlniu yaptığı h ıt'um•ı 
p is'kUrten karakolumıı:ı:dıı'ki kdçük Brl • 
tanyn müfrez• sı dlln sat; ve salim olarak 

Bu mille t in hakkından ve şere
find e n, bu m e ml e k etin h e r han gi 
b ir m e nfaatind e n h iç b ir fedaknr

Nevyork: 28. a.11. - Nevyork-Tlmes ga- !ık e di lme k s iz in, s u lh korunmuş- ı 
Zf'tesl şöyle ;ı;nzmaktadır : t ur. Ne slı ttık, n e sa tın aldık : bi-

olanlar eriıebilir 7.30 Progrıım \ fi.hm ket Sai!I A)'S 

7.J3 Müzik : HnfıI Pro •ram ıPJJ, 
7.45 A.:Al\S HAUEHLERl, 
sno Ml.:ı:lk : •ıar ır (Pi) , 

815 EVtN S.\ATl. 

henüz düımemiı 

" Her Türk vatandaşının da t e h 
liken in v a r v e geçmemiş olduğunu 
bil m esini is tiyoruz . Buna h e m e n 
ilave e tme l iy im ki, kahrarr.an or • 
dumuz , dünd e n d a ha kuve tlidir ve 
ynrın d a h a kuve tli olacaktır. Ona 

bulunmu tur. 
Hudut çM·reslndE' devriyelrrimiz, dlış • 

mnn muknvf'mrtlyle knrşılaşnınksızın fna
liyetl!'rlnr clrvnm ı>t mlıılHdir. 

8 cJ Mur.ık : Jl'lf f P11rc;:nlar <P1!• 1'f•ıl 
8. ıs h.ONL ŞMJ\ : ( Dııhıll)·e \ e ıırt· 

adına Ali Hıza Ünal DahıJI ış 

.. Nnzıler sulh yapamazlar. Bunlar ne :zimle davası olmıyanlarla hiç b ir 
fcthC'tt klen mE"mleketlrrdE', ne hnrp et - d iı.vamız olmn m n k, şüphe hastnlı
mPden ele geç rdiklerl mt>mlt>ket!crde, ile' ğı iç in d e ak ı J zafınn uğramamak, 
tnhnkklımlerl nltındll bulunan tabi mem • söz tu tmak v e eyi ni ye t i r c ddetm e-
leketlcrde, ne dl" mtittefiklcrı bulunan mck, daima d ü rüst k a lma k ve k e n - 9.05 

mz, ıtıı.l: 
Muzık : Zr)b k llmrllları ,·e 

I..ondra, 2S a.a. - Rusyn'dakl nskerl du- güv enim iz tamdır. Sovyet tebliği 
memlckPtlt>rde sulh kurnmıızlar. d im iz c inandırmak , bizi muvaffak o~ unları <Pi>. u 11-IY 

KONL Şl\1A : .Maliye V<>ktıle pi 
nn Hamdı öz~ürl'l : 19:'19 A'-tıl1 ~ rum clddıyetlnt muhafaza etmPktei'r. Rus "Yurttaşl a rım, sözümü b itirme -

lnr alman ara 50.000 olüye mn! olnn «·· d e n sizd e n bir ricnm var : N e r e d e b 
Mosl:ova; 2-<. a.u. Sovyct hab<'rlcr i.I· 

tın muhareb !erden c;onro Stnllno'nmı Kay- ve han gi işte ol ursnnız olunuz; roşunun dun {'C'c Ki tc•bh. : 

.. :\azı ordulrırının !sıtnlı nltındııkl top • ı kıl an n m i ll e r siıde bunlardır. 
raklardn nrlınn sulh d nı>n Ş('y, hnklkl O rd umuz u v e m illi m u k avem et 
sulh dt>~!ldır. A\\l~tunıı'clıı, hattı\ Alııı.ın- i.':'llknnll\rını durmaksızın k u vetlen· 

9.30 

e\·e 
hnrb nln bnşlııma<:mdan t ~·· 
sonraki dC'Vrc>'crde Cumhurb'e 

bf'd ld ğını b ldırmlşkrdir. mekt e p te, tarln d n, f a brikada , bii • 27 llkt rln ı:Uııu. klla.anmız bOttln 
Ro tof çok bU>·llk bir tchclıt a'tındııdır. , r o d a çok ı;nlıt1ını ::q bıkmadan, u • cc•ıılıl bo> uncn dıl nınnlrı ç rpışmıstır . .Mu 

)a'dn Hıtler'ın bm;ok nınf:\fıp olmamı• dinl ik ve artt ırd ık . Milli siyase tin 
dusmanları vnrdır. Nıılizın n taha;vylil et- t e m e li m illi korunmadan ib a r et o l- il) C'SI, 

fakat Ruc;lar, Almnnlnrın llarkof'u ı~ı:nl sanmar?nn, yılmadan cok ça lışınız. lıaH•bC'lt ı', b.lhnS!a M<ıfoısk. Maloynrosıa-
ett kler nl' dair verd.klcr1 habcrıc>r. va • Bu ralı •ma l ar va t an ımıza kuvP. t Vf" • 

' " \'• tz, l ln r kol \'f' J agaııı o : ... t.konır ı; ı·ındu lanlamııktndır. rrcek , iy il ik v e ferahl ılı getirecc k -

tıt::ı sulh dUnya)a hl'lklm olmaktır. Fakat d uğunu h e rkese anl atmakla b e ra · ll.50 
dünya çok lhl) ilktUr. Halhukl. hıı t11lrnk· ber, h a k v f" toprak bütiinl üğü l e h - ıo.ro 
lninıu rlde rdeb!lnıek lcın ;-;'azlll•r!n nt'.' l ikeye girdi ğ i zama n , kararımız n e 

Mu7. k : Bn'ct Mü.ı ğl (P!>. ti 11dl' 
KONl'ŞMA : Maarif Vektı~ :Jr 
nn llısnn ~un u : Son yılla 

ddetlı olmuştur. Hak katuı, alnıanların şehrin garp kes - tir . ıı: * * 
mlnı eı~ g0:ı:lrdlklrrı·. fnkat ruslnrın ş hrla " Yurtta,l nrım, tı 

•· ~ Mosko\·n., 28 n n So\yct han-.~·cr b ro· doğu kı nıınıı hfılA lıfıklm olduklnrı anla • " H er v n k i t söyl ediğim gibi, m c - sun ın ou n 
0 1 

ıucrt , f nı n tehi , 

sılı;ııor. Harkof büyUk stratPJ!k eh"m yeti sut b ir m illetin çocukları o l m a k v,u - Zi-2<: lklr ın ı:«ı ı. Kıt ır mıı ;\!ı ı 
olan b r şrh rd r. fak'\t Rostof bC'lkı ond::ın rurunu duyarak , kuts"l l bayramı Mnlo)nro in\ tz, ıı.ukor. Taı;..ınrog lst.ka· 
da m!lhlmd r. Rostorun bu ehemlyetl n cse il e geçirmenİ7:İ d i lı>rim. mcucrınrtc ıı şır. ını ı rı• .,:n ııhırdır. 
Ka~asya pC'tro':C'rlnln bu şC'hlrdE'o cect>n " C ü mh u r iyetin on seki:zin r i yıl - • • • 

sıı~ ısı, ne aklı. n<' de• muhan"lesı yeter ol l\cl'ğ ı bahs ind e h iç kimsede tercd • 
Nazll<'r n tnnztm edebı!e~ .. ı;:ı sıılh a'lcnk d üt bırakmad ık . Ordumuz, m a d di 10 20 
ölürn ~ulhuclur. llıılbukı. Naziler. dllşman • m a nev i, tllm b i r kud ret ol gunluğu 10.13 
lıırı o•ıın b ıtun milletleri. c-ln'.!vet vp tnh- içindedir . S ila h keE•1<İn ol duğu k a - 11.30 
r•hııt hır~ıları ne k'l.iar genış olurcn olsıın 1 dar, kın ı sağlamdır: Ordumuzu h er 
ölclilrm" !e ı>rh<''ll('ZIPr. Rundıın c;:ıka<'nk g-Ün d Rh a iy i ha zırlamak azmi il e , 
net ı•e ş;ı lur : Sulhlin ı"ı;ı~ ıle N ız z11ın basir e t li b i r s ulh politikasını b iri-

ıırıf ha) ııtımız, 
Müzik : Knnşık Türküler, 
T E M S t L. I r.!US' 
KONl'ŞMA : Sıhat ve lctlrll\1 ?"l' 
, C'nl't Vekalrtl adına Dr. zel tıııJ 
sır Bnrk"'r : 18 )'l'lık sıht ve C 
calı n n. 

Petrol borusu \'nıntnslyle tn~ınılmış olma- d önümü bayrnmının ba'l lad1frını i- Moskova, 2~ an. 
Bldır. la n ed e rim. ,, tcb!ıtıne ektır : 

Alman stratE>Jlslnln Rost?f'u kusntmağ!I Bıtı c•ph s.ncl fnal!y tle b ılun n bır 

BU!;•lllkU So\ yet 
dPH lmP"I birlh rı.nrlc-n a"rıl:ımn. Uurılar- b iJ"i nd e n ayırınıyoru;1; . 11 '"0 
dıın hirlnı )npnıadnn ötekini > wıımnvız H üküm e t, i ktısn t v e ti car e t şart- l2CIO 
B clıl )n tuıhıııln Ô\IP bir noktao:mn l:E'1• l nrını altü~t e d e n buhra nla r a rağ-

Mı..zk · ?-l'\rşlar <Pil, dr.• 
KONL'ŞMA : Nııfia Vekl'C~ ~..,. 
Y. Mılh<'nd Namık Klpe~ııfla f • 
hur') rtln 18 ıncı yılında .!"' 

kalkıştığı gözüküyor. Mareşal Tlm'>çenko sovyrı tayyar<' t ı1kılı alnı n motorlu kı· 
cenup cephes ne gelmiş \'P Don nehrinin takviye edilen almanlar. Harkof vara h- tal .rına knrsı mııvnff lo) •tlı bır n \ hı 
doğu kıyısındaki m!ldafıın tnallyc-tınl tef· rırn karşı hucumlarını şiddetlendirmi~lcr- 1 c-ıınıu vnpMı')tır 13u lıllcuı dn tnm ı :ıh t· 

,ı k k ı;ulha ancak sulh !ı:ın çnlışn<ı :•ı \"f' m e n , memlek eti m ü mkü n olduğu 

ilim,..{•<' h1171r o'nnlıır ı>rls~~ııır P.u kn••lr~r kııdar f:'eçi -n s·1u n t ılnrına u f:r atm a- !er nıl7~ 
UU;\lik Mıll<'t MeC'llsl'ndekl 

d' 
r,Ie~ 

tiş eunlştlr. dir. ı ı rlr a:: d şmnn tanla \" n.'i\ r vıl'd ı 110 

l•tl ,n Y<'kıur Bıı ~P'c'e /'rrcı ~ıı rır•l'ş k m n k için elin den geleni yapıyor. 12.W 
Dı>vlntıerlylP tnglllere \'e RU")ıı'> a da Şii· En a z m c:\hrumiyet acısı çe k e n b ir -1 
mlidlr... k R<- m illetten b ir iyiz . Bn'lkal nrının 13.30 

mın naklt>n nesri, ).J/.~'S 
Mc-m!C'ket Saat ;\yan. ve Aynca ôf:renlldiğlnc g!lre, bu cevreclekl *** d'ln f zh knll'yon tnhrlıı ecl lmış' ır 

R us ordulan SovyeUpr'ln ellerinde bulu • Londra, 28 a.a - Moskova radyosunun r:,r ş hir ynkınlnı ındn sovyet tn\ va · 
nan orduların en lyllerlnde-n biri alan Kaf- bıı sabah erken bildirdiğine gore. m•ıhare rı>I rlncl •n mllı 'klH"JI bir grup ıPiih 'lımat 

b 1 h 1 H k f b ı · d t \ lltlh 60 d:ıu fnzl'l dü nınn kam~ onu t-ıh-k as ordusu ne takviye edllm!ışlerdlr. e er a en ar o o ıtesın e cereyan, e 
mekte ve şehir tehdit altrnd'l buhınmakt:ı ı ıı etın bir plyMI" nlnyı kadar askeri 

Moskovn kesiminde, Alm:ın sn:ırretlerl dır 1 bo'lıbıı ,.,.. m.tr·ıJyoz ntr fylC' dnğıtmntır 
aynı şiddetle de\·am ediyor, fakat Ruslar l)!ğ 

1 
· d hlr 

Moskova radyosu diyor kiı 0 ııovvet tııv:!inre erı e aynı 1J Ahn nya'dan rn göncicıi~ di 

. 
Yunanistan' a ltalya ve 

ırıuvaffakı)eUe muka,•emet etmektedirler ı r ı 13 ı t nk ·1 ":l knmyon 
Al k d ı·· Harkof bölge~ine e rn.ın<' n mnn n 1 1 e '" At nn, 23. an. - D. N. B. : la~ n'lZır· Perekop bcı:-z.nhındn Rus mu kın emctı man uman an gı ' ı ınhı ip rtr> ı .. lir 

tak\'iye k•taları yollamış ve bu keyfıyı:"t lı"ı, tıal)a'cl:ın b r pnrtı ekmeklık un g<>l· zayıflamnmıştır. '' 

b alman hücumunu şiddetlendirmiştir. Bu- Al bl. . I nır uz. rlne munt..ıznm sur('tte kmf'k Almanların son üy.iik · man te ı g~ 1 
nun uzerinc SO\')'et krtaları hafıf surette ıh ıtılmnsııın bru;lnr ılncntını bılrl rm tır. 

taarruzları geri çekilmek zorunda kalmıştır. Uç gun- Bund 
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nıaAdıı Alm'ln)·a·rtan dıı hır rnrtl 
1..on1ra, 2S. n.a. - Ann'lı st'ln nsk ri denbcrı oovyeı birligi alman taıırruzun•ı Beri in, 28 a.a. - Alman başkumandrl•- znhırc ı;elmlştır. H:ı h.a pırtıle~ı:ı rl' r; 1 -

mü tal n 'ln : gerı püskiırtmekte idi. Önceleri birc;ok h!i gının tcbli" i: mr'! bekkn lmf'ktf'dlr. ttıılya'dan avnı z.n· 
"Sov;ı;N ve Alm ın te">ll !l"rlnc> b kı - cumlırın p•ıskıirtıilmesine ra;men bu sov- DonelJ' hav7.a!l1!1da çekilmekte olan duş 

1 
manda tohumluk gö.ıdrrılmlştlr. Bun-lan 

ltrsa, ne ol a hayati rephc) i te~Kt.ı eden \'e yet bırlıği. kumandanlıi;ın emri üzerine manın takibi devam etmektedir Alma!l kı do•nyı Yunan! tnn'ın gelecek seneki zahire 
kati nrt;ceyi vercbllec-ek olan mt>rkcz cep-ı intizamla $imdı gerı çekilmiştir. taları dün Pramatorskaya'ya girnişlerdır. mahsülli dP tt•min e·ııımıs oluyor. $indi 
Jıesln'1e milh m bir lnldsat kayded lmem s- Harkof muharebesinde alınanlar. çok a-, Bu suretli:' Sovyetler Birlir.i tank imal e- öt:rrn lrllğine gQrr, Yunanistan füı z.:ıhl~e 
tır. Cenuptakl Alman mu\·nffnklyetlrrl 1 ğır kayıplar vermişl erdir. Yalnız bir gün- ılen en mühim endustri merkezlerin•len 1 yokı.;uzlui:u dolayıslyle tohumluk znhlrt> • 
m uhakkak k\ mUhlmdlr, fnkut bunlar neti· de 3.500 alman ölmüş ve yaralanmıştır. mahrum kal maktaclır. nın bliyilk hlr kısmı inse lhtlyucındn kul-
ceyl belll ed<'m!)ec('ktir. Muharebe meydanı, alman ce~etleri ve kı-: Dıger mlıhim bazı endüstri yerleri de lı:ınılmış bulunuyordu. 

"Bl7.7.at HltlC'r, kendi mllletlnln \'e bü· rılmış tank ve otomobil enkazı ile dolu- macar kıtaları tarafından işgal edilmiştir. ----
tlln dunynnın knl'ŞlSlndn znf('r\ Moskova'dıı dur. Cephenin diğer kesimlerinde harekat te-
kazanacağı taahhüdünde bulunmuştur. Kış Harekat ycwa-:ladı rakkı etmektedir. Ameriko'doki 
tan önce son b l,;1ık taarruzunu Mosko~a Londra. 28 a.a. - Londra salahiyetli Alman hava kuvetleri Kerç limanını çok 
ct'Ph!?Slnde )'lltmınktndır \'~ bu cephededır mahfilleri son günlerde sovyet cephesln- müessi r suretle bombalamışlar ve 3.000 to
k! tstikbal bütün Naz rejım\ fü:erlndc en de fnaliye~in fazla olmamasını elverişli bir niliıtoluk bir düşman vapurunu batırmı• işçilerinin 

maden 
. 

g revı 
ciddi ak.sUlftmellnl do ·uracaktır. I . 

1 •• • P. alamet sayıyor ar. !ardır. Vaşington; 28. a a. - Amerika Blrleslk 
Fakat bu, ef;er MoskoHı alınırsa .us Almanların cenupta RostoF'a 20 ila 25 Britanya deniz nakliyatına karşı yapı- Devletlerinde ilan edillp 40.000 milden l&-

m ukavemeU sonuna erecektir mtı.nasınn l kilometre yaklaşmış olmaları muhtemeldir. lan mücadele.de alman savaş tayyareleri 
gelmez. Bllllkls. hiç ş'lphe yoktur ki. her , ki h '' d ı' se b d • d b' pur çisinin lstlrAk etmis olduğu grevin, reis 

Moskova ya yaptı arı ucum a . ı_ı Great Yarmouth'un oı,"llsun a ır va . l'uzvnJt ile maden '""ileri sendikası reisi ne olursa olsun, hatttı Ruslnr Ural da{:la· ı ki ki k okta 50 ı ı 000 t ' ~ "" 
nnın ötesine d'lhl• çekilmek zorunda şehr~ ya aştı.· arı en ya ın n 1 a 1 kafilesi ~r~sı~.dn citm~kte olan 1 onı~ M. ı..evls arasında bulunan &lddetll anltı$ • 
kal Stnl!n mücadı:>l<'ye yine de\·am 60 kılometredır. latoluk ıkı duşma~ tıcaret vapuru Gb:ıtır ı nııızlıklnrdan ileri geld 1ğlne .hükmed!lnıek-sın, 1 • • • d 1 1 r Diğer bır vapur da gene reat 
<'d"cek'tlr. Fnknt Moskovn'dn elde c>d!IN'<'k [ Kalı nın C:P.VrP8ın e rnıOJ arc 1 h d • d h'm hasara ug- t"d r. 
hır muvaffaklyetın, H tlE'r lcln muav:~m Kuibi$ef, 28 a a. - Royı er muhabiri bil Yarmout 'un ogusun 3 va 1 

mnnrv1 bir kı:-TI'etl olaraktır. Bu n'U\nf • tliriyorı Kalinın çevresind e ıılmalden ce· ı ratıl mıştır. d M h'lleri üzerin· • 
fakıyr>t, hem<'n •lerhal hnttlı dogu P'l~if k· nubn giden blıyük yol üzerinde ruslar D un, B ollan 3 ve a~') ~a .. ı. .. .. Jran' in nakliyat işleri 
te dahi kendis nı ı;:o !E>rl'Cl'ktir. tanklar la düşmanın gerilerıne şiddetli hü 

1 

dı: 13 Brıtanya tnyyaresı du!:urulmo!tı~. b 
cumlarda bulunmuştur. Al"llanlar cenup İ!I· Şimali Afrika'da bomba ıay:.arelerı. 0

: Almanlar Moskova'ya . k · d miıstahkem du~man mevzı- tanzım ediliyor / ti kametinden Kalinin'e m:ılzeme yedekle~ı rtı • çevresın e . · . 
1 

d' 
giremez ert:e... getirirlerken sovyet tanklarının hareketi !erine muvaffakıyetle hücum ~tmı:ı der ır. -

Tııhran; 28. a.a. - 1ran'da Brltanya 
nakl~·at sıst<>mlnl tanzime memur edll -
mlş olan general sır Codfrey Rhodes, tjU 

"Bundan b:ışkn, muvaffakıyet ile mu - ile planları altüst olmuştur. Bazı sovyet Düşman alman toprakları uzerın e uç 
vaffaltı;ı.·ets ı:ıtk arasında yan yolda kalı- •a.,kları Knlinın'e varmıstır. Bir tanesi mamıştır. 
nıım'lZ. E '<'r Alm:ınl'\r Moskova'ya g rme- . h . · 1 ma· 

- Kalinin°den geçmış ve şe rın şım 
fc mu\-affnk olamnzlarsn bu olçOlt>mlyt' - . . d f d k tlere llt1bak 

- . hallclerını mu a aa e en uve 
Cl'k d"rC'C de bü> Uk bir donum noktn<ıı o- 1 • • r ehrin cenup kısmında· 
larnktır Almanyu'd'.l bütUn ku\aklnr. Mos- ı etmı~tır Alm.anla .ş 
kova h~!;k.ndD1'1 t>ate>rı,,rı rekl ):or. Bu - kı kb~rülerı uçurbmuşturl. "zerinde Dnie-

Stalıno'nun kay ı rus ar u 
nun cıı~ıncı:ı butUn ötekı zafer ıddıa- . . • • a tığı tesiri yapmış 
lnrı ancak y<'r lslmkrl verm k olacak· per baraıı tahrıbın'.n dy P 20 1 içinrle 
tı r , ButUn aıCıkıı mrrkez cephrs Oz•rınd" tır. Stalı~o çcvresı led s~n a;ı ilerleme· 

kt d sovyetlcrın yapmış o ugu sın 
top nmış bu l nmıı a ır. . b 1 .. Bu ehir bi r çelik Sa· 

" Hava şnrtınr•mn. mUi:ıfa'lya y:ırdım nın bır se"ll o udur .15 f 1 kı' çev 
·· ~ · ı p şehrın etra ınc :ı • surrtı~le roliln•ı o;ı.•nnmakta o\rlu ··u,n hiç 1 nayıı mer .czı o u fabrikaları ve kömür 

slıph yolttur. Fak ıt hlcb r Şl';,., !11o~kO\ 11 red~ bırç.ok maden 

1 r ıer nlr ınuJıtC"şcm CC'<ıaret nı \'e ~ Uk· madenlerı de vnrdır. 
mır 1 R f .. .. J srk s wa" knb , )'Pt nı unutturamaz. osto o nuna e 

.. Almnnlnr. MoJnlsk \ 'P Ma ovaro la\ tz- Knlinin'in bıraz dnha cenubunilıı ma~~-
de bazı le rlemt- <'r kaydetmlşlc>rst> ele .Mo • şal von Rundstedt'in sağ cenah ı - henuz 
kov:ı cephesinde Rusların l'n hayati mev- Roı.tot'un şımaline varamamıştır. Rostof 
z ll'r!nl Kn'ln n t kil ec!er gib gozükm•·k· 1 hır idare ve kuhilr merkezidir. . 
tı>d r Burada b rçok d •m ryolu h'lttı b r • Alman ve rus orduları Rostof'un 60 kı-

l m tı:ıi r \'e b:.ıra:la bır Alm!ln muvar- lometre kadar doiusunda T aganrog'da hi-

f k 1 -ş mnl-d 'u \'(' c nup-dol:u stlka- la muharebededirler Fakat hava muh:ıre-
a I\ ' ' ') 1 • 

ı d ı rl rr ı r \'e Mo•ko\·a'nın s - belerı diışmanın muhtemel ı erleme erıne 
m ıneı R f" 'd 

1 d 'nn rr ınıkllle h • kar,ı koymıya hazırlanan osto uzerın e m ldrn \ f" n . o 1 r 

lnl"'!llln ke im '! nl mumkı n tcılnh 1 r Fa- cereyan etmek'tedır • 
k:ıt Ru l ır K ı n!n'I t>n b ı~ uk l>ır !l7. m Şımdı asıl mesele. Maryopol. Tagınrog~ 
vı: d l"tlE' m 1 ra:ı f"trnt'.'k'e 1 rll'r \'C' ~ım- Stdlınc muharebelerinden sonra ccnub ı 
d > k dar burada muvaffuk,yctle n~ ak dı· ı Rusya'dıı almanların ehnde ne kadar tank, 

ı dlr top ve serı taşıt kaldığını bilmektır. 
r rnış r · " ' • S . · · d H arkof istika· L nin rad ccpheırndc rı:.dar O\ yeı tebhğlerı şım 1 • 

e g . ı metınde muharebelerd en bahsetmekled ır . 
muvalfaklyctler kaydett ıler Bundan üç hafta bnce alınanl ar 130 k ilo-

1,ondrn; 28. an Mosko\a radyoıunun 1 ırc kadar cenup batıda olan P olt ava'da 
ak amı hnbı>r \'er J • nı- göre. me k 'd'I D k 1 or ki P olta bulunma ta ı ı er. eme o uy 

1<uv tle Lerlngı' :1 rep'ır>s!nın tk va ıstikamı:"linde ilerleme yavaş olmuş-
no , ~ ıı ı mu\ar!al<ı>et•cr k >d tm•sı rı'lr. k 

tur. Bunun sebcbı ise yalnız rus mu ave· rr. ro\ }. ı ın kumanda~! alt ndak Rus 
metinin kudre tı degil fakat nazilerin Mos

b r k r., kar \e çn:mıre r ~mt'.'n Alman· kova cephesinde ve cenup taarruzlarında 
lan r me\'Z d n p ~kl rtm iş ve c top ilc> 
m tr l)·ozl r ve ıı r hn\ an topları zapt-
et lr rd r. 

Hı l'lr ı p tm!!I tılduklnn b.r topu kul
la'lM !ardır. Bırkaç AlmAn kend. merm -
lPrıvlc 6ldUrt.ılmUştUr. 

B:ıskn bir noktada Ruslar, blr tek gün 
içinde s kız Alman taarruzunu püskürt -
mClsln ve kend.lerl taarruza geı;:erek ara· 
zi k nnmışlardır. 

Ruslar, cephenin birçok 
kesimlerinde almanları 

durdırruvorlar 
U:ındra. 28 a a Gör O " •l\rt> Rus-

lar ,,ıh n ., l'J rı:rık l<e ı ~ n iP Almarı 

tarı durdJr Hr ar il t\a q li mi ç k lP· 

nn gttml'.'ktf'I r 
Bununla berııhe r, c-enuptl! Alman ller -

Lcylş! v.-hllkel. olmakta devam ediyor. 

Harkof'ta 

bu kadar çok malzc:mc kullanmalarıdır. 

/ta/yanlar nasıl çarpı§ıyorlarmı§? 
Roma, 28 a .a . - Co r r iera d e lla Sc

ra'n ın hususi m u h a biri bildiriyor: 
İtalyan v e rus kıtaları arasında ce

reya n eden son muharebeler. y~ln~.z 
r us k uve tlerinin adet~c ehemıyetı yu
zünden değil fakat, Donetz havzasın
da rusl arın af'.ı r tank teşkill eri de 
kullanmaları dolayıs iyle fevkala de 

i<Jd e tli olmuştu r. 
M uharebeler hava şartları, çam ur 

ve fasılas ı:ı: vıı~an buzl u bi r vağmur 
vü,.iinden d aha d a ~çleşmiştir. 

Di ğ'er tara ftan "İtal va" kat-0lik ga
z etes i B erlin m uhabi rinin bildirdi -
ğine g ö re Rosto f civarında bulu nan 
bir alman ordu gruou Voroşilofgrada 

Moskova, 28 LL - Yeni tümenlerle doğru ilerlemektedir. 

İtalyan tebliği 
be) analla bulunmustur : 

"- lran'a gittikçe daha fazla mlkdarda 
demlryolu mnlzemesl, ve bunlar arasında 

Roın!!l, 25 a.n. - İtalyan orduları umu- lokomotifler ve baska mUtelıarrlk malze-
ml karnl'g ıhının tebliği : me gelecektir. BöyJet'e Rusya'ya tesllma • 

Dün ü~leden sonra, 13ritnnya tayyar~ - tımızı fazlalaştırııbllece{:ız. ., 
krl Catnn:ı:a o vilfiyetlııde Ciro Mıırınn 
yakınlarına ve CıJ:ı:ensn vlldyclinde Canı • ı -
parnn u:ı:erıne mUtı>addlt bombalar ııtıııış • uuşmllştür. MUteııddlt evler hAsara uğra -
!erdir. 3 \dşi ynrnlanmı:ıtır. Hafif hasar mıııtır. Ahali nrneında 3 ölU ve 12 yaralı 
olmuştur. 
Şımnıt Afrikadn knra cephesinde mllhlnı 

uir hareket olmamıştır. . 
DU11mun hava kuvetleri Blnga:ı:I lizerın· 

de uçarnk bir miktar bomba atmışlarsa da 
bombaların çoğu denl:ı:e d lşmllştllr. Pa:ı:nr 
yeriyle arap mııhnllelerlne b:ızı bonıbnlar 

\'nnlı r. 

A lınnn t'lyvnrPl!'rİ Tnbrıık mllııtnhkcm 

mcvl<l!ndek! askeri hederJcrl tıombalıımıslnr-

dır. 

ı >oğıı A!rikıuııncla, Gonclar cephesinde 
ileri m!lfrezelerlml:ı: geniş ölçüde ke§if 
fnaliyctlndo bulunmuşlardır • 

Mesut Bayramımızda seve seve seyir edebileceğimiz 
yükselı: bir eser 

SON Y A R 1 ş 
Yeni Sinemada 

evlerin i v e ağnçl n rrnr söküp götü -
r e n b i r sağanl\k ve sel a fetinin, bi- 13.43 
:zim bahce mi zi ıslatmı~ olmasından 11.45 
şikiı ,·ct ede m e y i z. Eğer hal kımız 

HADERI • .ERt. cr P· 
Miiı!k : Scnfonlk Progrıı~ r.,sl ' 
Ankıırıı Hıpodromu'ndakl • e 
mln nnklt>n nesri. 

k e n d i şuurlu yardımını e '<.sik e t- 16.30 
m czsc, hükiim e t bu mahrumiye t 17.00 
n-ıd ıf.ı nisb etin i b izim leh im iz e İn
d irm e k i-n '<'lımnr bulacaktır. Cün- 17.30 
k ii i ktıd ardn bulun nn !ar için , h a lk 
rahılt ına çal ışmn1<tn n üst ü n ve o n-

KAPANIŞ. ı(.' 
Anadolu Ajnnsı'nın gazeteler 

)nzdırmn St>l'\lsl, et f;" 
Mılli Pıynngo'nun C'ümhuri1 /\Ilı: -1 

r mı fcvkn!Adf' çekıl~ınln ı:ııı e 
19 Mayıs Stadyomu'ndıın 

dn n ı:nyri h iç b ir kaygı yokt u r. 
C ihan h nr hin e v e o nun, h n v a gi- 1800 

b i , her y e rde n i şliyen, h e r köşeye JB.1)3 
11İn~n buhrıınlarına rağmen. m ill i 18.25 
kalkınma ve İmnr hamlelerimiz de-

nrşrl, Jı.}.,f'l-
Pro nm ' l\Icml k t Sn'lt 
Fn ıl Snzı tıı,1;' 

Politikti KO:'\'t ŞMA : ( Dış 
s• !eri ), • ,.,_ 
HA!WO ÇOC'UK KULtJBV. 1-JJ.>"' 
1'1C'mleknt Saat Ayarı. ve 
HABERLEOt, 

vam etmekte d ir. Sel a ma faaliyet- 18.4:3 
!erimize 11ekt e verm edik; Köy Ens- 19.30 
ti t ülerinin geniş kurulma ve t a
mamlanma hare k e ti bir an bile dur- rn.4:. 
mnmıştır; tek n ik t e rbiye için, m e m - 19.55 
l eket iht iya çlarına cevap v e r e cek, 
büyük mikyM ta tes islere başladık ; 2015 
raylarımız döşenmektedir; sanayi 20.45 
işletmelerimiz yalnız aks amamak 

"' Se rh<'sl l O dakika. 111şfl MUzık : Eski Köçekçe -aav 
Oyıın'an, 

1
, 

HAl>YO GAZETESİ, 5ırt? 
Müzlk : ;mr Halk tUrkOsil ıııe~ 
~·oruz - Öğrenilmls tiirlC 
Potpuri, değil, kuvellendirilmiştir. Çünkü, 

yapacak i şlerimiz o kadar c:oktur 2110 
k i m illi kalkınma haml esinde h e r - 21.10 
han g i bir g ev§eklik kabul ed e me- 21.30 

ZİRAAT TAKVİMİ. ıc? 
Müzik : GençlPr Svlnıt TatJ ''.~ 
K01''1.'SMA : < Sağlık saıı ~ 
MUz!k : RlyasetıcünıhUr ~ 
CSef : İhsan KUnc;er> : # ro•tJ' 

yiz. 
Türk vatandaşlarına en büyük 

m•lli bayramlarını kutlarız. M esut
turlnr; Öyle kalacaklardır. Hiç bir 
millet onun kadar bah tiyarlı V.a 
hak ka7.anmamı~tır. Kötü bir tali 
hin büt ün İmtihanlarına karşı ha
zırlRnmakla beraber, e yi bir kade
r e inanmak şevkınden kuve t ala
lım . Her g ün daha toplu, daha bir, 
b izi, konak konak, g elecek zaman
lllrın ne~eli , kudretli ve zenı::i n 
Türkiy e 'sine g ötüren doğru yoldan 
şaşmıyalım. 

Falih Rıfkı AT AY 

Hollondo'doki olman 

askerleri istilô için 

21.45 

Milli Marşlar - RadYo ~o ~-s 
1 tlrtıklyle, ,.1/.' 

22.30 M• mll'ket Srıat Ayan • .;e 
llADER!.ERt, 

2215 Müzik Dnns Milzlt;l <Pil• J{JP'ıı* 
22 55 2.'tOO Yarınki Proı.:rnın \'e 

····~ . 1. ' . .. ' 
J·························••ıt ' . . 

TOPLANTI 
. . . , 
• 

~t" : 
. lifitl • 

Ankara Sporting Klüp Reıs 
1 

9•1 

• 1 ::ı 1 • 
Mevsim sonu dolııyısıY e • 1'' pj. : 

binası " : pazar minıi akşamı klüP t,Jc1ııı , 

j 
nacağından aza arkada$1arın 4!)95 j 
rını alm:ıları rica olunur. ,,, , • . ,, .. 

~ ... ••••••••• ,............. ... ,ı~ 

l 1ıı11ı• ~ 
..11111111111 YENİ ÇIK'fl 1 ~ 

tô 1 imler yapıyor l ar 1
: H. HALiS suNGlJ~ ~ 

( Hııştj rll >- •si ~ ı -
N~\•york; ~8. a.a. - Uııltecl·Pı·c>ss : llol- ı = 

lnnda'ılan gelmekte olrın ) okulnrn göre, ı = 
Alıııanlıır, lııı:lltC'rc'yi lşı;ml <'lın<'k liwre. : 
çok sıkı bir tnlim ı:örınC'ktNllr. Birçok hil- : 
cumlıotlnn \'C' sernllrr, billiin Baltık denizi : 
llmnnlarında tf'k!l!t edllmlştlr. Alman kı- : 
taları tccrlibe knbllindrn durmad:ın lhrnç : 
mane\·rclt>l'i ynpmnktndır. 

Türk l<anunu mededi ~ 
~ 

-- _.,.,tt. ~ --< vı-; ) v&Y" ·ıl " 
:ı.ı.ıeriyet kanunu, vclıtY<'~rlll 11f;t. ~ 

miro!S nl:ı:nnınnıncsl ve bUllnoıtllıll ~ 
sld " husus! kanunlar ve c ,ıP ~ 

l<'lyulı: 300 kuruş. pta en ti' ~ 
Sa tıs ·eri: P . K 143 ıa~ra•ı "' ~ 

: temyiz ıctıhatlnn. devlet • f(ilf• ~ ~ 
: dcral mnhkemc karnrıarı va ıf 

Sebzelerin günlük fiyah 
Belediye Reisliğinden: 

Sebzelerin gUn!Uk Azami toptan 
ve perakende satıe fıyatlıı rı 

---l 29 İlktcşrln 1941 )-

T optan 

l 

Vasati Perakende 
Cinsi ve mrnııel 

I pnnnk CM) 
J;nhnaa (A) 
Pırrum (A) 

Yerelnıası (A ) 
Kcrcvı7 (il) 

Patates sarı (Ü) 
Patates beyaz l Ü) 
Havuç (Bey.) 
Kabak {T) 
Ayşe faırulye (T ) 
Harbıınye .. CM) 
I>oonatea (A ) 
J<~mer 

Fiyatı 

10 
5 
3 
7 

15 
10 
8 
6 

16 

20 
15.5 

6 

l<'ıyatı 

14 
7 
5 

10 
22 
15 
12 

9 
22 
2S 
22 

9 

pntlıcnn (Mck.) 18 26 
Yıı\•arlak (Ad.) 17.5 26 
Bamya l T) 4 ::ı.5 50 
Dolmalık biber (R) 1~ 2!i 
Rivrl bıber (B l 20 25 
Kuru so~an CM) 1 ıo 

( A) Ankara, (B) Bursa, ( Bey.) 
Beypazan, ( M l Muhtelif, (Mek .) 
Mekece, (T) Tarsus, lÜ) Ürgüp, 
(V) Vezirhan menecll mallardır. 

- •'' = ıı••'' ':11111111111111111111111111 111 

Bugün 

ULUS SİNEMASINDA 
ırıd' 

Cümhu r iyct bııYr~ 
şahane progrıı • 

K1ra · ce'l'l 1~ 
..> 

Kalbi 
11 

( MARİ E srEY p..P. (1' 

• hşur"~· 
Tarihin enarcngı~}rtli eıı, ıftl' 
nı birleşti ren bu fı dt'et111 ,.1ı · 

. . . kıl \(!•·· 
s ek hır artıstın I ye.C~ 
görecek ve ııl kı § 1 

Artistler : 

Zoroh 

W!lly 

Leander 

Bi rgel ıs·'°· 
ı 6.30 • iıti" 

S eanslar : 14.30 • el'lel' 
Gece için numaralı ytııı~ 

~imdiden kaP~ 
~---• Tel: 



29 '10 '1941 • 
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BAYRAM BAŞLA Dl • 
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Bug·· üyük resmi geçit var 
izcilerin kamp hayatı 

••• t 

Yalan emrinde 
daima hazır! 

1 ıncı sayfada J.. r 15 - Gece tczahUratının devanu eıına· 
yuı. koruyucusu sev· sında belcdi;ıı... ve ııalr allkad&r mUesse • 

ı. lı: nı.. :!r aıt hfıtıralarla &eler tarafından muhtelif yerlerde oenllk 
fı§ekleri atılacaktır. 

16 - Halk k~rsiıleri merasim ı:-ec;;işi ya
pıldı~ı l .-.ıer mllste.sna. aaat ıo dan 17 ye 
kadar !o.allyctto bulunacaklardır. 

Kabul re•mi programı 
CUmhurıyctib On.sekizıncı YıldöntlmU 

mUnascbctiyle Birlnclte~rlntn 2!l uncu çar
şamba gUnU BUyUk Millet Meclisinde Re
isıcUmhur tarafından yapılacak kabul tö
renine ait program oudur : 

Birincltcşrinln 29 uncu Çlll'§amba gUnU 
saat 8 den itıbarcn Bilyük Mlllet Meclisi 
bina ve bahçesine Meclls Azaları, Htikünıet 
erkanı ve merasim ıçin vazife almış olan 
Meclıs ve Protokol memur ve müstahdem
lerinden ba.,ka kimse girmlyecekUr. 

izcilerimiz 

gösterilerle 

dün 
. . 
iZCi 

yaptıklan çok güzel 

hayatını canlandırdılar 
izcilerin ate§ yakma talimi 

t b :;ramımıı:m 18 inci yıldö- Kabul töreninde bulunacaklar kendile -

Kamp hayatını yalnız, direğe bayrak çe- j 
kilirken ııelam duranlar, ot ateşinde çay pi-ı 
şirenler ve orada gece nöbeti tutanlar bi
lirler. O beyaz çadırların iı;inde, knıa u
manda doğan sıcak hava, dışarıdakilere ya-

1 

bancıdır. Dlin Gazi Terbiye Enııtitlisünün 
spor sahasında, bir izci kampının iç ha
yatını seyredenler, eğer arkalarmda bu 
türlü hatıraları varsa, mutlaka: 

t 12 50 de Bnşvekiliml- rlne gönderilen dAvet kartlarını Meclis 

a y ı>tıklnn toren takip et

kapısındaki memurlara göstermek sure
tiyle Biiytik Mlllet .Meclisi binasına glre
Ct!klerdir. 

Kabul törenine dlvetll bulunan zevat 
s:ınt 12.30 da ve Kordiplomatik mensup -
lnrı saat 18.SO da kendilerine ayrılmış o
lan ve aşaıtıda yazılı bulunan yerlerde top-

wı kız ve erkek lanmış olacaklardır. 

- Ah, demişlerdir, o glinleri geri çevir
mek kabil olabilse, kendimi şu çadırların 
araaında ve şu kaynaşan gençliğin iı;indc 
bir daha bulabilsem .. diye hayıflanmışlar
dır. 

gelen bir 
mA.nasını 

.... .ı, ark daşlıırı ndınn: 
b .. vuc.ut g bl yaşıyoruz. 

t , b r kalp gib ı:urpıyor. 

ctın slC!'d r. 

Atatürk 
ka-

duyuyoruz. 
Seflerlmlz 

Meclis binası d3hlllnde yabancı devlet
ler Büyük Elçi ve Elçileriyle ı.taslahatgU
zarlar ve bunların refakatinde bulunan 
Müsteşar, Sekreter ve Ala§eler ile Kara, 
Deniz, Hava, Ticaret, Matbuat Ataşeleri, 
Başvcklılet ve idare heyeti odalarında, 
Ordu erk!Uıı dinlenme odasında; Temyiz 
Mahkemesi, Devlet ŞOraaı, Divanı Mu -
hascbat ve VekAleller Erktnı ile Ankara 
vilti.yetl ve belediyesi erkıtnı, Cllmhuri -
yet Hnlk Partisi <'rkCını, HUkllınctçe ta -
nınmı!J mnll, iktlsııdt, ııınflt ve içtimai mü
esseseler dclogclcri .Meclisin umumı top· 
lanu salonunda kendilerine ayrılmış olan 
yerlerde toplanıırnk kabul töreninin baş • 
lamasını bekllyeceklerdir. Bu yerleri da. -
vctlllere göstermek Uzere memurlar aynl
mıştır. 

Knbul mcrruılmtnln ba§lamasındal\ evci 
koridorlardn Meclis balarlyle vazı~ gö • 
ren Protokol memurları ve mUstahdemlcr
den başka klmııe bulunmıyacaktır. 

S:ıat 13 de kabul törenine bnşlnnacak -
tır. 

Kabul rı>.sminde BUyllk Millet Meclisi 
Reisi ortada, Bn.."°ekll ııa~da, Genelkur -
mny Bnşknnı Mnr<'~al solda olı;nak llzere, 
RC'islcUmhurun arkrunnda Bhzı mevki e -
dcceklerdir. Blitlin geçi§ esnasında bu va
ziyet devam 1.'<leccktlr. 

Tören bıı.şlııyınca 1crll Vekilleri, toplu 
olarak Rllyllk Millet Meclisi Azalan, Tür
kiye Cl\mhurlyeti Karıı., Deıılz, ve Hava 
kuv<'flerl !!rkl\nı ve 8l>nrtl ınra ile : 

1 - Temyiz Mııhkemeel 
2 - Devlet ŞQra,., 
3 - Divanı Muhasebet 
4 - Başvekilet 

5 - Adli1e Vekltetl 

Bir kampın nasıl kurulduğunu, uzaktan 
bilmem tasavvur edebilir misiniı? Dünkü 
gösteriler, bu hareketle ba1ila.dı. Ankara
mızın sevimli misafirleri, once yuvalarını 
kurdular. Bir düdük ve bir kumanda, alayı 
bir anda kıvılcımladıı 

- Kamp kurulacak! 
Bir izci kampı, her şeyden önce gençle

rin birlık ve beraberliğini ifade eder. Baş
ların.da daima hazır parolası, gönüllerinde 
daima hazır imanı ya&ıyan 2500 Tür': ço
cuğu, çadırların<lan önce, kamp &abasının 
ortasında Tiırk birlik ve beraberliğinın 

1 
mihrakını kurdular: Türk Bayrağı, istikllil 
mar~iyle direğe çekildi. Bu imanın büyük 
sembolü İnönü, seyrediyordu. 

Alu çadırın nasıl !kurulduğunu ve bir o 
kadar ocağm ne vakit tutu5turulduğunu 
anlatamıyacağım. Çünkü bunlar, teker te
ker takip edilemiyecek kadar kısa zama
na sığdırıldı. İzci, vakit mefhumunu ve el
ele vermenin bUy!ik ulsımmı herkesten 
iyi kavramış olan insandır. 

Ocakların etrafına çatal ağaçlar dikildi. 

Milli Şefimiz lnönü izcilerin gösterilerini seyrediyor Şimdi bırinde çaydanlık kaynatılıyor, bi
rinde tencere tokurduyor. Berikinin ba
şında izci ho!jbeşi başlamıştır. cilnunsnn ve kemanın tıhenı:lne "'~"'Orl~roı ...., '""' ... · ı -D harfi ortaya ! 1 nın ihtizn.zlarını duyduk. "Bu vatan içia 

Vakit akşllJ!lln yakındır. l~ünMlk ister bit. 
mh;tlr. Artık kıımpın e~lenccleri bıı.sl.ıyıı.bll1r. 

Ha:orhklar onu ı:österlyor. Biz. bu göırt.erının 

bııhtlı ııeytrcUert}'Jz. CUnk1l yurdun dört bu • 

Erzurum ekibi, Anadolu'nun ruhunu Jkl · 
ııcrı ve basit bir neteııu aııza l!'d da 1 Kayn:ı,,tılnr, ltoııuııtular, biz hf!ntiz bu dalma hazır" olnnln.r, kPndılerlni hızme-
ZUl'Nlsını dn blrllkUı ııet.1nnlcıl-e~I 1~ıa ;. komutun ne dcmtye geldiğini dU§UnUrken, tc çağlrrnıul\nı bC'kleı1ikleri M lllt Şefın ö
de, yerli dndae glylmllll'b'le kend~ert a~ada ortada koskoca bir D harfi, hem de tam nünden dimdik geçtiler. Biraz evel gür bir 
cadırlanndıın tırlactılnr. uzun ııOmüı köstek- mAnnsiyle canlı bir D harfi yaz.ılmııtı bi- ses halinde ytlks<'len buyuk and, şimdi, 

eatından t()plaıımıt ııcncıertn karıııınndayız. ıc..-1 kısa yeleklerini Nl)'QI', d:ır talvnrlarının le... Komutlar birbirinin P<'§iıııra, izcileri onların kıvılcımlı gözlennde okunuyor -
Ktmı PMln'lcı1 aı:ımk. ktml Cı.rkurova'yı do- dlzlcrlnc vurUYQrdu. on harfin kahbınn dökllller. Sahada, izci- du. 
lıuıanı.k, k1m1 dcntz aşarak ııeldl. ı l 

_ Eze ekibi sahaya! tzct alayı, ortada JdUı llerleylp ktıh ~erili· o~u~uş:k:llerlyle yazdıkları şu bUyUk andı Haki bir f('rlt gfbl akıp geçtller; fakat 
1zd k1lmclcrılnln arasından ortaya ytrm!, >-erek, klllı cömellp do~larak Pnslnler'tn &!'slcrl, uzun rnllddct kulaklarımızda çın· 

otU2 genı; rırladı. Onlertndc bir klarnet ve bir 1 oynak tUr.kulerlnl oyuna döken nu dört ıı.rkn- - Dalma hnzır ! ladı • 6 - Dahiliye Vekfi.leti ' 
7 - Rarie1"9 Vektletl 
S - Maliye Veklletf 
9 - Maarif Vekllctl 

10 - Nafıa Veklleti 
11 - lktısat Vekllctl 

dabl"Uka \"ar. Ra>Tak dlrel!'lnl cc\·rnlcdller, 
Klarnet, oynnJ< ve tatlı bir F.ao oYUnunu tut
tUr:m\16\U. Gr.nçler ayıııc U)'durdular; ılmdl 
etrafında tırdolnyı donerek bnymı'!'ı ta vat e -
diyor, hem oyunlarını g{ısterlyorl:ır. 

da&larına, el cırparak t1?111ı>0 tutuyorlardı. Komutanlan sordu Dal başım duman almış. 
n rnz ıoom-a krun1> aaha• daha cel'ltıl o)"Un

lara sahne oldu. nır hallta birdir bir oynu
)'OT, öteki hnlltnrun cıtratında mcrıdlllnln u • 
cunu topuzlıı.ını4 btr izci, nrJrııdaşmın sırtını 

kolluyor, beri yandn UlrkUlU bir h~be~ ka)'· 
natı)'Or!nr. 

"Türk iz 1, Bl >'ilk Kunıeu ve Kurta -
neı AtatUrk'Un s na emanet ettiği bu va
ıs.n kin a7.lz Milli Şefimiz tnl!n!l'nUn sen
den istiyecefi bir hizmete hazır mısın? 

Gumuş dere durma kar. 
GÜpt-ş ufuktan şımdı dolar, 
Yüruyeltm arkadaşlar / 

12 - Sıhat ve İçtima! Muavenet Vekl· 
leli 

13 - Gümrük ve İnhisarlar Veklleoti 
14 - Ziraat Vekaleti 
ıs - Miinakal&.t Veklleti 
16 - Ticaret VekUeti 

erkanı ve bu Veklletlere bağlı 

müııtakıl Umum M'Qdürlük, Mü
dürlük ve Müesseıeler. 

17 - Ankara Vilayet eririnı ve Vilayet 
Meclisi lzlları 

18 - Ankara Belediyesi erktnı ve Be

Eı:elllcrl, Sıvas ekibi takil> etti. Orta Ana
dolu'nun bu yayla c:o<:ırklan hl'\laylanru ı;&
terdller. Kol kola ıtlrlyor, el ele tut~')'Or, 

blrllkte er:nıp birlikte knlknral<, bir yandaki 
Bir dildUk ve bir 

çözdU : 
komuta hnlkaları 

2560 göntıl, bir tek ağızdan cevap ver
di : 

- Dalma hnzır! 
Bu seste ve bu nnddn sevginin ve fna -

Kemal Zeki GENCOSM AN 

İzmir'de Bayram 

şenlikleri 

ll ,. lt Bugünkü tören 
~ d h Yramımızın Ankara'da kutlan-

lediye Meclisi adlan 
19 - Cümhuriyet Halk Partiı! 

Sekreterliği 

İzmir, 28 a.a. - Cümhuriyetin 18 
inci yıldönümiı münasebeti vle bütün 
yurtta oldugu gibi şehrimizde <le bü
yük ve geniş olçiıdc kutlama hazır -
lıkları tamamlamnış ana caddelerde 
yer yer zafer takları kurulmuş, gü -
nün erken saatlerinden itibaren bü -
tün resmi ve hususi binalar ay yıldız
lı ve Parti bayraklariyle kırmızı ve 
beyaz renklerle siıslenmiştir. Saat 
12.50 de radyoların başında toplanan 
kalabalık halk küt1e1cri sayın Başve
kilimiz Doktor Refik Saydam'ın 
Cümhuriyet bayramını açma nutku • 
nu büyük şevk ve heyecanla dinle -
miş Ankara'da Ulus meydanında ya • 
pılan merasimi aiaka ile takip etmiş
tir. Bütün millet yüce Milli Şef'imiz 
İsmet 1nönü'yc ta:n bir iman~ inan
la bağlı ve halk h:lkimiyetini kuran 
Ebedi Şefimiz Atatürl:'e minnet ve 
şükran hisleriyle meşbu olarak 29 ilk
teşrinde yapılacak büyük kutlama 
merasimini sabırsızhkla beklemekte
dir. 

'>traıtı aır valıl,bımızce hazırlanmış olan 
~) ...._ 2~tı bun:ne aıt kısmını koyuyoruzı 
t >ıilt M. lO. 1941 çarşamba gunu (bugun) 
t ~t \'eı, 1llct Mcclı'll bınası ic;ınde Hari
~ llıu alctınce t nzim edilmış olan prog
tı ~ııtıbıncc protokola dahıl ve davetli 
~ C llılıu<:ev.ıt ve kordıplom.:ıtık mensupla-

;ı~lil ıl rrcısımız t rafından kabul buyru
& ...._ 1 ır. 

"'n g ı r 
ııı h 

>t ~ >'trı .. 
~ '1ar 

t"Çiş toreni yapılacak olan 
ı,.ın yer ayrılmıştır. Me

elc e lcnn nıhayet saat 12 
kı yerlcrını almış olmaları 

'1'1 leki yerler için davetiye 
llı ı protokol umum mudur-

1 d :.hıl .zevata gonderile-

'l'l d!lru;ı: ve geçişi garnizon 
le pıt edılecek şekılde ya-

ge ısine ışlırak edecek 
l terbıye ı mukellefle

ıc ı u men upları garnizon 
sahada· 

glindüz 

edile-

!"lb:ı ınU 12 de 
top · atıla -
yılını ıdrak 

saat 20.30) 

mınd:ı fabrikalar, lo • 
'l r, d l lltl•rlni, kor

bu tarihi anı SC'ltımh • 

• rı s:ıat 20 30 da bu -
k tc J!:eı:ecckler 
•ııklardır. 

20 - Ciimhuriyet Halk Partisi Villyet 
Erkanı · 

21 - Cümhuriyet Merke2 Bankam 
22 - Ziraat Bankası 
23 - TUrk Ba11ın Birlitf 
24 - Toprak Ofisi 
25 - Tül'\kiye h Banlı:aın 
26 - SUmerbanlı: 
27 - Emllk ve Eytam Bankaııı 
28 - Belediyeler Bınkaıı 
29 - Etibanlı: 
30 - Halk Bankası 
31 - Osmanlı Bankası 

32 - Tlirk Ticaret Bankası 
33 - Türle Hava Kurumu 
34 - Ankara Bar011u 
35 - Türkiye Kızılay Cemiyeti 
36 - Çocuk Eııirıeme Kurumu 
37 - Türk Tarih Kuruma 
38 - Türk Dil Kurumu 
39 - Yardımsevenler Cemiyeti 
4-0 - Türk Maarif Cemiyeti 
41 - Ankara Ticaret ve Sanayi 
42 - Anadolu Ajanu 
43 - Ankara Elektrik Türk 

Şirketi 
'4-4 - Türk Tifti'lı: Cemiyeti 
45 - Umumt Maiazılır Tür1k 

Odası 

Anonim 

Anonim 

Şirketi 
tarafından ıeçilmiı deleıeler hu-

zura dahil olurlar. 
Bu törenden sonra HeisicUrnhur kıdem 

ı::ırasiyle yabancı devldlerln nuyUk ve 
Orta Elçilerini, rC'sen veya muvakkaten 

U 1 ve bunla-va:r.lfc gorcn Mnslnhntg 7.ar arı krc 
rın rcfaknlimle bıılıınnn Mllst<'şıır, Se • 
ter ve Ataşeleri kabul buyuracıUtlıırdır. 

Bu esnada Hariciye Vek111 de Helsl • 
cumhurun sol arkasında yer nıııcııktı~. 

Kordiplomatlkten Mnra Rlyasetlclım • 
hıır Umumi Klı.lipllği, BliyUk :Millet Mt:>C· 
llsi ve Protokol memurları arzı tebrlkft.tta 
bulunurlar. 

Kabul tllrenindl'n tıkan ve geçit resmln.e 
dl\vetll bulunan zevat ellerindeki dAvetı· 
yeterde yuılt tribünlerde yer alrnllk ~ -
zere hemen gec;lt reıımlnln yapılacağı 
podroma gideceklerdir. 

Saat 14.155 dP Şehir fpodromunda g~lt 
resmine b8§lanacııktır. 

izcilerin göıterilerinJen güzel bir görünüş 

' izcilerimiz Ulu. meydanındaki büyük toplantıda 

Sayın taıralılar, En temiz, en konforlu, en rahat odayı en uygun fiyatla Ankara' nın en yeni oteli olan Yeniıehir Palas'fa bulursunuz 
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29 / llkteşrin 
CQmhurtyet &yramına Mahs\19 

Fevkalade Piyango Planı 
lkramtye 

Adedi 

1 
1 
2 
6 

20 
40 
80 

400 
4.000 

80.000 

Ikramlyc 
:ı.Uktnn 

50.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
10 
2 

tkrnmlyc 
Tutarı 

50.000 
20.000 
20.000 
30.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 

84.550 - Yekun - 480.000 

lsabet n!sbet1 

% 21.1375 

lkramlye ntstıctl 

% 60 

Tam bllet 2 lira - yarım bılct ı lira 

u ı; u s 

YENİ ÇIKTI 

BİLMECELER 

ve MANİLER 
Naki Tezel 

Kıtı gecelerinde hoş vakit geçirmek 

için ycgılne kitap. 815 bilmece, 458 

mıını. l<"'lyntı 50 kurul}. Berkalp ve 

Hnget kltapevleriyle bayilerde 

buluı:ıur. 

DEVLET DEM1RYOLLARI 

Mermer yapı işleri 
Devlet Demlr>'ollan Sa. Al. Ko. dan: 
Ankara Gnr ı;:nzlnosu ve umumi idare bl

nı.sı ıttlsa.llndekl bnhc:e ha\·uzlarlylc kana -
!ın dondan bozulan rayanslıırının tecdlden 
ır crmcr döaemesl bl ncık eksıltmeyc çıka -
r. mııtır. Kesit bedeli 270::?,15 iki bin yedi yüz 
1 Um on bes kuru3tur. Ve muvakkat temi
natı 202,67 iki yüz iki lira nltmıs >edl k:ı
n etur. 6 lklncıtesrın 9.U tarihinde P recmb.a 
g ınu saat 16 da ikinci blc~me m•hlilrııı"ıı 

binasında toplanacak komisyonda lhaıP§I ~·u 

1 pı•acaC:ındnn bu ıac girmek lstlyenlcrln kn 
nLnl vesaik ile mu\•akknt temlno.tıarı.nı havı 
'czne makbuzu veya ldarcnln kab:ıl ettli'ıl 

rormUle mutabık banka meıctuplarını hAml
len muay)en eUn ve saatte komisyonda ha -_, 11111111111111r;ı111111111111111111111 a.. 

_ :ı.ır bulunmaları Jtııımd1r. Resim, 6artname. 

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

Dahili hastalıklar mütehassısı 

Dr. Şakir Çobanlı 
Evi eski yerinde kalmak 
üzere muayenehanesini 

Ankara Anafartalar 
caddesinde E M E K 

: rcnnı sartname, ve m;,ıknvcle proJP~ı komıır 

: >ondan panız verllm ktcdlr. = (770 ) 17761 ------ Satılık otomobil 
-- 935 modeli stu.debeykcr markalı ve altı 

_ atlet lastigi yeni az kullanılmış bir otomo
- bıl. Miıracaat Bırlık taksi. Tel: 6333 

- apartımamna nakletmiştir. : 4987 --- Muayenehane Tel: 2243 
Ev Tel: 5395 ---., ı 111111111111111111111111111111 m 1111,. 

Numune Hastanesi Diş Tr.bibi 

Cavit KURTOGLU 
latanbul ~e Parls takültele:1nden mezun 

A\dcUc Ycntıehlr'dcl<I muayenehane
sinde her .:Jn saat 3-7 arasında has· 

talannı knbul \e tedn\ o>e ba~lam15tır 

Mobilyeli ev 
Bahcell 'lercıe bı-ı odalı bir ev mob'lırell 

olarak kiralıktır. Ti: 8~5ı20 >'e saat S-9 ve 
l:J-14 arıısı milracnat. 5020 

ANKARA BELEDlYESl 

Asfalt işleri 
Anka•a Be1 edo>csındl'n 

1 - Samnnpazarı me)danı ile Ulus matbaa
" \e Hacıbayram camii önleri ve Olkunlar 
.okatı asraıt Kaplarra ııı rı on bes ırün mUd· 
d tıe a1:ık ekslltme)'e konuımustur. 

2 - Muhanunen bedeli 183401 liradır. 

S - Teminatı ı6Z5ı Ura 1501 kurustur. 
4 - Şnrtn.ıme ve kcılr cetvelini 

ısı benle in her ef.ln eneunen kll emınt• \C I\· 
lt killerin de 7 ı ı o.ıı cuma ı.: ın•ı saat ıo 30 
d tı?ll'dl>e dnl es n le mtitcşt>Kkıl l'r ıımene 
n urnı:aatlnn. (71:il>öı 17&33 

ANKARA Lv. AM1RL1C1NE 
GELEN lLANLAR 

29/10/1941 

.::!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - ...... 

~ MEMUR ALINACAK ~ 
~ ~ 

J. C. Zuaaf Bankası Umum Müdürlüğünden : ~ -- ::::::; = İstanbul haricindeki şube ve ajanslarımızda çalıştırılmak üzere ::::::; = lüzumu kadar memur ve memur namzedi alınacağından ADANA, ~ = ANKARA, DİYARBAKIR, 1STANBUL, İZMİR. KARS, KONYA.~ = MERSİN, SAMSUN, SİVAS ve TRABZON şuıbelerimizde müsa· ::::; = baka imtihanı açılacaktır. ~ 
~ Müsabakanın ana şartları ~ - ::::; 1 - Askerliğini yapmış veya halen askerlikle bir ilişiği bulunma- ::::; --------------
----

mış olmak, ::::; 
:::::; 
:::::; 
:::::; 
~ 

4 - Yaşı yirmi birden az, otuz beşten yukarı olmamak, ~ 
5 - İstenecek vesaikı ibraz etmek ve bankanın göstereceği yerde :::::::; 

2 - En az lise mezunu veya muadili mekteplerden mezun olmak. 
3 - İstihdama mani'hali bulunmamak, 

~ 
vazife kabulüne ve memurluk teahhütnamesini imzaya amade olmak. ~ 

D ·- 1 ~ ıger şart ar : :::::::; 
~ 

1 - Aynı tarihte ayrıca yapılacak müsabakaya orta mektep mezun·~ 
- lan da alınacaktır. Ancak, İstanbul, Ankara ve 1zmir'de orta müsa- s; 
:= hakaya miiracnat sırasiyle yalnız ilk onar kişi iştirak edebilecektir. ~ 
- 2 - Barem kanununa tabi daire ve müesseselerde iki sene ~ = veya dahil ziyade hizmeti olanlardan iyi referansa malik olan· ~ = lar İmtihansıı: kabul edilecektir. ~ 
- 3 - Tayınlerı tekarrur edeceklere 3659 sayılı barem kanunu bil- ~ 
=: 'cümlerine gôre 120 liraya kadar ve ilk defa intisap edenlerin tahsil ~ 
- lerecelerine göre muayyen haddin tamamı üzerinden aylık verile - ~ 
:= cektir. ~ 
- 4 - Bir yabancı dili (fransızca, almanca, ingilizce) yi bihakkın ~ = bilenler ve mesleki sahada çalışmış olanlarla mesleki tahsil gören· ~ 
:= ler müsabakada rüçhan hakk1nı haiz addolunurlar. ~ 

5 - Memuriyete kabul olunacaklar, dahili mevzuat dairesinde te· ~ 
- kaütlük reJıminden, sağlık sandığından, yardım birliğinden istifade ~ 
--
:= deceklerdir. ~ = -~ İmtihan ve müraca;ıt tarihleri: Orta mektep mezunlarının iıntı- =::; 

~ 
hanı ıı . ız ıkıncı teşrın ve daha yukarı tahsili olanların imtihanı ~ = 13 - 14 ikinci teşrinde yapılacaktır. ~ 

j' "~~::~: "~;~::~~:· ·~~";:~~:~·~~~~~~;:~~:~111 

~ 11 

~ Plôn Harta Kopyaları § 1 

KİRALIK 
Telefonu ve metrusatlyle o<!·ab" 

3 oda klrı:ı.>a verllec-ektır Odala• a>-ı 
11}'!"1 ola"ak cıa \erilir. 
Ti: 1297 

Müracaat >"rl 
'5018 

1'ereste almacaii 
Balıkesir sıı.. Al. Ko . ..ı.ın 

ı - l1>LO metre mıK.ıı>ı kd.-~tcı D.ırs.ın-

K•ınJ,tUr B~ı r 
oıı= l .n ..... n ıı~n o~d •.ı 

J' KK t Le.ıııacı t ı •~o ı.ra- ı 

2 - lhıı.esı 3ı.10.::ı.ıı cuma eünü ıınat 16 

Müracaatlar imtihandan bir gün eveline kadar kabul olunacaktır. ~ - . ~ = Miirııc:aat İsteklilerin imtihan yerlerindeki şube müdürtüklerı- ~ = 'C vt , • ,,... _.da Bankanın Personel İşleri Müdürlüğüne müracaat ~ 
= •tm0 si 15zımdır. 4788 ~ 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııff ----- süratle yapıhr. Ankara Anafartalar Cad. 
Gençtürk Tl: 1673 5022 

------,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,.. 

... u ı 1ı111111111111111111111111111111 l llL. ---- Mevsimin her nevi --- Profesör Doktor -- ---------
--Kürk Mantolarını NAZIM şAKiR ---ve garnitür kürklerini -: Abdıirrnhman Baıardr kürk mahza- : 

Asabiye ve Akliye Mütehassısı 

Yeni5ehir Atatürk Bulvarı And Ap. 

No. 149 Daire 7. Muayene için evci

den randevu alınmalıdır. Telı 6767. 

: aınıia bulacaksınız. Ankara Anafar- : 
: talar caddesi yeni açılan postane : 
: kar 1 ndakı sokak basında. 5007 : ı 

; ı 1111111111111111111111111111111111111 r ~l---------m-•1111" 

TALEBE ALI NACAK 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden 
' 1- Madenciliğe ait muhteJ;f ihtiı>asları tahsil etmek ve yÜk -

&ek mühendis yetittirilmek üzere, Zonguldak Maden Teknisyen 
Mektebinin hususi sı:nıfma müsabaka imtihanı ile 25 talebe alına
caktır. 

2- İmtihanda kazananlar Zonguldak Maden Ocakları dahi -
tinde en az dokuz ay çalı§tmlacak ve yevmiye 150 kuru§ alacak
lardır. 

3.- Talebe ak§amları yabancı dil dersi görecek ve dokuz ayın 
hitamında ameli çalışmadan muvafık not alanlar yabancı dilden 
imtihana tabi tutularak ehliyet gösterenler yüksek tahsil için Av
rupa'ya gönderilecektir. 

4- Staj devresinde talebe kazancı ile geçinerek dilediği yerde 
ikamet edebilecek ancak, fevkalade istidatları görülen ve fakir 
oldukları anlaşılanlara ayrıca her ay 10 liraya kadar nakdi yar
dım yapılacaktır. 

5- Stajda ve lisanda muvaffak olamıyanlar arzu ettikleri tak
dirde yatılı ve parasız olan Zonguldak Maden Teknisyen Mek
tebinin ikinci sınıfına İmtihansız alınarak ayni ders senesi sonun· 
da iki sınıfın imtihanını birden verip dördüncü sınıfa terfi edebi-

lecekler. Bu sınıfı ikmal ile "Maden Teknisiyeni" Ünvanı ile 
mektepten mezun olanlar, Devlet Bareminde 30 lira asıl maaşla 
İşe başlattırılacaklardır. 

6- Müsabaka imtihanına girecek talebe aşağıdaki şartları 

haiz olmalıdır : 
a) Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından bulun • 

mak, 
b) 18 yaşını bitirmiş, 25 yaşını geçmemiş olmak, 
c) iyi hal ve ahlak sahibi olmak ( 1940-941 ders yılında mek

tep müdavimi olmıyanlar doğruluk kağıdı göstereceklerdir ). 
d) Bulaşıcı hastalıklarla malıil olmamak, sağlığr tam olmak, 

bünyesi madenciliğe ve maden ocaklarında çalışmağa müsait bu
lunmak, 

e) Lise olgunluk diplomasını göstermek yahut bu derecede tah
sil gördüğü Maarif Vekaletince tasdik edilmek, 

f) Nüfus hüviyet cüz8anı ve dört adet vesika fotografı vermek. 
7- Avrupa'ya gönderilecek talebe, avdetlerinde tahsillerinin 

iki misli müddetle iktisat Vekaleti emrinde hizmet edeceklerine 
veya tahsil masraflarını defaten ödiyeceklerine dair müteselsil 
kefilli bir teahhütname vereceklerdir. 

8- 15. tl. 1941 ak§amına kadar istida ve evrakı müsbitelerini 
Ankara'da Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktör -
lüğüne getiren veya gönderen namzetlerin 17. 11. 1941 gününde 
Ankara'da sağlık muayeneleri ve 19. 11. 1941 de yine Ankara'da 
aşağıdaki derslerden yazılı müsabaka İmtihanları yapılacaktır : 

a) Cebir, b) Hendese, c) Fizik, d) Kimya, e) Ecn,ebi dil, 
f) Nazari hesap, g) Müsellesat, h) Mihanik, i) Jeoloji. 

(7945) 17874 

d Bnl•kcs r . Al. Ko. du. )apılacaktır. Şart• -------------------------------~ 
ı- ımesı ko. d.ı eu. ulur. lsteKlllcrın o ı.ı gün l ıSO "' 

OKULLAR 
'. sıatı.en bir ıaat eve. tentnat ve teklif ı MAHKEMELER nızdan. medeni kanunun 134, 138 f'4 
t ektuıııarını Balıkesir Sa. Al. K.:>. na verme- ~ hukuk usulii muhakemeleri kanununuO 9"° 

2 asistan alınacak 
Siyasal Bll'°ller Okulu MUdür!Uğtlndcn: 

krı. Bu saatten son a Hr len m kt~ı,ılnr ka· An.kara 'Asliye Birinci Hukuk ve 142 inci maddelerine tevfikan, 17.9· .i 
lt ıl cd. mc.:. (70701 17925 Mahke- ıı:•'" 

mesınden: tarihinde kabili temyiz olmak üzere 
Kuru fasulye alınacak ı~ 

D k k T r · M h ı vcrilmic. olup, icbu karar ikametgilı'11.:, .. Müessese> e mali ve lktısadl fllıınler ve sos
' :M>loJI tein 35 er lira nsll mııaaıa iki aslııtan 
nlınaC'aktır. Tnl'p olanlann kabul 1Crnltlnl ve 
lmUhan tnrthlnl ötrcmnck üzere müdürlüi'ıü-

Mıı.nıe S.ı. Al. Ko. d:ın: e\·re azasının e enın u arrem er ,, ., JJJ" 

ı - Kıpııl zıır!la ııcı ton kuro Casulye a- koyunden Bekir oğlu Hüsnü Er'e: meçhuliyctinc binaen tebliğ cdilcıned'.,..,. 
1 ı•.acaktJr. l\l.ıl"fımınıen bedeli 17.soo Ura \e Ankara"cla Hacımusa mahallesi l!acımu- den. davacı tarafından ilanen tebligat 1 .~ 
n U\akkal taınlruıt 1403 llrnd r. Jı:P"'. 

müze mtıracant etmeleri ltız.mıdır. 

(8009) 

2 _ lhalcsl 13. 11 041 !X'rşombc ı:ünU snat 
1 
sa camii karşısında çıkmaz sokak 67 ~o. sına karar verilmesi talep edilmis o (O-

l•• dır. lstcklılc~ın tek ır mektuplarını ihale ı da mukım Mehmet kızı karınız Emıne la. i5bu talebe ve ikamctgilımızın rııe tP' 

... 11111ı11111111111111111111111111111111 ı.. 
8 ıUndcn bir s.ı.at C\el Ko. na \C'!melcrt. Ögtil tarafından aleyhinize açılan boşanma 1 . hıı1'' 

kalmasına binaen, hukuk usu iı rnu .ıf 
Şartnrune 'e \Mt her ıamnn Ankara, tstan- davasının yapılan duruşması sonunda: "b"" 

leri kanununun maddci mahsusu mucı 
b ıl Lv. A. Sıı. Al Ko lnnndtı ıı:orıll<ıb 'lr Aranızda mevcut geçimsizliğe binaen 

csoı5ı ıw57 karınızı senelerce ihmal edip bakmadığı- ilin olunur. 5012 NEOSTERİN §1 
Kundura alınacak 

Sıhhatlı olmak için insanın ağız. : Maras Sa. Al. Ko. dan: 
: burun. boğaz ve bademciklerıni sıhhi _ 1 - Kapalı zarfla 6441 çift kunrlura a-

blr tarzda temiz bulundurması 10. - : lınacaktır. Muhammen bedeli 57969 lira, 
zımdır. : muvakkat teminat 4348 lira ihalesi 15. 11. 

Bu yollarla giren aı:ıjlnler. grip. : 941 cumartesi giınıi saat 10 dır. hteklilc
kızıl, kızamık, difteri. kabakulak, : rin teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
çiçek, suçlçcgt, menenjit • • • Utıh : sıa~ evci Ko. na vermeleri. Şerait ve ev

- saf her zaman Ankara, İstanbul Lv. A. Sa. 
bul~ıcı hastalıklarda = Al. Ko. larında görülür. 

NEOSTERIN - (8016) 17958 

Ağaç nakliyatı pülverizasyon veya gargarası --vltaya yardım eder. Cnru:üCkalc Sa. ,\!. Ko. dan: 

- l - Yence OMnanln.rındald nıa.lctalardan 

- allnac.ak: GOOO m-ctn! mikA.bı nC:acın onnancınn 
nanları korur, eahsi ihtiyat ve tedbiri = k•sllerck Caııakk lc'ye nak1l lsirun kapalı I 

Böyle hastalar 11e temastı; bulu 

_ nldırır. = zartla ihale ıı:UnU olan 21. 10. 9-U 61111 ı;rUnU l 

1

: Eczanelerde reçetesiz satılır. : Wllbl çıknındıC:ından tekrar ihalesi pazarlık- j 
: : la 10 11. 941 paz rtcsl gUnU S.'.lnt 15 te iha -
., il 1111111111111111111111111111111111 il r" ır l ynp lacnk•ır Beher metre m'kAbı 82 Ura 1 

1 ----------------- olup kati tem nnt 18~ ı radır. Evs:ı.c ,.e Ellrt
n ı.me 1 her 51ün Ko. da eonll.ır. (8017) 17959 

FAKÜLTELER Pirinç alınacak 
llb.rns Sa. Al ko. dan: 

Ders başlangıcı 1 - Kapillı zarrııı ıoo ton pirine: aıınaca.k-
oıı ve Tıırlh-Co~atya Fakültesi Direktör- tıı. Muharuncn b<xl.11 28.000 lira ve mu vak

'ıurıunden: 
Dil ve tarih tnkültcsl 31 blrlneltcsrln cu -

ma ırUnU saat S.30 dn verilecek acılma der -
siyle tedrisata baalıyacaktır. (7925) 17004 

ESVET 
Kışlık şapka modellerini 
umumi arzu üzerine bir 
kaç gün de.ha C 1 H A N 
P A L A S otelinde sayın 

ijayanlara göstermiye 
devam edecektir. 6287 , 

kn.t wmJ.nat 2100 lıradır. 

2 - lha.csı 13. 11. 1111 pcıcembe gfintı sa • 
at 17 dlr. lstck.illcrtn teldi! mcl<tupl:ınnı nuı
lc s:uıt.indcn bir saat cvd Ko. na \'cmlclcrl. 
ŞMt.n:ımC \'C C\&at her i.'1.ln Ankara, t&tnnbul 
Lv. A. Sa. Al. Ko. lannd.ı gurulür. 

(8018) 

Sığır eti alınacak 
Erzurum Sa Al. Ko. dnn: 

17960 

ı - Bir k 1 una 70 kurus tlyat tahımln 

c• ı ~ 50 to.ı 'ğır cU kıı\u.-nıası pazarlıkla 
ı;;ıtın alın caK•ır. 

2 - Pnz ı.rıı 7 11. 911 cuma &-ünU ıı.:ıat 

1130 da Erzurum Sa. Al. Ko. da ynpılacnk
tır. Muh&mmen bedeli 35.000 !lra, kati temi
n. t 5250 llrnd•r. Şnrt.ruımcst her gUn Ko. da 

1 

e rülur. lst.cklltc:-ın t('!Tltnat makbuzlaı1Ylc 
ı-:o. n:ı mUraca.aıı n. (SOZ!) 17061 

ASKERi FABRİKALAR 

Münakasa günü değiştiriliyor 
.Askcı1 Fabrikalar Umum l\IUdUr!U~U l\1er

k<z s:ıtın Akna Komisyonundan: 

MEMUR ALINACAK 
Sümerbank iplik ve dokuma fabrikaları 

müessesesinden : 
1 - Müessese merkezimiz ve fabrikaları için müsabaka iıntiı:;. 

niyle memur alınacaktır. Taliplerin en az orta mektep mezunu 0 

sı, askerlik ile alakası bulunmaması şarttır. (Ticaret mektebi ~ 
zunları tercih edilir.) tı· 

2 - 1mtihan 1-11-1941 cumartesi günü saat 14 te Ank:ara'da -
1
• 

met İnönü caddesi 15 numarada • müessese merkezimizle, lstanb\J t 
da Defterdar fabrikamızda icra edilecektir. Müracaat aynı gün sa• 
12 ye kadar Ankara ve İstanbul'da kabul edilir. .,e 

3 - İsteklilerin, mektep diploması, hüsnühal vesikası, iki b<>Y •
1
, 

dört vesika fotoğrafı, evelce çalışmış oldukları işlere ait bonse~. 
(halen herhangi bir müessesede çalışanlar için) o müessesenin ııı 
saadcsi şarttır. ·ıe· 

4 - Tayin edileceklere 3659 numaralı kanuna göre maaş verı • 
cektir. Müessese imtihan neticesinde tayin edip etmemekte set 
besttir. 4996 

Çeşitli yiyecek alıruıcak 

Gaziantep Sa. Al. Ko. dan: M'ıt 

1 -. Aşagıda cins ve miktarları yazılı 8 kalem erzak yem ve mabruk~t :;:t ;.; 
ri ayrı ayrı kapalı zarfla satın alınacaktır. İsteklilerin ihale saatinden bır f JCD
teklif mektuplarını Gaziantep Sa. Al. Ko. na vermclcrı. Şartlar ve cvsa 
goriılür. 

Cinsi 

Kuru ot 
Kabuksuz 

·mercimek 
Nohut 
Pirinç 
Sı~ıreti 
Sadeyağ 

Sabun 
Odun 

Miktarı kilo 

144.0000 

48.000 
48.000 

48.000 
90.000 
18.000 

8.400 
600.000 

Tah. Tut. 
L ira 

10.800 

9.600 
8.400 

21.600 
25.200 
27.450 

5.250 
16.800 

Muva Tcnt. 
Lira K. 

810 

720 
630 

1620 
1890 
2058 75 

393 75 
1260 

İhale günü 

10. l ı. 941 
ıs 

10. 1 ı. 941 ıf 
10. 1 ı. 941 10 
1 ı. ıı. 941 15 
l ı. 11. 941 11 
ıı. ıı. 941 10 

12. 11• 941 ıs 
12. 11. 941 1195' 

(8014) ./ 

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

Uıalesl 11.11. 11141 salı etınü 111at 14.80 da 
;yapıtaeak olan er elbise \'c kaputluk kuma.ı;
ıanndan 789 metre clb:scllk ve 651,5 metre 
k.ıpuUuk kumatın eörUlcn lüzuma bttw.cn l 
ihalenin 3. 11. 1941 pazartesi ı;:ünü saat 11 
de pazarlıkl:ı. yapılacaktır. (6007) 17954 
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İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 
Müeaacse Müdürü Naşit Uluğ 

ULUS Basımevi ANKARA 

-(DİKKAT)-

Gazetemize ırOnderllen her nevt n· 
zılar. ı:ıearedllılı:ı edilmesin ırert v~ 

rllmez ve kaybolusundan dolayı ille 
bir mesullyet kabul oıunm~ 

~==================~ 

YENİ Sinemada 
Buırün bu gece 

cıız knmaatıran yıldız Brenda Joyce -

Waıter - Brcnnan lle beraber yarattıklıın 

ve reniln bir hartkası olan 

SON YARIŞ 
Ta.mıı.mcrı rcnkll. Seallsla.r: 

10 • 12 - 14.30 - 16.30 - 18.80 eccc 21. a.. 

Sus Sinemasında 
Bugün bu ırece ikt mm btrdcn 

1. H apisane Ka(aklan 
Baş rolde: Nancy Caroll 

11. Kanun Kuveti 
Bu rolde: FZ'Cd Soott 

SeıaJWar: 10 - 12 - 14 - 16 • 18 ID80ll 20JIO d& 

SOMER Sinema5111dO 
..... b~ 

Bu~ün bu &C<."C !ki t ..... 

1. P osf a Soyguncula~ 
• 13CllL 

Baı rolde: Rlcnrdo (',crtc?Z 

il. Ölüm Saati 
Bas rolde: Robe:."t Pala'C 11 
Seaııalar: - ıs.SO ~ fJ ~ 

10 - 12 • 14.30 - 16.SO ~ 

i'-----------~----------~------~ 



Tkaret alanıntlaki /Jasarılarımıı 
:: :::: : : : : :: : :: :; : ; :; 

·~· Harp yıllarının 
karşılayacak çareler 

bütün fevkalade hallerini 
bulduk, tedbirler aldık 

Ticaret Vekilimiz 
B. Mümtaz Ôhmen 

T lcaret Vekilli6imiz, son cumhu
riyet yılını, dünyanın içinde bu
l unduğu bugı.i.nkü tevkalA.de 

ıarttarın icabt!lllrdi;l:ı tı~dbırlerl almak, 
tatbik etmek, devamlı bir kontrol al
tında bulundurmak ve h.iıJiseıert gUnU 
gtlnüne takip ederek yeru yeni karar
lar ve ledbirier dü.şlinmek suretiyle, 
mUtemadl bir çalı.1:na ıle doldurnnıştur. 

T ıcaret V ckilli~lmizi ıon yıllar J .. 
çinde meşgul eden belli başh me
selelerden bir1 de fiyat tesbitl 

iti olmuştur. Bu hususta, müdahale ve 
tanzim tedbirlerine lüzum görUlmiiı;ı: -
tür. Hiç !iiUpheaiz memlckı.>t içinde ge
rek halkın ve ordunun beslenmesinde 
ve gerek sanayi mUesseselerimizin ham 

madde mesele~inrle ehemiyet ve tesiri bü
Ytik olmıyan ve daha çok ihrf\.Ç nıalı sa
yılan maddelerin riyatlannd9., diğe-r pl
ya.saların yüksek tekliflerind~n müm • 
kUn olduğu ks.dar ... faydalanmak için, 
mAkul yiikselişlere ına~1\D'laha ediln1lş
li r . Fakat halkın ve sanaylin beslenme
sinde, mlllf müdafaa ihliync:tarının te

mini itinde ağırhğını duyur.'ln, ehemiye-

İkinci cihan harbicin, bir çok saha
larda ol duğu gibi dünya ticııret ıncvzu
unda da ortaya bır çok gf.ı;lükler ve 
bir çok meseleler ı;ıkar lığı meydanda
d ır. Bitaraf ve sulh ıç!ndeki Türkiye, 
t icaret saha~ınd.l aldı~ı t dbirlerle, 
dünyayı saran ve a:ırsan bubr .nın ser
pintllerinden vaLınU141.ırı korun1a)'ta 
ve Türktye'nin ticRret nızamını iyi şart
l ar lc;lnde muhafazay:ı dlha ilk günün
den karar vermiş, bu i~arannı azifnle 
t atbik etmiştir• 

tlnt azımsamak n1ümklln olnuyan mad
de ler behis mevzuu olunc:ı k:trşımıza ~ 
bUyilk bir memleket meı:telesi çıkm1ş -
tır. Bir dı>fa yab3ncı pl)•as'.'t.l:ırdrı.n alı
nan talepler dol.,ıyıslyle nıütenutdiyen 
artan fiyatlar iç pfyasalarıı dn aynı 
ni~bette ak..c;Ptn1"'?'ğ1? ba.şlamış ve gl"niş 
milstehlfk kitlenin gt('İn1Jnl. blltc:f'::;ıi -
nl ve muhtelif işletmelPrln tam verim
le çalışmasını zorlamı~tır. 

Diğer taraftan hJ.rpt('n aonra gE"le· 
cek devrede fiyatlarda ters istfkttmet
te bir tem11yllhln husule getirecPğı nH·n
fl tesirleri vilktin•Je dUtıün"·rek ona gö
re tedbirlerini nımak da, cUmhuriyet 
hiikümetimlzin basiretli bir hareketi ol
muştur. Bu tarzda 7.araı·lı netıceleri ve 

akıbetleri önlemek \"e bır taroftan da bu-

l zmir limanında ihracat 

Cilmhuriyct. medeni Alemle daima 
yakın münastbetL r güt.neyi belli başlı 
ıta.rlarından biri s:ıymıştır. Her sahada 
b u Alenlin gidişine uyan cllmhurtyet 
h UkUmetl de, bu şiarı takip ederek, 
memlekette geni~. ilerıye o:amil bir is
tlhsaJ politikası tak!bine girişml§ ve 
bu sahada zH.manıa rnilhim ba.,arılar el
d e etmiştir. İk1 yılJJnbPri uzayıp gi -
den h arp ı;ıartll\rırnn dünyayı kaJJıp ka
vurduğu bir sır<ı.cll\ h:ılkımızın, ordumu
zun v e b .yük sanayi rnUesaeaelerimlzin 
1htiyac;:larırl bir ~Gk es~~lı maddeler 
bakımından karşıladıktan ve aıkını:t 
çektirmedlkten başka, öteki menıleket.
l er den tedarik etmek mecburiyetinde 
bulunduğumuz ihtJy, .. ç maddelerimizi 
~demete yarıya~ak kadar da ihraç ede
cek: malımız oldu Bunu, cilmhurtyet 
b ilkümetln in büyiik bir ba§arısı say -
m akta ne kad.l\r haklı}·ız ! 

Her memlE-ketin ithAIAt ve ihracatını 
çok s ıkı bi r surPtte !ıınırladığ bir ze,.. 
manda cumhuriyet ticaret makantzma.
ıı da yurda sokul:ı.n ve yurttan yabA.ncı 
memlek,.tlere ihraç olun!ln mallar Uze
r lnde sı kı bir lisıtns 11istemi kurmuı bu· 
lunuyor .• 

Son bir iki yıl h;lnd~ bu ~istem bU
l Un şUmuliy l e tRtbik olı·nmuş, zaman
l a lhtlyaçtı:ı.rıt J:,öre icab'"dt~n defi§ik -
Ukler y~pılmıştır. 

T icaret Vekilliğimiz., aynı zaman
da, piya3ay1 sıkmıyacak ted • 
birltri almnkt ın da çekinme 

mlşUr Hu sayede h r türlü ttcııret gH-
rU.;imeleri ııırRBında :tuvııot \·e emniye
t imiz en yUksPk dc·r~cestne \·ardığl gi
bi her glinkll nıu m,•JelPrrt" de thrac; 
maJJarıınız t>h"nıı:veı der crler\ne göre 
ancak muayyen sınıf ırır·ıri ihtyıı.ç mad
delerinin ıthaline tılısis edilmekte ve 
bu surC'tle ihrH<' ıt ı·,"rtrf'tlmiz Azam! bir 
ölçOde d<'~f·rlrndlrilmrJ·•,•dir 

Ancak biitiin hu tedbirlere rağmen 

hu~Unkü diinvR ş:-ır'!Rrı h'.~inde m11l AZ
lııtı. nllkil v:-t.iı•R vı? in1kdnların1n dar
lı~. mııhl c-l!f 'Tl"mlf"k ı 1 r'fe tatbik e-
d"!Pn h~r ct>şll r, rJ 1111ulleti ve- di-
t; r gOclllldf'r vı~i\•le 'TIProlekete 
bol bot mAI ~ ı~s krıla)' blr fş de .. 
1-t''dir. Ti,~11r t "ı/ K ~ın İ7 ~f"r k miln
f rlt •Ariıl .. ~ ~ r 'k kf'rıdi kurrluğu 

tf'şkllA~ y r('<;{mi ot 1rıteslnJ 

kullanmak ve h rHl f nKA.n ve vıuıı-
taıarda.n f'l~ J.ıl ın ık suretiyle bu hu

susta C':l,Jd! • 1 .. . ve gal *Jpr l!Lr

fetınf"kte ve b ı~ı l-1 ·:ka·en en ehemt

yctH iş mevzuu h;Llin-? gelirmiş bulun .. 
nıR.ktRdı r 

günkü milsait vazlyetl<"n faydalanarak 
malarımız1 dışard:ı y iksE"k fiyatlarla 
eatmağa devam etmek için tahakkuk e
den yüksek ihraç fiyatlarının mııayyen 
bir kısmı devlet n3mına R<'ılan bir he
saba yatırılmak e~3!1ına d'lYAnan bir 
sistem kurulınuştur. l\.fuhtE"lif malların 
piyasa şartlarını i;1ce tetkike tabi tu
tarak kurulmuş olan bu m::ıkanizmanın 
JşleyJşlnde dP de-tişPn şartara göre bir 

eH\stikiyet tcnıin edilmJşlir 

c iinıhuriyet devrınin istihsal di
vasından nar ki!t eder k bunun 
neticcltr Jzerinde yo.prı~ .11z 

bu lz11hl11rdan sonra ehemtyeti birinci 
plitnda ol:ı.n tcşkil:lt m"'sete.si üzerinde 
de duralın1 : 

~on dJny3 har·blnd"'n evelkl d~vrede, 
istihsal .aahRSındıırı tstihlA.ke kad:ır ge
Ç!'D muhtelif çalış::ıa ~ubeleri üzerinde 
n-ıühim başarılar elde edilm1şt1r. Bu a
rada, devletin d~vamlı yat'dımı ve de
lAlctlylc kooperatifler ve blrliklcr şek
linde bir çok teş~kküller hurulmu.,, kre
di, sigorta, borsa ve ticaret odaları, 
.standardizasyon ve kontrol gibi mev • 
zular esaslı bir şekildP- lşlrnf'rek bun-

Maarif islerimiz 
"" 

(Ba11 6. cı •aytada) 

meslek aıanıarında yetışlirilmr>ktedir 
ler. Bu yıl en~titUlcrd(> talebe !Hı.yısı 9 
bini bulacaktır. 

Sayısı on biri bul~n Öğretmen okul
larından geçen yıl 928, Cı1.zt Terbiye 
Enstitüsü f'edagoji §Ubeslnden 21 genç 
çıkmıştır. 

M eslehi ve tehnih öğretim 
Geçen ders yılında çeşitli 101 meııle

kt ve teknik okul ve kursunda 24.231 ta
lebe ve 913 6ğretn1en bulunmakta idi. 
Bu ders yı lı lçirıde 3 E"rkek ıulnat okulu, 
:i kız enstitüsü, muhtelif d~recede 5 ti
caret okulu, 10 erkek ve kız akşam s.ı
nat okulu, 20 erkek ve kadın gezici köy 
kursu aç1lmaı:11 kararlaştırılmıştır. 

Btlyük Mlllt.'t ME"clisinden ıon çıkan 
bir kanunla teknik eleman yetiştirmek 
üzere ac;ılaeak okul ve kurslar için ha
zırJıklar tamamlanmıştır, 

Güzel sanatlar 
hi ilzlk ve ten-,.-ııl kolları bulunan Dev. 

let Konservatuvarı oprra ve tiyatro şu
beleri 5 senelik çalı~masının verimleri
ni geçen yıl içinde bLiyük bir bB.§anyle 
elde etmiştir, Bir purdelık temsillerle 
başlıyan deneme devrPslnl artık g•rt
de bırakmıııtır. Bu iki şube geçen ders 
yılındanberi dünya tıyatro, opf'ra ede
biyalının mühim eserlerı·1J nıuvııffıtkı 
yetJe bq:aracJ.k bU" seviyeye gelmt~ • 
tir. 

De,·Ieı J«>nsı"rvat vr..rında sı n Uç vıl· 
dan beri çalışmıya b -tlnrıo bir fol'<Jf'<r 
pl•lk arşivi d-" k r ·ı 'ust .r Bnrada 
300-0 den çok hala • n.ısı ile halk lelı· 
çeleri t·ıpl'ln"'ııştır 

Son .ısenelerde >r r.ılz~s\'onu bit; .. n ... 
mtş oı~ ı:!evl~t "f' ır~s:,ın tr;ı U!'· 
ret.sliğl F la.rmonik Orkestras.) Jc1ar.1 
ıanalkAr kadrosu, !Ayık hndde çıkarı l
mıı ve Devltt Konservatuvarından cı • 

kan elemanlarla kuvetlendirllen orkf's
tranın icra kabiliyeti istenilen gayeye 
varmıştır. 

Güzel Sanatlar Akademtı;ıi idare ve 
tedris sistemlerinde yapılan eRasıı de· 
ğl~tirmelerıe modern bir sanat mUes • 
se~esı haline getirilmiştir. Burada nıuh
telif subelerde 500 genç tahsil görn1ek
tedir. 

Yıllardanberl sanatka.rtarımız veya 
sanat teşkillerimiz tarafından mu -
ayyen olmıyan zanıanlarda ve gcliıı 
güzel atılmakta olan resim ve h~ykel 
sergllerJ, esaslı bir talim:ıtnameye bağ. 
!anarak (Devlet, resim ve heykel S('f -

gl~i) haline getirilmiştir. Uçtincü Dev. 
Jet resim ve heykel sergisi bugtınlerde 
Ankara'da açılacak ve bJr ay ıtirecek
tır 

V ekillik('e gPçen yıldanberl bir de 
Güzel Sanatlar Mecmuası çıkarılmak· 
tadır. 

Neşriyat işleri 

Vekilliğin doğrudan doğruya keneli 
yayın letıkilA.tı ile idare ettiği neşriyat
tan başka, İstanbul Univeraitesi ve An
kara Dil ve Tarih • Coğrafya f1'akillleai 
de bUltelerine bu hu.sus için konulmU§ 
tahsiaatın yettiği nisbette llmJ neşri -
yatta bulunmaktadır. 

İstanbul tlniversltesl geçen yıl ba.sıJ
hlı)'R başlanmış Ol'.in d~rs kltaple.rından 
30 kadar·nın baskısını tamamlamı§tır. 
Bu suretle geçen yıl d ı:-a k;lH.plarının 
say!SI 210 dan 240 a c; :.iarılmııtır, 

19·10 • 1941 ders vıh ıçtn~e tl'nlverai .. 
•e ta.ı a.fından 7 eu bı '1.t, 8 fen. 3 hu
kı•k, 6 tıp, 2 umı.: nt, VekiU!i<çe, 1 tk -
tııtat, 4 tıp, :lıoanda Uç ,ıehiyııt, 6 ren, 
1 hukuk, 5 iktisat, 9 t.ı.p kitabı basıl • 1 
mışllr. Etüd olarak bwnlmıı kitapla .. 
rı n sayısı 66 yı bulmaktadır. nu ... Un 
bask ıda ol anların ıayııı da ~7 dfr. 

l:ırın miikenımellı; tırllmesine ("alı~ıl • 
mıştır. Tic:t.r~t Vekitliğinıiz, son yıl • 
lnrdakl tedbir ve kar'irlarını alırlcen, 
bu müesses l rt en s:t~lanı t nıelh·r o
larak görmüştür. 

Burada bilhı~.;'t, harp şartları kaı·şı
sında milli birlik r ıhunun birer sem 4 

boHl olma.en lı\":ım g~l"'n tUc ... ır biri <le .. 
rlııin mAna ve ehemly, :-ine r,:ırct etwek 
llzımdır. Esa.<unda nıt>nfaat. kazan( ve 
rakiplik noktasınd:ın hareket etmesi .... ı:ı;. 
yet tabii olan tilccar, fevkalü.de hnller 
karşısında menıleket menfaatlerinin i
cab~tllrdit:'i yoida toplanmak ve o hr-ı\'a 
\<;inde tam bir feragatle çalışmalarını 
ayarlamak mecburiyeUnı.lf'dİr. Kendill"· 
ri J('in normal ve nı.'.tkul glirtılcn k;.~r 
imkAnları içinde ve bu rııhlR hlikümc
tln tRkip etti.iti ticaret politikasına uy
gıın olarak çalıştıkları mUddf'tçe bii .. 
yük bJr vatan vazi(e.c;i de yapmış ola .. 
cakla.rına şiiphe yoktur. 

T ıcaret Vel..illlği, menıleket men
faatlerinin icaplarına uyarak j .. 

aşe işlerinio bir dilzroe konn1a
sın1 da üzerine alnuş ve en hararetli 
çalışmaların· bu yolda harcamıştır. 
Vekı\let, iaşe, dağıtma ve murakabe 

iş l erinde en lüzumlu tedbirleri alma.ıa, 
fa..°'ılasız devam etmektedir. Ticaret Ve
kilimiz, bir çok vesilelerle yap~ıgı ko
nuşmalarda, bu tedbirlerin ba~arıyla 
lşliyebllmeai için milatahsll ve mUstch 4 

lik biitUn memleket ha.ll<ının bu sa .. 
hada hiikfimetle tşbirtig-1 yapml\ları lü
zumuna bilhas3a işı:t.ret etn1işlir. 

Vekilimiz, genP bıı konuşmaları sı
ra.<11nda ticaret vekiİliğinin son yıllarda 
Uzerinde büyük bir titi7.likle durduA-u 
ihtlkA.rlar mUc."ldele işinde halkın hO
kümete yardımını israrla fstemiştır. 
Fevkal~de zanınnlarda bazı kötü ruhlu 

insanların, kendi nıenfı'll\tleri nam ve he· 
aabına, memleket n1enf11atle>rl işinde lltÜ· 

balllik yapmalan lhtim11line karşı. hal
kımızın dikkR.tl çekllmiştlr. VekAlrt, 
kendi teşkilAtt vasıta. .. lyle, bu gibi hal
lere karşı devamlı bir takip ve mllra .. 
kabe halindedir. Bu mak.<1atla memle .. 
ketin bUtUn şehir ve ka<:1~balarına ya .. 
yılmış bulunan fiyat nıilraknbe kom1R· 

yonJarın111 çalışmalarını burada eôylc

nıt k bir borçtur Vekıll:,!lio n1uhtellt 

yı-rlerdfl açt.gı fiyat milr'llu1be kureJa .. 

rına yüzlerce memleket genel devam 

elmiş, bu bilyUk memleket n1eııt>lesin

de halkın ve devletin menfa.atlerin1 ko-

rumak gayesiyle kurutmuş olan bu teş .. 

kllllın iyi bir surette ı,ıemesi için f .. 
cabedcn blitlln tedbtrler a:ınmııtır. 

Bu aayededir ki, yurt•a . htıkAr mcv

zuunun geniı ölı;tide önüne gec;il:nıı 

bulunuyor . Arasıra re.stlanan vaka1AJ·da 

mUrakabe tefkilAtıuın ~bzlln•iPn ka~ -

nıam&kta, IJurıa yelt~ı.,,nler cüınh·o:ıye t 

adllye,ejne verilmekte ve ceıı:ı.la rı nı en 
kı sa bir .zamanda bulmaktadırlar. 

Bu 

CÜ M HU İ YET 
BAYRAMI İLAVES İ 

ilôvemizi müvezzilerden parasız isteyiniz. 

19-10-941 

(arıamba 

Yıl: xvııı 



Sayın Ba§vekilimiz Dr. Relik Saydam 

ON SEl<İZİ NCİ CÜMHURİYET YILI 
T 

Qı1d)•c Cümhurtycll, bu~ on acfdz YMınn bnsıyı)r. Arknmızı:'ln bU>ilk lnkıltıı>

luln dohı on yedi )'il bıraktık. llk gündeki hwmızla ıan 'c acrcf dolu eserler 
yıı.rntmak e:mnlmlz dipdiri, taptaze :rıı111> or. İleriye doi'ıru ko~tıyoruz. En bt..ı> Uk 

e<'hlrlcrden en ktlctlk kl))·ıcrc kn.dnr Cilmhur4yct mcydantnnnd:ı buı:!ln btr kere daha 
)'an )'ıı.nıl ııelen Türık mlUcU. g6n011eı1ndc CUmhurlyctln blly\lk kurucugu Atatürk'lln 
ebcdl adin ve Cümhur!)•cun bil>ilk koruyucusu 1nönU'nUn ölcllıüı SC\ gtııl oldut.'U hnlde, 
TU~ bh'll!'.ılınl. Türk bcraberll!'.ılni blr kere &ha duyai.'nk, bu cm :ıısız kudretin heyecanı 
4çlnöc )'004 bir Cillnhur!)·ut yılı daha doldUmıUŞ olaenktır Ulus, oku)ueularına m bil· 
~k bıı)'nllllını kıı.Undıl':'ı bU günde, son CUmhuıi)f!t yılı ıctndt:', CUmhUı1>ct llükümetlnm 
bno.'lnlannı toplu blr halde sunmak lstl'd. &>·falnnmıZ(ln dün)nnın buı:iiııittl eartları 

lclnde bUe, blly(ik kalkınma programımızın )Orulmadan ve dlnlenmc<lcn tatbik edlldll':l
m ve oollmcktc olduCu gürllkx:ckUr. Bu mllnasebetle Cüınhurlyet JIUkUmetlm ve onun 
tnuhl()ron l"<'L"1 Dr. Rrflk 5a>dnm'ı bütün ımmlml>etlmlzle l<.'brlk etrnctı en bü>uk l>Or-

CUITl\12 

c 
)'lyoruz. 

Qmhurl31ellımlzln on )edlncl yılı, yalnız bu M> f.nlardn bellrtrnete calııtıklarunız· 
dıın ıtı:ıret dei':lldlr. DUnyn)'I o.teec Ver<'n bU:vük tı:ıdlN'nln ortasında hür. ınils· 
tn.kll ve moout Türkiye, &Qn yılı b:ıns ıctndc ıı:eclrmctc muvaf!nk olmak sure

t iyle b1r zater daha knzanm15tır. nunu, Milli ScJ'lmlzln >'filt•ck v<ı u7.al)ı gören lrşatlan 
altında, Türk hUh"timetlnln klY8.9t'lll ve basiretli harlcl)'CSlırıc borcluyuz. 

T 
Qrk mlllcU, b1 nl)'<.'Uerlnln anla.ıııla"ar:ın.aan <'vnln ol:ırnk, rahat bir ı;:önüllc isi

ne gücllnc dcvnm eLmcktcdir. Faknl ona, anb:ınının, tczı;:ahının \'e>-a masası
nın baıında huzur lclndc calısma «nnl>cUnl veren daha bUyuk, daha e=l-

elz ve munzuım b\r kudrot de mevcutLUT. Bunu, kısa<'ık bir cümle halinde ifade edebili
riz: Ttlıit ordUSll vazUe tıuındadır. Evet, hUr!)·et ve '5tlkltıllne ve kans karıs toprar:ına 

latlll$l1Pl.n ve kısk.nnclıkla 00.{:lı olan Türk milleti, bu kutsal varlıklannın kahraman 
Türk süNrllsUnlln co•ıı:eslnde oıcıur:undan ve o ordunun bu \'alanı korwnata yeterl!tin
ıdcn eım lnd ır. 

lt1illi Müclalaa Vekilimiz 
B. Sallet Arıkan 

Hariciye Vekilimiz 
B. Şükrü Saraçoğlu 

inkı\ôl:iın kurucu ve l<.oru)'ucusu 

büyük P rtimiz : 

111111111111111111111111111111111111111111111111 111111 

U mdelcrı nnııyasamı:r.a gtnn, inkı

Uıbımızın kurucusu ve koruyu -
cusu olnn bUy\lk Purtımızın .:ıdını, 

15 lncl yıldônUmUnU kuU dığımız bu 
Cümhurlyet Ba;> ı amınd:ı da ııuk~an \'e 
mınnrtle anmak ltı.zımdır. 

Cumhuriyet Halk Parti i (MUdafnal 
Hukuk) cemiyell şeklinden başlıyarak, 
gür:Un icaplarına uygun nn:ı prensip -
inle yaşadığı bugUnc knd.ır yurdumu
zun um.ıml hayatında d ma bir f yız 
ka) nnğı olmuştur. 

Geçen yılları değll, yalnız b r CUm· 
hurıyet senesini ele aldı ımı:ı: zaman, 
btitUn yurtta her sahada elde edilen ve
rimli neticeleri birer blrer go:ı:den ge
rirırsck, Partimize bağlılık hls!erimız 
art r ve bu Pm tiyl kuranlara ve ya • 
şatanlara minnet ve sevgimiz btraz da
h'l derınleşir. 

Cilmhııri~ et Halk Pıırtlmizin bu bir 
sene zarfında ) urt içindeki ç1Jış -
malnrı, en u:r.alt köy ve mahalkle • 
re kadar ynyılmış geren ~ ıllıır naza -
rıın dııha kukle mlıı ve verim1ni art 
tırmıştır. 

Bu çalışma btlhaıısa Partlli SBYl'llll!D 

artmasında, kayıtların e..as ı ş.J·ifde 

düzenlenme lnde görUlm kted r. Cu n -
l1urlyct genci, Partlsıne bir Pıırtı olark 
değ 1, ·benimsed.ğl, ruhuna ı l tti~i dU
~Uncelerlnin tahnkkuktınu s livan bir 
aile kucağı olarak atılmak'adır. 

Geçen yıl içinde en ufak mahalle ve 
köy ocııklarında bile göz(' ç rpan ba
riz bir noktn, ldare lıcy tlerinc girt'n 
faal li.zfının daha çok gcnçlercl n seçil
mesi ve tahsil sevlyeslnın g n geçtik
ÇC' yUkselnıesldır. 

CUmhurlyct Halk Parli'•inio Yt!rdun 
lçllmal hayatında en bil) Uk rotu oy -
nıyan ve halkçı zihnlyetl yarattın vo 
halkçı zihniyete yaraşan bir hareket 
uyandımn çalışmaları da, hiç ı;'ipheslz 
köy, m!lballe ve nahiye ocaklarından 
b:ı.şlıyarak kunıltayn kadar gelen faa -
llyc:tidir. 

Kongreler; umumlvetle halkın mahal
li idarelerden ve nlha.,·et devl<'tten ls -
tedlklerinl bir Partili sıfo.tıy:e samimi· 
yetlc ortaya koydu~u y rlcr lir. Burn· 
tarda s6ylcncn sozler dcvle<in dikkatli 
gözlerlvle Vf' kulaği}le dinlenir ve hU -
kümt'tln başarıcı eliyle. m İ'Tlklin olan· 
lan yerine getirilir. 

Clmıhurt:pt HalJt Partisi Grnı:-1 Sek
reterllt-e geçen yıl lc;:lnd dilekler üze • 
ıindeki bu c;:nhşnınlarıni bilhass:ı arttır
ını tır. En .<üçU(;Und n bs.şlıyarak, en 
yUkseğine kıı.dnr yapılan kongrelerdeki 
dilekler tcsblt edllmlıı ... e bunlar b:ısı
lnrak milleUn, hliklimetın ve diğ r alA-
1.alılıı.rın gözleri önUne lrnnulmuştur. 

Bu kitabın en göze ç:ırpan h ısuslyctl, 
dileklerden yerine getirilenlerin yazıl

ması ve yerine ge•!rtlemiyenlerin de 
mucip sebeplerle izahıdır. 

Cümhuriy•t Halk Partisi tilrl!l çalı!j· 

maları arasında; lc;:timal ve kil!tUrel 
hayatımızda önemli bir mevki tutan fa
ltlr fakat zeki ve çalışlı:an talebelere 
yardım i inl de ele almıştır. Hcsmt 
hJkUmct teş'kllAtının ve b:.ı lııle me~gul 
m!llt cemiyetlerin maddi kudretleri dı
şında imlan yardımlar, cumhuriyet 
Halk Pnrtisl teşklltıtınca programlı bir 
şekilde yapılmsktadır. Cencl Sekreter
lik, 1!!-40 senesinde yurtlarda ve mek -
teplerde 157 talebe okulmuş ve ayrıca 
123 talebeye nakdi :> ardımlnrda bu • 
lunmuştur. 

Cilmhuriyet Halk Partisi, vilAyeller 
t ı;kılAtının c;: lıam:ılarını y:ıkınd·m ta
kip etmekte ve bilhassa t ftlş kadro • 
s >le m h lll Parti 1 !erinin nizamna • 
m hllktlml r! da!rcsir..de dü:r. nll bir su
rette i l meslnl kontr l etmcı.trd r 

51 vl'Aş ti içine alıı.n teftiş bulgc- • 
lerıni daimi surette dol 111 ve aynı za
manda B ı) ük Millet 'M cllsl t'lz ı o • 
lan Parti Mtıfettlşlrri, bu yalıatlarıy

le halka doğru ve hnlka göre pren ip • 
lcrınl b~lıc:ı umdeleri arasına ruıuı 

C. H. Partisi Genel SekreterimiJ 
Dr. Fikri Tuzer 

Cuınhuri>et Balk F · l \'e HükUme
tınin, halkın ar ul nnı silra.tlc ye • 
rlne getirmek h ısı..ndaki amacının 
temininde kuvellı b r mıl olmaktadır· 

lnr. 

C lımhurlyet Halk Partıslnln bn§ • 
lıca çalıı;ma mevzularından bi
rısı de; Halkevl rı ve halkodnları 

fıuıliyetidir. Bu ı;ıin ehemlyct ve şU • 
mulU gözctlleı·ck tc"' il edilen merkez 

blirosu, 383 Halke\ i ve HJS hnlkodası ça.
Jışmalarını gUnU gtır. ne takip etmek -
te, Parti pıoı;ıanı \' nizamnameleri 
lıükUmlerl dı.trc.sınd ve Şeflerın emir 
ve direktiflerine u .uı bir şekilde ev 
ve odaların verir; l r 14. n arttırılmasına 

gayret olunmakt d r. 
Bu yıl yenld n 4 Halk vl ve 57 halk

odıısı açılmı§tır. H ı:ı: \'l<'rlnln önU • 
müzdekl onuncu ) ıl numiınde bu sa
yısıııın, memleke:.ım :ı: n içtiınat haya. 
tına uvgun bir artı;ı gii tercceği şimdi
den görUlmcktedlr. 

Halkevlerl ve odalarımızın dokuz 
kolda toplanan çalı,maları, ParU teı.ı

kiltıtının bu sah:ı.dukl faaliyetinin ne 
kadar geniş \•e m mi kNln umumi ha
yatında ne kadar mliesslr oldu(,'Unu 
gustcrecek bir hacımdedir • 

Aşnğıdaki r~kamlar Halkevlcrl çahş· 
malannın genişliğini ve önemini t eba
rüz ettlm1ektedlr : 

1940 ),lı içinde Halkevi ve odalarına 
gelen yurttaşların sn) ısı 10 milyon • 
dan fazladır. Aynı )ıl içinde ev ve o
dalarda 64&6 konferans, 9i8 konser. 
2612 temsil ver!lmt" 1 92 sinema gös
terllm!ş, 216" aıle toplantısı, 1907 köy 
gezisi yapılmı~. tiirlu me\·zularda 310 
sergi açılmıııtır. Halkod ı!annda yapı

lan hasbıhallerln ır yuu 3242 dir. M.iııt 
bayram \'e törenler dolnyısi) le de 2048 
toplantı yapılmıştır. 

'J'ürkçe, yabancı d I, gJzel sanatlar 
ve biçki, dll.i1', doku"l acılık gibi pratik 
hnyat sahasına gireo mevzular lizc -
rinde de, SOE lmrs n ·ılnıı,, bu kurslara 
451108 kadın ve erkek d vam etmiş, bun
lru·dan (18221) si imtihana girmiş, 

(10590) kl§I lmtıh nd~ muv lffak ol -
muı:ıtur 

Sosyal yardım koli rı muhtaç ve. • 
tande.şhra 517u0l lir para yarclı • 

7i' 12 kilo yiyecek, 
4ı 676 p ırc; siye-

( b.ışı l nc:ı say/ da ) 
yazılnıasırı.a, lşkrınuı takıblne )ardım 

cd lml§tir. 
Bır yıl ıçınde Hulk vi ve odalnrıüıı. 

kit p, gnzde ve mec ıun okumnk Uzc
re g(lcn rurttaşl ın sa)ıSı (ı.ss.,.330) 

dur 
l '..ımhuriyet Ihlk Paı tıcıınln bUtOn 

memlekete ya> ılan ç !, , taları arasın

da., Parti ve Halkevı hınııları ı i ıl U • 
zer.nele ehemıyelle durulun bir mevzu 
olmuştur. Hcmfn her yerde hı:ılkımız 

kendi evleri s:ı.ydıklan Parti, Hnlkcvl 
ve odaları blnnlarını bir ıın evci yap
mayı şerefli blr vazife sn~ mı lııı dır. 

Geçen seneye ka.dar vllAyctl rlnıizin 
ve knzalıırımızın hatttl nahiye ve köy -
Jerimizın bır ço!hınd!l bulun ın bınalar, 

halkınuzın v mahalli te ki!Mın bu is
teklerinden doğarak yapılnu.ştır. C.H .P. 
Genel Sekret rl'ği. b ı bina yapılmıısı 1-
eini düzenleın!ye metodlu ve sistemli 
bir hole koymıya karar vermiş ve bU
tlın yurda ş:ımll olmak üzere ~ apılacak 
Parti, Halkevl ve odaları binaları içln 
tipler tesblt etmiştir. lD.&O CUmhurlyet 
yılında bir çok yerlerde vUcuda getiri
lecek binalar için ku tipler örnek tutul
ıınıştur 

Gençliğin terbiyesi 
Cilmhurh•et Halk Partisi, tcşkilAtı 

vnsıtaslyle gençliğin beden ve kafa ter· 
biyes!nl Uzerlerine alon devlet teş k -
ktıllcrlnln çalışmalarını Jcolayla.'ltıra • 
cak her yaruımı yapmaktadır. Halkev· 
Icrl içinde \'e dı,.ıncl:ı. P rtı kanaliyle 
beden terbiyesi ve spor faaliyetini tan
zim hususunda. Beden Terbiyesi Umum 
MudurJLiğil ile sıkı blr temas muhnfa. 
za edılmektedir. 

Parti Genel Sekr terliği, teşk!llı.tını:ı 
spf'r mı:ılzeme~i gllndermek ve para yar
dımında bulunmak sureti) lC' bu yolda
ki çnlışmalan teşvik etmektedir. 

C. H. P. ve ne§rİyat 
CUmhuriyet Halk Partisi Genci Sck

retcrllt!;i, yurdun ırf n seviyesinin ölçU
sllnii teşkil eden gazete, mecmua, kltap 
ve diğer her ne,·i neşı iyat1 dikkat ve 
nltıka ile yahınd!ln takip etmektedir. 
Hemen hepsl Partlll, inkıl!Lb1 kııvrn • 
ınış ve uğruna her lUrlll feclaktırlığı 
yapmıya hazır vatandaşların elinde bu
ıunruı gnzete vt nıeemualar, benimsedik. 
ıerl Partinin nn::ı programındaki pren • 
ıılplerir.i Jiyakatla yaymıya çnlışmaktn
dırlnr. Bunun dışında ÜlkU ve Yurt ga
zetesi gtbi doğruc~ Parti lt'şkilfLtıncn 
nydınlnrımızın ve köylUmUzlln emrıne 
verilen dergi ve gazeteler de Partice 
neşredilmektedir. 

Genel Sekreterliğin bu yıllt! neşriya
tı t1ışındıı Paıti teşkiltıtının ve Hnlkev
lcrin!n de gazete. mecmua ve kitap O· 

lnra'k bir çok verimli es rleri her gl.in 
birbirini takip etmektı:-dlr. 

C. H. P. ve güzel sanatlar 
Neşrlyrt ve propagandrı bllrosunun 

tızcrlne aldığı !şlrr nrasın1a, dört senc
dr.nberi tertip edilen ress:ı.m gez!leri, 
giizel sanatlar e:ı.hasındakl ealışmalnnn 
en fııydnh hareketlerinden blrl snyıln -
hllir. Geçen 4 Climhur!yet yılı içinde 

• 40 v!ltıyete 40 res anı gitmiş \'e 387 
tnlılo hazırlanmıştır. Bu tablolar Hnl
kevlerinln onuncu yıldönU'Tll\ gUnUnde 
.An'kara'da te,.h!r edil e ktir. 

Halk terbiyesi bakımından en lyl vn· 
l!!ılnlardan blrlnl teşkil <'d n ve sUzel 
snnntlan, ("azfp §Ubeler!ndrn biri olan 
tiyatrodan istifade edilmesini dalma göz 
önllnde tutan Cilm1ıurly t Halk Partisi, 
}lıılkevlerl ve odaları lç!ndl'kl amatör 
gt"nçl<>rin sahne taaliyetlerlnl' 111\ve O· 

Jnrnk, İstnnlfül Şehir Tiyatrosunun A· 
nnılolu turnesini tertip etmiş ve rcı>er
tııvnı larındıı halkeı ve milllyctçl l<'m • 
sillrrt" yer vrrrn bazı Jıalk tl~·atrolnn
nı rh. hlmnve etmiştir. 

Glizel sanatlar sahasında CUmhıırl • 
yet Halk Partisinin çalışnıalnrı, yukn
rıdnkilerc milnlvısır ltalnıamaktndır. 

zcman ,...,,ır'\n tC'rtıp crlilen piyes ve 
men leket lıik!helcrl mi'. ııb knlanndan 
snıı a bu yıl da m •n !ek tın i J ilk dr
fa olarak ve ır addi d 
A \ ı pa'd k' en llnd• n 
Jan b r (G zel • ~atl r m ~'atı) ,. • 
z. trnl,.tır C .n P. glı7 1 s:ln tlnr l'lll· 
k ' t1\ aclını t ı ı)an bu rrU M t, h r 
be SC'n c. b'~ d vretm k Ozrr 7 kolu 
ihtiva ctnı kt dir Bu 7 kol f'ınlardır: 

Romnn. ııilr, tlptro mli ik. resim, hey
ke' Vt> mim · İlk olnrnk mllklL!at ro· 
mnn koluna '\'Clh cd lecektlr. MUklL!a-

• 
~1 

( B şı 6 ı c.ı s .. yıad J 
rıuıınd..ı )'-'PY nı olnı ı tl.IJ ... •)le, bu 
ı el ı rımız.n ayı ıc.ı oncm. v .. , .. r. Bu 
u al saye tnd , btıgUn t d .rikınde zor
luk çrkll n d mir uz ıhtıy ı; ı:,ustere

c k ş kilde &Unlin ic pi rına uygun da
Jianıklı in aat vl. ud.., getırıhr 1. 1 kabı! 
ol nuştur. 

Yol durumumuzu §U suıctle hUlA.!::ı e
debiliriz : 

İmp:u-ntorluk devrinden nna vatanda 
(13. &5) kilometre ııose ile (4 450) ki
lom• tre toprak yol olmalt tızcre (17.335) 
l.llomctrc ~ol kalmıştı. Bunlar da her 
bakımdan buı;;Unı.tı ihtiyaçları lmrıııtı -
yıımıyacal' bir durumda leli. Gerek vl
ll'ı)'etlcr g rek vekillik c.'tlyle bu yollar 
yeni baştan yapılmıııtır. 

Buglın, nafm programına alınmış o • 
lan yolların (44.!:56) kilometreye çık • 
mış olduğunu göril) o ruz. 

:Memleket ihtiyacını karşılamaktan 
çok uzak olmakla beraber Osmanlı hU· 
k<lmetıııd~n devir alınan yollara naza
ran, (2 5) misli kadar artmış bulunan 
yollarımızın in:k n nlsbetiode her se
ne kısm<'n yeniden yapılmıısına ve kıs· 
men de onarılmasına çalışılmaktadır. 
Bu sene, mcmleltct.n bir c;:ok yerlerin· 
de mahalli ve umumt ihtiyaçlar lçln 
(645) kilometre uzunlul;'Unda yenl şose 
yapılmış \'C (GiO) kilometre uzunlu~ıın
da da eski şose onarılmışlır. Bir kaç 
senedenberl devam etmel<te olan (650) 
kilometre uzunluğundaki (Trnb?.on -
Erzurum - İran hududu) transit yolu· 
mm son kısmı da bu sene ııose hnllnde 
bitiıilecektlr. Divaıbakır - Cizre hallı· 
nın son lstasvonu olan (Kurtalan) ı. 
(Siirt) ve (B;tlis) e bağlıracak olan 
yolların inşaatına da devam ed!mekte
dlr. 

Y 
urduo zirnt iktisadi ve sıhl lhtl
ya!;lıırının en ba§ında gelen su 
meselelerinin eskiden olduğu gİ· 

bi kalıp gttmesl yUzilnden senelerce ls
tlrnp çeken bu memlekl't, derdi yakın
dan tanıyun Bilylik Milli Şefinin, su d!ı· 
vasını halletmek yolundaki lııareti U • 
zerine, su i3lne de geniş bir ölçüde bil.§· 
lamış bulunuyor. 1937 yıhnd:ı kabul -
edilen blr kanunla; .Marmara, Eğe ve 
J{arad"nlz havznlariyle ?\Inlalya, Kon
ya, Nlf:l° .ı, Iğdır ve li:rzlncan bölgele • 
rinde başlıyan su işlerimize devam edil· 
mcktedlr. 

Bu işlerden, Tarsus ovasının birinci 
kısmının sulanması bitmiştir. Gec;:en se. 
neden beri sulanan (23.000) dekarlık bir 
nı n.zl paı·çll8ı lizerlnde artık ekim iıılnc, 
h!'ıkim bir vaziyete geçmiş bulunuyo
ruz. 

Malatyn'd-, Derme suyunun ilk kıs • 
mı tamamlnnmıştır. SilrgU suyunun Sul
tan suyuna katılması Işı bitirilmek Uze
redir. Niğde Elma bahçelerini sulıyn • 
cak olan Gebere barajı, bu bahçeleri? 
su verecek hale getırllmlııtir. Aydın o
vasındaki Horsunhı kanalı, Nazilli'ye 
kadar uzatılmnlt suretiyle bu O\'ada su
ya dayanan ekim işi daha geniglemlş 
ve daha çok gUven altına alınmış ve 
gene bu sene Menemen ovasında, ilk 
deneme sulaması yapılmış bulunma'ktn· 
dır. Bunlardan başka; Erzincan ovn • 
sınd:ıki bataklıkların kurutulması lı:ıi 
de tamamlanmıştır. 

Su d5.vamızın önemini kavramış bu
lunan halkımızın, bu davaya olan bağ
lılığı, çok bUyUk olmuıı ve bunun ne • 
tıcesi olarak su davamızı bUtUn mem -
lekete yaymak kaygısl::,-le, son defa BU
yUk Mıllet .Mecllslndcn yeni bir ka • 
nunln elll milyon lira dnha alınmak su
retiyle, su işlerinin daha çok s••nlşletll-

tın maddi '!cğeı ber kol için 2500 llrn· 
dır. 

BugUn bt' ün cihanda fikirleri neşir 
b.ıkıınım'an en bllylik ve önemli vnsı • 
talardan biri sııyılao radyo işi, hlikO • 
m tın aldknlı b!r aırcSınln elinde pro· 
grnmlı b:r • kildC' çalışıı kcn, Cümhu
riy t Halk P .. rtı i Grnel Sekret rliği 
de t ı• n fır tlardan istı!adc ed rek, 
P rtı pı e~ ipi r nı ya)ma uğnın a rad-

nn fayJ hrm kl dır. G ı: n yıl iç n
b tun Halk vler nın v kı m n de 

odaların bırer rad:ııo edin'TI ll'rı t ın 

ol ınrr.ı tur Şimdi Partililer krndılc • 
rine )8.pılan hlt:ıplıırı en suratı! \"a ı•a 
ll ö~ nm ktro!rler. 

C. 11 P Genel Crkreterlı 1 sinem 
ile lıalkla temas mevzuunun da daima 

( B. ı 4 ) 
s 
d 
mc.kt aır. 

\ 
halde bu yıl içinde yurdun M~1te\H yer-

l- \erir. le vukua ı;c' en }' nl r uzerinc, 
l {ctaketzcdelerc (26.340) liralık yardım 

B.ı mJeBSe e s n yılda 3 6 9 911 
dozuk çtç k aı;lsı yapını§ 

du m;zun çcşıUI ytr Lrin • 
bu O.l mh hastalıgın 

kımızı korıımuı;ılur. 

l, 713,553 dozluk tifo aşısı lınzırl 
ve icabında halkımıza tntbık 
Uzere diğer bıılnşık hastalık aşılarını 
da depo etmiştir. 
CUnıhurıyctin bu enstıtUsti aynı z:ı. 

manda bulaşık hastalıkların t d:l\'ıSin· 
de çol{ faydalı ve tcııil'li sı:romlar da 
lınzırlamakta ve bunların knlltes! h;J.tUi 
yabancı Ulkelerden de yilkııek bulun • 
maktadır. 

Yurdumuzun içtimaı yardım !ilerı bir 
taraftan devlet bUtç si, dilıer taruttan 
hususi idare ve belediyeler bUc;:esind n 
temin olunmaktadır. CUnıhuriy tin bl· 
rer eserleri olan Numune h!lStan lerl, 
doğum ve çocuk bakım evleri, v rem 
dıspanser ve sanatoryomlnn, akıl \'O 

sinir hastalıkları hastaneleri, sağır • 
dilsiz ve körler mUessesesl son cUnıhu· 
r!yet yılında da kendilerine dUşcn ödev
leri yapnnşlardır. 

Sıhat vek!Uetine bnğlı oian bu glbl 
sıhl mllesscselere bir yıl içinde 50,525 
hnsta yatırılarak ve 941,788 hıısta da 
ayakta tedavi edilmi§tfr. 

Hususi ldare mUesscselerinde 81.934 
hasta yatırılıırak ve 497,059 hasta ayalt
tıı ve beledi> elere ait sıhl mU sscs !er
de lsc 25,535 hasta yatırılarak ve 
155.999 hasta da ayakta tedavi edilmlı;ı • 
tir. 

Bu hastaların tedavilerinin tamamen 
parnsız olduğu düşUnUlürse blr yılda 

yurttaşlarımızdan bir buçuk milyon kl
şinin cilmhuriyet mUes.-; selerlnden fay
dalandığı anlaşılır. 

N Ufusun çoğalmasını tel'Vlk mak
sadiyle yapılan kanuna göre al
u çocuğu yaşıyan 50 anneye 

kanuni lstihkaklnrı ver!lmiııtır. 

Şlmdflil{ diinya vaziyeti ve mUnnka
lıı.t lmkAnlarının gltt!ltçe zorl~ması 

dolnyısl:> le çizilen programa göre ana 
yurda göçmen getirilmesi durmuş ise 
de serbest göçmen olarak muhtelif 
memleketlerden 2,403 ev ve 8,739 nUCue 
glerek yerleştrllıniş ve mutlu bil'er yu
va kurmaları sağlanmıştır. 

Geçen yıl lnşnntn başlanan ve bu yıl 
tamamlanan 2,298 göçmen e\'i de ica
bedcn gllçmenlere verllmlstır. 

Cümhuriyctin sağlık pro~-ıgand:ısı 

llc halkın sağlık terbiyesi her yıl biraz 
daha ilerlemektedir. 

Sıhat V ckfiletinin muhtelit mf'vzu • 
lardaki ssğlık flllmleri yurdun sinema
sı bulunan bllllln yerlerine gönder!llp 
parasız olarak halka, okul taleb !IJ!ne 
ve orduya gl\nlerce gösterilmektedir. 
Allı hastalık mevzuu Uzerlno bastıra -
rılan 550.000 broşür ic&beden yerlere 
gönderilmiş ve halka ilağıtılmruıı ve o
kutturulması t!!mln edllmistir. 

mesi ve hızlandırılması yoluna gldll • 
mlştir. 

Bu suretle, bu faaliyet orta Ana -
dolu'dıı. Eskişehir, Kızıhrmalt, Sakar • 
ya mansnblyle, Akdeniz mıntakrunnm 

Mil!'lstan 1çe1'e kadar sahıl kı,.mına, 
Hntny·a ve Fırnt havazasıns yııyılnııtı 
bulunmakta ve böylece memleket su 
mcvzulnrını içine nlan ikinci su progra
mı birinci programı tamamlamakta -
dır. 

üzerinde durmuştur. Teknik lm!tl'mlıır 

nisbctlnde milli tezahUrlcr, törenler ve 
taı iht değer alacak hfıd!seler derhal fil
me alınmaktadır. Bugiln Partınln elin
de ylızdcn fazla fılm lıulunnrnktadır. 

Hu filmler umumi sınemalarda ve Hal
kl"vlerind gö terılmek U:ı: r vcı pro
grama göre bütun vitı't) et ve ltazaları 

dolaşmaktadır. 

C'ilmhur 'et Halk Paı tisi, t k P rtil 
d \ l t slste'Tlı ne dayıınır. sıy t bir te· 
Rı<ı olduğu i< ın, d '1 t 1 1 r n!n yrUlU· 
ın lndek mt ainın her snlha ı. P rll \"e 
H JRllm t falı\'etl r!n n en gUzcl ıı 

'kıld imUuıcını go t rir. Dlll r say • 
fnlarımızda okuduğunuz gönUI ferilhlnn
dırıcı malfimatın hep i b ı lmll7.~cın 

ha),rh eserlerinin blrcr ifadesıdir. 

1 

yapılmıştır. 

Zaman zaman tıı~an nehirlerin, şiddet-
li dolu ve yaı";murların do urdugu ıey-

1 lap tahrıbatından mulı•aç hale gelen 
yurttaşlarımıza bu yıl içinde (32.649) 
liralık yardrm yapılmı!ltır. 

Diğe,. yardımlar 
Bu yıl T ortum, Balıkesir ve Bingöl 

deki heyelandan zarar gören halkın 

muhtaç bulunanlarına barınmaları için 
!Uzumu kadar çaJır ve (3 334) liralık 

yardı~da bulunulmuştur. 
Bu yıl Karadeniz sahili villiyetlerin

dc görülen iaşe darlığı üzerine, bu böl
ge halkının muhtaç olanlarına - yeni 
mahsulün alınmasına kadar yetecek 
surette - (90.000) liralık yemeklik mı-
sır dağıtılmıştır. 

Cc::-ck Ankara d.:ı 
dunda ve g'<"N'k lstanbul mcktcpkrlııdckt 

bıızı fakir ve klmscslz ~>l'uklıra b'..r yı.I 
lclndc (58.000) llralık ya!'dım )apıl:m~t.ır. 

lııl.nnbul ıuıe\'lmlz '\ a• t , le bize llt.ıca 

edenlere ve muhneı:-ıere bir )'il lctnde yap
"JC'ımız )11rdutı )ckQnu ( 9 IJ:il liradır. 

Yabancılara yardım 
Muharip momlekctıerd ki c<'netıl U:W'lc

rc comlyeUmlz vasıtas;ylc bu yıl lctnde 
(10.671) koli yollarunıs ve bu ı~ kin IXflli
)-Cllm lzcc ( 40:;) llralık ı,. r m .::.ı..-rof YllDıl

m ıştır. 
Cemi>' etimiz bu Yll ecm:t;t 

ml>cUCrJ v:ıs1tas1yle ecnebi 
deki rnuhtııclara 65.297 Uralık yardım )UP

rnq ve aynca Yunanistan ookl b1lhaıı:>a 

muhıııç cocuklara ıa.ııe y rtl nı o1mıık &
zere, >1nnl be~ bin Ur lık ıııdıı ınadılelcı1 

hazırlamış ve kı.sımen ı;:undcmı &Llt'. 

Bundan bMka Amerika kızılhacı tara· 
tından ceml)etlrnlz vıı.sıt.as y!c Y~ 
tan'n 50 bin ton &;ıda m•adı c crt ııunderU.. 
mcslne ba$lan:nırtır. 

Her vl111.> et \'e kazada 'e bazı nah!ye
lerdcld merkez \'C eubcle:-lm ;JJ ile, bu >'11 
kendi bolı:elerlnde yaptıkları )'tlrdunlanll 

tutan 14.!!15 l!rııya vc.rmıaur. 

Hediyeler 
ClcmlycUınlz t.ıırafından tıu ,>ıl lc!ııde 

• l\UUl lllildafna \'ckll.l<'w emri.re h.ırp 1}:1!tc

tı \'C cadır teslim C<Llımlş; a)Tica, llıUYnç 
hallnde ordu emrine \er im k llzcr<', ıKı· 
zılny Cunl)eU hastane d rıı kurulı:ıro.k 

malzeme \'e CS>11 depo cd .rr t.r. 
Jlayırse\'er halkım.zın \ e b zı mliCGSO

ecıcrln, ordumuz erlel'lne yaptıkldn hedb'c
lc~ ccmb etimiz e c""\1..r.n un ı;:osterdltt 
.>erlere teslim eıı.tml$' r Ban arın mlktnr 
ve dc{:erlert, yekünları 

(55 344) lira kı~"rnellr 1 
tanllll., (105.506) 1 ra 
adet yün kazak. (2'll JJ Uru 
(553.171) cut corap, (Gl ~ ... oı ıırn kı)'lllCUn· 

de (122l532) cm cldın:n, (2 l!JO) lı1m kW· 
metinde (240.155) adct r:unuk lu ve (29.1!14), 
Ura ln)'mctlnde (12'2 0251 ııdd muhtcllt ee • 
yn ld hepsi: (8()4 353> lira k•>m<.'1ndo 
ı.173.944 parcadır. 

On ııeklzlnct c!l:ınhur.31et .)!ılı !cinde Kızıl· 
ay cemb ctlııcc (2.77.? 572) llrıı ilk >'llrdım 

> apılmıslır. 
Bu yardutılar, h:ıJi r!K"veı halkımızın ve 

Cümhurlyet HOkumct mi n Q-mlH:Urn.lze 
kartı (!alma ~teni k r k kı>mct.ı• altı • 
ka \C )"llrdı."ll s.1l'CS ndc temin cdllcbllm~ • 
Ur. 

ı·urdun s hl \'e tctlm 1 hl:ı:mclle:rtne 

kudreti dahilinde 1$tlrAk et.ı:rr~I. \'azırc?c

r1nln Qn sarında tut:ı.n c<-'1 >etı.mlı. ctim.
hurlHl dc,Tlnde acmıs o d {:u Hasta Ra· 
kırı Hcms\relcr Mekteb rı e k1Y"IT\t'l11 u:ıuv· 

ı.ar .>"Ctl$Urmek suret' e de lnsnnt hl2met· 
lertnl her sene bir m kt r d ha nrtıınnnk· 

l.ntlır. 

Mektep çocuktan arasın '1 lcttma1 ah· 
mk ve yardmı ruhunun ı:r lş.nıetilnl t<TI!tn 
ıcın kurulan \'e birkaç > il k ha)'lllı olnll 
(Turkb'e Kı:ı:.l:ıy G<•n 1 k ı<urumlun) nm 
btı>••k cahsmalan oımu,ııır. 

lltı-kt(•plerdc. d t>ıı t ı cai!ındıı Uren. 

slldc bulunan coc 
no. mektep 
prc' nntonomcıa 
tlL 

ve blrlbır!nc 
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Münakalat Vekilimiz 
B. Cevdet Kerim lncedayı 

M illi Şef'lmlz İnönü, doldurduğu
muz climhuriyet yılı başında 

DUyuk .Millet Meclisini açan 
nutuklarında yurtta miinakale lolerine 
verllen ehemlyeti şu cUmlelerle belirt
mişlerdi : 

"lktısadi teıebbüsleri
mizin kıymetlendiril~si 
nakliyat ve muhabere im 
k an ve vturtalarınm bil
gili ve İnzibatlr bir teıki
lôta dayanarak sürat, em 
niy et ve in tizamla işleme
sine bağlıdır." 

Cümhurreisimizln temas buyurduk -
lan bu yurt hizmetleri, Münakal!t VP.· 
k lllitiml:rin çalışma s ıhasını teşkil et. 
mekte ve yurdun umumi yaşayışı Uze
rinde pek bllyUk ehernlyot ta,şım.ıkta-

dır. Karada. denizde V<' h:ıvada nılinak:ı
le lşlerlnirı lılll:Rıısa ı-;ınde yaş,ıdı~ınıız 
bu fı:vsıalA.de zamanlar h her bakımd·ın 

efıemlyetıeri hayati bir mahiyet kazan
mışl ıı• 

?d"mlckct• ~ mUnakal'! i,,ıerlnln <he
nılyetıni kavram k için çok g<'rllere 
gltmeğc ve •·,ak mic; ı' •• seç··•·•t'"c hıı: 
de lhtiyıu: yoktur Yalnız başına dev
let demıryolhrımızın bu .. in görmnktc 
oduğ"tı hizmetin yurt brıkımından dege
rinl kavramak ı~ın. cumhuriy •tten e
velkl vnkın zıımanlarclı orta ve dogu 
Anadolusiyle hllkilmrt merkezinin mu· 
vaııala şartlarını gfö:önUne gctirm k 
yet,.r 

MUnalmle yollarını ve vasıtalarını 
arttırmada dı:-vlet. d· niz, demir ve ha
va volları ve fikir nıllbadelesinln mll
hlm bir vasıtası olan posta telgraf ve 
telefrn işlerini b p birden ele almış ve 
"ancak kf'n rrıP \ f"r) k., prPO,ibinj Çe

fİtlİ ııahalardnkl ihtiyaçlara göre sıra· 
ya vrymuştur 

Son Cllmhuriyet yılı fçlncle mUnaka
ldt Vc>kllllğımtzin bu çal~ma sahala . 

ONA KALA 1 iSLER/Mil KARA DA, 

DENİZDE, 

d DOZENLE iLERLiYO - - - ~ 

~-;_y~~HIZ 

Modern hava i•ta.yo nlarımı:ulan biri 
rında, zaınanınıu:ın çok güç şarUanna 
rakm,.n gözden kaçması mümkün olmı
::vau açık inkişaflar ve llerlemeler ol -
ınuştur. 

ne,·ıet denılryolları bir yandan mU
temacllyen uumakta, yurdun dört bu
cağına kol salmakta, gerek tıcart ve 
llıtiııadl, gerek ic;:timal sahada verimli 
neticelerini gliatcrınektedir. Denl1 ti-

caret fılomuımn da tonaj bakımından 
glinden gtlne bü>11dUğünO sevinçle gör
mekteyiz. 

l\ltinakal!t Vckilllğimlıdn çatışma 
kollarından birini teşkil eden devlet ha· 
va yolları idaresi, sivil havacılığın ci
handa ka?.nndığı büyük ehemiyete uy
gun bir şekilde, halka ve l!izunıu halin
de de nıemlel<et mildafaıısına hizmet 
gibt iki maksadı birleştirmek suretiyle 
bariz bir ilerleme göstermektedır Yur. 
dun muhlC'llt yerlerinde mUkemmE'J ve 
tcknilt vasıfta hava meydanları. a falt 
VP brton p sllt'r, hang:arlar, Rt<'lv lcr, 
ı ' \' n blr:ı.lrtrı ve k;.ıv,.tll t lsiı is • 
ta 'onları kurularak bUyUk ş!'h.rl ri • 
mı~ rosınd hava mlln k 1. tırın ıntı. 
?'lm ve <'mnlyrtle yapılmn.cıınıı ve kış 
lr"l"Simlnin Wyyar(' 8 fı>r!E'rl lcın l!"l• • 

tE'r-f•ı"ti zorlukların o~tad n k '.,rı''T!•· 
!'lın-ı r,alışılmsktrıdır Ank<ırıı h•"rıbııl, 
f,.,. ir ve Adl'na tayyare mnvcı nl:ırııı'l, 
S">rı h-ıftJtlıır lçlndr açılış töreni \'ıt"'ı''ln 
l<,l "ı.•ı~ hrıvıı mPyd:ını dıı illivt' rdJlm'ş 
lir 

Deniz mUnakalAtının b:l§lıngıç ve 
sın n kt l'lrı olan lim'lnların mod rn ı
capl ra göre clhazlandırılması için b1-
zı mil! im limanlar dn\•let inhls:ınwı a· 
lınmı, bir çokları d:ı d 6 \'lete alt mıJes-
81'3 1 rln ld reııin" alınmak sur tiyle 

Uzerlerinde daha yakın ve aıkı bir mü
rakabe kurmak mümkUn olmU§tur. 

Bütün bu işlerin iyi bir ııekllde 
düzenlenmesinde, takip olunan tarife 
slıtemlnin büyük rolü olmU§tur. lılUna
kaJAt Veklllltfmlz, her BahadakJ çalııı
malannda, halkın ve de\•leUn menfaat
lerini en lyt bir şekilde mezceden bir 
tarife siyaseti takibinde cidden bUyi.lk 
bll{jarı elde etmtııtır. 

Aşağıdaki bazı kısa iır.ah1ar, memle
ket ticaretinin inkişafını ve tarıre ted
blı·lerlnln ameli neticelerini göstermesi 
itibariyle dikkate değer : 

1939 yılında, devlet de.miryolları hat. 
Jarının ortalama işletme uzunluğu 4728 
kilometre İdi. O yıl, clemiryollnn ida
rc .. i 8.5 milyon yolcu V<' 2 m:l\ ıı 00 
bin ton "ŞYtı tnLtımıştı 

l9d0 yılında ise hatların Ortalama iş
letme uzunluğu 6!129 kilometreye, taşı
nan yolcu sayısı 30.5 milyona ve eşya 
dı 7 mllyon tona yUkselmtşUr. Artış 
% 46 gibi b!lytlk bir rılsb tle ifade olu
n bilir 

Gene bu ilu rako.mın kıyaslanrnn3ın
d"I trıeınan yolcu nıiktannın "1~ 255 ve 
rşya tonunun d::ı c:-vl50 nlııbetinde yUk
Bı>I niş '>ldu~ınu görmekteyiz 

Devlet dcmtı yolları tşlctmesınln ma
li nNicel.:!ı 1 de takip ol,ınıın tarife sl
,YitSNfnin mllkemmclllği hakkında ne 

ı-. 1 fı)(!r Vt'rır ıo ' t" y lcu ve rşya 
nnlcliyatından 21 milyon lira hıı.sılat 
elde etmiş olan demıryolları, son cüm
., rlvet vılınd'l bu rrl'ıtııı ı f1 ı~ faz. 
lnslyle 60 mlly<ın liraya yakhşttrmıv
tır. 

Devlet demir, deniz ve hava yolla -
rıyle limanlarda ve P. T. T. 1daresinde 
Yt'rli malı ve tas:ırrut mefhumlarına 
'lygun olarruc işletme edevatının t4mirl, 
b kımı ve konınması nokta:ıından atel. 
ve hizmetlerine biıy lk va.zifeler dllş -
mektedır. Bu vazifeler, d vlet işletme
! rinde TUrk ekonomisinin bUtun men
( atlerlnl ihatalı. itinalı ve pl!nlı bir 
s•ırette gözönllnde bull'ndurm-ıktır, di
ye hlılAsa edilebilir. 

Grre'< münakale 
ördUklerl vıızlfı ve 

Esklşehir'dc açılan sanat okulu ve mo
dern teı:glhJarı ve iyi yetiştirilmiş san
atkllr kadroslyle çalışan motör tamir
hanesi yurdumuzda dcmlryolu sanayil
nin kurulması ve genişletilmesi, kallfi- -
ye işçi yetlıttirllmesl yolunda atılm1.,1 
mUhlm bir adım olarak gösterilebilir. 

MUnakalA.t Vckllliğimizin çalışmala.
rında gözönünde tut.tuğu esaslardan bi
ri de, muhtaç bulunduğu malzemenin 
memleketten temin edilebilmesi olmuş
tur. Fara?.n, demlryollarımızın malze
me ihtiyacının mühim bir kısmının yer
li olarak elde edilmesi lmkA.nları bu • 
lunmuş, bu hAl, yurtta bir Q<ık sanat • 
ların inkişafına da yol açm~tır. 

..,.. BUl&sa, cilmhuriyet devrinin yarattı
ğı mllnaknlrıt sistemi bir yan<lan h,.r 
yıl devlet haznesine, devamlı olarak ar
tan bir nlsbctte gelir temin ederek, ö

bUr yandan da Jıendl bünyesinin inki
şafı suretiyle milli gelirin artmasına 
b lviik hizmetler görmektedir. 

Beden Terb!yesi 
(Başı s ıncı saytada) 

lstclt ve aı·zu genişliğinde çoğaltılmış
tır. 

Kanunun ıklncl fe daha önemli cep
hesi, gençlik için muayyen yaşlarda de
vam mC'cburıy ti olcuı gençlik kulilp ve 
grupları kunılma81 ve buralarda haf
tanın dört saatinde beden terbiyesi ve 
spor hareketleri yapılmasıdır. Gençlik 
kulüp ve gruplan 30 Ağustos 1940 yı
lında ilk defa kurulmU1tur. Zelzele ve 
diğer Metler dolayıslyle umumt hayatı 
sekteye ağrıyan bazı bölgeler (vllA:yet

ler) dışında, beden terbiyesi mllltellcfl

yetı bUttin yurtta tatbik edilmektedir. 

Bugtlne kadar toplanan rakamlara 

gbre, mt kellcfiyetln tatbik edildiği böl

gelerde 483 kulllp ve 482 grup kurul -

nıuotur. Bu kulüp ve gruplarda beclen 
terbiyC'sl yapan 88.153 mUkellct ve S002 
htiyari ı\zn vardır. 

lllr yandan açtığı ctıttmen kurslariy. 

le ve G'.lzl EnstltUsUnde yetiııtırdtğl 

g nçl rle g nçlig-1 çalıotıracak eğitmen 

ve bğretm nl rl hazu lıyan, diğer tarat
t n bütUll bolgelerde beden terbiyesi 
v p r t i 1 ı i m ydanıı getirmeğe ça
lı11an B ckn 1'crblycııı Umum MtidUrlU-

ı t b lh a 

ı t p k ıul ı h 1 r M mle· 

Sivcu cer Glölye•inden bir görünüı 

son c mhuri • t yılı içinde al
d.ğ'ı tedb rl r bu hu us:ı verilen / 

k timizde yapılacak y nl muharrik ve 
mUtch rrlk ed vat imali için llk trm<'I 
tqı sayılabilecek Sivas cer atelycslyle, 

(;untin g nçtı n fızlk ve moral terbiyesi. 
nin ulus:ıl ve inkılApçı amaçlara ve mem
leket mlldafımsı icaplarına g6re gt'lit

mcslnd en b b lk istinat noktası, hlı; 
şüphesiz Tilrk mllleU ve onun Cümbu
rlyet idaresidir. 

• 
ADLİYE ISlERI 
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ceıtUycte iade edilmeleri lçin bunlann 
çalıştınlmalarının, okutup terbiye ve 
fslah fdilmelerlnln mühim bir vaaıta 
oldugu artık tahakkuk etmiş bulun -
dutundan bu sahadruci me.saiye hızla 
devam olunmaktadır. Bu gayenin ta -
hakkuku için l,ıı esası Uzerlne kurulmU§ 
cezaevlerimizden İmralı, Zonguldak, 
ve Karabük, cezaevlerindeki mahkOm -
ların kadroları bu yıl arttınlmış ve İm
ralı'da yeni lhtiyııçlara göre lilzumıu 
görlllen revir, yatakhıne, idare binala
rı ve hayvan ahırlarının inşasına bS,5-
lanmışur. 

-6-

Bunlardan başka gene bu sene Na • 
!ıa Veka.letiyle yapılan anlaşm:ı)·a gti
re (N a!ıa l§kri yeni cezaevi} adiyle 
mııhkOmlan memleket nafıa iıılerln -
de çalıştırmak flzcre ış esası Uzerlnc 
kurulmuş yeni blr cezaevi vilcuda ge
tirilmiştir. İlk olarak 300 mahkOmla 
Gelibolu'da çalışmıya b~lıyan bu ceza
evinin kadrosu yakında genlşlctılecek
tir. 

Mahkumlar bir inşaatta çalı§ıYor 

Adliye Vekilimiz 
B. Hasan Menemencioğlu 

C timhuılyetımızın g~en yılı adli
yesi için verımıı bir yıl olmuştur. 
1\lah.kemelertmız, hukukun en i-

Diğer taraftan Ziraat İşletmeleri 
kurumu ile yapılan anlaşmaya uygun 
olarak Muğ'la'da Dalaman çiftllğ'inde 
ziraat esası üzerine yeni bir cezaevi 
kurulması kararlaştınlmış ve bu yer -
de cezae"·ine alt binaların inşasına, in
§IUl.t cexaev1 ekipleri tarafından başla
nllmıştır. 

bez fabrikasında çahşm:ık ÜZ<'re ka • 
dınlar için bir cezaevi tesis edilmiş ve 
80 kloilik bir gun.ıp bu fabrikaya yol
lanmıştır. MahkOm kadınlann bu fab -
rikada çalıştırılmaları hususunda yapı
lan ilk tecrübeler muvatfaktyetıı neti
celer verdi~lnden aynı vaziyetin Nazil
li fabrikasında da temini için çalı§ma
lara başlanılmıştır. 

daki call$Illalara muayyen blr lstıkaıne& 
verilmtştlr. Mahkılmlann yedirilmesi, 
&i:>'dlrllmeaı w okutulması huausunda 
yerinde hUkUmlerl ihtiva eden bu nı.. 
zamrıame büyük bir ihtiyaca cevap ver
mlı ve ili progr.amsızlıktan ku.rtarmıt .. 
tır. 

Mah.ktlm çocuklann vaztıYeU Adliye 
VeıkAletlnl.ıı en &ı pl!na aldılı lale.rdea 
blrtdir. Bu coculdarın durumu dalma.., 
!!Aka ıı. takip olunmak.tadır. Kalaba kG
)'ll.nd.e «ıcı. edilen l.IWt evinde bu oo .. 
ouklann okuma, )'azma, hesap, &IHlvataA 
coğrafyam, tarih ve yurt bilJılııd gDıt 
derııl.er &ömıeJ.eri ve terzilik, kundura .. 
cıblr., maraııaoziuk, demlrclltk, dokuma
cılık !J1renmek ıurettylı cemiyete fay .. 
dala birer insan olarak ~lştlrilmelerl 
temin edllmlltJr. Bu mllesseseden belde-o 
Dilen tayclalann ş(lmullendlrtlmelll ldn 
bu aeııe IDtUın& b8§la.nııan Uo koğuflu 
pavyonun inşaatı tamamlanmak U?.ere • 

leri esaslan na d'I) anan cUmhurlyet ka
nunlaıiyle, kendılcrıne verılmtş olan 
" adaJ.et dağıtma .. tşlııı llt17. bir lUna Jlo 
bu yıl içinde de tahakkuk ettirmişler -
dlr. Bu cümhurıyet )'ılı içinde adliye -
mızın çıkardığı l1>ler kcmlyyet ve kcy -
fiyYet bakımından çok Cist.On olmuştur. 
Bugün içinde bulunduf:umuıo: tevkallde 
durum bakımın·lnn, ccıc olarak Mlll 
lAzımgeloo ihtıkAr sııçtıırına Ait dAvala
rın takibinde g6st<'rilen cabukluk ve 
ba.$an, hu yılki ııdlıye cnlışmalanmız.ın 
!Cinde dikkate çarın~nk va:dycttedir. 

Kadın ma.hkOmlara gelince, Kayseri 

Yine bu yıl itinde )'tlrürlQğe ~rmljş 
olan ceza ve tevkif evleri nJzam.name91. 
ile, mahk(lm ve mevkufların ceza evin
de çalışma saatleri dışında ıyt bir da • 
nıında bulundurulmalan Iclın bu saha -

1-fukuk 1''akillt<''>i mer.unlnrından 85 
ırcncfıı hAkim nıun\•iııli~!ııc ve l!l5 gen
cin de hakim stnJy"rllguıc alınması su
retiyle adliye kndro'Tluz kuvcUendiril -
rnlşUr . 

Yurdun ıçt .... ı hı) ..tlında görUlen 
inkiııaftarın do{;. rd ıı;,ı yeni ılıtiyııçlan 
karşılamak u.,, r y nı ı.anunlann ha -
:zırlanmuı ve r ı rı le ı.ıuntunn aynı 
maksatla dr,., ı , . ı vcRAI tin son 
yıl içınde uz ı.. c. ı J ı 'l. belli başlı 
iı;ılerden bırı c, b kımdao 
hM•sel rd n d 
kattan alınan 
tulmuştur A 
lanarılk m > 

rın halli m sel ı..ı • 
na ilhakından on 
Türk altını esası ı. r 
lan istikrazlar y n 
dıR'ı zorluklann y..,, ıl esine, ve No
ter kanununda yap•, , ı z rur! görü -
len değ~lklıkl r d ı dır 

Evlenme akıtıerını yaptırmadan bir
likte yıışamnk sut .ı le ıçllınai blı il -
ğimizl ve aile n Z'lmını ııiU'S:'ln h ıdıse
lerle .Adliye V kıl! ğlmlz çok yakınd:ın 
alAkadar olmuı; ve u hale lcnrşı ıcabc· 
den tedbirleri aln ak ızcre es tı tct -
kikle~ başlamıı<tır. Diğer taraftan ev
Jenme tlllimatnam si yenidPn gözdC'n 
geçirilerek hsz · rlanımısı lc~boden ev
lenme il~ ve rneıaslnı ve S0 <'tlleri hnk
kındakl nlzamn me proj si tanı:im e
dilmiştir. 

Ceza ve tevili! evleri 
Ceza \.e le\'klf evleri mc\·zu•mun bel

li başlı mcs le ı bına meselesi idi. Uy
gun bina bulur. ııı ylızUndcn ceza
lann kanunun ruhunn uygun bir suret-
te çektırilm old ığunu gorcn ve-
ka.Jet bu i c b h mlyel vermiştir. 

vlerınc alt bina
un bir surette ya-

n y pı ı;alı(Jmalnrı

g niş bir program 
ı r. D nlzJI, Balı -
g, GiımU hane ve 

Muıı'ta yaptırıl ta olan cezaevleri 
bıtmek lizerrdır. !{ nya, B lu ve Sivaa 
cezaevleri yapıl ırı ısc muntaıı:aman de
vam etmektedir. 
Suçluların taycuüı bir unsur olarak 

ır=' """''" ........................................... "'"' ............ . 
Ti~rk Hava Kurumu 

Milli Şefimiz, Türk Hava Kurumu atölyesinde 

H r yuın !..9 İlıtt ~ .... ınde blzı da
h • 1y1; ve d lL'1 guz le gotur o 
.) ...ılı..n üş.ur.de bıı o du ur ve 

gı.çtığımtz yolu g.>zdeo g çırdıkten son
ra, taze bır iman ve blknmiş bır en r
ji tlc çcı ı ı.ıı ıza hız V<"r rlz Bug..ın 
bır çok r:ıılletıerin ıztırap lçıııdc kıv
ranJığt yılları.l;ı TJrk nıllletı h:ırpten 
uzakta olarak Uc ıncü CUmhurıyct bay
ramına erişmek bahtıyrırlığını elde et· 
mi5tır. M •• ır Şe!ile, llıJyuk Millet Mec· 
llsi ve hUkUm ti ile takip cdılen klya
setıı b!r siyasc.tin eseri olan tıu duru
mun bil· cephesi de (dalma hazır bu -
lunmalt) pren ibl ile elde edilmiştir. 

DUnya htıdıselerloden alınan dersle 
Tüı·k hnvac:ılı ının kurulmasınıı ve 
gençlik arasında !Ayık olduğu ehcml
Y tle yanımasına karşı gösterilen lis
tlln çalıııma bu pren ibln bir neticesi
dir ve Türk Hava kurumu mem' kcLln 
bu <'n önemli dAvasını ele nlnn bir mil
li m r ses· dlr. 

Turk Hava Kurumu geçen yıl içinde 
çok i~ 1 çalışını tır. Bir yıl içinde elde 
<'dilme l du llnl.ılen rakamlar 6 - 7 ay
dı toplanmıştır. Bu netice, yıırttıı,,Ja. 
rımızın havalanmızdıı daha sağlam o
labilmemiz için elinden gelen hiç bir 
yardımı eııirgemediğlnln iftihar veren 
bir delilldir. 

1Ja\•acı TUrk gt'nçllğlnin çalıımıılan 
da aynı hızda, aynı değerdedir. TUrlr: 

g nçltginin h:ıvacıltğa k şı olan yük
s k se\'ı;lsi dolayıslylc Tilrlt Hava ku
nıı ıunun İnönU plAn rcUluk ve para -
ş ıtç:.ılUk kampı, bu 11 ne bUtun istek
l"rt k1rşıhyamıımıştır. G<'diltli hava 
yuvasının kadrosu doldu~'ll zaman, •mU
rac.ıatııırına mUsb t c vap alamıyan 
gl'nçlerin liztintUdcıı v lran gözl ·rini 
gcirmek, hsvacılık w kınıo y nı neslin 
d-ım!l.rlarına n !!ıl sökulmez izi rle lş
knrnlş olduğunu bize göstermi tir. 

Türk Hava kurumu, geç.:n yıl içinde 
Türk kanadını Tiırk h!l.m mı:ıddc>lerlyle 
Tllrk fabrikalarında lşlemE'k m vzuu
n•ı ele almıştır. Mottirlyle bi llktc TUrk 
tipi tayyareyi kendi topraklarımızda 
yapabil ıl'k için tayyare ve motör hb
rlkalan kurulmuş, mUteha ı !ardan de
ğerli bir gurubu bir nr ıva toplam k 
fırsatı elde edll rek ç'\117mılara b:ış -
lanılmı tır. 

Hava C'nd!1'3trlmizln i t :li.ıl'I Türk n
ğ'l<'I ve Türk ç ligf Uzerlude ine leme. 
l r yapılırk n bir r nıh d'! E 'TI<' :'!'ut 
at lve'!I bir tayvar ve pllfınör t brlka
f!J h11llne konulmu tur. Mollır f~I llzc>
ı oıf al~kıılılarlıı temacılar y pılmakta
dır. 

Mili Şef'inden aldığı emir ve direk
tifle yeni bir yola giren kurum, halkın 
cksllmiyen yardımlarlyle 11llplıesiz ge
lecek bayramlıu-n dnhn verimli netice
lerle ulaşacaktır. 

dır. / 

A dli sicil ve ceza kanunu 
değiıikliği 

1 

BUUln llerl memlekeUerde, adll sten 
ceza mevzua.tnun ayrılmaz bir cüzüdllr. 
Adil sicil ~kllAtı mevcut oltruldıkoa b1r 
maznunun adll sabı'kaSJ sıhaUe tesblt e
dllemlyeceğlndcn tekcrrllre a.ıt cezat hQ.. 
küınlerln hakklyle tatblkına lmk!n hasıl 
olamaz Adil slcll bundan başka Amme 
vazife veya hlzmetlcrtne girmek ıstı .. 
yenlerin m:ızlslnl bilmek ve umuml ola-o 
rak blr ı;ahsın lçtlmat ve adil durumu ... 
nu tayin etmek bakımtndan da zııruı1 .. 
dlr. 

Hukuk, cemiyet halinde ynsıyan in• 
sanların birbirleriyle olan münasebet • 
lerlnl tanzim eden k'aldelerln heyeti 
mecmuası olduğuna göre, lctlmal haya .. 
tın inkişaf ve terakkisiyle deflşen bıı 

mfinas~betlcrle birlikte, kaldclerJn de 
değişmesi ve bu tahavvUllerln doğur • 
duğu :veni lhtlyaç1an karşılaması icap 
eder. 

Diğer taraftan ceza kanunlan ve 
bilhassa bunlann umumJ hü.kUmlerl 
beynelmilel mahiyettedir. BugQn blrcok 
m"mlekeUer suçle mücadele için elel.e 
vermek yolunda yOrOm•ktedlrler. Hatta 
Prf. Saldana gibi cezııcılnr beynelmilel 
ocza mahkem,,lerl kurulması tezini dah[ 
ileri sUrmcktedlrl~r. Bu itibarla ccm ka .. 
nunlarının ceza hukuku sahasında VU• 

kun gelen ilerlemelerden ve değişiklik • 

lerden müteessir olmamalanna lmkA.n 

yokt•ır İşte bir t:ırnftan bu mUl!ıhaza
laro ı tinaden ve dl~c-r taraftan geçen 

tesrii yıl içinde IlOyUk Millet Meclisinde 

cereyan eden mlıznkerelerden mUlhem 

olar:ı.k ceza kanunumuzun umumi bir 

tetkikten g c rllmest c;:ok fay !ılı görUl

mtls ve Vck ı tçcı tC' kil olun n b r ko

misyon bu hu<;u ta fnal ) et b.ışlnmı tır. 

Oc aylık çnlıım:ı n t c sln1e yeni ceza 

kanunu proj<'Slnln umııml kısmı hazır .. 

l rınnus ve oydın l:uım ızctı lıukukculnn .. 

nuzın muto lAa, tenkit ve tahlil ine arze. 
dllmlştır. Şimdi bu komi~ on calışmnln· 
rına dl'\'nm etmektedir. 
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BiR (OM 

Dahiliye Vekil imiz 
B. Faik Ôztrak 

D nhlliye V ekilltğlmlzin son cllm
huriyet yılı içindeki çalışmala

rını, kısaca §öyle hillluıa edcbl
Jirız : CUmhuriyct TUrkiyesl, emniyet 
ve asayiş içinde bir yıl daha doldur -
muştur. 

Şüphe yok ki Dahiliye Vekllllğlml -
ıln vazife çerçevesi içindeki çcııitli hiz
metlerin başında yurtta emniyet ve o.
a:ı.ylııln korunması gelir. Bu hizmetin 
mükemmel bir surette görOJdUğUnU, 

cUmhuriyeUıı on sekiz ya.51na bastığı 

\>ub..Unlerd gurur ve iftiharla söylemek 
bir borçtur. Yurtta~lo.rımızın lıareltet

leJ·inc h ıkim olan olgunlugun bir mah-
11uıu snyabilee ğlmlz bu emniyet, cum
huriyet TUrkiyeslnde artık kökleşmiş

tir ve hiç bir kuvctln sars:ı.mıyncağı ka
dar sağlam temellere dayanmaktadır. 

lki mühi.m kanun projesi 
.Son cümhurlyet yılı içinde Türkiye 

Bil~ Uk Millet Meclisi idare Amirlerimi
ze dnır bazı kanunlar c;;ıkarmı~tır. Cılm
huri) et devrinin unıumt kalkınma ve l-

lel'leme hamlelerine mllvazl olarak idare 
fımirlerlni daha kuvelli yetiştirmek hu
rnısunda biç ara verilmemiş olan ç:ılı:J· 

lar, bu suretle, doldurduğumuz yıl için
de de devam etmltı bulunuyor. Kendı

lel'lne mlllıim hizmetler verilmiş bulu
nan idare amirlerinin memur bulun -
d11klıırı yel'lerde blltlln idarr ş ıbelerl 

Uzerlnde hnh: oldukları milrakabe \'e 
ne7.:ıret vaziCclrrlni iyi idare ed bilme
lerinin yukarıda atiylediı!'imiz prensibe 
bağlı olduğuna şüphe yoktur ve bu va
zlCel ri iyi id1re edebilmenin \'Urt u
mumi idaresinde husule getireceği h:ı.
yırlı nPtlcelerden bllllin clevlet te!!kll'\
tıııın ne bUvUk faydalar temin edec ğl
ni izah etmeğe de lllzum yoktur. 

• 

AYİ IC.NDE TLU 
.:ı 

U RiYET Yı LI DAHA GECTi 
gene b•ı ~·ıl içinde Biiyllk Meclise su
nulacaktır. 

Mahalli idareler 
Cllmhurlyetln feyizli çalışmaları 1-

ı;:inde ehemiyetll yer tutan dahiliye 
mevzularındıın biri de, şUphe yok ki, 
mahalli id.ıreler nJıasınd,:ıki lıılerdir. 

CUmhuriyetln d \'lr aldığı mahalll lda· 
reler te,kllitı, bugünün ihtiyaçlarına 

Ce\•ap vermekten çok uzak bulunuyor
du. Cı.lmhuriyetin lmrdu""u mahalli idn· 
reler te.şkitrıtı, bugünün ileri anlayışına 
gbre kurlu muş devletleı in uııullerlni 

benimsemiş ve bu yolla, memleket 'kal
kınmasında bUyuk hızmetlC'r başarmış

tır. Geniş \•e şıimullU bir varlık göste
ren koylerimlz kllltllr, sağlık, ziraat 
işleri \'e içtimaı yardım bakımlann -
dan, cUnıhurlyctin maha1·1 idareler sa
sahasındakl devamlı \'e başarılı çalış
maları sayesinde, e<:kl kövlerlmlzle kı

yaslaµanııvaC'ak bir duruma varmıştır. 

Belediyeler ve hususi idareler, cum
huriyet 17 yılı içinde ısehir ve kasaba· 

KIZI 

lnrımızın bnvındırlığı yolunda mllhlm 
hizmetler görmüş ve C!erler vermi:ttr. 
Hususi idarelerle belediyelerin aynı is
Uknmelle \'e aynı gayeye doğru devam 
eden çalışnınlariyle, bilhassa son bir 
iki yıl içinde elde edilen verimli neti -
celer hakkında bir fıklr vermiş olmak 
için r;unlaı ı kaydedebiliriz : 

939 senesi nihayetine kadar busust 
idare b:ıtçelerina n 52,il9,2S5 lira sar
flyle muhtelif \'ll.!yet gölgelerinde mek
tep, iskele, spor s:ıhası, slnema, hlpod
drom, aygır d posu, çeıı ne, hususi lda. 
re akareti, elektrik tc!'!lsatı, anıt, köp. 
rü \'e menfez inşası ve tAnılri, yol k~a
dı, blokaj \'c şo~e ln5ası, telefon hattı 
tcslsı, numune çiftliği, doğunıevi, dis
panser, heııtane ve su tesı~atı vUcude 
gctlr!lnılştlr. 940 senesi ile halen de -
vam eden !ll l mali yılı içinde de aynı 
mevzular etrafında tesisat vll~ude gc -
Urilmiştlr. llu tc!lis:ılııı mühim bir kıs
mı mektep, hastane, ılispamıer, yol, köp
rtl glbı halkın kllltllrel, sıht ve iktisadi 
iht.ynçlarını karşılamaktadır. 

2. 772.572 lirahk yardım yaptı 
K ızılay Cemi

yeti, harp ha
linde yapa-

cağı bıiyiık vazife. 
lerden başka sulh 
yıllarında da dur

madan çalışan en 
eski ve en dc._.erli 
bir kurumumuzdur. 
Sulh yıllarında, 
yangına, zelzeleye, 

su baskınına, ku
rnklı(ia, salgın has
talıklara verem ve 

benzer hastalıklara 
karşı ıl"urmadaıı 
mücadele hJlinde
dir. Kızılayın son 
Ciımhuriyct yılın 

dııki ı;t-~itli başarı
larını aşııgıya ko
yuyoruz:a 

Zelzele 
yardımları 

1939 yılı sonun 

daki büyük zelzele 

faciası 30 binden 
fazla yurttaşımızın 

oliımüne sebebiyet 
verdi Birkaç yüz 

bin felaketzedeyi 
de evsiz barl:sıı: 

bıraktı. llayırsevcr 

halkımızın ve şef

katli hükümeıimi
zin yaptığı büyük 
yardımları feliiket
zedclerin ayağına 
kad-ır gotureıı Kı-

..:> 
Belediyelerimizin, oehir ve kasnbala.-ı 

rımızın su, elelür I<, kanalizasyon, ve 
bayındırlık plklıırı gibi lşl~r için Be· 
lediyelcr Bank ının geniş ma.ddt yar
dımlarda bulunmuş ve bulunmakta ol
duğunu da kayd tnıck ltı.zımdır. 

Diğer taraftan belediye memurları

mızın istikballerine daha emniyetli bil: 
gözle bakmaln ı bakımından bUyilk e
hemiyetl olan b r kanun, belediye me
murları tekallt kanunu, geçen yıl için
de BU)1lk Mecl st n çıkmı:J ve yllrllr • 
lUğe girmiştir. Bu kanunla belediye 
memurlarımıza t mln edilmiş olao 
kolaylıklar ve haki r sayC'slnde, bu sa
hadaki verlmın aı tacağına Ollphe yok
tur. 

Belediyelerin bQ§arıları 
Beledlyeleıimizln, Belediyeler Ban • 

lrnsının yardımlyle son bir kaç cllmhu
rlyet yılında baş rdıgı :ıır ve beledi
ye iııleri hakkında da aşağıdaki rakam
lar en kesin fıkrl vermeğe yeter. 
GUmhuı !yet k nılduğu zaman pek u 

c,ıehir ve kasnb"'larımızd:ı elektrik, ka· 
nalizruıyon, itfaiye te ktll'ltı vard1. Bu 
lıılcıin icahettırd ği masraflnn beledi
yelerin mahdut ol n g llrleriyle kar~ı
lamalt güçlll. Belcdıy !erin imar hare
ket ve faaliyetler n ! n:ınse etm'k Uzc
re 933 yılında B led \•eler Bankas1 ku
ruldu. Bnnka 1!33 ) ılınd'l 30,971 lira llt
razla işe başladı. 040 yılı sonunda ban
kanın belediyclHe verdiği borç, avans 
ve kefalet mlkt rı 14,517,608 liraya 
yUkseldl. Belul \ elrr bu parayı tama
men ş!'hlr ve k bal:ırııı imarına, u
munıt tesi'!lcre s ı f ttller. Cilnıhuriyet
ten evci dört ş hlrde rlektrik tesisatı 
\'erken blagUn 174 hlr ve kasabada 
belcc!iye,·e alt el ktı ık mtl ssescsl mev
cuttur B.1ediy 1 rln imar işlerinde tek· 
nik rc!ıb rlere ol!!n ihtiyacı karşılamak 
maks:ıdlyl" !1"5 yılında belediyeler imar 
heyeti t şkilAtı lnıruldu. Nüfusu on bin
den fazla şehır ve knaabaların elektrik, 
lcanallzasyon, su mlıstııkbel imar pltın. 
!arının yapılm:ısı vnzifeııl bu teşekkü
le verildi. llugllne kadar imar hcyetl 
SG §ehıfo içme su teslııatını, 41 oelırln 
hali h:ızır hnrtnsını, 58 şehrin müs -
takbel imar pltır.ını tanzim işi -
ni

0 

takip ctmelclcdir. llunların mu • 

lıim bir lnsmı ıl:nıal edildi. Diğerle .. 
rlnln de \'a7.lyctin lnıltanları nlsbetinde 
yapılmasına devam olımmaktadır. Bu
ı;llıte knılar iki mılyoıı lil'ııclan fazla pa
rrı sarflyle 18 ş"'lırin su tesisntı bitiril
miş ohıp 6 ş.•lıı in su tesisııtı da bltlıil
mek üzeredir. Bundan b::ışka 27 şehir 

ve knsııb:ımn hail ha7.ır hartası ve 9 
şehrin imar plftnı yapılmıştır. 

Cilmhurlyetin bu snlıaclakl ç:ı.lışmala

rına, liehir ve !tas ıbJ hayatında bllyük 
• ~hemlyetı olan kme su~·u 1 inde en nıll
kemmcl fikri veren birer örnek olarak 
şu notu da b·ıraya C"klemek Irızımdır: 

cumhuriyetten evel 20 şehır ve kass.
badıı sağlığa ve fenne uygun içme su 
tesisatı varken buglin bu miktar 190 a 

çıkarılmıştır. 

Umumi idarenin kuvetltondirllmesl b'l· 
kımından alınmakta bulunan tedbirler 
içinde en mlihimlerlııdrn birı n'lhlyc 
teşkil ılı işidir Memlrketin ÇOJ!rafl va

ti\'rU dto ~ö7.ön11ııe rılınnrnk vıllard'ln'lı"
rl llzerlnde çalışılmalctn olen nahlve 
teşldll'ı.tı hakkındn bu yıl Dahiliye Ve
killiğimiz bir kanun projrsl lınzırlnmı'}
tır Proje önllmliıdekl devrtod Bllvllk 
Millet Meclisine takdim ohınncaktır 

Bu kanun, \'llz yıllerdanberl ihmal edil
ml'k vU7.llnd n mnc\dl ve m!lnP\'l \•ok
luklnr içinde kalan köylerimize 15 vıl 
evel çıkarılan Köy luımımı \le verilen 
hrıreket \'e inklı;nf fmld\nlarını tn•mnM· 
lıyac!l'k, 'kövU hllkllmete. hilkfi'llPtl M· 
~·c: vnklMtırnrak zall'nn ve mes:ıfe ha
kınılnrını1:ın hu.ı:lln bir <:ok v.orlııltlar 

içlnd bulunan kö\'lll\'U burıd:ı.n kıırt!l • 
racqktır Bu nııhiyl'lcrln h:ışımı getiri • 
l"<'"k mi'ılilrl,.ı ln ıl" m"lll""" '"' .,., .. •t-
1,. alın<1cnklnrı. n'lcııl ,.,.tlşth·i'"t"•klı-rl 

l 
zılııy, bu yardım 

P'ızılay depolarından bir görünüş 
işlerıne 1940 1941 yıllarında da devam 

ettı 31 11kteşrin 1940 tan bugı.ıne kadar 

zelzele bolcesine para ve insa:ıt malze
mesi olarak yapılan yardım miktarı 

1 577 204 lıra ıutmaktad r 

Erciş'leki 7.clzcle felliketzedclerine 584 
ç:ıdırla beraber 36 676 liralık çamaşır, 
elbısC'. ayakkabı. kazma ve kurek gön
derilmış ve 3.500 lirelık inse yardımı ve 
meskenler inşası için de ayrıca (43 000) 
lira para yurctınıı yapılmı t r • 

Diğer taraftan Dahiliye Vckllliğimlz 

son yıl içinde çıl:nıdığı asker ailelerine 
yardım lıaklc·ndııkl kanunla da, vataıı 

hizmetine ç:ı.ğrılnıış olan kahraman as

kerlerimizin nrl:ıılarında bıraktıkları 

kimsesiz ailelerine yardım vazifesini 

de \17.erlne nlrrıış ve vatandaşların bu 

yoldaki fed:ık rlıklarını teşkllltlnndır

mıştır. 

Hllltuıa Dahiliye Vdtllllğlmlzin çe .. 

,şitll mevzulara aıt olarak ynı:;tığı vazı. 

felcr hakkınd~ okm•ucularımıza kısaca 

verdiğimiz bu nınlQmat cUmhurlyetln 

temelini tr,.,kll edrn h:ılk idnresinln ve 
bu ldıırcd h/'.kim olan tl.mme menfaati 

zlhnlyı<lnın er 1ı örnel~lerldir. 
'lllStl cnlı""<'nldıırı h'lkk•nd'l hRıır -

1 ~ - • ., olan diğer bir kanun projesi de 

Bu yıl Muı;ln'da vukua gelC'n yer sar
sıntısına. 500 çadır 20 000 lıra para gön
derilmek suretiyle yardım yapılm•ştır. 

Son Fener ya'lgını da dıhil olduğu 
(Sonu 11 ine. sa)faıla) 

Ekilip e 1 r 
Genişliyor Kö lü Kalkınıyor 

H alka ylyecel< ve s:ınayle ham 
madde :yetiştiren zlr~!illn her 
memlekette bUyUk önemi var

dır. Bir nıemlı:.:tetln nUfusunun çoklu-
1 tu çiftçilikle geçinir vc: b~k'l memle -

kttlere sattığı şeylı:r.ıı çoğu ziraat 
:nahsullerl olur3a o mc:mlekette zlraa
ıtin önemi bUsbllttin artar. Dünyanın 
~iıııdiye kadar görUlmt>dlk b~r harp 
kaynaşması izinde buunması, bUyllk or
duların be~elcnmesı dolayıslyle, ziraa
t in önemini bir kat daha arttırmakta
dır. 

TUtk köylllsllne lAyık olduğu yUk • 
flek yeri veren Tilrk inkılabı, Türk 
l'tmhuriyetlnl kurduğu gUndenberl zl
ı aatln yurt ekonomislndeld yerini de 
belirmiş ve Ziraat Veldlliğine bu alan
da büyük vazlfeleı· vernııştlr. Bu \'a
~ıfeler şöyle hllltısa olunabılr : 

a - TUrk çiftçisinin yurt ihtiyaçla· 
rını karııılıyacak c;;e,şit ve yeterlikte ne- • 
bat ve ha:ırvan mahsullel'i yetiştirmesi
n[ temin etmek. 

b -- Memleketin kendi yapamadığı 
Banayi mamullerini ve bliyllk sanayi • 
!eşme ve taşıt dn.valan için gerekli o
lan makinalan ve malzemeyi iUıal ede
bllmes!nl mlimklln kılacak iyi fiyatla 
ihraç edllebillr ziraat mahsullerinin ye
tiııtlrilmesinl temin etmek. 

c - Tıirklye nüfusunun büyük çoklu
J;-unu teşkil eden ve başlıca çalışması 
ziraat olan Türk köylUsUnUn kallnn • 
ma.,ına hizmet etmek. 

Vazife ve gayeleri bu olan Zlı nat 
Vekilliğinin cilmhurlyct yılları içindeki 
~alışma ve başanlarını Ulus okuyucu
ları her yıl çıkan cllmhurlyct yıldönU
mu sayılarında takip etmişlerdir. Bu 
sayıda ela vekilliğin geçen seneki çalıe
malarınn toplu bir göz gezdirelim: 

istihsal sahamız genişliyor 
Yurdun mahsul almak için i:;lenen 

topraklannın miktarı her yıl artmak
tadır. Bu ilerleme yalnız ekilen toprak
ların genişlemesinde değil, aynı zaman
da \'erimin, yani delcar bıı.şına alınan 

mahsullln artmasında da, kendini gös
teriyor. 

l!l2 yılında yurdun ekilen sahası 6 
milyon hektar ve bu sahadan alınan 

mahsuller 5.750.000 ton tlıen 1941 yı -
Jında bu saha 10 milyon hektarı ve alı. 
nan m:ıhsul 10,5 milyon tonu aşmıştır. 

Kombinaların çiftçiye 
yardımı 

Bir taraftan istihsali arttırmak için 
işlenen topraklan genişletmek, diğer 
t raftan askere alınan çiftçilerin ve or
du ihtiyaçları için alınan atların :ı:irıı

nt sa.h.'l.sında bıraktığı boşluğu doldur
m lk ve aynı zamanda sUratıl ve rnııyo• 
n 1 ziraat ueı.ıllerini yurda yaymak ve 
r ftçiye öğretmek için vekillik kombi
n ılar teşkilfıtını kurmuş ve Amerilta'· 
dan bir çok son sistem ziraat mı:ı.kine-
1 rl getirtmiştir. Komblnal11r tcıskiUttı 
lıu makinelerle çiftçiye sürme, ekme, 
hi •nıe ve harman işlerinde yardım etti
ği gibi de\•let çiftliklerinde de vrkllll
~in doğı udan doğnıya yaptığı lstıhe:ıl 

i~ın"' hizmet otmcktecllr. 
Son bir sene lı;:lnde komblnalıır ku

rumu 480 bin dekar toprak sUrmllş ve 
35 milyon ktlo mah.cıullln de harm:ıuını 
,. va biçmesini yapmıştır. 

Hcnllz yolda bulunan maklnelC'rin de 
~lmesl ile bu yardımın çok artacıığı 

m ıhakkaktır. 
Kombinalar, bundnn başka, çiftçimizi 

ı: rant illet ve mııkinlerivle don.'ltma{:a 
da çalışmaktadır. n IE:"llnkll d ınv;ı ş rt
ları içinde tl.ıriıı ecllkbilen OJ:"lllt, pul
luk, mibzer, balye maklnr~i J:"lbi 7.lr at 
tı.let ve makineleri ucuz t'IJ alin klSyJU. 

Ziraat Vekilimiz 
B. Muhlis Erkmen 

ye \•erilmlştir. 

Tohumların ıslahı 
Çiftçinin elindeki tohumu daha ve -

riınll ve türlti hastalık ve afetlere kar
~ı dalı:ı dayanıklı yapmak maksndiyle 
veltlllik tohum isllıh istasyonlarıudnu 

ve Uretme çiftliklerinden köylüye ıs.ah 
edllmi~ tohumluk vermektedir. Bu yar
dım sel ve kuraklık gibi Afetlere uğrı
yan bölgeler k!Syllllerine de yapılmak
tadır. 19-iO yılı çlnde köylllye 22 milyon 
kilo iyi vasıflı tohum dağıtılmıştır. 

1924 te 800 dekar genişliğinde bir tek 
tohum lslah istasyonu varken bugiln 
lalOlı ve Uretme mCiesseselerlnin sayısı 
20 ye çıkmış ve s:ı.haları da 30 bin de
karı aşmış•ır. 

Meyveciliğin gelişmesi 
Çeşitli meyyelerimız yalnız yurdun 

1htiynçlarını knrşılanıakla lmlmıyor, 

memlel:ete yılda 30 nıilyoıı ltadıı.r de -
ğerinde bir de döviz lemin ediyor. Av
rupa pazarlarına yakın olan ve bUyUk 
bır çeşitliğe malik olan meyvecllif;lmız 
bllyllk inkişaflar vnndediyor. 

Çe;ıitli meyve mıntakalarımızdıı o 
mıntalmlnrın iklim ve toprak lmltllnln
rınC:an tı.zami derecede istifade edilme
sini, mevcut meyve çeşitle'rlnin isl!Uıı, 

yni çeşitlerin yetiştirilmesi ve muhite 
fidan dağıtılmllSı mak!latlarlylc. meyve 
ı::UUt ve teksir istasyonları kurulmu!]
tur. Bu istasyonlar fennt meyvecilıf;'ı 

halka öğrettikleri gibi ihraç imkCm
larıııı arttırmak ve flyatınrını yllkselt
mel< üzere mC)'\'C mahsuliınlln stan -
dnrtlaştırılmnsımı d:ı çalışılmaktadır. 

Bu yolda çnlışnn mllessesclCJ·iml?.ln 
ııayuıı 24 e, toptan genişlikleri de 9000 
dclmra çıkm.ştır. Bu sene kurumlar • 
dan 4 milyon bağ çubuğu ile yannı mil 
von a.511ı meyve fidanı dağlllılmıştıı. 

Çayımızı kendimiz yetiştiriyonız 
Ç<ıyımızı kendi topraklarımızda ye

ti tirmek için Rize \'il'ıyetlııde başla

nan çalışma süratle lnltlşnC etmiş, bir 
) ıldl\ 12.000 dönüm çay bnhçeııl kurul
m•ış ve 1940 ta ilk mahsul olrır k 200"1 
kılo nefıs ç'ly alınmıştır. 1945 yılındı 

çav balıçel<"ri memlrket ihllvncını kar
ş lı\' <":ık bir gen\şll~e \'armış olacak • 
l rdır. 

Pamukçuluğumuz inkişaf 

ediyor 
Pamuk gUnden !,-Unc gC"ni§llYC'n do • 

kumn sannyilmiz için olduğu kadar bir 
ihraç mataı olarak dıı bllyük bir önem 
gösterir. Memlekette bulunan soysuz
laşmış eski tohumlar yerine çiftçiye i
yi vasıflı yeni tohumlar vem1ek Uzere 
kurulan tohum islah ve Uretme ku -
rumlarının sahaları 30.000 dekara çık

mı,,tır. 

Bu kurumlar muhitlerindeki çiftçile
re ellerindeki traktör ve sair vasıta

larla yardım etmiş ve ayrıca Amerl -
kadan getirttikleri 600 pamuk mibze
rin! de pamuk mllstahslllerlne dağıt -
mışlardır. 

Hayvan servetimiz artıyor 
Çeki hayvanı, gUbre, et, süt, yUn, de

ri v. s. kaynağı olmak bakımlarından 

değeri meydanda olan hay\•nn serveti
mizi arttırmak için pllınlı bir çalışma 
)'npılmaktadır. 

Bu gayeyi temin için kurulan barnln
rıırızd:ı damızlık aygır ve boğa mev
cudumuz gtinden gline çoğalmaktadır. 

YUnlermizin ıslfıhı için 5 yıldanberi 
UreUlmekte olan Merinos koyunları • 
nıız 1926 da 21.000 baş iken Hl40 ta 
120 000 başa yllksclmlştlr. 

Bir taraftan hayvanlarımızın ıslOJıı. 
nn ve çoğalmasına çalışılırken, diğer 

taraftan da bunların hastalıktan ko -
:rıınmaları yolund:ı ga~Tetler sarfolun
m<ıktadır. 

Hayvancılığımızın gelişmesini temin 
iç.n hayvan yemi mesele~! ehemlyctle 
ele alınmıştır. İslD.h lııtasyonlarımızda 
yetiştirilen türlll hayvan yemi tohum
ları çiftçilere bedava dağıtılmıştır. 

Zararlı hayvanlar ve 
hastalıklarla mücadele 

Eğer zararlı hayvan ve haşerelerle 

mal..sul hastalıkları başı boş bırakılsa 

köylUnUn emeğinin büyük bir kısmı bo
ııa gıt meğe mahkOmdur. Bu zararlı hay
vanlar ve hastalıklarla mUcadele için 
vikude getirilmiş olan geniş teşkiltıt 

bunlarla artan bir verimle mücadele et
mekt ve mücadele usullerini köylilye 
öJ;;retmektedir. 

Ziraat sanatları 
Ham şekilde satılan toprak mahsu!U 

ne az veya çok işlenerek satılan top
rak mahsulleri arnsındıı bUyillt bir fi. 
yal fnrltı vardır. Bu fiyat farkının köy
lll refııhının artmııııına yanyabllmesi 
için vekillik türlll ziraat mahsullerinin 
mllstnhsi'ler tarafından nz veya çok 
işlendikten ı.onrn piyasaya sunulma.ııı
nı temin yolunda çalııımalar yapmakta
dıı-. 

Ormanlarımız genişliyor 

Yeni orman kanunu ile bir taraftan 
ormanlarımız korunur ve genişlerken, 
dı r tar..ıctan da fenni ve iktisadi şe
kilde işletmeleri lnklş:ıf etmekteclır. 

Bıllı.ıs :ı yeni kurulan Devlet Ormon İş
lc.t,ııe.eri ormanlarımızı yetiştirnı<'k ve 
i letm yl denklqtirme yolundu bUyllk 
in <lşnfiıır göstermiştir. 

SaHları her yıl arltırılnn orman fi
danlıld rı l!HO ta 8 e mrnıış ve yetlş
tlrdıklerl fıdan sayısı da 12 nıllyonıı 

yal:la<ımıştır. 

Köyleri tetkik ediyoruz 
Tı rk kb> 1.1nU11 kalkınması lçln de C'V· 

bu t.lr.ku durumunun ne oldul;unu 
t v k vm:ık lcab dtr. 

bölg ıerınde 
T rk ı. 'lcnnın urr uml durumunu or
t ' ı k )'ınak maks:ıdlyle 19:l7 d koy 
rt l.dl r n b'lşlanmıştır Bu et i il r l!HO 
' 1ı:ı11 ~ıllarınJa yeni bır hızın ele n. 
lınarali oımdlye kadar l~llOO kadar kö· 

yün etUdlerl yapılmıştır. 

Ziraat okulları 
Ziraat alanında meslek bilgisi veren 

ve )'Urt içinde ziraat bilgisinin yayıl
masına çalışan miıesseseler dört kısmı
dır : 

a) Yüksek meslek! bilgi veren Yllk-
11ek Ziraat Enstitü.!'U. 

b) Ziraat Alet ve makineleri tcknl • 
kerlerl yetiştiren ziraat makineleri ih
tisas mektebi. 

c ı Tekniker yetiştiren orta zira.at, 
veteriner ve orman ve makinist mek
tepleri. 

ç) Köylü çocuklarına pratik bilgi ve
ren çiftlik mektepleri ve eğitmen kurıt
ları. 

1933 tl;l kurulan ve beş fakülteye bağ
lı 33 araştırma ve teknik enstitüsUıı -
den mUrekkep olan Yüksek Ziraat Ens
titüs:ı yurdun ıhtiyacı olan yllksek 
meslek elemnnlannı yetıııtirmektedlr, 

:Müessese 1940 ta 37 yUksek orman mü
hendisi, 68 \'eteriner hekim \'C 44 yük
sek ziraat mühendisi yetlştlı·mfştır. 

A) nı ) ılda rnti.!'Sesenin ziraat fakllltc
slne 86, veteriner fakUlteslne 77, or • 
man fakllltesine 50 olmak Uzere ccm -
an 213 talebe alınmıştır. Her Uç faklll
tenın bguUnkfi talebe mC\Cudu '150 dir. 

Memleket':! !Uzumlu ziraat tııet ve 
makineleri mütehassıs elcmnnlannı ye
tiştirmek maks&dlyle 1941 de Anknra'
da bır ziraat a.tet \ c makineiert ihtisas 
mektebi açıl n:qıır. ı.ı Pkte;l oı ta ziraat 
mektepleri rr.c:ı.unlarır:ı aı.r. T·'l•ebcsl 
henilz 55 dir. 

Ayrıca Adıt1o1'da r.ir l:ü llk rı•n.kinlst 

yetiştiren bir ziraat mnklnist mektebi 
vardır, 

Bursa, İzmir, Adamı.. ve İstabul'da 
olmak Uzere dört orta ~iraat mektebl 
vardır. Birer örnek çiftl!k içinde kurul
muş olan bu mekt pler mil abaka ile 
orta mekt.!p mezunu alırlar. Bu mek
teplerden b,ı rı:ne 97 genç mezun ol • 
muş ve 18.i A' nç m :,•ı·, E:l'P y~uiden 

kaydvlunm ıı;tı.r. Bun'2rdan \,ıışka Pr .. 
lu \'e Burı:1.• ,•ı:ı olnııık lızcre iki orman 
oı ta mekt,.lıi vardır. Bunlara d!l orta 
nıelctep mezunları alınır. İstanbul da 
hlr hayvan sağlı it mektebi bulunnınk ta 
olup buna da orta mektep mezunları a
lınır. 

Örnek çlftliklerimlzde kurulan mek
tepler çiftçi çocuklarına pratik zlrruı.t 

hllglsl öğretmeğı hedef rdinmıştir. Bu 
meJctepler geçc'n yıl lcurulmağn baş -
lanmış olup ı k mektep Manisa ~:-nek 
tiftllğlndc açılmıştır. BUtlln devlet 
çiftlıklerinde böyle mektepler açılarak 

çok miktarda köylli çoeu(;u yetişllrll· 

mnsi tc:in hazırlanılmaktadır. 
Vekillil< köylliter, çif~ller ve ziraat 

teknik elem'lnları için tllrlil neşriyat 

yapmakta ve b.ınları bedava dağıtmak
tadır. 

Ziraat mahsullerimizin her ttirlll be
Ul.d .n korunması için hazırlan n kanun 
Bıivlik Millet M"rlislnden çıkmış ve 
tatlıik snh'lsımı ~lrmlşlr. 

Bu kanun çift<:I mallarının en kısa 
yold:ın ve en lırıı!lk ş klllerd konın

ll'?'lsını 1.·r- 7.!lrl\r ı;:-ör<>nlerl'I zararları • 
mn tnzMinlni emniyet altına almakta • 
dır. 

~~,...._.nrn.

nu-day 
bu<Yday 

Gök 

sıı.tın alan 
satı-n millet 

• 
df': toprak ~ibi, 
gibi vatandır. 

millet, 
.oldu. 

deniz 
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Sağlık en•titülerimizin kuı bakıtı görür.:i§Ü 

DEVLET SIHIYECiLIGİ VE 

SAGLIK 
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ISlfRIMIZ 
111111111111111111111111111111111111111111 

urdun •atlık ve Jçtıma! yardım tılerinin on yedi >,l önce yapılan ve çi-y silen devlet aihlyec1lltt programına uygun olarak durmadan ilerlediğini bu
aün de sevinç ile görmekteyiz. Geçen bu yıllarda yurt kaygusu kadar, sağlık 

kaY&U8U. )'&§ama sav&§ı da eevglll halkımız ve yurttaşlarımız arasında kuvetıen
ln1t ve tekAmlil etnilşlir. Hele yenJ yeti ıen ve yetişmekte olan cümhurlyet ne
auıert arasında aağlık bilgileri artmıı, sağlığı koruma ödevleri Adeta milli bir 
bD'lAll haline gelmiştir. Bugün Türk ço cıığu sağ' lığın kadrin! biliyor, onun ko -
runmuı için gerekil tedbirleri alıyor ve uzun Y&§amanın sırlarını öğrenmeğe ça.
hfıyor ve mektebinde, evinde bunları ta tbik ediyor \'e başarıyor. 

Bug-llnkU nesil içinde sıtmayı artık 

bult bir hastalık gibi gören k imse kal
mamııtır diyebiliriz. Yurdumuzda on 
bet yıldanbcri yapılan ve hA.IA yapıl -
makta olan sıtma sa\'aşı, bu hastalığın 
n e önemli bir Afet olduğunu herkese 
anlatmıııtır. 

Bugün sıtmadan kırılan nüfus olma- , 
dıit clbl, kapısı kapanan ev de yoktur. 
Köylerimiz birer harabe haline gelmi
yor. Aksine sıtmalı bölgelerde doğum
lar çofalıyor, ölllmler azalıyor, doğan 

<OCUkların yaşama şansı artıyor. Bura
l arda refah, bayındırlık ve saadet göze 
prpıyor. 

Son cümhurıyet yılında sıtma müca
d ele bölgelerinde 4,450 köy mllrakabe
l'• alınarak buı alıırda 2,445,772 nlifua 
mücadele doktorları tarafından muaye
De edilmiş ve bunlar arasında 115,683 
aıtmah metodlu tedaviye alınmıı.ıtır. 
Sıtmalı bölgeleıde konıyucu tedbirler
clea olarak ve klıçllk s1y usultl ile bir 
)'11 lzlnde 107,861 metre uzunlukta ka
nallar açılmıı ve 3!1,796 metre eski ka
nal temlzl .. nmi• ve hlikUmetln muhte
ıu dairelerinin ç lışm9Jarı ile de 10,401, 
462 metre murabl;aı bataklık kurutul
mWJtur. 

Bir kısım yabancı l!lkelerde bugünkü 
harp vaziyeti dolayıalyle sıtma müca
leıl için kinin tedarikine imkAıı bulun. 
madıl't halde cümhuriyet hUkUmetimiz 
lıalkın kinin ihtiyacını vaktinde karşı
lamak Uzerc tedbirler almış ve yurdu, 
FUrttqlan klnlnslz bırakmamak sure
tiyle hal't sıığlığının ne kadar deterll 
oldutunu lsbat etmiotr. Son yıl içinde 
d evletin ıııt alı bölgelerde dağıttığı pa
ruız kinin miktarı on tonu geçmekte
d ir. 

Sevgili yurdumuzun nllfusunun çoğal
masında, istihsal kudretinin artmasında, 
ber tarafta az çok görtllmekte olan ba
yındırlık, refah ve saadetin belirmesin
de, on b ı yıldanberl yapılan sıtma mO
eadelesinın önemli bir payı olduğuna 
fUphe edilemez. 

Trahomlu bölgelerde çalışan mU
cadele teşkiUıtı, >:ıllardanberi 
yaptığı çalııma ile buralarda 

"'1 lçtlmat Afetin halk arasında yayıl
maaına meydan vermiyor, hasta olan • 
lan dlepanaer ve hastanelerinde tedavi 
ediyor. Buralarda artık "körlllk,, gibi 
- 1'UyUk faciaların önüne mllmJI ol-

Sınat ve içtimai Muavenet 
Vekilimiz 8. Hulu•i Alata§ 

maktadır. 

Son yıl içinde trahomlu mıntakalarda 
120,696 yurtl.&§ muayene edilmiş, ha.ıı
talıklı ole.nlann gözlerine 5,311,220 i -
Uı.çlanma tatbik olunmuştur. Buradaki 
trahom dispanser ve hastanelerde 
13,679 kUçUk ve büyük göz ameliyatı 
yapılmıştır. 

F'rengl nisbeten çok olan yerlerde 
acnelerdenberl çalışmakta olan mlica
dele memurları, bir kısım bölgelerde 
haatalığın tamamen önüne geçml1,1ler ve 
hastaların hepsin! devletin kararlaştır
dığı edavl usulüne göre tedavi etmiş -
lerdir. Bütün bu bölgelerde frengi ila.ç
lllrının maaratı devlet bütçesinden te
min olunmaktadır. 

Frengili bölgelerde yapılan devamlı 
mUcad le aayaalnde, buralarda "ılJ ·tik., 
kr durdurulmuş, vakitsiz doğ' ımların 
ön!lrıe gcçllmtı ve frenıı:ınln soy ve so
pa olan fena ve yakııııksız tesırlerl kal. 
Jtarak keyfiyet ve kemiyet nokta.,ınd...uı 
nı.fusıımuza m lsbct bir g ı şme lmkA.
nı \'enlmlştir. 

Yurdumuzun son yıldaki ııhl duru • 
mu tamamen normal d necek haldedir 
sarı ve salgın hastalıklardan bir kısmı, 
yerlerinde alınan tedbirler ve lcabeden 
qılar sayesinde hemen söndUrülmllf • 
tar. Ötede beride bazı yerlere münha
aır bulunan bazı hastalıklar, bütçenin 

ııııırııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,ıııııırıııııııııııııı 

İnhisarlar geliri 31 milyondan 
42 milyon liraya yükseldi 
B u satırlarda belirteceğimiz çalı§· 

malıır, 18 inci yıldönümUnU kut
ladığırnız Cllmlıurlyetimizln 

GUınrUk ve İnhisarlar Vekilliği. yoluy
l e elde ettiği başarılardır. Bilindiği ü
z ere bu vekllliğin çalııımal arı gUmrUk 
ve lnhlııarlar olmak üzere iki bö!Umde 
toplanma:ktadır. 

Gümrük itleri 
CUmhurıyet hlikümetlnin s iyaseti C. 

H . P. programiyle ve a na yasamızla 
çlzllmlttlr. GilmrUk \'Ckilllği, g ümrUk 
v ergisinin aaıl ve mllhım rol ve va zife
sini yerli mahaulU. sanayii, bir kelime 
ile milli lktıaadı korumak olarak ka -
bul etmlıtır. 

lkt.ısadl ist ikllle sahip olan ve malt 
bakımdan devlet hazıncsi için mühim 
&eJir cetiren gümrllklerlmiz 1932 yı -
Jında '8.108.711 lira iken her yıJ arta
rak 1938 de 77.988.9'5 liraya çık.mı§ -
tır. 

Avrupa'daki üVB§ın tesirleri altında 
memlekete gıren mıUların yekWıu a
zaldığından bıa miktar 1939 dan b&§lı· 
yarak oldukça azalmıştır. Fakat ta.bil 
olmıyan tartlar altında bu azalışın du
racağı Vtı cene yllkselecegine hiç şup. 
he yoktur. Geçen yıla kadar tamanuy
le serbest olan ihracat eşyaları üzerıne 
konulan % S gtimrllk vergısi de diğer 
yandan bu noksanı karşılamaktadır. 

Yalnız ıunu §llkranla yazmak lazım. 
dır ki gUmruk gelirlerinde :fevkala.de 
haller yüzUnden miktar itlbarilye gö • 
rlılen azalışa karıı girecek ve çıka • 
cak mallar hakkında hükümetçe alınan 
tedbirler, yabancı devletlerle yaptığı • 
rnız anlqmalıır gösteriyor ki gümrük 
sıyasetimize tamamıyıe hAkimiz ve buh
ranın tesirlerinden korunmU§ bir du -
rumdayız. 

<.."ümhuriyet hükllmetiınlzln feyizli ve 
verimll İ1Jlerinden biri de lnhisarlardır. 
Yurdumuzda inhisarlar, tütün, ispirto 
ve ispirtolu içkiler tuz ve barut gibi 
dört mühim maddenin yapılma, istih
sal ve satışını ld3.re etmektedir. 

Her biri ayrı ayrı mlihlm birer gelir 
kaynağı olan bu maddelerin inhisarları 
cümhuriyete kadar, e\'elce yabancılar
dan alınan borç paraların karşılığı ola
rak gene yabancı müesseselere bırakıl
mıştı. Az zamanda çok para kazanmak 
lıırsiyle çalı1Jan bu yabancı şirket ve 
rnllesaeseler karşı hüklimctimlz lnhl
sarlarla devlet hazinealne bir gelir te-
mini dllşüncesinden ziyade halka hiz -
met etmeyi llstün bir prens p olarak 
ele almıştır. TUtlln rcjlııi Meli hA.la. or
ta yn.slılnrımızın bile kafalanndan sıy
rılmıyan ac. hatıralar yqatmakladır. 
Cümhuıiyet inhisarları eski devrin 

kötll hatıralarını silecek blr ciddilik i
le işe başlamış ve bu maddeler ü?.erln • 
deki inhisarları memleket için en fay
dalı bir dunıma getırmll}tir. 

1 MeııelA tlltUn tıılnde köylU dııiml bir 

~kAnları ve sıhl te:ıkllAtın tekAm~ 
nlsbetlnde yavaş yavao kaybolmak~·: 1 
dır. 

Elratımızda harp felAketlne uğrıyan 
ve sefalete dlloen ve bazı sari ve salgın 
hastalıklara mA.ruz kalan komşu dev
letlerin va?.iyeti gözOnllnde tutularak 
hudut ve sahillerimizde alınan sıht ted
bırler sayesin le yurdumuzun yabancı 
eli rden gelebilecek hlStalık \'e salgın
lnrdan korunmaınn~ çalışılmı,,tır. 

Bu yıl b 1J hrlml?.d sonbahara doğ
ru görülen VP b r salgın yapmak ısti
d dında bulunan kızıl vakalarının ya
p lan s ratll ve c zrt tedb r CT .saye in
de ön ne geçılmlş bulunuyor Ankara 
ı:ı hrınin mııht 1 f } rl rinde açılan qı 
istasyonlarında 20 000 den fazla kızıl 
a ısı yapılmı1Jtır 

CUmı,triyet.in yUkMk bir mUeuesl o
lan ve koruyucu aathk materyellerl ha
zırlıyan ''""-rkn 'Hıtzısınhtt Mlleasese

<Sonu 11. inci sayfada) 

Gümrük ve lnhi•arlaT Vekilimi:a 
B. Raif Karadeniz 

surette aydınlatılmııı ve ona yetiştıre
cefi tUtUnU iyi satabilmesi lçln maddi 
ve m&nevı yardımlar yapılmıştır. İ§le
me ve bakım evlerinde, fabrika ve a t el· 
yelerde ve tUtlln harmanlarında yapı

lan fenni islıUılarla ve değ'lşlkllklerle 
mahsullerin vasıflan yUkselmtıı, pahası 
artmıştır. 

· CUmhlU'iyet hUkümell, lııt.idal ıııad • 
deai bakımından memleket ekonomisi
ni ve alkolU bakımından umumi sa.ğıı

ğı ve milli müdafaa ihtiyacını ilgilen
diren ispirto lulıısa.rı bir yandan menı-
1.::kette çok içilen rakının fennt ve sıhl 
ııartıar allındıı yapılmasını temin etmiş, 
diğer yandan da alkol derecesi dllşuk 
ııarabı bir halk içkisi yapmağa çalı11 • 
mıştır. Bu arada ı.ıaraplık Uztim yetiş .. 
tırmek Jçin bağcılığı da korumuştur. 
l 9:i!l ten 1940 yılına kadar olan yedi yıı 
içinde yalnız inhisar oarabı satışları 
218 bin litreden bır milyon litreye çık· 
nııotır. 

Yüksek dereceli içkller sarfıyatını a
zaltmak için blrıUlın bol yapılması ve 
ucuz satılması da başlıca bir iş olarak 
ele alınmıştır. :uıra sarfiyatı 1940 yı • 
lında 8 milyon litreye çıkmıştır. 

İdare aynı zamanda şimdiye kadar 
clıı.ıardan SC'len (malt hülı'ısası) nı da 
yaptırmağa b!J§lamııı ve pıyasaya çı • 
karmı§tır. 80 dereceli ve tabii esanslı 
inhisar kolon,Ynlllrl da halkımız tara
fından aranılan bir madde olmuştur. 

İnhisarlar idaresi, yıllara taksim e
dılmtıı muntazam bir prosramla tuzla
rı tennl vasıtalarla cih ızlıındırmış vo 
sıhl şartlarla verimlerini arttırmıştır. 
Bugün bilhassa mutbak ve sofra tuzla
rı da en iyl vasıfta olarak Çamaltı'nda 
istihsal edilmekte ve satışa çıkarılmak-
tadır. ' 

.Miııt bir müessese olan inhisarlar ça
lıştırdığı işçilerinin sağlıklarını da göz 
önünde tutmakta, fabrika ve atelyeler
dc onların sağlık lhtlyaçlarına uygun 
tesisler yapmalttaclır. Çocuklu anaların 
kaygısızca çalışal.ılmeleri için de ted
birler alınmıştır. Ayrıca ııızııere be • 
dl\'L\ sıcak yemek clağıtılrnaktadır. 

İnhisarların blrlt'ştlrılme tarihi olan 
1933 yılındanb rl inhisar maddelerinin 
hiç birinin s tıı flvatlarına zam yapıl
m dığl ve hattA bir kısmı lndlrlldığl 
h ide safi g 1 r ) Ukselmiş ve 31 n llyon 
l r dan 42 milyon liraya çıkmıııtır Bu 
mlkt ra Batı bedPllerlne katılan milli 
m ld:ı.faa vergisi de konulunca lnhls:ır

lar geliri 130 milyon lirayı bulur 
Devlet k4.rınuı b şte birini bulan btı 

rakamın cllmhurlyetten önce yabancı
lar& olan borçlarımızın bir kısmını 6 " 
demete ancak yettiği gözllnUnde tutu
lursa )'&§adıtımız devrin deleri kendi• 
lifinden çıkar. 

-·-
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Maliye V ekilimiz 
B. Fuat Ağralı 

D enk bütçe politikasına, bUyUk 
bir titizlikle bağlı bulunan Cilm
huriyet maliyesi, cUmhurlyetin 

17 inci yılını da, bu politikasının verim
l i eser leriyle doldurmu:ıtur. Dünyanın 
d tizenlni altüst ed n son harp yüztln
d en, bütün devletlerin bütçelerinde, 
mıııı müdafaa fasıllarının nasıl kabar
dığını biliyoruz. 

Yurt mUdafaasına eşsiz ve emsalşiz 
bir değer veren Tüı kiye, ısüphe yok ki, 
m1111 müdafaa hi?.ınetlcrl için mUmkUn 
olan bütün fedakarlıkları seve ıeve 
yapmıştır. İııtiklal ve hüriyetımlzln ko
nınması, Türk ordusunun dalma kuvet-
11 ve hazı r bulunmasına bağlı oldutu i
çindir ki, Tilrk haznesi ve Tllrk milleti 
varını yoğunu onun hizmetine harca • 
maktan geri durmamıştır. Son cUnıhu
riyet yılı içinde, cUmhurlyet maliyesi
nin aldığı bUtlin mali tedbirler bu ga
yeye dönllktUr. 

Maliye V ckillığimlzin çalışmalarını 
gözden geçirirken, harpten evelkl dev· 
re ile, harp devresini b rlblrinclen ayır
mak IAzımdır. Ciimhurıyetin kurJhı -
ıundan 1938 yılına kadnr suren ılk d v
re, "denk bütçe, dUz •ın ödeme,. pren
sibinin en başarılı tıılb~katlyL g çnıi"
tlr. Mlltemadıyen kuruluş \C lnlti -ıf 
halinde buhıııan T •rk ve nln ma:ı h 1z
Jıcsı de deva.nlı b•r il "'eme gt,c;termış, 
gel.rımız ve masrafımız den bir § kil
de artmıştır. 

F'\lrat 193!> da çıknn ve ne kadar 
sürect>ğl ha.in kestlrilemiyen harµ. tn· 
l>ıt ıarlları altüst etnrnı•ır. Bu bUyük 
ve cihan ölçUstındeki değlşikll~in her 
'1'1!mlekette ı ıçıu;nı ... M. b•>:lic de. mn
ırı.ıvazenede lı:ızı d~l" ~ılcıt1'Jere ihtiyaç 
göstereceği gayet tabii icli. i1Jte bu yliz
ıjı-n bu lkin::I d · vreye milli m 'ldMRa 
finansmanı e11fhıun diyoruz. 

Mim mUdafaamızın fe\'knlAde ihti
yaçlarını karşılıımak için sarfedllcn 
g<ıyretler, 11139 da başlamış deıtl lir. 
nahn Önce hazırlanıp tnlollf rlfül'O prog
ramlar V:'\rdır. Ancak, harp ba lndık
tan sonra bu ga\T ti re dah~ fazla hız 
vermek le b tmt tir. Fakat, yeni lhtl
yaçlRrın t n'inl yeni 1 r kayu kl lrı-
na lh•iyaç göst rir c n drvr de, 
mevcut g liri r artmak durrun, 
aksine a:ı:alm ğıı b'i"llamı tır. B ~ııca 
8"1lr kıı.Ynaklar mız nn b rl ol:\n m
Tllk ve gümrllkte alın n mı ım le ve 1 
istihlAk vergileri hasıl tında. harpten 
ev,.lkl en ııon nor "' yıl nlıın Hl'>~ Yl· 
lına naıo:aran rn3q da r;; 29. Hl40 ta 
% 50 bir eksilme olmuş, bu suretle fev-

kalA.do lhtıyaçlıırın ka.reılığını temin
den bqka bir de bu eksilişi önlemek lı'ı .• 
21m gelmiştir. 

F evkalAde ihtiyaçları , fevka\fl:!e 
tıartlar lttnde k&r§ılamak de
mek olan harp finansmanı, za-

ruri olarak bazı fevkala.de tedbirlere 
b&§ vurulmasını lcabettirir. 

1) yergileri arttırmak, 2) kısa ve uzun 
vAdell istikrazlar yapmak, S) asgari 
hadde kalmak ~artiyle nakit tedbirleri
ne müracaat etmek gibi. Diğer taraf -
tan harp finansmanı hıırp ekonomisi 
tedbirleriyle birlikte yürlltUlmek l-izt!ll· 
dır. Para kıymeti lizerlnde mllessır o
lan teşebbUslerin tesirini, de\'let Iatik
razı yoliyle halk elindeki paranın isti
fade mevkiine konması, fiyat kontrolU 
ve icabı halinde lstih14.k tahdidi gibi 
tedbirlerle kolayla,ştırmak zarureti \'Ur
dır. 

Halkımız hararetle ta •arrul bonom alıyor 

ı,te bJtün bu vaziyetlerle birllkla 

mllll paranın değerini korumak mak
sadı gözönünde tutularak, milli mllda

faamızın finansmanı lçln lcabeden ted
birler ıu yollarla alınmııı bulunmakta
dır : 

1) 1931 yılındanberi girişilmiş bu -
lunan geni3 ölçüdeki vergi hafifletme
lerine son verilerek 1940 ve 1941 yılla-

rında muhtelif vergilere zam ya.pmak 
zarureti hasıl olmuştur. 

2) altın terbini karşılığında Cllmhu
rlyet Merkez Bankasından 250 milyon 
liraya kadar avans alabilmek için ka.
nunt saU!.hiyet alınm11tır. 

3) En çok blr yıl vAdell bono çıkar
ma aal!Uılyetı 1940 ve 1941 yıllarında 
bir milyon liraya çıkarılmıştır. V e ni
hayet, halkımızın yilkaek vatanıever
lik duygularının tezahUrüne yeni bir ve
sile veren tasarruf bonolannın çıkarıl-

1 Bugün 96.155 genç 
yurdun her köşesi nde 965 kulüp ve grupta 

beden terbiyesi yapıyor 

Beden Terbiyesi Mükellefleri geçit töreninde 

ması suretiyle; bir "Milli MUdl\faa ı.. 
tiltrazı., yapılmıştır. 

C Umhuriyet maliyesi, bugUnUn 1· 
cap ettirdiği tedbirlerlDl alır .. 

ken lllm ve tecrübenin çlzdiji 
esaslardan ayrılmamıııtır. Verııf kay " 
nagı ile yalnıs daimi masrafları ve 
borçları değil. bir kısım fevkalAde ih-
tiyaçları da karşılamıı ve eskJ devir • 
lerde olduğu gibi maaşların ve mutat 
masrafların ödenmesi için istlkru yo
luna gitmemiştir. Demlryolu ID§&atı gi· 
bl verimli hizmetlerle fevkalAde mlllt 
mtida!aa ihtiyaçları için ise dahlU is
tikra?.a müracatta mahzur görmemlı.ıllr. 
Slltlhlanma ve malzeme finansmanı i
çin İngiliz kredileri gibi bazı yabancı 
krediler temini cihetine de gitmlııse de 
taksitleri, ihracat maUarımıF.la ödene
cek olan bu kısa vAdell kredileri, hig 
bir zaman eski istikrazlara benzeteme
yiz. 

İşte bu JUzumlu ve mAkuJ vergi ve 
kredi politikası sayesindedir ki, cum
huriyet maliyesi bugüne kadar adi bUt
çe tevazünU içinde masra!lan munta
zaman ödemek ve taahhUtlerlnt vakti~ 
de yerine getirmek suretiyle devletin 
mali itibarını korumağa ve halkın ha
zineye karııı olan gUvenlnJ arttırmağa 
muvaffak olmuştur. YirmJ beı milyon 
liralık taıJarnıf bonolarının iki ay gibi 
kısa bir zamanda satılması ve istikraz 
h ddlnin 50 milyon liraya çıkarılması
ns lmktln el vermesi, halkımızın yllk· 
sek vatanseverlik duygularının bir te
vıhUrU olduğu kadar, hazineye el11n 
g !\'eninin açık ve teşekkUre değer bir 
d il lını trşkil etmiştir. 

8 utUn kıı.nunlarıınızın konulma -
sında ilham kayn ığı olan Cılm
huriyet Halk Partisinin ana 

kurumunun tarihi vazifesini tamamla· 
dığı 19 S yılına kad tr her tUrlU yardı
mı gören spor teşekkullerl bu arıa pren
sibin tesirlerinden faydalanmışlardır. 

Maliyemizin, halkın bu kıymetli gü
venine ve milli varlığın korunması ve 
yllks lme.cıl yolunda gösterdiği asil fe
d3kfırlık duygularına dayanarak, gele
bilecl"k htr türlO g{lçlllkll"ri de karııı • 

I ~:~ak lmk~mnı bulıı.cağında 1Uphs yokJ 

ı_:· pro,,ramında Tilnı: gençllğlnı yeti tır

mck mevzuu en geniş ve en önemlı ye. 
rl tutmalttadır. •'Turk gibi kuvetli., eö
zUnU asrın icaplarına göre yetiştirilmiş 
l.ıir gcnçlıkle bUUn d ınyada slirlıp gi -
den bir atalar sözU halinde bırakmak 
ve nihayet sağlam temellere kurduğu
.muz cumhuriyeti ebedi kılmak llzcrin
de durulan milli bir dA.vadır. 

Tarihin yazılmağa başlandığı ilk 
gUnl rindenberl topyekfın •'apc.rcu., bır 
millet oldutunu dalma gö t r.ni olan 
ve bu kudretini tarih boyunc ı Cl vam 
ed n s \'8 larında d 1 manlarına bile 
ka ıl et r~n Turk milletin n vnrlı~ını 
s ğlık kudret ve kuveUe gelecek yUz 
ve b·n yıllarda koruyabilmesi hiç D p
he iz gtivenillr bır geuçl ğe dayanmall
la kabildir. 

İşte bunun içindir ki cUmhnriyeti -
mlzde sağlam katalı ve vUcudlu bir 
gençlik yetlştlrmeğl hUkümet, idaresi
nin ana prensiplerinden saymıştır. td
maıı ittifakında.o batlıyarak Ttirk spor 

Fakat llmt anlamiyle gençlığln vll -
cut terbiyesi işini Cümhuı1yellmiz 1938 
yılında yüriırlllğe giren Beden Terbiye
si kanunu ile ele almış bulunmakadır. 
nu kanunla bir oyun ve eğlence mev
zuu mahiyetini g"çlrcn ve •'spor., kell
meıııyle hUIAsa eclılen memleket d1\'a
sına ''Bedt'.'n Terbiyesi.. kelimesini kat
mış ve bu önemli işin işletmesini ve 1-
dıresini bir huk•lmet mıkamına "Be. 
d n Tuh yesi l."mum }J ıd 1rlılğti,. na 
\'Crmi tir. 

İki buçuk yıllık bir çalı ma h yatı 
b ıl ınaıı Beden Ter'bıyesı t:mum M 1d ı.r 
lüğtı belki kurulma \'e dilzenleme dev
resini geçirmek üzeredir. Ge n b·r 
c!lr.llıuriyet l,lı içinde Bcd n Terbly si 
kanununun emrettiği işleri ba :ırmak 
yolunda çok çalı§ılmış \'e verimli neli· 
ccler alınmıştır. 

Beden Te .. blyesı kanunu Beden Ter
biyeal Umum MUdUrlllğllne bir yandan 
mevcut spor faaliyetinin milletler ara-

sı nizamlara göre idaresi vazlfesınJ 
verml§ir. Bir yandan da bazı yurttq
larımızın beden terbiyesJ ve sporla hlO 
uğra,,madıklarını dilııllnerek onlar için 
mlıkellefiyet koymuştur. 

Kanunun ı<por faaliyetinin idaresine 
datr olan emri kurulan on federasyon 
dairesi \'asılası ile yerine getirilmekte
dir. Bed!!n Terbiyesi kanununun tat -
blk § klınl ı-ö~tcrlr nizamname ile b~
dt'.'n l rbıyesl mlııı;ellefl rl ıçin me b rl 
ep rlar arıısın11 l~onul n : atı ılık, ııt -
letızm, su sporları, d cılık ve • ynk
çılık ıle arazi bılgl l \'e tatbıK 
ne lan lzcılığe bt'has ön 
rek b.ıtlliı sp ır ş ıbel rlnln r.1 :ı

lnn böl rler nr ınd'l .>' pıl ıa • dıı:. 
Bu mlısnbakahra gl,.en lhtiyııı1 spor
cunun sayısı bu bir clımhuriyet yılında 
geçen }'lllarıı. n:ız..'lran '"'0 50 nt11betinde 
artmıgtır. Yapılan mllsabn.kalnr da bu 

(Sonu 10. uncu sayfada) 
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Milli Şe/imizin Yapı Usta Okulundaki tetkiklerinden bir görünüş 

Maarif işlerimiz 
hızla ilerliyor 

C Umhuriyct Maarifinin geçen yıl

lara kıya.slanamıyacnk dcrC'ceyl 
bulan gelişmesi, kutladığımız 

bayramla kapanan bir Cümhurlyet yılı 
içinde daha hamleli bir devir geçirmış 
ve daha verimli sonuçlar alınacak bir 
yola girmiştir. 

G niş bir sahada bilgiye susamııı ve 
hen lz kanmamış olan TUrlt milletine 
kUltUr hayatının icap etUrdiğl bUtUn 
nimetleri vcrmlye çalışan Maarif Ve -
kllliğlnln bir ~'lla zor sığan bUyUk ça
lışTl'alnrını okuyucularımıza aşat'ldakl 

ıı:ıtırlnrln kı.,aca \•ermlvc çalışncnğız : 

Talim ve terbiye 
Geçen yıl okullarımızdaki bütün ders

ler teker teker ele ııtınmııı ve gerek kl
ıtap ve gerekse okutma mc.todır.rı bakı
mından mlımkUn olan ısltı.hlar yapıl -
mıştır. İlk okuldan ltlbnrcn tUrkçe o
kutma Iııine önem verilmekte ve açılan 
nnlsabak !arla iyi kitaplar teminine ça
lışılmaktadır. Edebiyat derslerinin de 
:ihtiyaca uygun bir duruma &etlrllmcsi 
çalışmaları devam etmektedir. 

Hazırlatılan bir gramer kitabının a -
~!lkalılarn gönderilmesi suretiyle açı • 
lan bir anket sonunda Ankara'da bU -
yUk bir komisyon toplanmış ve gramer 
işi üzerinde esaslı bir tetkik yapılmış
tır. 

MntC'mo.tlk ve toplanan kongreden 
sonra coğrafya dcrslC'ri kitapları üze -
rinde de tetldkler yapılmaktadır. Tarih 
kitaplarımızın tam okul kitapları ha -
~ine getirllmr'll ve mevcutların öl)'ret -
men kitabı olarak bıraltılmnsı karar • 
laştırılmıştır. 

Okullarımızda yabancı dil derslerini 
muayyen kitaplara bırakmak yolunda -
ki usul bırakılmış ve bir çok dillerde 
kitap serileri hazırlanmıştır. Geçen yı

lın en önemli çalışmaları arasında bir 
teknik öğrC'tlm kUtllphancsi kurulması 
tşl de vardır. 

Yüksek tahsil ifleri 
Mnnrit V ekilllğlne bağlı yliksek tal1-

ıil mllcsııeselerlnde talebe sayısı geçen 
yılda çok artmıştır. 'Üniversitenin 1933 
• 1934 drrs yılında 3231 talcbC'sl var -
ken bu rnkıım 1939 - 1940 da 7132 ve 
1940 • 1941 de 8045 l kulmuştur. An -
\mra'dnl<I yUksck tahsil mUcssesclcrln
dc son yılda 3500 talebe bulunmuştur. 

Eu mUhlın maarif meselelerimizden 
biri olan terimlerin tesblti işini ge • 
çen yıl üniversitemiz llzerlne almıştır. 

Matematik, fizik ve kimya terimlerin
den bir çoğu şimdiden tesblt C'dilmlştir. 

1040 yılındnn ttlbarC'n halkı a~dınlat
nınk llzere tertip edilen llniverslte haf
tası ç'llışmnlanna bu yıl da devam e • 
d imiş ve h:ıfta Diyarb:ıkır da kutlan -
mış•ır. 

fnıuı '>ım :ı:ın dayandığı <'~aslara ve 
Cllmhurlyet rejimlınizln prensip!Prlnl 
yUksck tahsil gençliğine tanıtmak il • 
sere verilmekte olan (lnkıltıp tarihi) 

Maarif Vekilimiz 
B. Hasan - Ali Yücel 

dersleri bu yıldan itibaren (İnkıUl.p ta
rihi ve Tilrklye Cilmhuriyetl rejimi) 
dersleri adiyle genişletilmiş ve Unlvcr
sltede bu adla bir cnstitU kurulmuştur. 

Orta öğretim 
ÖğrctmC'Jl yetiştiren mllesscselerin 

kadroları ı:;'Cnlşlctilmlştir. Son seneler
de qrta öb-rctim kndrosunn girmek Is • 
tıyenlerln sayısı da artmıştır. 1940 -
1941 ders yılında kadroya giren mual
lim sayır· 874 dUr. Son aylarda buna 
150 oğrctmcn daha katılmıştır. 
Bnzı liselerde yeniClen şubeler açılmış 

ve Trabzon. Ankara Atatllrk, Erzurum 
liseleriyle Üs'klldar orta okulunun ya -
pılan bitirilerek burnlarda dersP b:ış -
lanmıştır. Kastamonu lise binasının 

nılihim bir kısmı da bitmiştir. 
GC'çen yıl Mnnrif ŞOrasınca tcsbit e

dllrn esa.qlara ı:;'lire Gllnen, M. Kemal -
paşa, Ankara dördtlncll orta okullan 
arılmıştır. 

Köy efritmenleri ve enstitüler 
Maarif V l'kllllğlnin aldığı kanuni 

tcdblrlerlf' cğitmC'n kurslarında 6.200 
c~ttmen yC'llştlrllmlştır. Bunlıır öğret

mPn ~l.lndrrill'rniyE"n 'kllyll'rdc kız. er -
kek Hiıl 012 kövlll ÇO<.'tı~nu yl'tlştlr -
mektedicirr 1941 drrs yılı b:uıında kur"
lard'.ln çıkan 1 !'>OO C'/; +mC'nlc bu yıl d:ı 
7 hine ynk•n ko• de okul ncılmış oın. 
cakt•r. 

G Pn vıl 'kl'lv rn'!titlll rinin 11nvısı 
l7 ''e <'ıkanlmı ıır B•ınh~n 14 ıınd"
Jıl 6 bin tnlı>bP 7.lr:uı.tr Vt' köye yarar 

( Sonu n nci sayfada ) 
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NAFIA ISLERiMIZ 
y urdunıuzıın kalkınma ve bayın • 

dırlasma işi C'umhurtyetlmizle 
)·aşıltır. Bu.,-.Unktl nafıanuzın te-

melleri, AtatUı le devrıntle MilU Şef is
met inönu·nun Başkanlık ettiği HükU· 
met tıırufından atılmıştır. 

Bu kuruluşta esas, modern teknik 
anlayışlara uy6ıın olan ve milli bUn -
~ eınlze aykırı L>'ılunmıyan bir nafıa sl
yas.:tlnin kabullı •;e bunun ylırtıtülmesi 
olmuııtur. O znınandanberi, bu umumi 
hatlar Uzeı inde yUrUyen naCıamız; de
mtryolu, yol, su. yapı \"e imar, C'lektrik 
gibi çeşitli nafıa htzmetlerı llzerinde 
bU) ilk çalı m:.ıl .r gostermtş ve ı.ıuıı 
ş fimizin işaretleriyle, bllha"sa bu hiz
metlerden demiı· yolun·ı ele alarak 
memleket için g-enlş bir dcmhyolu pro
gı amını tatbl.t etmek suı c•ı~ le büyük 
bnşarılarından biıını n emlekct ölçU • 
simde gerçek! lı miş V" ıı,ind bir ö
nemli nafıa si~ a NI olarak bilyu'k su 
dlivamız da gerçek! ı ri'mek yoluna 
girmiştir. 

Bu çc~ltll nnfıa hizmetleri üzerinde, 
dlinya hnı bi c;ıhıncı) a lrnd ır sarfedilen 
g'lyretırr, b ıy,llc f Pd<ıkA.rlıkları gerck
tırrı.lş İS" dr. ııoı ın 1 :ı tlnrın üstüne 
çıkmamış ve nııfıa fa lıy tlcı-ı on har
bin çıkmasına kadar bu yold:ı ~ Urtl -
mushlr. Son d ıt \ l r ı nın q kmı>sı ve 
bu h rb n ım1 \ e kaJ r t kip ettiği, 

g diş. n fın ı ı ınin y rmnesine engel 
olan bazı zorlulda ı n d na koymuş
tur Hele, mıılz n e b 1 ımından olan 
20 uklar, ycı il malz m~n n d ğer mal
zrm y rlnf' kon 1 ı ı. in aat usulle • 
rirln b ı • t r ı r + '1:l1 elde cdi-

" J'ması saye -
sin.d-. hail dtl'lll VC' h t' b r nafıa im;a
atı dm dunıh ıvarak z r ant rda T Irk 
teknik kabiliyetinin, g rçcklf'ştlrmesl 

im . n ı:r. ibl ı ı "m'"r' rı '"lf •mık -

.:-

tnki becC'I il mı ği bir kere daha kendini 
ı;-ö t rmlşl lr. 

Son iki yıl içind" dUnya şartlarına 

uyarak memleket bayındırlık iıılcrinl 
durdurmadan yüı Utcn nnfıamızın, Clim
hurlyetin on sekizine i yılındaki ba'.Jarı

larını sıı nl.ırkcn önce demlryolu çalış -
malnrımızı ele al hm • 

Biivtıl: i nönlı'n n ( Milli devlet için 
şlm ndifd ihtiyacı mım vahJct, rrıil

li müdafaa "e rr 1111 Rlyasrt meselesi, 
asırların mııhaı;salusı olan milli i!rük
H'ıt;n muh'lfazn ı m(''ltlrsidır ) dediği 

gl.indcnb ri de'lııQ ol•ı s ynsctlmlz, Türk 
mili ti ve Turk H ıkllm ti için yalnız 

bır nafıa konusu olarak lmlmnmı,,, ay
nı zamanda mi'li b tıınl lğilmllzUn bir 
sembolii olmuştur. 

İlk s nrkrde, biri An'knra'd::ın Slvas·a 
diğeri S msun·dan Swas·a doljru ol -
nıak Uzr•re iki istikamette işC' başlan • 
mış ve arkasından Kl\talıyn - Balıkesir, 

Ul•ık:,ın • Bo(;'azköy, Irmak - Filyos, 
Afyon • Karı.ıkııyıı. F'cvzlpaşa - Diyar
bakır, Sivas • r;rzurum lıııtıarında ol • 
malt llzerc mcmlc'kctln dlğrr yerlerin -
de inşaata geçilmişi r Bu hntlnrın ba
zılnrı bitırildikçe d1~er yeni hntlnrıı 
başlamak lmkllnı eldr cclılcrek, yeni de
miryollanmız memlrkC'lln en uzak nok
talarına doğru yayılmakta devam et -

Nafıa Vekilimiz 
B. Ali Fuat Cebesoy 

mlştir. Demiıy<.ıllo. ı uzı tamamlayıcı 

olan bu yayıl.r,ayı t min etmek Uzero 
ı;ıimdl iki bU) ük ı t ıet Uzerindç de
m.ryolu faali~ ti v u•r. Bunlardan bi0 

rl, Türk topra '1 rını omşu Irıık hu .. 
duduna b f.:lı) acd o n (Diyarbakır .. 
Cizre - Irak ı t ttı t ri de, EUızığ'
dan başlıy ... rak P~ u llluş ve Vn.n'ı ge
çerrk dost ve k <JJ İrn.n batlariyle 
btrkşccck olan (E zı(" - Van - İran) 
hattıdır. 

Diyarbakır - Cl:r.rc - Irak hattının, 

Diyarbaltır·dan ltıbaren (160) kJ!om<'t
rellk bir lcısmın.n ınııant1, hemen hemen 
bitirilmiş olup ılmclikl halde bazı mah
dut noksanını ının tamamlanmasına ça.. 
lışılmaktndır. 

Eltızığ - Van • İran hattına gcllnec; 
bu hattın EIAzığ·daıı itibaren Bingöl 
istMyonunn kad r olan (135) kilomet
relik bir kısmı tiz rinde çalışmalara 

başlanmı;, ve Muşa kadar olan (100) 
kilometrelik dlğ r kı mında da inşaata 
ba.şlıyabilmr'k üze-:-e hazırlıklara ge -
çllmlştır. Önllmlizdl" i yıl içinde, bu 
hattaki çahşTl'alıır Muş'a kadar llerle
mi'! bulun"cn'ktır. 

Bu iki esaslı istll •rwt UzC'rindekl ça,. 
lışmalarcl:ın b'lŞ'ka körrıtlr lıavr.amız l "" 
çln ISnC'mi belli bulunan beş kilometre 
tı7.'lnlul:'Undnkl Zonguldak • Kozlu kll
mUr hattımızın Kozlu'ya ulaştırılmıuıı 

için. b!llUn hnt llzC'rlnd" bUyük faali • 
yC'tlr çnlıRılmnktadır. 

liman ve yol İ§leri 

L iman lşkrlne gelince memleke. 
tin Ön(mll deniz kıyılarında Is • 
kcleler.n yapılması suretiyle ı,e 

başlanmış bulunmaktadır. Bu sene İ• 

çlnde bitirilen lsltelclerimlzin aayısı 

(8) e çıkmakla beraber, bu iıılerde ku\· 
lanılan inşaat uımllcrtnln şimdiye ka • 
dar bu yolda dılnyadn kullanılanlar • 

( Sonu 11 ınci sayfada ) 

Büyük demiryolları kö prülerimizden biri 

Türkiye İş basında 
-> 
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Şeker sanayilmlz dr feyizli bir yıl 

yaşamaktadır. FevkaUıde hallerin 1-
cabcttiı·diği geniş b!r istihsal çahşmll8ı 
devam etmektedir. Bu yıl da daha evel
ki iki yılda olduğu gibi memleketimi -
zln şeker ihtiyaçlarını en yllksek mik
tarda milli istihsalle karRılamak Uzere 
pancar ekimi yapılmıstır. Bu ekimden 
6-00 bin ton kadar pancar elde edilece
ği umulmaktadır. 

Şeker fabrikalarımız geçen bir cum
huriyet yılında Ustun bir istihsal ile 
kampanyaları kapamıı1lar, bu yıl da 
aynı çalışmaya hararetle devam etmiş
lerdir. Bu çalışma ile bu yıl 90 bin tona 
yakın şeker alınaca~ beklenmektedir. 

Maden işlerimiz 
Ereğli kömür havzamızda bUtUn o

cakların bir elden idaresi hakkındaki 

karar 1940 :)'llında tatbik edilmiş ve bu 
suretle istihsal duzcnlenerek arttılnl

mıştır. Garp lınyltıerl havzamız da 
esas Unltclcriyle htlk1ırnC't elinde teş -
killtlnndırılmış ve kömür satışları res
mi bir mUessese elinde birleştirilerek 
memleketin bilttin kömür, linyit ve 
kok ihtiyacı bu kanaldan karşılanmış
tır. 

Krom madenleı im'zin her tarafta a
ranır bir dün)a kıymeti olarak gittikçe 
ehemiyeti artmaktadır. Bakır maden • 
ıcrimlzin §U anda işlrr bir halde elde 
bulunmasının değeri bllyUktür. Demir, 
kükürt ve bC'nzeri maden 4ı1ctmclcrl • 
ml7. normal bir çalı ma hayatı içinde
dir. 

lktısat Vekilimiz 
B. Sırrı Day 

Küçük sanatlar 

Seyit Ômer'de yapılan araştırmalardan }.laden ara na '"~e~·"'"liz de pl!inlı ola
rak yUrUmektedlr. Yıl içinde Söğütö
zU'nde kömlir ve Adapazannda demir, 
Ttırııaı·da antimon, Göredc'de bakır 
sahalarında geniş çalışmalar yapılmış· 

Küçük sanatlar alanında, bllhaaaa 
n ve el tezgah dokum cıhğlnın dll • 
zenlenmesi için g niş tedbirler alınmış. 
tır. Bu tedbiri r bır yıı.ndan yeni tez -
gfilı, çıkrık. 'da!:ıtn.a i«ıni, diğer yan -
dan da eldtki t z :ın ve çıkrıklara iplik 
verme işini bir d ız n altına alarak bu 
tııte çalış3n Yatanı! !arın çalışmalar ... 
nı verimll ve memlekete faydalı kıl· 

mak yolunda alınmıştır. Bundan bıı§ka 
bu sahadaki tc •· ' •la"' 'ırl!"ln tı>dbirlcri 
de mühimdir. Şlırdi memleket doku • 
macılannın % SO nl kooperatifler içi
ne alınmıştır. Bn el tczgfılılarının umu
m! istihsali SO m iyon metreye yaklll§• 
mıştır. 

Ç evrelerlmlzl saran harp, buhran 
ve kararsızlık ~nlzi ortasıııda 

Türkiye kendi cUmhurlyetlnln, 
kendi öz V" bahtiyar dUzenlntn yıldö
nlimUnti tam bir çalışmıı havası içinde 
kutlamaktadır. Her yeni yıldönUmU bl
zlm !çın aynı zamanda gl'çen yılın bir 
muhasebC'slnden başka bir ııey değil -
dlr. 
İktisat Vekllliğimizln geçen Cümhuri

)"et yılı içinde knnunlann ve nizamların 
keııdi'!lne vazife olarak ayırdığı tııler -
dtın başardıklarını milletimizin gözleri 
önlıne 'koyaC'ağız. 

İktisat Vekilliği, bir yandan husust 
sanayi alanında kendisine dlişen vazi -
felerln başarılmasına çalışırken bir 

yandan da devlet sanayi ve maden 
proı,;ranılarının tahakkuku, sanayi ve 
maden işletmelerinin ldarC'sl, yeni ma.
dcnler aranması, iş kanunlannın tatbi
ki gibi asli işlerinin yUrUtUlmcslne de 
Uslltlln br gayret sarfetmlştlr. Bu l§le
rc içinde bulunduğumuz fevltallldc za
manın zaruri ktldığı işlC'ri de katmak 
ltızımdır. 

Devletimizin ana prensipleri çizil • 
mlı olan bir sanayileşme siyaseti var
dır. Bunlar ara.'!ında, yeni fabrikalar 
kurmak yolundaki çalışmıt'mıza dünya
nın bugtinkU durumu karşısında ara 
\•erilmlştir. ÇünkU dilnyanın en büyük 
makine satıcısı memleketler harp ate1l 
i~lnc girmişlerdir. 

Buna rağmen, halll mUmkUn olabilen 
bir l<ısım yeni tesisler harekete geçi -
rllmiş ve diğC'r taraftan ihtiyacın bas
kısı ile memlektte bulunması kabil o
lnbilen lmkl'ınlar ve vasıtalarla aanayi 
istlhsalleri çotaıtılmıştır. 

Milli fabrikaların ,alıımaları 
sunıcrbank ı>linde bulunan devlet sa

nayi şebekesi tam bir hız içindedir. Pa
muklu fabrikalarının istihsalinde ar • 
tış \ardır. Satışları % •8 çokluk glSı • 
tcrm,,ktedir. YunlU fabrikaların kumq 
y pmaları 312, :Merinos ipliği %7,0, 
kil n, battanı:ııe, valarıse '"'o 09 5 ve sa
tı,.lar da ort<ı.lama bir hrsapla % 29 
artmı tır. Aynı bankanın kundura yap
masında ham madde sıkıntılarına 

rağmen % 80 artış görUlmllştUr. Klğlt 
N.ll&yilmizde lfe % 13 artış vardır. 

BtlyUk demir ye Qellk eDdllıltı1mlsi.D 

merkezi olan KarabUk kombinasının 
milli lktısat ve müdafaa siyasetimizde
ki rolU ve ehcmiyetl gittikçe artmak -
tadır. tır. 

Sanayi mamullerinin ııatııı işini de ""'"""'"''""'"r tek elden idare etmek tf'ı.Iblrlerl alın -

ı
u • • •• ••• •••••• • • •••••••• •••••• .. •u•••••••••••••••••••••n••••••••••••••n•••••• • k ı · t• ı ld dilmiştir 

mııı ve ço yı ne ıcc r c e e • 

Y d 1 C • • HUIA.sa sanayllmizde ve maden tııle-ar ımseven er emıyetı rlmizdc içinde yaşanılan fcvkal{ıde za-
nıanlann zaruri gtiçhıklC'rlııe rağmen 

A nkara'da, Sayın Bayan 1nö -
nU'nUn koruyucu reisliği al • 
tında bir kaç yıl Bnce kurul 

muş olan Yardımsevenler Cemiyeti, 
aon yıllarda ve bilhassa cümhurlyetl • 
mlzin 17 inci yılındaki çalışmalariyle, 
TUrk kadınlığının lçtmal yardım saha· 
aında ne bUyUk başarılar temin edece· 
tıne en gllzel örnefl vermiıtır. 

Türk kadınlığını, yurt ve ordu biz • 
metinde tcşkilAtlandıran ve sulhta ve 
barpte kocasının hizmetine ortak olmak 
vasıf ve karakterini belirten bu çalış

malara, bu milli günUmilzde bir göz at
mayı ödenmesi lA.zım gelen bir borç sa
yıyoruz. 

Kurulduğu tarihlerde çalışmaları yal
nız Ankara içinde 'kalan Yardınısc'I: en
ler Cemiyeti bugUn yurdumuzun muh· 
telif köşelerine §etkatli yardım elini u
zatmıı bulunuyor. 29 vllllyet merkezl
mb.de Ye 82 kasada Yardımaevenler 

Cemiyetinin şubeleri açılınıııtır. 

Yardımsevenler Cemiyeti Uyclerl, 
başlarında koruyucu reisleri olduğu 

halde kendilerini seve seve yurt h1zme· 
tine vermişlerdir. Biraz aşağıda son 
yılın çalııımalannı rakamlara döktU -
ğilmliz zaman da görUlcce'ktir kl bu 
özlU çalışma Türk milletinin, TUrk 
ordusuna karşı beslediği saygı, sevgi 
ve inanın en güzel şekillC'rde tezahUrU
ne fırsat vermiştir. 

YardımscvcnlC'r Cemiyeti bir yandan 
kahraman Mehmetçiğe hediye toplar -
kcn, bir yandan d3 onun iç elbiselerini, 
gtlndelik vcrrrek, daha çok kocaları 

askerde ol:ın ~ok ul ve klmsC'r:iz kadın
lara d ktirm k ve onlrıra kazanma ve 
l aşama lmk nları hazırlıyarak iki baş
lı bir hl:ı:mct g8r n ktedır. 

Son bir yıl içinde bu şckUde Vt'rllen 
it Ucrttl on bin liraya yakla.şmı8t r 

Tardımaevenler Cemiyetinin, 7alaıa 

tam bir çalışma ve grllşmc havası ~
mektcdir. 

hamiyetli •;atandn!ılnrımızın kllçUk yar. 
dımlarına, iyilik ve hayır duygulanna 
dayanan çalııımaları, bir çok kollara 
ayrılmıştır. Bu nrndn dC'vamlı olarak 
60 fakir yurttaşa 15 linıdıın 25 liraya 
kadar yardım ynpılınnl<tn ve Ebedi Şe
fimizi kaybettiğimiz tarih olan 10 Son
t.,..srin tarihinde 150 fakir ailC'ye ya • 
kacak dağıtılmaktadır. 

Türk kadını ordu hizmetinde 
Yardımsevcnlcr Cemiyetinin te1kt -

!Atçı çalışmal:ıriyle, hamiyetli TUrk k ... 
dınlan 7000 pijamayı, 6223 nevresimi, 
3114 yatak çarşafını, 897 hasta abaaım 
parasız olarak dıkmiş ve orduya hedi
ye etmişlerdir. 

Geçen kış erlerimize hediyeler ha • 
zırlanırken gllnlerce pamuk to:ıdanm 

yutarak, cidden büyUk bir fe.ragaUa ça
Iıııarak kızlarının çehlzlerlnl hazırlar 

gibi özene bezene hediyeler hıızırla • 
mııılardır. Gerek Kı7.ılay eliyle gerek 
askeri posta numaralarıııa gönderilen 
ve bir heyet halinde götilrillen pamuk
hı, başlık, eldi\•en ve çorap mıktan 
06.586 p:ırçayı bulmuştur. 

Bu kad:ırla knnaat elmlyen TUrk ka.
dım Milli Şcf'ımzin sayın eşleri ha • 
mt rels Bayan tnonü da dahil oldutu 
halde, ınhiye d posunda yarın aziz top
raklarımız kin s ve s ve kanını döke
cek olan M elı'r etd in ilk yarasını sıı.

rnc:ık olan harp pak tlcrini, sargı bez· 
lerini bllyiık bir it na il h<ızırlar ve 
fl"ıç nmpull riri rfo'duı 'l. dlğ.-r ta
raftan ord ı h "' r<' ı t' ında fahrt 
hemşire kur!llaı ınıı df' ı' etmişler ve 
mtzun olmıı l'lrdır. R ı hnrcltetıer gljf
sUmUzU heyc<'anla ı1olduran vatan ye 
mlllet aevgls nln gtlzC'l teza.hUrlerldt.. 


