
Yurdd&şl öz Bayramın kutıU olsun!. 
\ On sekiz 

\'ıl evvel 
llu~ün Cümhu· 
• 
tıyete kavuş· 

ttıuştuk .•. 

Harp Har- Rusyada 
kof ön-linde_vaziyet ha
şiddetlendi la tehlikeli 

Zırhlı tümenler Har· Hurkofun garp kısmı --<>---
:)l<:\IKE1' BİLGlN 

~n Cümhuriyetinıizin on sekizi~d 
LL ~ınünü coşkun bir se,·inç heyeca
'.'."illllCle kutlamaktayız .. 

kofun varoşlarını Almanlarda, şarkı 

~kiz yıl, bu milletin hayatında 
....._~ .. sığmıyacak kadar muazzam ye· 
~· ilerlemeler kaydetmiştir. 

sıkıştınyor.. Rusların elinde 

"'eddiye uğramış bir imparatorlu-
Büttln cepbecl'9 bUbassa Rostol önlerindeki Bas 
dört lstllaunette asa Kafkas ordasa 

enkazı üzerinde kurulan Tiirk cüm
.._ -'!eti, milletimizin makiıs taliini ye
~ onu hakiki kurtuluşa eriştiren 
i!6k şeflerin kıyasetli idaresi altında. 
~ iyiliğini, refalunı, saadetini ve 
.L_~ini düşüwncktt-ıı bnşka gayesi 
~n bir inkıliıp rejiminin lıayat dolu 

u çupqmaJar yar.. De takviye ecllldL 
ı... .. omova 28 (A.A) - BugUn ölJe Londra, 28 (A.A) - Rusyada askeri 

üzeri neşr~lunan Sovyet tebliği : 27 /"/Jl vaziyet ciddiyetini muhafaza etmekte
birinclı teşrin gecesi kıtalanmız Mojaysk dir. Ruslar Almanlann zayiata bakmıya-
Mal ı ı.. f Sazarof ·~ı rak yaptıklan muharebelerden sonra oy~s aveç, Har&o ve .....- Stalinoyu zaptetdiklerini bildirınişlerdir, 
kametinde çarpışmışlardır. Ru.ıtof çok ciddi bir tehdide maruzdur. 

-, rasmı vermektedir. 
'-)llihte hiç bir inkılıip hir milletin 

Mo.~ova, 28 (A.A) - Sovy~t haber· Ruslar Harkofun işgali haberini yalan• 
ler burosunun dOn geceki tebliği : lamaktadır Haklkatta Almanlann şeh-

~bıu bu derece değiştinnl'miştir. 
-..:_~ hiç bir inkılap, bu kadar az 7,a. 
~ bu derece azametli neticeler ,·er
~IŞtir. 

aıL.'?" ·, sanki kendini bildi bileli 
~ıiyet rejiminde yaşamış, asırlar· 
~•tı olan zendn cümhuriyet ana-

Ciimhuriyet Bayramını açarken Başvekilimi
zin dün söylediii mühim nutuk 

27 ilkteşrin gU~ü kıtalarımız bUtiln rin garp kısmını ele geçirdikleri, fakat 
cephe boyunca düşmanla çarpışmışlar· şark kısmına Ruslann h!kim olduğu an
dır. Muharebeler bilhassa Mojaysk, Ma· !aşılmaktadır. Harkof stratejik ehemmi• 
loyarostleveç, Harkof ve Taganrog istJ.. yeti bilyUk olan bir şehirdir. Fakat Ros-
kametlerinde şiddetli olmll$hır. tofun stratejik ehemmiyeti belki bun· 

~----------------NWW.MNıır---------~------
HARKOF V .AROŞLABJNDA dan da daha mühimdir. Bu ehemmiyet 
Moskova., 28 (A.A) - Zırhlı tfhnen- Kafkasya petrollerinin bu şehre münte

lerle takviye edilen Almanlar Harkof hl olan boru hattı vasıtasiyle nakledil
varoşlanna hncumlarmı ~ mesinden ileri gelmektedir. AhnımJar 
mişlerdir. burada stratejik faaliyet giSstermekte 

Yaratmış ıibi, rejimin icaplarına ''Her ru·· rk vata oda şı teh-THJıiiyle intibak etmiştir_ Bu 
, medeniyetin besiği ohm güzel 

"'--..--uzda. hürriyet havasını teneffüs
~ ede en ileri bir medeniyet seviyesi-

~:;;~:::::~:: likenin var ve geçmemiş ~ ~ vasfnu teşkil eden yaratıcılık 
~ meydana koymuştur. İnsanlı-

1 
d 

t~e~:ıa~~~:~ğ~:~~ ~:~i:. oldug ... unu bı·ıme ı· ı· r 
~:!ı~r ~!:~ı!:!!kk~~:!:~ J J 
~'li mlTietler arasında tasnifJe,rin! ~--------

Soo yetleri ıafırtmah 
mı iati)'orlar? 

~._ bize medeni mi~letler a!lesı Ankara 28 (A.A) _Başvekil dok- Arkada bırakbğ1mız yıllann hadiseleri 8 "R /t üh • 
liı.ıı~ Yer ~er~iyorlardı hıl': ... Felakc~ tor Refik' Saydam bugün (dün) eaat artık dün.Ya tarihinin mal~. ~.lmuştur:. ~u • U.ZVe " m im ' 
~da bU: '!üı::k dostu lehı~ız~e se 12,50 de radyoda söylediği aşağıdAki hadiselen yaratan ve yuruten buyuk b ff b / d 

Cenupta Kama
tofka şehri iş-

2al edildi 
h.:... ~kselttiğı zaman, kalolerımız h~- hitabe ile cümhuriyet bayramını kutla- Türk milleti kendi başarılan karşmnda e }'Ona a U Un U & •-anlar Don_.. ba·-·· 
~ taşardı. Sevilmekten takdır ma törenini açmıştır. ancak sevinç ve kuvvet duyar. Çünkü ~ -T ,,_ 

~en o kadar uuk kalmı~tık.. c- Sevgili yurttaşlarım, Türk inkilabı harıkülade bir hareket ve A • k h sına varcbklarmı 
~~~timize ~ü.h~n t~kil ede~ Cümhuriyet bayamımızı k~tlama. tö: on sekiz yellık Türk cüm~uriy~ti .. ise_d8:i- merl 8 arp söyllyorlar-s.: ıga .k~rşı u;ımızde tutuşan v~I renini acıyorum. Türkiye cumhurıyetı ma muvaffak, daima galıp buyuk olçü· Radyo gazetesine göre Moskovaya 

~-;::ı:r;:kJr::r:.'.1°~i~=a~~= bugÜn 18 yaşını doldurmuı bulunuyor. - SONU 2 tNct SARIF"EIJE - ,. aziveti almış karşı Alman taarruzlan fasılalı olarak 

-.L..._~zin banisi Atatiirk ve onun ay- U k f R / b. _ devam etmektedir. BUtiln bu §iddetli 
~ bıesai arkndaşı inönil büyük 7.8• nar o ta as ar ır "Moskova,, nın müda· b 1 hare)tetlere rağmen Moskova cephesin-
L" )olJarmda bize bu imkanı hazırJadı- • k 'ld .1 l U onuyor de kayda değer bir değişiklik henüz 
~. l d d" a.z gerı ce l l er laaıı sar•ı madı.. - yoktur. Sovyetler mukavemet ediyor, ~ ..... eni Türkiye 18 sene c unyanın , AJmanların bir aya yakın zamandan be-L.: .. 'lllı ve hiinnet hcc;ledi~i bir memle· 
~Oldu.. "Hı.tlerı·.zm _Jurdurul. rl her gUn artan bir şiddetle yaptıktan 
qtı AJ • t M k d •• Uı hücumun netice vermemesi bir takım ~ 1lıazhariyetimiz sadece yer yer man za yıa ı 05 Q Va uş• şüpheler uyandırmaktadır. Acaba, Al-
~len Umran eser)eri sayesinde elde malıdır Ve mutlaka man başkumandanlığı asıl hücumu Mos-
~ is değildir. Asırlarra bakımsız kal- f ) f k t b t• kovaya yapıyor gibi hareket ederek asıl 
~thirler \'e köyleri birer mamureye az a, a p ce- mezse u ne ıce durdurulacaktır,; narbeyi cenupta mı vurmak istemekte-
~ ftnek i~in sarfcdilcn dev gn}TCtler dir? Bu şilphe haklı olarak uyanmıştır. 

olup Timoçenko bu sebeple cenup cep
hesine gelmiştir. Aynca öğrenildiğine 
&are bu §ehirdeki Bus .ordmu, Sovyet-

-SONU ALTINCI SAlllPF.ı:M -

'ıs~~da milletimizin ruhundaki fevkalit - nupta 1•ıerleyı•ş harbJD do••nu••m Alman başkumandanlığının büyük bir e. 1 İ7..har ederek hakiki cevherimizi Amerika ciiınharrelsi, manevra ile Rusya başkumandanlı~nı ~,..c IM~Yllya fanıtmı almasaydık bu kad •r b•t 1._abk k k · • ıl R k t ~ 
~ tİyac;ız savın ve sevgiler foplıya- durmadı noktası olac.ak 1 araK 8ftUft~Uft re:;~rn~o~~~:~s~ ~=ğ~mış ~lm~:~~ ~-<:-;<· ··· 
~k.. i te ciimhurivetimizin ve inkı- kaldırılmasını ~~~yor varittir. Moskovada adım a~ım hU:. Uer: SON DAKiKA 
ıra~ en ~iizel eseri.. Nevyork. 28 (A.A) - Reıs:cumhur B. leme varken cenup cephesınde suratli 

lı.... "'Utr:iyefe. isfil~liıle ~aya!ınd:ın fa7.d.1a Ruslar bir cok kesimler- Mosko-a kaybedilse de ~~zve~t. ba~riye gilnil rn?nasebeti~le ilerlemeler kaydedilmiştir. Milnakale •••••••••••• ~t Veren Turk mılletı, etrafın ıı • ,,. soyledıği hır nutkunda ezcilmle demış- hatlarının Almanlar tarafından bozul- AJ "" 
~'diyen kak LiR tehlike dalgala- de Almanları Sovyetler harbe tir ki: . muş veya işgal edilmiş ve kısmen tehdit man resmı 
~- ~tı::ı hakikaten dünyayı hayrette durduruyorlar ' devam edecek • - Bundan tam. beş ay evvel sizlere altına alınmış olması hasebiyle artık 
~" bir alıskanhk ve soğukkanlılık- " . hitap etmi" e b' sonsuz hazırlıklarla Moskova bölgesinden kuvvet alınarak t bl• v • •• e .._'L-hcl"' .... d·1.._.0 ...,, .. , hl,. kı'msc cUphe Londra, 28. (A .. A) - Ruslar cephenın Lo dra 28 (A.A) - Analistin askeri . "' v ır . mkAn h e ıgıne aor 

· -qq " .... ., • .,.. " "' n ' mUhım faaliyetler devresınde olduğu- cenup bölgesine gönderilmesi i a- ~ 
ki, b'ıze bu harikulade güveni bir çok kesunlerınde Alır.anları durdu- mUtalAaları : Moskova cephesinde hava b'ld' . .,.

1 0 
d beri n'cm' de kalmıştır. 

1ar H 1 k f d B unla "d fil d lünU muzu ı :rm•~· m.. zaman an h • t• 'ııııı.... ~en nahi kuvvet mi11ctimizin ka· nıyor . ava ar ço e~a ır .. ~n . şartlanmn mu a ere yar ımcı ro b' garp yanm kürresini mildalaa için Arne- Dün gelen bir habere göre cenup böl- arp V8ZJye J 
~ Hlmez kahramanlık cevherini beraber cenupta Alman ılerleyışı tehli- oynadıwna şüphe yoktur. Fakat hiç ır rikan rd P kıtalar İzlanda- ge!ıinde harekAtta bulunan Alman ve 

k 1i 1m kta d d! k Ud f'l • . ht o usuna mensu bilen clihtuiyet reiiminin eseri· e · o a evam e yor. şey Mos ova m a ı erının mu eşeın da b 1 kt d 1 müttefik kuvvetleri, mühim bir sanayi 
el SAH1FEDE . i ..:ık k k b'l' t' i u uruna a ır ar. fk h - SONU 2 fNCf SARIF'F.:IJE - -SONU ALTIN - cesaretin ve yu se savas a ı ıye ın Bitler k akın deniilerde gemileri- merkezi olan Kamoto a şe rini de iş-

unutturamaz. Moiaysk ve Maloyarosla· ço Y İN t İF 
veçte bazı mevkiler kaybedilmişse de • SONU 2 İNCf SAR1FEDE - - SONU 5 C SAH 'EDE -
Moskova mildafaası sarsılmamışbr. Bu· 
rada bir ' çok dem.:ryolu hnth birleşir ... 
Moskovada bir muvaffaloyet AlmanJa
nn şimal doğu ve cenup doğusuna doğ· 
ru ilerlemelerini, şimal ve şimal doğu 
münakale hatlanmn kesilmesini intaç 

- SONU 5 İNCİ SABiFEDE -

YENi TEFRIKAMIZ 

Einbir direk 
batakhanesi 

YAZAN : ŞAHİN AKDUMAN 
Karilerimizin zevk ve merakla takip 

edecekleri yeni tarihi tefrikamıza bu
cün başladık.. 2 inci sahifede okuyunUL 

- - - --- - -- -· 
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'J' ARİHİ ROMAN 

devrinde 
YAZAN : Şahin Alıduman 

Avcı Sultan Mehmet 
--------------·-----------

Fazll paşa sarayı diye anılan ye!' nasdd~ ve için· 
de oturanlar .kimlerdi? .• 

... ı ... 
- 1 - 1 Divanyolundan yukarıya, yani Bayzit 

BtN B1R DlREK SARAYI isükame1ine doğru bir nz yürüdükten 
lstanbulun görü]meğe değer tarihi, sonra sola sapacak olursanız ufak bir 

eski yerlerinden biri de Bin bir direk mevdanla karşılaşırsınız. • . . 
adı verilen geniş ve karanlık mahzen- Bu meydanın etrafında kurgır bınalar 
O.ir. ve büyilk konaklar yükselir. Hepsi de 

Dikili taşlar gibi, Sultan Ahmet mey- z7ngin ve ki~ar ailelerin oturduğu evler
danındaki tunçtan Ejderha heykeli ve dır. Hep bırden Fazlı paşa mahalle
Fatihteki Kıztaşı gibi bu eser de Bizans sinin ön kısmını teşkil ederler. Meydan
devrinde vücuda getirilmiştir. da ilerler ilerlemez farkına varacağınız 

Acab Bizanslılar böyle büyük blr ve tuhafınıza gidecek ilk şey bu olacak: 
hz ai d lu'·zum ve ihu· Kuyu ağzı gibi taşlarla örülmüş bir çok ma en nşasına ne en - nf-1 la ks 

yac gördiller? me \:'"aere rast yaca • mız. ~ 
Buna dair eskiden kalma iki tUrlU rl- Sakın burada durup. ve. başınızı ege-

vayet mevcuttur ki bazı tarih kitapla- rck bu_ ı:ıenfezlcrden ıçerıye bakayım 
nnda yer bulmustur. demeyınız .... 

B. · • · i B d S lta S Cilnkü gafletle bunun içine düşmek 
. ınncı rıvaye fy: urası a du k.n e- tehlikesi mevcuttur. Ve bereket versin, 
lımde v; Ar3!"0 •• a meydanın a ı sar- bu tehlikeyi önlemek maksadiyle bu son 
nıçlar ( ) gıbı. muzayaka zamanlar?1da günlerde menfezlerin ağızlarına kalın 
s~ sdıilk~tlısınkı gıdermksed~ vle depot_.Avabz.iflesi demir parmaklıklar konulmuştur. 
gor ru me . ma a ~y e ,, .... n u un tste Binbir direk mahzeni denilen yer 
kad1':11 sekn.esı o~an Bıznnslılar tarafın- budur. Ve menfezin ağzından baktığınız 
dan ınşa edılmiştır. k. k ı ktan b k b. · f k 
ık. · · t b' · · · · t b tab va ıt aran ı aş ·a ır şeyı ar 

ıncı nvaye ınncısmın a an a- edemezsiniz ... 
n~ zı~tıdır. Buna nazaran,_ burasınır_ı ge- Su halde bunun içine inmek lazım 

Cümhuriyet bayramı 
mü nasebetile 

Halk evinin 
yardımları 

Mektep çocuklarına el· 
bise verildi, hasta ve 

mahkUınlar da 
unutulmadı •• 

-
Bugün şehrimizde yapılacak tezahürat 

Kahraman ordun. uzun 
resmigeçidi saat 11 de 

~~~~~,.,.,,,,,.~~~~~ 

Viliyetteki resmi kabule bütün vatandaşlar da· 
vetli·Geceleyin her taralta eğlentiler yapılacak 
İzmir şehri de yurdun diğer köşeleri tebrik etmek hakkını haizdir ve merasi

gibi dün öğleden her~ neşe iç;.ndc, bütün me davetlidir. 
milletleri kıskandıran huzurunu duyn- Sant 10 ile 10.20 arasında ecnebi dev-

Halkevi sosyal komitesi cümhuriyet rak: ve düşünerek çalkanıyor. Ietler konsoloslan valiyi tebrik cdccek-
bnyramı münnsehetiyle bazı yardımlar- Cümhuriyetin •On sekizinch yıldönil· lerd:r. 
dn bulunmuştur. ilk mektep çocuklarına münü taşlon heyecanınuzla kutlıyoruz... GEÇİT RES:\Iİ 
600 den fazla elbise, nyakkabı ve çorap Neşeden ve sevinçten içimiz içimize sığ- Geçit resmi Cüınhuriyet meydanında, 
tevzi edilmiş, aynca iki çocuk kreşine mıyor_ az.iz Atntürkün heykeli önünde yapıla-
de lüzumu kadar elbise ve ayakkabı ve- Dün öğle vakti şehrimiz, süslil bir ce· caktır. Bütün heyetler ve ordu birlik
rilmiştir. im odasını andıran bir şekilde hazırlan- leri saat 10 da meydanda yerlerini al

İzmirdcki hastanelere gidilerek otu- mıştı. Her tarafta parti ve TUrk bay- mış bulunacaklardır. 
zar kiloluk üzüm ve incir tevzi edildiği raklıı.n, şehrin muhtelif köşelerinde tak- Saat 10.30 da vali, yanında komutan 
gibi aynca taze meyveler de dağıtılmış- 4.:r, çiçek dallariyle süslenen müessese- ve Parti reisi bulunduğu halde askeri 
tır. er, bol çiçeklere bürünen yollar görü- kıtaları, mektepli ve halk gruplarını tef-

Bugün ceza evine gidiletek mahklım lüyordu. tiş ederek selfunlıyacakbr. Bunu mütea-
ların bayramları heyet halinde tebrik Öğleyin resmt daireler, okullar ve kip çelenkler heykele bırakılacaktır. 
edilecek ve mahkfunlarn meyve ikram h2nkalnr tatil yaparak kapılarmı kapa- Saat on b!re doğru askeri bando istik-
olunacaktır. mışlardı. Bununla beraber bütün okul- lal marşını çalacak ve bunu bir hatibin 

---- IE .. r çiçeklere bezenmişti Bir çok okul- parti adına söyliyeceği nutuk tnkip ede-
BİR SENEDE larcla cUmburiyet bayramı husus? mera- cektir. Nutuk ve merasim hoparlörlerle 
EVLENENLER s!mle kutl:anmıştır. Bu merasim esnasın- şehrin her yerine yayılacaktır. 

. • . . • c!n mini mini cümhuriyet çocuklarının Nutku büyük resmi geçit takip ede-
~on hır yıl ıçın?.e İzmır evl~nme .daı- neşesi görülecek şeydi.. cektir. EvveHi ordu birlikleri geçecck-

nış bır yeraltı hapishanesı olmak üzere r 
meydana getirildiğini kabul etmek lA- ge ıyor ... 

resıne evlenmek uz.ere 1702 ç:ft m~r~- Saat 12.50 ... Her kes rndyolanıun ba~ tir. Sonra inkılap ve istiklal için canla
c~atte bulunmuş, bunlard~n 1576 çiftın şr.da.. Şimdi ba~ekil konuşacak.. Mu- rını ve uzuvlarını vermiş kahramanlnn 

~m geliyor. 
Hem de burası gören insanın tilylerl

ni örpertecek derecede korkunç bir ha
pishane imiş ve eskiden buraya en azılı 
baydutlan, en müthiş canileri koyarlar-

* nıkahları kı~r. 11.3 ~ift evlell;mek- ayyen saat geldi.. Çatı içinde bulunan- temsilen her rütbeden maIQl ve ihtiynr 
Binblr direk mehzenine inmek için, ten vaz geçmış ve 3o .?ftın de ~vlı ol- lar, meydanları dolduranlar hep ayak- gaz.ilerle şehit analan geçecektir... Bu

mevdanın ortasında, tıpkı tiyatrolardald d?kl~ anlaşılarak muracaatlerı redde- ta.. nu subaylar, polis kıtaları, izciler, genç-

mıs ••• 
Bu yerin nasıl bir yer olduğu ve gö

rünüşünün canlı noktaları bir az aşa
ğıda bildirilecektir. Şimdi burada sizi 
Binbir direğe götürecek yolu tarif ede
ceğiz: 

Sultan Ahmet meydanından bir nz 
yOrüdünilzmil, derhal önünüze uzun, 
geniş bir cadde çıkar. Buraya eskiden 
Divanali caddesi derlerdi. Simdi ise sa
dece Divanyolu denilmektedir. 

Resmt alaylar bu cadde üzerinden ge
çerek Topkapı sarayına giderlerdi. Bu
raya Divanyolu denilmesine sebep bu
dur. 

sUflör köşkünün benzeri bir biçimde ya- dilmiştir. İstikltJ marşını hep ayakta dinledik.. lik grupları, sporcular ve Partililer!e 
pılnn ufak bir kapıdan girmek IAzımdır. Semra ba~ekilimiz Dr. Refik Saydamın cemiyetler mUmessilleri takip edecektir. 

Bu kapıdan girer girmez sayısız ka- B. HALİr ZİYA ı~ inci bayramı açan nutku içim=ze fe- Resmi geçidi hallan seyretme!tl için 
demeleriyle sizi yerin dibine kadar gö- rURKKAH Gİ'J''J'J rahlık veren bir eksir gibi ta yürekle· meyrlanda kap ettiği kadar yer ayrıl-
Urecek gibi görUnen up uzun, taş bir • riınize işledi. mı.ştır. 
merdivenle karşılaşırsınız. Minareden T~pu .ve ~dastro um~. müdil.rü B. Akşama doğru şehirde bir hareket E(;LENCELER 
iner gibi basamaklardan nüzul etmeğe Halit ~ıy~ ~kkan şehrimizden Anka- ve bir kaynasma oldu. Kültürpark yol- Bu gece şehrimiz fevkaUide surette 
bir kerrc başladınız mı!. .. İnersiniz, iner- raya g:tmiştir. hm doldu. Kültürpark köşelerinde kü- tenvir edilecektir. Gece fener alayları 
siniz, bir tUrlü bitmez ... Dizinizin tııbU- - çiik mekteplilerin söyled'.kleri Ciimhuri- ve şehrin muhtelif yerlerinde eğlenceler 
tüvanı kesilir. Zifiri bir karanlık içinde MEBUSLAR yc-t marşı ve diğer milli marşlar heye- tertip dilecek, halk geç vakitlere kadar 
yürümekten gönlünüz korku \'e üzün- Anfıaraya gidiyorlar canımıza heyacan katıyordu. eğlcnccddir. 
tülPrle dolar. . Bu gece saat 22 de Kültürpark gaz.i-
Hel~ Yarabbi şükür!.. İşte artık en Konya mebusu B. Ali Rizn Türel ve KABUL RESMİ nosunda viHlyetin resmi Cümhuriyet 

son kademeden de atlıyarak mehzenin İzmir mebusu B. Sadettin Epikmcn An- Bu sabah snat dokuz.dan ona çeyrek balosu verilecektir. Balonun pek muh-
zeıninine aynk atma~a muvaffak oldu- karaya gitmişlerdir. kalaya kadar vil5yctte vali, cilmhuriyet tec;em olacağı anlaşılmakW.dır. 
nuz mu, nde~ t:h~~kcli. bir vaziyett.cn İzmirdeki diğer mebuslar da yarın ~ükümeti adına şehrin tebriklerini ka- A~eri bando bugün Kültürpnrkta çn
kurtulmuş gibı buyuk bır fernhlık iç.ın- Ankarava hareket edecekler ve Mecli- bul edecektir. Sırnsiyle mebuslar, ku- lncak halkevlerinde ve halk kürsülerin-
de kaldığınızı sezersiniz... sin cumartesi günkü açılma merasimin- nıandanlar, vilayet, belediye, vekaletler de k~nferanslar ve temsiller verilecek-

(•) Doğrusu sahTanç - BİTMEDİ - de bulunacaklardır. erkanı, cemiyetler mümess:Ileri ve isti· tir .. 
D!>Oı:ıı:ıı:ıı:ıı:ı~c:ıı:ıı:ıc:ıc:ıc:ı~~~~ ~ H - ~enler tebrik törenine ic:tirnk edecekler- Stadyoında da futbol müsabakaları 
Cümhuriyet Bayramını açarken Ba,vekili- Boya Uttllıli~ı yapılmq ... cHr. Her vatnndaş, viH\yctte bu bayramı yapılacaktır. 

Şerbetçiler çarşısında boy ::ı Recep ~J.r~~A'~.~~~20!QO!=o.!OX-cı::ıc.c;)!:ıoooc~ıc~ıc:ıcoeı-cc:;ı-coı~o:c:ıı::ııooc:o::ıoc::o::oı::ıcoc:ıc 

miz.İn dün SÖ y/edİğİ mühim nutuk oğlu Durmuş yUksek fatle boya sata- ili t • t•k 1 • 
rak ihtikar yaptığı iddiasiyJe adliyeye { u rıs ı yo ve yen 1 

tNct n--.. 

1

.... '-detin' 1 .0• b" liği . d verilmiştir. Yakında muhakemesi görü-
• BASTARAn 1 SA Hır r.uE - ~ germe Ali r mı ı ır mız e lecektir.. b ı 1 

Cle bir mGcadeledir. Biz bu sayede eski ~~ZUN KUDRETi u var açı ıyor 
•e tercOi varlıiımızı lcurtarmıt. içeride Yarmm getireceği hadiseleri bu bir- Bornovada Ergene 

On sekiz 
Yıl evvel 
Bu~ün Cümh 
riyete kavuş· 
muştuk ••• 
- BAŞTARAI~ 1 iNCI SAHİ~ 

clir. Şimdi her zaınandan ziyade 
maz birliğimizin irade ettiği manaY' 
sediyoruz .• 

Atntiirk rejinılııin bize ka 
hin bir hususiyet1en biri de şuurt' 
nklı selimi nsla elden bırakma 
dır. Yurdda ve cihanda sulh siya 
ancak bu snyedc gerçekleşmiştir· 
ya, biiyiik knsırgalar içinde im 
bizim sulh içinde olm~umuz bu si 
bir neticesidir. l"nkat başveki ' 
cliinkii nutuklarında süyledilderi 
her Türk vatandaşı tehlikenin ~ 
ı:c~mcmiş oldui:'lllıu biliyor. 

Yani biz sulh scrnbına kendiıniıl 
brmı~ değiliz.. 

Birliğimize, ordwııuzun büyük 
vctine, bizi şimdiye kt:dar biitiin 
lerden uzak tutan milli Şefimize"-' 
ııiyoruz. Şurası da muhakknktır "' 
nelmilel itimadın ortadan knlkbi' 
zn1nnndn yalnız Türkiyenin iki ın 
nlemlc nyni derecede sıkı dostlukl., 
sis edebilmiş olması her eyden 
ruh ii tiinfüğümüziin delilidir. 

Bugiinkü hayahmmn mul'nffa 
rini bu ruh iistünliiğüne medyun 
nnki hayalımızın hilinmiyen te 
karşısmda ka7.nlUlcaf,rı 7.aforlcri de 
hn ruh üstünlüğiinc bor<:lu 01' 
Biivük Atanın Tiirk milletine 
ettlği Tiirk cümhuriyet ,.e is~ .. 
ebediyete kadar hu sarsılmnz ruP-'"' 
şata cağız.. 

Yer yüzünde hiç bir kuvvetin 
hür ve mlistakil yaşamnk nznı 
daha kuvvetli olnmı~·aca{!ma emiJÜS' 
istiklal miicadelcsindc dünyaya eO 
Jak örnekler vermiş bir miJlctiı.· 
dan dola.,,dır ki istikbalimizin çoll 
parJnk olaca!"IJldan şiiphe ctmi:rorO" 

Bu mc-;ut günde, bize diinyanııı 
ettiği hür bir vnüın kazandıran }. 
kün manevi huzurunda huşi'ı içinde 
lirken onun eserini ı?iizclle.c;firen ~ 
,·ctlcndiren l\lilli Şefe milletin 
maz bai,!lılığını ve şiikrnnınt bir 
dnhn tekrar etmekten en biiyiiJc 
duymaktayız.. (İMi 

ŞEVKET BJf, ır 

B. "Ruzvelt,, mühi
be yanatta 1'uluntlı' 

• BASTARAFI 1 iNCİ SAHİ~ 
mize hücum ediyor. Keamey hl ıı 
de Amerikan bahriyesine mensuP ~ 
bay ve er haya iliınnı kaybetm!şle 

Ruzvelt 4 eylül ve 17 ilkteşrinde JJ 
ma uğrıyan ve torpillenen Artı hllrrtyettmızt. dıpnda tsti~lilimlzl 1to- uk ve ,,mae.er1ik1e yeneceiimlze in•- Ocaeının kongresi 

nımıık kudretini lıhat etmış bulunuyo- nıyoruz ve ona göre hazırlanıyoruz. Her B ·· h i h Ik rt• ı E 
B d 1 " •- 1 l rl iz . . , omova eum ur yet a pa 15 r-nız. u mesut an a var ıgı ıı;a P e m - Tiırk vatandaşmm de tehlıkenın var ve .. l"k k · Ce 1 

--------- destroyerlerinden bahsetmiş ve 

C1e daima yapyan Ebedi $efimiz Ata- ~eçmemİf oldiuanu bilme.ini İstiyoruz. kene kocngınınb seke; .. dngresırti m.•. 
türlcGn manevt huzurunda Türk milleti Buna hemen ilave etmeliyim ki kahra- Havli~ Kcunun "I aş anbıglınd. a, pa .. E rheısı 

Bugün Fevzipa~a bulvarının, yarın da Turistik tıave etmiştir: , 
• - Kearneye atılan torpil .wtJe' J 

d mı l1 ğiliy• , .. a t ocaog u ve e e ıye reısı t em a ına nnet ve saygı e e orum. man odmnuz dimkunden daha kuvvet- y ... · •-tf a1c· 1 ıl 1d 
yolan resmi küşadı yapılacak.. rafından Amerikan milletinin tA Jcıal'f 

Buglin saat 16 da Fevzi paşa bulvan- mı ortadan kalkmış, tzmlr yep yeni ve tevcih cd:lmi.ı; bir torpildir. Hitletl!' 
nın açılma merasimi belediye reisi Dr. güzel bir bulvara daha sahip olmuştur. yesi bizi korkutmak ve açık d ~e yine Türle milleti adına emrinde ol- lidir ve yann daha kuvvetli olac:aktır. e~ın ı:ı r ıy e yap ~ıştır. are 

manı TeTdi::.ı cn•ror ve baz içinde Milli Ona .. • • dır heyetine Mahmut lnceoglu, Mustafa 
n •• ... - snıvennnız tam • K "l H·· • Ç k Tah l 

Şefimiz ismet lnönüye sarsılmaz bağla- COK ÇALIŞINIZ ırmızıog u. useyın an aya. s n 
Behçet Uzun huzuriyle icra edilecektir. Bulvarın açılma merasimin! vali ya- den geri çekilıneğe mecbur bıra 

Fevzi paşa bulvan İzmir belediyesinin pacaktır. Eğer siynsetimiz korkuya istinat t nmm teyit ediyorum. y lanın, aöz:ibnü birtinneden Aytaç, Hasan k~va, murahhaslıklara da 
DONY ANIN HAU VE sız . d urttatb. • Nered ban • Mahmut lnceoıdu, Cemal Kavukçu. 

~ız en ır ncam var. e ve gı Tahsin Aytaç, Ramazan öz.kasap, Mus-
büyük emek verdiği ve milcadeleleriy- 1LK TURtSTtK YOL olsaydı gemilerimiz bugün Hitlet!'S 
le tahakkuk ettirdiği biiyük bir davadır. 1zmirin ilk turistik yolu olan ve bU- sis ettiği hatbn arkasına çekilmiş 

Yarttatlanm, lfle olaraarnz olanm, mektepte, tarlada tafa Kırmızı ve Hasan Kaya seçilmişler-
Dünyanıa karanlık ve karq1k hali ve fabrikada, büroda çok (abfmız. Bık- dir. 

&mit verid olmaktan bili uzaktır. Av- madan. uanmadan, yılmadan çok çala
nıpada, Asyada ve Afrikada milletler ımız. Bu çahtmalar vatanımıza kuvvet 
bütün varlıklarivle çarpqryorlar. He- verecek. iyilik ve ferahlık getirecf'ktir. 

MalOm olduğu Uzere Rahmi cBeyin> yük fedakarlıklarla meydana getirilen nurdu. Biz bu hakaretamiz fi)cri 
valiliği zamanında açılması tekarril.r Bornova yolu ikmal edilmi~tir. deriz. Denizlerin hürriyeti biziın si 
eden bu bulvar için bir de bulvar şirke- Yarın saat 16 da Bornova - Mersinli timizin temelini teskil evlemektedi"'' 

i İ l ı • n- ti kurulmuş, fakat şirket en ufak bir turis~k ~olu~un açılına merasimi gUzi- DİNI~ER VE HİTLERİZM i 

1apaz kan dökülGyor. 5a)'UD medeni- BA YRAMJNIZ Kl.ITLU OLSUN 
K K Ş muvaffakıyet dahi kazanamamıştı. Son de bız: da~etlı grubu huz.urund_a, halk~ Ruzvelt B:rlcşik devletler hükil?f 

Birbirini yaraladı defa İzmir belediyesi Fevzi paşa bulvarı da :iştırakıy_le yapılac-.:ı:ktır. Vah bu ~ti- nin elinde Nazi hükümeti tarafındaJJ_;o 
yet abideleri yok oluyor. Harp harici Yuttatlanm, her vakit ıövlediğim gl-
lıalan milletler de bu koca buhrandan bi mesut bir milletin çocuktan olmak 
muzt"rip bulunuyorlar. Bu~nün prtla- 21U'UnD1U duy::ı.rak kutsal bayramı neşe 
nna karp niıbeten çok rahat durumda ite geçirmenizi dilerim ve cümhurivetin 
olmakla beraber memeleketimiz de 18 nei yıldönümü bayammm baıladığuu 

Evvelki gece itfaiye dairesi civann- işini ele alarak bir çok istimlakler yap- nasebetle. bır nutuk so~ley~c.ek ve dlger zırlnrunış bir cenup ve merkez j\?'"Jıf 
dan gecen Hasan ve HUseyin adlarında mış ve neticede muvaffak olmuştur. Bu yol~rın ılerleyen faaliyetini izah ede- kası haritasının bulunduj!unu v~ bıJ '
iki kisi bir meseleden kavga etmişler ve suretle İzmirin harap ve plflruıız bir kıs- cektır. ritada cenup Amerikasının yerı.rıe ;( 
birbirlerini bıçakla ağır surette yarala- ~Jj:;r.~.,......,,..A-~~~~.r~~A~:"'..r~:er-·ı:r~J'"~"7/_,.._,~...,....~ lere tabi beş devletin bulund~ğ~~e~ 
mıslardır. Yeni o;ı~~an mühendis SefeJJtilabar lıöylerlnde ıemiş ve bir vesikadan da ballS";, lf bunlar arasmdadır. Bütün sıkıntdara gö- ilin ederim.» 

İkisi de hemen hastaneye kaldırılmış- muavinleri... ilıi orman 37angını Hitler hükümctin=n hıristiynnhlt ~ 
lardır.. . . . . İzmir Beş=nci sınıf orman mühendis Sefcrihisarın İhsaniye köyü civarında lfımiyet dahil bütiln dinleri ortadaJ' ~ 

BUGÜN LALE VE TAN Hlidısenın mahıyetı henilz karanbl"iır. muavinliklerine BB. İsmail Durmaz ve çıkan bir yangın Urlanın Bademler kö- dırnıak niyetinde olduğunu ve bu;?, 
Safer Çıtır tayin edilmicolerdir .. Ödemi" "Ü istikametine doğru rüzgarın tesir!Je yerine •Mein Kampf• ve Allahın e'I-' 

ŞAHA ~~t~~A~~~ HARİKA FİLiM ı~;~;..r~ •• __,, " J de ırk ve kuvvet ilahım ikame etıl1 I 'T!Ühendis muavinliğine de B. Osman ta- genişlemiş ve gece yansı söndürülmüş-
' n edilmişt:r. lür. tediğini söylem:Ştir. isi~ 

ı •• TÜRKCE YJLDmlM ALA YL Büyük Türk MHletinin ulu bayra-
mını kutlular. Atatürkiin ruhunu 

---·----
orOBiJSLERİH 

.. CON Bın.."ET RONDOLPH SGOT S şad ile nz.iz millet!mlze, büyük şeü-
2 ••TALİH ADA 1 RENKLİ lmize, kıymetli hilkümctimizc mu- ~ 

B!r yılda tasıdığı yolcu 

VlıJAM GARGAN JONE LANG vaffakıyetler ve saadetler diler .. 
a._Whm1991 ..... !ml .. .,_ ... 9'!!~~~--!!lfli .. Nll .......................... J/I#'~ ~C'"'..r.J!)'""~~J"'~.A"rJ"/~ 

Son bir sene içinde İzmir otobüslerin
de 7.615.613 yolcu nakledilmiştir.. Her 
sene yolcu sayısı artmaktadır. , UAWWW-

w 

patınadı ve beni yanına çekmedi .. Ynl· 
Kaya, böyle konuşman mUmkün nız başına eve döndü .. 

mü? .. Bu resimden asla aynlmıyncağıını Ani bir endişenin o anda benliğimi is-
bilirsin.. tili\ ettiğini hissettim. Onu takip ettim. 

Yntaktan atladı ve sadece ~ Vah:m bir şeyler olacağıru knt'i olarak 
- Pek llla, dedi.. Artık ne düşünmek hissediyordum .. 

lazım geldiğini biliyorum.. Nefes nefese onu çağırdım! 
O akşam C've pek geç geldi, yemek ye- - Kaya, Kaya!.. Ne yapıyorsun? .. 

medi ve doğruca yatmağa gitti .. O gün- Cevap vermedi ve sessizliği üzerimde 

tim .. 

Bir Hatır,a uğrunda! 
den itibnren de. tam:ımiyle del,'1ştL buz tesiri yaptı. SükOnetle kendi eşya-

YAZ A u .• VÇ YJLDJZ Knlkınca nrtık şarkı söylemiyor, traş lnrını toplamağa devam etti.. DehsetU 
••• 7 ••• nn _ olurken ıslık çalmıyordu. bir korku bUtün benliğimi sardı .. Titri-

Kaya sandığı kapattı ve beni yavaşça lambayı yakıyor ve öteki yatağa yatmış 
eve doğru çekerek kollarını omuzlanma olan Knyaya baloyordum. Çehresi sert 
dolndı : hatlarla yontulmuştu. Kıvırcık saçlan 

- Senin için bir ıstırap ves11csi olan mürekkep kadar kara idi. Erolun narin 
bu hatıraları muhafaza etmekten vaz profilini, açık saçlaruu düsündüm .. 

•Bonjur• veya sAllahnısmarladık" yen bir sesle sordum : 
Clerken beni öpüvor, faknt evlenmemi7.in - Kaya, nereye gidiyorsun? 
ilk aylarında olduğu gibi artık beni kol- - Artık buradan gidiyorum, Nesrin. 
Inn arasında sıkmıyordu. Çok geçme- Burasını sana bırnkıyorum .. Madam ki 
den, serbest kaldığı zamnnın büyük bir sen bir ölü ile yaşamağa karnr vermis 
kısmını kahvede geçirdiğini ve içmeğe görünüyorsun, huzurumu sana tahmil gecmeği bilsen ne kndnr isterdim. 

Benden, ilk defa olarak böyle bir şey 
istiyordu. Sesi agır ve kararlı görünü
yordu .• 

Ve yine akşam, on söz teati etmeden 
gecti. Kayanın çehre inde azap ifade 
eden hatlar vardı. Fakat mutattan daha 
cetin ve daha az mütevekkil idi. 

* 

Tuvalet masamın üzerinde, b:r gümüş başladığını anladım. iki defn, Adeta sar- etmek istemem .. 
kndro içinde onun bir resmini muhafaza hoş olarak geldi. Sitem edecek olsam, Ben b!r ölü ile ynşıyordum .. • Bu söz.
etmiştim. Bir sabah onu seyrettiğim~ sı- bana müstehzi bir tavırla bakıyor, alay- lcr ateşten harflerle gözlerimin önünde 
rada, Kayanın uyanıp bana haktıgını 1ı bir tebessUmle gülerek omuz silki- sıralanıyordu. Ve ilk defo olarak, bunun 
hissettim. Yatağında doğruldu ve yastı- yordu.. doğru olduğunu anlıyordum. Evet, ya-
ğ~ dayanarak, adeta kızgın bir sesle be- Bir gün, öğleden az. sonra. futsızın eve nundn cok diri bir insan, bir kadının te-
ru çagırdı : geldi Münasebetsiz bir tesadüf eseri ola~ menni edebileceği her şeyi bana veren 

- Nesrin, bu resmi neden da!ml ola· rak, ben yine garajda bulunuyordum ve bir kocam olduğu halde. ben bir ölü ile 

* Seferihisarm Ulamış ve Beyler köyle
ri civarında bir orman yangını çıkmış, 
halkın gayretiyle söndürülmüştür. Zn
rar büyükçedir. Yangın finlleri hnkkm
da tahkikata başhınmıştır. 

dum. Onun kuvvetine, erkekçe enerj!si
ne, ondan fışkıran cazibeye hayrandım .. 
Benim askımı kazanmış olduğunu işte 
o anda nnladım. Artık beni bırakamaz
dı! .. Buna iktidarı yoktu! Bu dilşüncc? 
bile abesti.. 

Tekrar sükfincte ve soğukkanlılığa 
kavuşmak için içimden mücadelede bu
lundum ve zoraki bir sesle ona hitap et
tim: 

- Evet, ş!mdi deliliğimi anlıyorum, 
Kaya .. Haklı olduğunu şimdi görüyo· 
rum .. Bavulunu boşalt ve benimle kal .. 

- BITMt.;DI -

TAYYARE SİNEMASI 
Mf.iDtnlJr-«ttGÜNDEN : 
İZDiHAl\IDAN dolayı kınlan Kişc 
camlannın müsebhinlerinc tazmin 
maksadivle ycnilendirilmediği şayi
asını yalanlanz.. 

Müessesemiz bu camların İ:zmird<" 
bnlunm:ımasından dolayı kendi hc
sabma İSTANBULA sipariş ettiğini 
arzcdcriz.. 

Gece pek :) i uyumadım. Arada sırada 
rak gözlerinin altında tutuyorsun? mukaddes hntırnlanmı !htiva eden san- yasamıştım .. 

Bu darbe altında sarsıldığunı hisset- dığı açmıştım. Bu defa Kaya sandığı ka- Şimdi Kayayı başka göilerle görüyor- IJ<::.~~.<:::::.~~:::::.<::::...;:::.-:;:::~~~~ 

Amerika Birleşik devletJeri re 
kunu şu sözlerle bitirmiştir : dll ~ 

" - Hitlerizm durdunılnıalı r._. 
durdurulacaktır. Hitlcrizmc karst<' 1 
cadelc eden ecsur milletlere ~ittil' tJ ~ 
ha fazla yardım edeceğiz. Silatılart r'r 
lcrinc vasıl olması la7.Imdır. n::;eı
kanunnnun tadil edilmesi icaJ>. 1,ıt f Hür milletlere f!i5ndcri1en salah 1>'' f 
şı~·nn ~eıniler silahlandırılmalı ,.e 1~1 
miler dostlnnınızm Jimnnlarınn !!' ıııP".it 
te serbc t olmalıdırlar. Ticattt ge, ti' 
miz hnhriycmiz tarafından hiınJ11 
melidir.. . ; 

RUSYAYA YARDIM Jjtf._:, 
Amerika Birl~ik devletleri .~~ jl 

tere cesur Rus milletine mürnlL .... 
bütün yardımı yapmışlardır. ~ 
AMERİKA HARP V AZİY , il'.,;.. 
Amerika Birlesik de\'leticrinİ t,t·..J 

sııklukla itham edenler hnk..c;ı7.dır ,_,JJ' 
hususta tenkitlerde hulunanl:a;.,.-~ 
kayı ve Amerikan hayatını t 9'~ 
lar.. Biiyiik meydan okuma k ' 
Amerika Birleşik dc,•letlcri barP 
ti almıstır.• 1~ NUTKUN TE.StRLERl ~oı"' rf" 

Vaşington, 28 (A.A) - . le tc' ~ 
nutku siyasi mahfillerde takdit' plıı~~ f 
lanmıştır. Merasimin tarzı toet1'1~·, 
askeri bir teuıhUr şeklini d "'0ı~rt/f Bilhassa Mihvere knrşt harp e datıle 
pılmakta olan yardıma işaret e ,4'! 
dir. u}ıt1r 
Bazı kömür madenlerinde ı ad 

grevlere Ruz.veltin şiddetle tn 
edeceği sanılmaktadır. 
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En bü ülı 

1 ay z yramda " s ·-······~---····· 

a an! ' • 
'1~

0

n k t ığı 

8seneeve b g 
Uriyet nasıl ilin edildi? 

Vatan, ey mukaddes ana! bugUn, genç 
ihtiyar, kadın erkek senin ebedi saadet 
ve heyecan vadeden vefalı göğsüne, kol
larına atıldık. Bizi sar .. Biz, bugün ma
ziyi yaşamağa ve geleceğin nurlu ve 
ışıklı hulyalariyle dolınağa geld:k .. Bo
şalmak ve dolmak istiyoruz .. Zira boşa
lış bir dinleniştir .. Ve doluşta kudsi bir 
mana vardır. B:zi kucakla, çünkü bugün 
daha çok senin olduğumuzu anlıyoruz.. 

ş 

~----------------------NVW------~---------
~IQliyet fifı,.inin doğuşu- • izmirin işgali ••• 

'ili"ft Sams nda • Milli miica ele ve zafer_. 
eıu l'ürh idaresi ve Cümhu iyetin ilanı •• 

Yazan : ISMAtL tLHAN 
Bak, göğsünde sıcak heyecanlarla yı

• • • r ına en er mı' ı 
nılır bir d··nya ıy 

he 
eti ol 

kanan genç kızlar ne diyor : 
~ on sekizinci yıldönümünü kut· ı yavaş yavaş teşekkül ediyor. Yeni Ti.ırk - Ana ola<:ağız .. Ana olmnk vatan 
~:=,iinıhur~yct, bizde .. ilk defa orduları kuruh•yor, muhtelif cephelerde ol~ak gibi bir ~Y·· . ~ana. benziyeceğiz 
[ ·~ON zıhninde dogmuştur. zaferler kazanılıyordu. azız vatan! .. Semn ıçın nışanlılarunızı, 

tın tek&mülünü, Mondros mü- sevgililerimizi, çocuklarımızı vereceğ:z .. 
P-j,en itibaren, Atatürkün haya· l~~N~ V~ ~A~:"'~~.A HARPJJE~t Ve sen bu yolda ölenleri kucakladıkça 

ederek mütalaa ve müşahede Bırıncı v_e ıkıncı lnonu mu~c:rcbclerı. biz mesut olacağız.. 
~Ünıkündür. kahram.~n .. ismet paşanın (Mıllı ~cf .. ıs- Bak, ~c.'nin nnsiyenclc ay ~ ıldızı sclam-

t harbi takip eden Mondros met fnonu) ku~andnsı :ıitında~ı T urk lıyan gençlik ne diyor : 
~inde latanbula gelen Mustafa 0'..d~hrının ~a.ferıyle netıce!"~.m-~~· bu - Mukaddes toprnk! Ata toprağı, 

'd'?nlekctin bütün kurtuluş ümi- bu~uk ''~. dı;ı:hı kum:mda~: !nonu zafe:- aziz yurd! Canımız senin için adaktır ... 
olud ·· ·· d K d" · · lerıyle 1 urkun makus tabını de yçnmıs S l I ·ıı · d ~ % k . a goruyor u. en ısını . 'kl·ı .. 

1
• f kl en, gc ece c ncsı erın e topr:.ıgısın ..... 

. ı•' ıstiyen lstanbul hükümetin- ona ıstı a ve ıtı a u u arını açmıştı .. S . kl d h .. 1 d-'-~ F k b" "'dd y l l cnı çocu · arımıza a a guze ve una 
119 1d0 tdu müfettişliği ile, 15 ma- .. a~ nt .. tır mu bet 

1 
sonşlra un~n ıtar yi vereceğiz .. Sen cennetleşeccksin ... 

a Yani 1 iri iıı;gal edildiği ucuncu aarruza nı:- nmı ar ve agus os · . l h .. 1. ~b l zm n ~ 1921 d S k h · .. 1 · l · lhtıyar ar. gençler hep ep soy ıyoı·uz. 
u dan Samsuna hareket edi- e a arya ne n on erıne ge mış· K k .. 1 d d d kl d kl 

l d. B ·· ı· B'" ··k M"ll t ırışı • yuz er c, taze u a nr a, ışı ı er ı. unun uzer ne. uvu · ı e mec- "zl l . h k b" · · b" t'3, . 
d Ya lııgiliz himayesi, ya Ame· 
ası isterken. yahut ta mahal

~delcrine baş vurarak Osman· 
ti en aynlmamak veya Osman-

• f~d~n ayrılarak kendilerini kur
k ttnde iken Mustafa Kemal 
~ aran büsbütün başka idi. 
. tarlarını kendi lisanından din· 

lisi reisi Mııstafa Kemal. ayni meclis g.? cr~e m· aı:<' et, .. ır tıt.rcyış, .ır 
tarafından, Tük orduları ba~kumandnn· soy]eyıs \"ar .. Bu ne guzel, bu ne necıp 
lığına intihap olundu. m~ızara!.: . . 

Sakarya muharebesi, fasılo,ız 22 gün Iradcınw, l~aranmızı y~-ıyoruz. lra-
ve 22 gece devam ederek ı ~ eylülde, de ve karar. ınsnnı nşan hır kuvvet ve 
Mustafa Kemalin galebesiyle nertice]en- bir s·lkiniş demektir .. 
di ve Büyük Millet Mecliııi bıuıkuman- . Bir aşkın idrnk yıldönümündeyiz .. 
dana •Gazi• tıııv:mmı ve Müşir rütbesi- içimizde bir esenlik vnr; ebedi baharı 
ni tevcih etti. yaşıyan insanlar gibiyiz.. Saadet genç

FRANSA VE SOVYETLERLE 
ITtLAF 

leştiriyor bizi .. 

• 
Dl e • e z 

ŞEVKET SÜREYYA 
İktısnt vekiıleti Sanayi 
Tetkik lİeyeti Reisi 

• 

Çevrclenmizi saran harp, buhran ve 
kararsızlık denizi ortasında Türkiye ken
di cfunhur1yctinin, kendi öz ve bahtiyar 
nizamının yıldönümilnü tam bir çalış
ma ve tanzim havası içinde kutluyor. 
Cümhuriyctimizin on sekizinci yıl dönü
münü yaşarken ve şu anda memleketi
mizin bu bahtiyar halini, cihanda gıpta
lar uyandıran manzarasını kısaca ve üç 
k~Ume ile tas\'ir etmek kabildir: İş ba
şında Türkiye!.. 

Evet., \ş başında, tarlası, tezgahı ve 
ocağı b:ı.şında Türkiye. 'I'ıpkı silah ba
şında bir ordu gibi uyanık ve kendin
den emin bir iş ve çalışma memleke
ti. İşte Türkiyemlzin, bizim gtizcl ve 
mübarek vatanımızın bugünkü manza
rası budur. 

y u or 

tr~ "allyet karşısında bir tek kn· 
't h O da hakimiyeti milliyeye 

!iııt dilô. kaydü şart müstakil yeni 
~ ~yleti tesis etmek ı. 

bi l' urk milletinin haysiyetli ve 
'- r millet olarak yaşamasıdır. 

Bu arada, Fransa ve Sovyet Rusva 
ile muahedeler akdedildi ve müste\•li· 
lerin bütün hudutlarımızdan dışarıya 
atılmasını temin edecek o!nn hazırlıkla
ra başlanıldı .. 

Aziz vatan! Kutlu toprak! Sen!n ma
ziye uzanan kollarında mukadderi yn
şıyan millet, bugün kendine iyi ve ger
çek mukadderi inşa ediyor .. 

Bu bahtiyarlığın şükrünü nasıl eda 
c:.delim? Bizi bugün tarlamızın, tezgflhı
mızın, ocağımı:un başında saadete ka
vuştÜrmak için canlarını verenlere bor
cumuzu nasıl ödeyelim? Bütün bugü
nün düşünücUsil ve yaratıcısı olan ve 
şimdi Ankaranın bir gök tnbaknsı altın
da ve vatan toprağının sıcak koyrıunda 
ebedi uykusuna dalan bUylik adama, 
büyük atamıza saygımw nasıl ilfuı ede
lim? .. 

lktisat Vekili B. Sırn Day ve klllctte mesai odasında 

'cak istiklali tamme maliki· 
~, ltı.. olunabilir. Ne kadaT zen
~ lltcff eh olursa olsun iatikl"lin· 

· .tunı bir millet, be!lcrlyeti mü-
d c rnüvacehesinde uşak olmak 

~ı'tı. Yiiksek bir muameleye kes
~ edeınez.'t 
" h11~eyh, ya istiklal. ya ölüm b 
bıı alueı hakikiyi istiycnlerin pa• 

it l 0lıı.cakh.'t 
l'll 1l için. bu kararın tatbikatında 

~~~-liın~Eakıyete düçar olunacağını 
t~ ! Ne olacakb} Esareti> 

':it b efendim ... Diğer kararlara mÜ· 
~İ)~alinde netice bunun ayni değil 

~I h\nı bi ~ •. h" bıı -...ııette r J"erl muea ıb 
, ~d eıaaa dayanan Mustafa Kezı:ın! 
~ e.fe varmak maksadivle, mıllı 
tınak zaruretini görüyordu. 

~"e Sivas kongrelerinin nkdi 
~ İırı Anadoluya Amasyadan yap
ı l~~· cvatanm tama~iyeti, ~il
t~ ~ tehlikede oldugunu> 'Soy
"~ illetin istiklalini yine milletin 
~~lıtı ltararı kurtaracaktır. Vaziyete 
~ak. milletin hak lstiyen sesini 
~ :rrnek için he?' türlü tesir ve 
~en azade btr millt heyetin 
f Cttldln diyorc:lu. 

Ilı' Kemal pap.nın bu davetine 
lt~~leket icabet ediyor, hu eu
~t 
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9tanbul, Anadoluya tabl olu
. ~1'1\1 let, Mustafo. .Kemalin etrafın· 

1l"ordu. 
t 'lın Mustafa Kemalin, böylece 
\ı h .. akta olduğu vatan vazifesinl 
'il ol 11kGmetinin üçüncü ordu mü
ı,tak yapması imkansızdı, esa· 
~ ul hükümeti telô.ıa dü müş, 

Reri ça$trıyordu. 
' Kemal ise cCelmem b ce· 
:tar ediyordu. Nihayet 6 - 9 

llıııh~esi earavla açılan bir tc1~f 
t ahereıılnden sonra lstnnbul 

~i:1 memuriyetine hitam verdi 
~ de ayni geee, sarnva ve har

'(1~11 ~tine, memuriyeti~d~n ve a~
~~t tifa ettiğini blldırdı ve cSı

'rı blc bir fert mticııhit> olarak 
~~ aşına geçti. 

l3 ~R.l.JM VE SIV ASTA 

"ll'tıuı 1919 da toplanan Erzurum 
~~ .. ~Manda ve himaye kabul edi-
\ı'tlne h ·· 1·· b" · 1' ~lı . c-r tur u ecne ı ış2a tne 
rı 1 :ı} .. ~ine karşı Osmanlı hükü

l ııı ~hilali halinde milletin mütte
~._ afaa ve mukavemet edeceiti'r ""rdikten tıonrR Mutıtnfn 'Ke-

t)\ \>ı heyeti temsiliye reisliğine 
'i ·'k~ayi milliyeyi amil ve milli 
•ıt~11 ıın kılmak esas olduğunu> 
~1 <lkonıı:re, milli meclisin derhal 
~- b a. istiyordu. Mu!ltafa Kemnl 
ı._, ku hususta t!lrnr ediyordu. Bu· 

'tJ.. tıJ lı·o~~resi tnkio etti ve nihayet 
. ~" k uktimeti. mebus intihaba tının 
~~ clltar verdi. 

1 ti&tJLUN IŞGALt 
ıır11 J< 
al l'>nnl pa a dn Erzurum 

~ı· ~u. Fakat, fstnnbulda toplıı-
> ._

11
' 1 tnebusana iştirak etmedi, 

1> "t nolctnsı gibi seçtiği Ankarn.
t Ilı'· "tle11ti.> 
ı 1 ~t1t sonra lstanbul meclisi 

·~ asıldı, mPbuıılardan bir kı~· 
l9ı~a. !!Ötürüldü ve lstanbul 16 

J qJi l de yab .. .,cılann fiili ve rcs-
'<1F rı. tına ~irdi. 

tıt~ Kemal, atık milt1 bir hükü
lıı Anın zamanı gelrliV,ine kani 

~, \ kkarada bir millet meclisi 
\~t; arar verdi. 

Sıtıı ~t MilLET MECLiSi 

BOYOK TAARRUZ VE 
EMSAlSIZ ZAFER 
Nihavet 26 ağustos 1922 de Türk or

dusu büvük taarruza başladı. 30 ağus· 
tosa kadar devam eden muharebeler 
neticesinde düşman kuvvetleri cA•li 
hanlar> civarında ihatıi edildi ve 30 
ağustooıtn cereyan eden başkumandan 
muharebesi esnasında bu dü~an kuv
vetleri imha ve esir edildi. 

Bes giindc knt"i neticeyi almıs o1nn 
Cazi Mustafa Kemal. muzaffer Türk or· 
dulanna lzmir yolunu ncmış bulunuyor 
ve su tnr;_hi emri verivordu: 

«Ordutar! tik hedefiniz Akdenizdir, 
ileri!...» 

VATAN KURTULMUŞTU 

İnsan kanının sel gibi aktığı, barut 
ve kan kokan topraklan senin lekesiz 
semanda derin bir hıız ve vecd iç!nde 
seyrediyoruz .. Haz ve vecd saadet.imizln 
üzüntümUz beşcrt ohışumuzundur. Se
nin alnında huzunın, saadetin, hllniye
tin sihirli eli dolaşmış; Sen iluhileşmiş
sin vatan! .. 

Bizi sar, bizi sık göğsünde.... Bugün 
hepimiz genç, hepimiz çockunuz.. Oh, 
sen bizim anamızsın, ocağımız.sın Vatan! 
Biz. anamıza göz koyanlnra ne yapma
yız? 

ORHAN l\fETI~ 

kayada nezdinde toplanınnkta olan Ve
killer l\eyetinin istifası zamanı geldiği
ni söylemişti. Mecliste yeni Vekiller he
yeti intihn~ olunurken, istifa edecek he
yete dnhil bulunanlar tekrar intihap edi
lecek olursa, bunların yine istifa ederek 

h 
~~ık vatnnff kukrtulmudştu. 

1
Garpt cep· yeni Vekiller Heyetine dahil olınnmaln-

esının muza er uman anı sme paşa da k b ı · · · 
(M"lli Şef İsm t 1 ·· .. ) il . ti rı esasını ·a u ettırmıştı .. ı e nonu n n rıyase n- . • 
deki Türk heyeti, müttefik murahhaslar ~EKILLER HEYETİ TEŞKii. 
ile Mudanyada müzakereye bnşhyor ve 1-.Di~~EMİYOR: . . . 
•Mondros• un intikamını alan mtikem- Vckıller heyetı bu sw·etle ısüfa ctük-
mel mütareke şerait.inden sonra, aLo- ten sonra, Büyük Millet 1:1eclisi Uznsı 
zan• konferansı toplanıyordu. Türk mU- grup grup r~l ~·e hususı ~uretle i?P
rahhas heyetine riyaset eden İsmet pa- l~nara~, yenı Vekiller heyetme kcndılc
şa, • Lozan • da emsalsiz siyasi bir zafer rınce aza. s~çmeğe başlamıştı. . 

k ed ta bi lhanı husumet 28 teşrmıevvel 1923 te, partı umumi 
azanıyor, u e r c • . . f · 1 ti id h ı· · ı· 

Türk istiklal ve heybeti önilndc d1z ÇÖ· reısı sı atiy ~ par aı:e eye ı 1ç ıma· 

k .. '''''..;kUn ,__ ısız tsı hür ıntt davet edılc:rek, partı tarafından tan-
uyor, .uu ~yı ve şar z • . edil . la i i kill . h 

riyet ve istiklnli bUtiln devletlerce tam- zıın rnı.ş o n yen cra ve en e-
lı rd yetl listesi hakkında reyi alınmak iste-

yo u. nilen Atatürk, listeyi görmüş ve listeye 
4 SENEDEN FAZLA SÜREN dahil bulunan zevatın fikirleri ayn ay-
1\IÜCADELE rı sorulmasını tavsiye etmişti. Hariciye 
Atatürk, 19 mayıs 1919 da Samsunda vek.Wetine namzet gösterilen Yusuf Ke-

karaya ayak basmıştı. TilrkUn istiklal mal ve iktısat vekAletine namzet göste
ve hilniyetini biU\ kaydU şart tasdik rilen Celal beylerin bu vazifeleri kabul 
eden Lozan muahedesi ise 24 temmuz etmedikleri ve parti idare heyetinin da-
1923 te imznlnnmıştı. Demek oluvor kl hi katı bir liste yapamadığı görülmUş-
Atatürkün dört sene ikt ay ve beş gün tü.. . 
devam eden mücadclcsi, yepyeni bir •YARIN C~llIURIYh'Tİ İLAN 
Türk vntnnı kurulınnsını temin eyle- EDECF.(;tz., 
mişti .. 

YENİ DEVLETİN ADI 

Atatiirk o gece yemeğe bazı arkadaş
larını davet etmişler ve yemekte •Ya
rın Cümhuriycti ilun edeceğiz• dcmiş-

Büyük zaferden sonra sonuncu padi- )erdi. Davetlilerin he~i, bu fikri tasvip 
şah Vahidettin kaçmış, ertesi gün Bil· etmişti. Diğer misafirler erkence gittik
yük Millet Meclisince hal ve azledilm:ş, ten sonra, Atatiirk en yakın nıesni nr
yerine halife olarak Abdülmecit getiril- kada ı İsmet İnönü ile yalnız kalınışlar
miş ve bilahare hilMet te ilga olunmuş- dı. Teşkilatı esasiye kanununun bBZJ 
tur. maddelerini, aDcvletin cilnıhuriyet ol-

Lozanda sulh müzakereleri cereyan duğuna gören tadil eden müsveddeler 
ederken, birinci Büyilk M!llct Meclisi hazırlamıştı.. 
kendi kendisini feshetmiş, yeni intiha- 29 teşrlnievv()1 1923 te, Halk Fırkası 
bat icra olunmuştu. İkinci Büyük Mllet Grubu toplanmışb. Muhtelif hatipler, 
Meclisi, 13 Rğustos 923 te Loznn muahc- kuvvetli bir hUkümet kurmak hususun
desini tasdik etmiş ve yeni Türk devle da beyanatta bulunmuşlar ve bunun 
tinin idare merkezi Ankara şehri oldu- teminine Atatürkil tevkil ebnişlerdi. 
ğunu da 13 teşrinievvel 1923 te ilfuı et- Atatürk, meselenin halli için bir sant
mişti. Yeni Ti.irk devletinin ndı, Türki· lik mülılet istemişti. Bu bir snnt zarfın. 
ye Büyük Millet Meclisi hUkümeti ola- da icap eden zattan odasına davet ede· 
rak devam ediyordu. Lf\kin bu ad, yeni rek, bir gece evvel hazırlannn ınüsvcd
devletin hüviyetini ifade eyliyemiyor- deleri göstermişler ve kendileriyle fikir 
du. Milli iradeyi nefsinde cemetmiş olan teatisinde bulunmuşlardı. 
böyle b!r hükümetin, milli hakimiyet Saat 13.5 ta tekrar toplanan Parti 
esasına müstenit hnlk hUkUmetl, yani grubunda, Cümhuriyct ilam hakkındaki 
cümhuriyet olduğu ise şüphesizdi.. Bu- teklif kabul olunmuş, snat 18 de Büyiik 
nun açıkça söylenmesi lazımdı. l\lillet Meclisi içtima cbniş \'C knnunu 
MECLİSTE TENKİTLER esasi encümeni, teşkil&h esasiye knmı

Bir müddet sonra, o zamanki vekiller 
heyeti hakkında Büyük Millet Meclisin
de bir takım tenkitler baş gösterdi. Hat
ta, Meclisi kendi maksatlarına imale 
için çalışan gizli bir hizip te belirdi. Bu 
hizip, part:nin bir içtmaında, münhal 
bulunan Büyük Millet Me~isi ikinci re
isliğine eski başvekil Rauf beyin, dahili
ye vekalet.ine de Sab!t beyin meclisçe 
intihabım karar altına aldı. 

Atatürk, Büyük nutkunda hu hMise
lerden bahsederken der ki : 

nunda icrası teklif edilen tndilatı görii
şiip mazbatasını hnzırlnmışh. Cümhuri
yeti il3n eacn hu yeni kanun, bir çok 
hatiplerin aYasnsın Cümhuriyet!o sada
lnriyle · alkislnıınn hittlbe1erinden sonra 
knbul olunmustu. 

Bunu müteakip, Ankara mebusu Ata
türk, Türkiye cümhuriyeti reisliğine it
tifakla seçilmişti. 

İşte, climhuıjyetin ilanı böyle oldu ... 
Yaşasın Cümhuriyet! .. 

, 19ıol\~ bir müddette bitti ve 2 3 
~ Allk c Türkive büvük millet 

lı t11f aKda nc;ıldı, melisin riyase
bir ~ ernol nnşnvı cetirdi ve 11 

1 lcru Vt"killeri heyeti de kur-

aBen, mecliste hafi ve muhalif bir 
hizip keşfettikten \'C Jılikümct heyetinin 
intizamı mesaisinin her giin, esassız bir 
takım sebeplerle intiznmsızlığa düçar 
edilmekte oldui:rıına knnnnt getirdikten 
sonra, tatbiki için miinn~ip znınnn inü
znnnda bulunduğum bir fikrin tatbiki 
anının geldiğine hliluııettinı .. • 

~ b<j 1 ''t·· ~ l.'t'c T·· ki ·· h · · · ı'' 111 l • ur ye cum urıyetının 
~ tıir trı' .. tnıs bulunuyordu. 

' 1qcılll'ıl u küle ve düşmanlarin muh
\1 atına rnğm<"n. bu yeni Türk 
usıafa Kemal paşanın eliyle Atatürk, o gUn ve ertesi gUnü, Çnn-

BU KADIN BENİMDİR 
KOŞULAR GEIJYOR 

Bugünden itibaren haşlıyor .. 
fır-Bu emsalsiz (ilimleri görmek 

f, sntuıı im ırma ·uıız .. 
~:.-<::::.-<:::~~><:::.o<:::..<:::::..<:::::..<:::::.<::..<::::..<:::ı~~x 

Bunun tek yolu; bize birakılan ve bu
gün övündUğürnilz nimetin kadrini du
yarak, tıpkı silah nltmdaki, tıpkı sınır
da ve tetikteki, toprağımızın, tezgahımı
zın, düzenimizin üstünde, yani mukaddes 
ciş:& in ve cistihsal> in başında kalarak 
ve ça1ışarak onlara layik olmaktır. 

Ekilen topraklann genişliği artıyorsa, 
çalışan tezgahların dönen çarkların sa
yısı çoğalıyorsa, dökülen alın terleri 
gittikçe kabarıyor ve gittikçe seller gibi 
çnğlıycrsa; Cümhuriyetin her ymi yıl
dönümü bizi bu rejimin bize emanet 
edildiği noktadan bir hamle daha ileri
de buluyor demektir. Bize vasiyet edi
len de budur. 

Görülüyor ki her yeni yıldönümü, bi
zim için aynı zamanda bir geçen yılın 
muhasebesinden başka bir şey değildir. 
Geçirdiğimiz son yıl içinde de iktisat vc
kaletiniz, kanunların ve nizamların ken
disine vazife olnrak ayırdığı işlerin uh
desinden gelmeğe çalışmıştır. 

Hem husus1 sanayi sahasında kendi
sine düşen vazifelerin başanlması, hem 
devlet sanayi ve maden programlarının 
tahakkuku ve devletin sanayi ve maden 
işletmelerinin idaresi. yeni madenler 
aranması, iş kanunlarının tatbiki ikti
sat vekAletinin asli vazifelerini teşkil 
eder. İçinde yaşadığımız fevkalade za
manların bu vekalete verilmesini zaruri 
kıldığı işler de başkadır. Bunları kısaca 
gözden geçirmek faydalı olacaktır. sa
nıyoruz: 

Sanayiden, yani memleket sermaye
siyle memleket menfaatine çalışan ve
rimli ve hayırlı fabrikalardan mahrum 
iptidai bir memleket olan eski Türkiye
nin yerine bugünkü milli sanayie ve 
madenciliğe sahip yeni Tiirkiyenin gcçi
rilınesi işi uzun, güç ve henüz görünen 
hedeflerine dahi erişilmeyen, yani he
nüz bitmeyen, yani tam tahakkuk ebne
yen sanayil~me siyasetimizin mevzuu
dur. Bu siyasetin nna hatları şöyle hü
Jasa edilebilir: 

1 - Ham maddeleri dahilde yeti
şen ve memleketin evvelce hariçten it
hal etmek mecburiyetinde olduğu harcı 
alem mamulleri yapan fabrikaları vil
cuda getirmek (mesel~ dokuma. knğıt, 
cam, kimyevi maddeler fabrikaları gi
bi.) 

2 - Yeraltı zenginliklerimizi araştıra
rak bir taraftan bilinen madenlerimizi 
en verimli bir şekilde işletirken. diğer 
taraftan muhtaç olduğu.muz madenleri 
ve bu meyanda petrolü kendi toprağı
mızda bulmak. 'Bir taraftan bu nimet
lerle kendi ihtiyacımızı karşılarken di
ğer taraftan memleketimizde hariçten 
kıymetler getirecek bir maden ihracat
çısı memleket olmalt. 

3 - Kendi toprağımızdan çıkarçlığı
mız kendi madenlerimizi işleyerek. de
mirimiz]e kömürilmiizü bir nraya kata
rak ve diğer gerekli mfidenlerimizi de 
buna eklliyerek yurdumuzda kendimi
ze göre bir ağır sanayi varlığına vücut 
vermek ve bu suretle demir inşaatı, 
tr.akine parçalarını ve ııihnyet bir kısım 
makineleri yapan bir demir sanayii ya
rntmak. 

tıcıları olan sanayici Avrupa memleke~ 
lcrl kfunilen harp içine girmişler, uzak 
Amerika ile münasebet keza harp en
gelleri dolayısiyle ayrıca güçleşmiştir. 
Buna rağmen sanayi kudretimiz Cüm
huriyetin geçen yıldönUmUne nazaran 
bugün daha faaldir. 

Bir taraftan her müşküle rağmen halli 
mümkün olabilen bir kısım yeni tesisler 
harekete geçmiş ve diğer tnraftan ihti
yacın tazyiki ile memlekette kabili te
darik olabilen imkanlar ve vasıtalar ha
ı-ekete getirilerek sanayi istihsalimiz çe
şitlenmiş ve çoğalmıştır. 

Bugünkil şartlar içinde her sahaya nit 
istihsal rakamlnrllllızı bittnbi burada 
ifadeye mahal kalmadnn şunları işaret 
edelim ki: 

Sümerbank elinde çalıştırılan devlet 
sanayii sebekesi tam bir hız içindedir. 
Bu bankanın işlettiği pamuklu fabrika
!annın geçen 1940 yılı ic;inde ve hnrp şe
raitine rağmen istihsallerinde tezayüt 
kaydedilmiş ve satışlarında o/< 48 bir 
fazlalık görillmUştUr. 
Aynı bankanın yünlü fabrikalarının 

kumaş imalatında da aynı zamana ait 
olmak üzere 7o 12, Merinos ipliği imala
tında % 7.5, kilim, battaniye, velense 
imalatında % 59.50 ve satışlardn da va
sati % 29 bir artı~ olmuştur. 
Aynı bankanın deri ve kundura mil

essesesinin imalMında ham madde sı
kıntılarına rağmen % 80 nrtış kaydedil
miştir. 
Kağıt sanayiimizde % 13 istihsal te

zayüdU vardır. 
Btiyük Demir ve Çelik endüstrimizin 

merkezi olan K.arnblik kombinasının 
milli iktisat ve müdafaa siynsetimizdeki 
rolü ve eheınmiyeü gittikçe artmakta
dır. 
Şeker sanayiimiz feyizli bir yıl daha 

yasamaktadır. 
Sınai mamullm-de bUyUk kıUıklarla 

karşılaşan bir çok memleketlere naza
ran yurdumuzde genç sanayilmizfa halk 
ve ordu ihtiyacını ithal~tın durmasına 
rağmen karşılaması bu sanayiin geçirdi
ği güzel bir imtihandır. 

Ereğli kömür havzamızda biltün ocak
ların bir elden idaresi hakkındaki karar 
1940 içinde tatbik mevkiine konulmu~ 
ve bu tedbir istihsalin tanzimini ve tez
yidini mümkün kılmıştır. 

Garp linyitleri havzamızda keza esas 
ünitc.'leriylc hUkilmet elinde teşkilatlan
dırılmış ve alelOmum kömilr satışları 
resmt bir milessese elinde tevhit oluna
rak memleketin bUtün kömilr, linyit ve 
kok ihtiyacının bu kanaldnn karşılan
masına çalışılmıştır. Bunun neticesi şu 
olmuştur ki, hatta hariçtan da kok ithal 
edildiği senelerde memlekette sık sık 
görUlen ev mahrukab sıkıntısı ortadan 
knlkınış ve fiatlerde de esaslı ıslahat 
yapmak cihetine gidilmiştir. 

Krom mfıdenlerimiz her tarafta ara
nır bir dünya kıymeti olarak gittikçe 
ehemmiyetini arttırmaktadır. 
Bakır madenlerimizin şu anda işler 

bir halde elde bulunuşunun arzettiği 
kıymeti ne kadar tebarüz ettirsek yeri
dir. 

• 
4 - Yukarıdan beri işaret edilen bü

yük il.-tisad1 terakkiyi mümkün ktla
cak merkezi teşkilatı, bankaları, ensti
tüleri meydana getirmek. Ve biltUn 
bunlnrda asıl yaratıcı unsur olan in
san faaliyetlerini istikametlendirccek ve 

ali 

Demir, kükürt ve emsali nı!lden işlet
melerimiz normal bir faaUyet içindedir. 

Maden arama işlerimiz muayyen plan
lar dahilinde yilrilmektedir. 

Sene içinde Söğüt.özü kömUr ve Ada· 
pazarı demir, Turhaldakl antimuvan. 
Küre bakır sahalarında geniş çalışmalar 
yapılmıştır. 

Küçük sanatlar sahasında: B~ 
ev ve el tezgah dokumactlığmın tanzimi 
için geniş tedbirler alınmakta bulun
muştur. Bu tedbirler bir taraftan yeni 
tezgah çıkrık tevzi işini, diğer taraftan 
mevcut ve :faal tezgühlar iplik tevziatı 
işini nizam altına alarak bu işte çalışan 
vatandaşlan sninl verimli ve memlekete 
faydalı kılmak yolunda cereyan etmek
tedir. Bundan başka bu sahadaki t~ki
latlandınna tedbirleri de mühimdir. Ha~ 
len memleket doh.-umneılarının % 80 1 
kooperatifler içine alınmıştır. Bu el tez
gahlarının umumi istihsali yılda 
(80.000.000) metreye yaklaşmıştır. 

Fevkalade şartlar memleketteki sa
nayi mamullerini memleketin ihtiyacı· 
na göre en uygun ve adililne bir şekilde 
Uınzim etmek zaruretini doğurmuş ve 
bunun için bir sıra geniş tedbirler alın
mıştır. 

Evvela Sümerbanka bağlı devlet fab
rikalarmın ve bilhassa pamuklu ve yün
lü fabrikalarının mamulatının tek elden 
tevzi etmek işine giıişilmiş ve bu arada 
Yerli mallar pazarları teşkilAtından 
esaslı istifadeler temin olunmuştur. Ha .. 
len bu teşkilAt eliyle dokuma ınnmulle
rimiz memleketin her köşesindeki pera
kendecilere kadar doğrudan doğruya 
sevk olunmaktadır. 

Bundan başka 95 sayılı koordinasyon 
heyeU karariyle hususi fabrikalar da da
hil olduğu halde blltiln mensucat fabrf. 
kalarınm piyasa için imal ettikleri ip. 
likler fabrikalarla el tezgahları arasın
da keza tek elden tevzi olunmaktadır. 
Hususi fabrikaların kaput bezleri, emsal 
bezler ve ambalajlık bez imalitına da 
190 sayılı koordinasyon karan ile keza 
vekAletçe el konmuş ve bunların da SU.. 
merbank mamulleri gibi tek elden tev
ziine geçilmiştir. 

Hillfısa sanayiimizde ve mMım işleri .. 
miz.de içinde yaşanılan fevkalade zaman
ların zaruri müşküllerine rağmen tam 
bir faaliyet havası esmekte ve bu faa
liyetler lüzum ve zaruret hissedilen sa
halarda devlet eliyle tanzim ve tensik 
olunmaktadır. 

Beynelmilel en küçük lmkfuılardan 
bile istifadeye çalışarak haıiçtcn maki
neler celbi suretiyle sanayi• hacmimizi 
genişletmeğe, yedek parçalar ve yardım
cı malzeme celbi suretiyle de mevcut 
sanayiin noksanlarının ikmaline çalışıl
maktadır. 

Bizim için tabii nizam olan sulh ve 
sUkOnun bütün dünya için avdeti en 
büyük temennimizdir. Çünkü böyle bir 
hale kavuştuğumuş gün cihan, Tilrkl· 
yenin şahsında sulh ve sük<kndan en iyi 
istifade otmesini bilen bir milleti göre
cek ve istikbalin <tanınmaz derecede 
yenile~miş, modem teknikli cTiirkiye
si> bu suretle vilcut bulacaktır. 

esaslarını verecek kanunları hazırlnmak 
ve çıkarmak. 

İşte bu kaba şema içinde tasvir olu
nan sanayileşme siyasetimiz, iktisat ve
kaletinizin sanayil~me hareketinin 
prensiplerini arzedcr. 

Sayın Vurddaş ar na 
Bu prensiplerin bilhassa yeni fabrika

lar kurmak cephesindeki tahakkuku
nun girdiğimiz harp yılları içinde milş
küllerle karşılaşmakta olduğu tabiidir. 
Çünkü dünyanın en büyük makine sa-

Cümhuriyet Bayramını kutlar 
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TARİHTEN YAPRAKLAR 

Türk savaşçıları, Türk 
silahı ve Türk sözü 

u'l'ürh f:öylüsünün orah, fıiitillinin halem ve ııa
dın!arının eteıı tut~unda siltiha sarılmq bir 

pençe ıııvraıı lığı vardır ... n 

l"arihin her devresinde Türk milleti
nin kütlf" halindP başardığı büyük ~a
va~ların Ye hamlelerin pek büyük bir 
yer İ~gal ı!"ylediği ve bazı hallerde tari
hin s~yrini bile değiştirdiği görülür. En 
hakim millet olarak orta Asyada Türk-
1.rin kurmu~ oldukları bir çok devletler 
bir çok milli ve içtimai inkilAplar başar
ını~. zaman zaman Asyanın her köşesi
ni tahakkümü altında bulundurmuştur. 

ADNAN BİLGET 
mirin, alet-in ve suyun yapamadığını 
Türkler yaparak beni esir ettiler. Aya
ğımda zencir yok, zındanda değilim. 
Şefkatın, ulvücenabın. asaletin v~ neza
ketin esiriyim., 

* Lord Byron ise Türk kılıcının kudre· 
tini şu cümle ile anlatır: 

•Kılıcı insafsız bir meharetle kulla~ 
nan Türk eli, mağlGp ettiği insanların 
yarasını sarmakta da ayni d erecede us
tadır. 

* Kont Moltkc iae doğuıtan asker olan 
Türk milletinin askerlik meziyetlerini 
!tÖyle över: 

BORSA 
ÖZÖM 

566 B. Alazı·aki 48 
340 F. Solari 50 
302 M. j. Taranto 54 50 
140 Öztürk L. T. D. 48 50 
135 H. Mehmet Umutlu 48 50 
108 M. Ruso Işık 54 

89 M. H. Nazlı 44 25 
65 S. Süleymanoviç 52 
55 Reşat Leblebici 49 
51 Nazif Alpyörük 50 
24 Mehmet Kuşakçı 48 50 

3 Abdullah Mayda 48 
1878 Yekun 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

İNCİR 
520 M. Nebioğlu 
369 Pepase Mah. 
253 H. Şe.şbeş 
247 Anriko Aliberli 
l99M. H. Na2lı 
194 Pol Mikalef 
176 E. Roditi 
145 B. S. Alazraki 
131 H. Sirel 
124 İncir T. A. $. 

48 N. Baladur 
28 M. Kfunil 

19 
18 
18 50 
18 25 
u 
17 50 
15 
14 
17 50 
24 
20 
14 

52 25 
50 50 
61 
49 50 
50 75 
56 
48 
52 
50 50 
50 
62 
48 

48 
50 
52 
55 
60 

21 
25 
20 
18 50 
23 
26 
16 50 
21 
20 25 
24 50 
24 
18 

r 
TU RYAG 

Turan T a19 Fabrikala 

Çok sayın müşterilerinin 

Sekizinci Cümhuriyet Bayraını 

saygı ile tebrik eder ve dai 

mesut yıldönümleri diler. 

Bu hakikat Türklerin millet olarak 
njzamcı ve fert olarak uysal ve çalışkan 
olduğunu iapat eder. Ta beşikten itiba
ren iyi silah kullanmaya başlayan Türk 
çocuğu, hiç bir tarih çağında silahını 
•uiietimal etmemiştir. Yani Türk sili.hı 
dalına cenk meydanında meydana çık
mış. hazırlığını tamamhyan dü~man 
kar~ısında Türk kılıçları kullanılmıştır. 
Türk !llava~çı]arı istisnasız o]arak hiç bir 
cenkte zaif bir dü~man veya hazırlan
mamış bir rakip kar~ısında bulunmamış
tır. 

tMüaellah milletin en canh ömegı 
Türklerdir. Bu diyar lcöylüııünün orak, 
katibinin kalem ve hatta kadınlarının 
etek tutu~unda sil&ha •arılmıı bir pençe 
kıvraklığı vardır. Türkler ata biner gi
bi oturırr ve keıfe yollanan nefer gibi 
uyanık yürür. O doğarken de müselllih-

25 A. M. Ataman 
21 A. Kadranel 
15 A R. Barlti 
14 H. Avni Özgür 

2509 Yeldin 

22 
18 
14 
12 50 

23501:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:;;~ 18 
23 
12 50 

Türk savaşçıları cengi tıpkı spor gibi 
bir .evk olarak bilmişlerdir. En küçük 
bir Türk kavmının biJe daima bir ordu
eu ve muayyen idil nizamlara bağlı bir 
devleti bulunmu•tur. Kütle halinde, ya
ni milletçe harp. ettiği zaman TürkleFin 
yenildiği görülmemiştir. Türk akıncıları 
tarihte gerilla yapmamışlardır. Çünkü 
Türkler çok geri çağlarda bile harp 
fennine uygun olarak ferdi hareketlere, 
akınlara yer vermenin zaferi temin et
miv.ceiHnl bilmiş'le1di1. 

Türkün savaş meydanında nasıl a 111lan 
ke<ildiğini ve nasıl mertçe kılıç kullan
dığını istHnasız olarak bütüıı düşmanları 
tacı:dik ve teslim etmiştir. Tarihte Türk 
milleti ve Türk ordusu h•kkında söy
lenmis çok veciz bazı hakikallere 1ast
lanır .. Mesel&. müteveffa 1ns:tiliz krala 
beşinci Georges Çanakkale harbı hak
kında ebedi Şef AtatÜTke hediye ettiği 
bir fll!'terin kabına a~aihdak ibarevi yaz
mıştır: 

•Büyük bir kumandan, asil bir düş
man ve kahraman bir dost ferefine> .... 

Anzak ordu]arının karşısında kahra· 
manca harp eden Mehmetçik ve onun 
büyük ve ~sis kumandanı Atatürkün 
dost ve düşman üzerinde uyandırdığı 
hayranlık, lngiliz kralının ağzından ona 
'(Asil hir dü•man) lekabını kazandır· 
mrıcıtır. 

Türklerin devlet kurmak hususunda
lci mr.har~tini taTihçi HammeT ~'öyle ifa
de- etmistir: 

•Türkler devlet yıkmakta ve devlet 
lcurmakta birinci sınıf ustadırlar. ülke
leri değil, hat!& lnt' alan bile altüst et
miş},.r ve hAkimiyetler yaratrnıcı;laTdır. 
Tar'h Türklerdn çok şey öğrendi>. 

Hazreti Muhammet bir hadisinde 
'• Türk1er size dokunmadıkça aiz onlara 
!linh:ır dokunmayınız> demişti. Bu ha· 
(!is Muhammet peygamberin Türklerin 
savaşçılığını övmesi bakımından pek 
büyiik bir kıvmet ifade etm•ktedir. Yi
ne hazreti Muhammet: «Ümmetimin 
idaresi sonunda Türk1erin eline geçe
•ektin demekle Türklerin devlet kur
mak ve insan kütlelerini sevk ve idaTe 
•tm•kteki hünerini tesdik etmiş bulunu· 
yordu. 

Tarihte Türk milleti hakkında söy
]enmi~ bir çok veciz mÜ$ahede ve söz
],.re ~atlanır. Bunlardan hr kaçını göz
'drn .,.f':cirelim: 

«Türkler millet olarak en seTefli in
~an lardır. Onlaıın yurdu efend?ler vur· 
(ludur. Kahramanlar ve şehitler ülkesi
di. insaniyete şeref veren bövle bir mil
letin düşmanı o]mak, insanhğın dü~ma• 
nı o1maktan farkınzdır.) 

Lamartine 

* c Türklerin yegane •evdilcleri teY hak 
ve hakikattir.~ 

W illiam P itt 

* .c Tiirklerin tarihi meziyetlerini, ezeli 
faıiletlerini ve yük•ek kabiliyetlerini in· 
kir etmiyelim. > 

Lord Biaconsfield ... 
c Türkler asillerin asilidir>. 

P iyer LJ;ti 

* Türklerin u"kerlik kabiliyeti ise tari-
hen sabittir ve her devirde en tan1nm1!1 
kumandanlar bu mezivetleri hürm~tle 
ilad,.. etmek biivüklü~nü 11öst,.TmiıJler
dir. NAnolyon Ronapart söyle dlyor: 

«Türkler öldürüle bilirler, lillcln mağ
li'ıp: rdilemezler). 

* BPrka bir vecize: 
«ihtilaller, Türklerin iliklere ka'dar 

işliv•n gizli hôkimiyetini yıkmıya Ufi 
gelmiyor. Türklerde yalnız ıonsuz bir 
cesart-t de)Cil, iradeleri sersemleştiren 
bir zeki1 vRırdır.> 

General Çenıayev 

* Türk akıncılariyle eavaş yapan ve 
Türk askerinin cesaret ve secaatını tak
'dir fırSAtını bulan prince F.augene'in bu 
aözl,.,.i bilh:ı~sa kıvmt-tlidir: 

~Türkler taşıdık lan pf'rlak söhrete 
layık hir biçimde dövü•tüler. Türli:e ya
lcı.$1r bir f,.,.agat Vf" celadetli'! çarpışa çar
pışa öldiilr.r. Onlann galibivetl,.ri gibi 
mai!l;1bivetlcri d~ !ilanlı ve ibretlidir.> 

* Sonra DC"mirba~ Sarlin e!i!ir dü1üncr. 
kat,c;ılaştı~ı esir muamelesi hakkınd<'ki 
şu nıiisahed'esine bir g;Öz ata hm: 

Bugijn esirim, Türklerin esiriyim. De .. 

tır.> 

* On be!tİnci asırda yaşayan meşhur 
ltalyan ıairi Taue iae ıahit olduğu bir 
Türk savaşı hakkında şunları yazmıştır: 

c-:Oüşmanına saldırırken amansız bir 
kasırgaya. korkunç br denize ve insaf
sız bir yıldııma benziyen Türk, dost ya· 
nanda ve silahsız kalmış düşman karşı· 
sanda bir seher yeli ve berrak bir göl· 
dür.> 

* E.n son olarak lngiliz hariciye nazırı 
Mr. Edenin Türle aöı.ü hakir.andaki bir 

müşahedesini kayıt edeceğim: 
Mr. Eden, parlamentoda bir mebus 

tarafından sorulan bl suale şu lcarıılığı 
veriyor: 

- Türklerden ıüphe etmemek için 
bu millet hakkında elimizde inkar ka
bul etmiyen bir çok tarihi hakikatları 
hatırlayalım. Tüklerin verdikleri ıöz· 
den döndüğü görülmemiıtir. Türkler ne 
pahasına olursa olsun konuştukları teYi 
yerine getirmesini becennitlcrdir. On
lar ne kadar az konuşuTlarsa konupun
lar, bir oöylediklerinl bir d aha geri al
mamıılardır.> 

A. ZiFFER 
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Muhterem müfterilerinin 
Cümhuriyet bayramını •ay
gı ve sevgi ile tebrik eder 

ikba 1 
Manifatura Mağazası 
Müşterilerinin Cümhuriyet 
bayramını tebrik etmekle 

şeref duyar 

Politi R. timited 
Sayın müşterilerinin büyük 

Cümhuriyet bayramını 
tebrik eder 

Yeni Gün. 1326 ıncı Sokak 

Ambar inşaatı 
Satış kooperatifleri birlii'inden: 

Nazilli ( t.lah istuyonu) ve Saruhanlıda yapbnlacağı111 Yeni Asır gaze• 
!esinin 3, 8, ve 12, Anadolu gazetesinin de 4, 9, ve 13 birinci ı.,.rin nüsba
larmda ilin ettiğimiz ambar İnfaabna 15/ 10/941 de yapdan açık ek•iltme
de talip çıkmadığından bu defa pazarlık suretiyle 7 / 11 / 941 cuma ııünü saat 
16 da ibatesi yapılacaktır, Projr, ı.e.if ve fllrlnamelerini ıı.örmek istiyenlerin 
bir... e miiracaatları. 29 2 4527 (2303) 

TAYYARE Sinemasından: 3~~~6 
BİR JIAFTADA 20000 KİŞİ TARAFINDAN GÖRÖLEN VE PEK ÇOK 

Beğenilen TÖRKÇE SÖZLtl' • ŞARK MUSİKİLİ 

KIZIM DUYMASIN 
Filmini bütiin İZMİR'lilerin gönnelerini temin için vaki müracaatlar kar· 

şısında daha bir kaç gün gösterilıne,ine karar verilmiştir. Bu son fırsatı ka · 
çırmaınalarını sayın müşterilerimize tavsiye ederken : 

1941 YILI f'UARIMIZIN 
AÇILIŞ MERASThlİNE AİT filminde ilk defo olarak bu programla gö.,fc

rilnıcsi müsaadesinin alındığını müjdeleriz .. 
MATİNELER : 11.80 - 1.30 - 4.00 - 6.30 - 9.00 DA.. 
GELECEK P ROGRAM : ARABACININ KIZI (DUNYAŞKA .. ) 

lzmir ihracat v 
ithalat Birlikleri 

• 

Sayın Birlikler azası~ 

Cümhuriyet bayramını 

kutlu olmasını diler 

JZJIJR HAUUNIH NAZARI DJIUU'J'INE 
MÜlliM FIRSAT ,· 

MANWATURA EŞYASI GELDt". PERAKENIU: SATILIYOR.. .. 

ALİ İHSAN VE 'J' ARSİN NECİP ooı..u 
MtlEsSESEmNDE 

Mimar Kemalettin Caddesi No. 42 

İnıiJtereılen ve Mımdan lıu defa getlmıeie muvaffak olunan puplin, Fuler, Hasse, M- u sair 
• mağaumızda perakende mretlyle saflhııala batI....ı..n,m .. 

Antika ve Stil Eşya 
Satın Alıyoruz 

' Eski Türk gümüşleri, aynalar, şamdan ve çay takınılan, tath takımlan eski hattatlann yallı-ı'.J 
kitapları, sevahi kmnaşlar, istafalar, üç etekli entariler, işlemeli uçkur, yağlık ve havlalar, ss'Jl'f 
ve muhtelif porselen parçalan, eski Kiltahya çini parçalan, vazolar, heykeller, Beykoz pal'(aJaı'• ~ 
lemtrıış, makta ve divitler, eskl nslllpta kanape, koltuk, vitrin ve stil yemek odası tainmları ~ / 
nevi eski gfü:el parçalan olup ta satmak lstiyenler, lütfen her gün saat dokuzdan on ilı:lye 

İznıirpalasta Bay Ziyaya müracaatleri r ica olunur .. 

:·················· .... ···········•····••· S ANK ARA RADYOSU S 
: BUG ÖN KOPRO G RA M E .......... --- -- ........ . 
7.30 Program ve memleket saat ayarı 
7.33 Müzik pl. 7A5 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pi. 8.15 Evin saati 8.30 Müzik pi. 
8.45 Konuşma : Dahiliye vekaleti adına 
Ali Riza Ünal : Dahili işlerimiz .. 9.05 
Müzik pi. 9.30 Konuşma : Maliye veka
leti adına Hamdi Özgiircl : 1939 A vru
pa harbinin başlamasından evvel ve 
sonraki devrelerde eümhuriyet maliye
si.. 9.50 Müzik pi. 10.00 Konuşma: Ma
arif vekaleti adına İhsan Sungu : Son 
yıllaı·da Maarif hayatımız .. 10.20 Müzik 
Karısık Wrküler 10.45 Temsil 11.30 Ko
nusma : Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kaleti adına Dr. Zeki Nasır Barker : 18 
yıllık sıhhi ve içt'mai çalısma 11.50 Mü
zik pi. 12.00 Konuşma : Nafıa vekaleti 
adına Y. Mühendis Namık K.iper: Cürn
huriyetin 18 inci yılında Nafia işlerimiz 
12.20 Büyük Millet Meclisindeki mera
•'min naklen neşTİ.. 13.30 Memleket sa· 
S 6 ayarı ve ajans habcr!cri 13.·15 l\lüzik 

ZET BEii 
Müskira.t Fabrika~•~ 

Aziz müşterilerinin Cümhur~{et 
Bayramını tebrik ve saadet dı 

------------:-----;_ha~ 
pi. 14.45 Ankara Hipodromundaki me- leket saat ayarı ve ajan~5 )fiJY 
rasimin naklen neşri.. 16.30 Kapanış ... Serbest 10 Dakika 19.5· 2o.ıS 1 

17.00 Anadolu ajansının gazeteler için havaları ve oyunları- . h;Jl' 
yazdırma servisi.. 17.30 Milli piyango- gazetesi 20.45 Müzik _: J3ı: ıs~~f 
nun eümhuriyet bayramı fevkalade çe- öğreniyoruz .• 21.00 Zıra~~it 
kilişinin Ankara 16 mayıs stadyomun- Müzik : Gençler Sving zı 45 ıJ . 
dan naklen neşri.. 18.00 Pro~aın ve nuşma (Saltlık saati .. ) 22.sO ~ 

... yaseticümhur bandoSU·· ıcri 
memleket SAat ayarı 18.03 Fasıl sazı.. saat ayarı ve ajans hab<'~i ~ 
1825 Kom1'ma (Dış politika hadiseleri) zik pl. 22.55 • 23.00 Yarı 
18.45 Radyo çocuk kuliibü 19.30 Mem- kapımı~ .. 
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~ Atatürkün gençli· ~ 
= ğe hitabesi ~ 
- Ey Türk gençliği! Birinci vazifen: 
§Türk istiklnlini, Tiirk Ciimlıuriyeti- § 
Eni ilelebet muhafaza \'C müdafaa E 
E etmektir.. § 

ünya harbı karşısınd 
Ticaretimizin görünüşü 

- -
YAZAN : FmmntK DAVis 

Bugün vasıl oldui!umuz netice, asır-

l'dcianııa son perdesi o~nanacalıtı; hem de Ye,ı:il ıardanberi çekilen milli musibetlerin in-

lucıanın önünde! Fa!ıat ne zaman oynanacafıtı2 !~~:~:nv~a~~ar:ihede\~:I~ her kö§esini 

••• 15 •• Bu neticeyi Türk gençliğine emanet 
edivorurn. 

- Ya ... Yeşil budayt da gördüler mi? Uzun ve yarı karanlık dehlizden ge- Ev Türk gençliği! 
- Öyle sanırım. çerken içinde bir kararın doğduğunu Birinci vazifen Türk istiklalini Türk 

\l "':'"Kaptan Bruks kızı bu enstitüniin hL<ıSetti: Facianın son perdesi her halde cümhuriyetini ilelebet muhafaza ve 
b· tibidir. Başında beyaz bir bere olan budanın salonunda, Yeşil budanın züm- rni;dafaa etmektir. 
!r kızı bu milyonerlerin yanlarında ı:ütten yapılmış sabit bakışlı, korkunç Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegn-

gördünüz mü? göilerinin öniinde oynanacağına <'min ne temeli budur. 

ihraç maddelerimizin fiatları yük
selirkeıı bundan istifade edenler 

nıüstahsilimiz olmaktadır 
tt - Evet, gördüm. Fakat onlarla birlik- idi. Bu temel senin en kıymetli hazinen· 
budanın bulunduf,ru yere girmedi sa- Facianın son perdesi.. Evet bu ınu- dir. fstjkb~lde dahi, s~ni, bu hazineden Ticaret Vckôleti iç Ticaret 

CELAL JERl\IAN 

!llyorum. Her halde evvelden gitmiş ola- hakkak oynamıcaktı, hem de Ycşıl Bu- m hnım etmek istiyecek dahili ve bari- umum müdürii 
~~ Geride kalacağını sanıyorum; çün- danın önünde! .. Fakat bu son perde ne ci hethtıhlann ofocaktır. ttU b } } d k ku d CUmhuriyetin on sekizinci yılını kut-

usa on ar a mezar o su var ır. zaman oynanacaktı?.. Bir <TÜn istiklfil v~ cümhuriyetı· mu"-
B d 1 1 "' lulnrken normal zamanlarda insanlar 

- eni dinle Con, şu on o arı a, Ye- Salonun :uıahtannı müze müdürüne dP,foa mecburjvetine düşersen ve.zifeye 
iU budanın etrnfındn olup bitenlere iyi- ı'adc ettikten sonra lıeınen emin oldug"•u 1 k • . . . d b l y için refah ve bolluk Amili olan ve fakat ce dikk h b H h at1 mn ırın, ıçın e u unacagın vazi· bugün içinde bulunduğumuz şartlar al-
be . at et ve bana a er ver. er a. bir demirciye gitti ve mum örneğini ve- yetin imkan ve tcraitini dü~ünmiyecek- d 1 r ıçin de aynca para vereceğim. rerek: ııin! Bu imkan ve ııernit cok n3mÜ~ait tın a bir çok milletıerin ıstırap ve e em-

- Çok t kkU d · b R b lerine deva bulamıyan ticaret hayatının • eşe • r e erım, ay o en- - Bana hemen s.imdi bu model üze- bir mabivetti! tezahür edebilir. ıtll K ı · memleketimizdeki seyn'ne bir göz atmak 
·· o ay ış. rine bir anahtar '-'apacaksm·, fakat bu htikliil ve cümhuriyetine kasteı!ecek tak t d k h t b J her halde rnk manalıdır. b· a • a amcı aya ının mevzuu a- anahtar senin b:Jdiğin anahtarlardan düıman1ar bütün dünyada emı:a!i f!Ö"ill· :ı--

~ ~blduğunu nereden bilecekti? değildir. Çok dikkat edecek.<ıin~ .. Dedi.. mcrni~ bir galibivetin miünecili olabHir- Bilindllği gibi medeni vOe müdtekllbmil 

n "l.a engut, müzenin iç kısmına doğru V 'd k ..:ı 1 .. 1 d' ler. Cebren ve hile ile eziz vatanın b·u·- cemiyet erin en esaslı vası ?.nn an iri 
.erledi,· ve y,.~il budanın oldugy u yere e gı er en ue şun an soy e ı : d t• • h t i kiş fı d ·1 'l'kt' ....,. S · .. t •· ah ti ·· tün kalt>leri zartedilmi~. bütün tersane- e ıcarı ayn m n • a n a ı erı ı ır. 

lirdi. re hari'{;~~ıd~o~~r~~~g~: e~e :~le~=k~i~ lerine giril mis, bütün ordulı>n debt•Jmı..cı Mıntakalar \'e mi1letler arasında en b<!-* Rahe b d · d · d" ve me-ml-lc,.tin her köşesi bilfiil İ~r!al riz bir şekilde ihtisaslaşma ve bunun 
lı ngut un an sonra evıne on u v- neticesinde en genis mikY. aslı bir müba-

.. -ıiidürle ziyaretinden beri bu heykeli \'e hemen Şark usulü kücük b!r mabc- ed:lmis cJabi!ir. 
ı:o-.. · El k 'k f · · y 1 B"t" b 'tt d-L ı· d dele ancak kinde ya~.adıgımy ız medeni-.... enıiştL e tri enerının ışıgı a • eli andıran odasına kapandı.. u un u temı en wıa e ·rn ve a-
lınd da o korkunç ye.şil renkli heykeli bir - H 11 1\1 E O İ - hn vahim olmek üzere meml~(P.tin dahi- yet düny:>!:ının vardığı bir tekamül mer-
t'aha dikkatle gözden geçirdi; nedense Iinde ik•:d .-a ıahip olar.Ü!" millet, daha- halesldir. Tiirk inkılabının, her sahada 
1tremekten kendini alamadı. Fevkalbe- "Mı k d Iet ve hatta hivand id-ıde huhmahilir~ tnhakkuk ettinniş oldu&ru hamleler ile 
fer b· .. ü 1 .. d"kl · · b k l OS .OVa,, nın mÜ Q• ler.Hattabuiktidarsahiplcl'isnluim"n· muvazi olarak Ti.irk camiasının maddt 
,.,_ ır gor ş e gor u ennı aş a arı- 1· • • hayat ihtiyaclarını karşılıyabilmek için d görmediklerini hatırladı; fakat bu- f / d. f&allerini. mfoıtev ılerın sıy.:.!!i emelle- k k ll ) - l ri 
\t heykelinin Ustünde kan, beş damla aOSl SD T Sl mo l •• ryle tevhit edebilirler. ~itti çe şe i eşen, o gun a~an bir tica 
~ vardı > • f İFI' )I.' ~.tillet. fokru v-n•rel irinde hnrı-p ve faaliyet manzumesi varatmı5 olduğu ve t · . . . - hASTARAFI 1 INt' Sl\H .. ı ır, • " bu suretle medeni !Hemin büyiik ve ci-

bu ~ bu bir hay~l, hır z~. d~ği~d~; edebilir. Kalenin en büyük bir azimle bi•~o rlfr•mÜS ohıhilir. hanşumUl mübadelesine memleketimiDn 
~lki damla kanı ılk defa gormilş. ıdı. müdafaa ed!lmektedir. Almanlar şimdi· Ey Türk istikbalinn evladı. j~~ bu de esaslı bir varlık olarak gırmış' • bulun-
L o zamandan beri esrar perdesınde k d b d b" ff k t k .Jıvat ve .. crait irinde d"~i vazife-. Tu .. rk 
0 • ye a ar ura a ır muva a aye ·a- ,., "' " " duğu bir hnkikatlir. 
tı ~u Yırtıklık vardı diye. düşünüyordu.. znnmnm•c:lardır. isikl.ill ve cümburiyetini kurtl'mıal..-tır. 
0 and nıh ıkıld t mi rek· ...... M h Jd y k d t d rl Milletler arası mübadelenin lilzumsuz.-- B a ~. 5 ,ı ve 1~ e ye · Merkez bölgesinde mUhim inkişaflar u hıe 0 ugl!n u re · ama arın-

urada olü var dcdı daki asil kand:ı mevcuttur. luğu, her milJetin kendi kendine yetmek 
l3i . . · . görülmiyor. Cenupta Alrnnn muvaffakı· hususundaki cehdi hiç şüphesiz tabiat 

.. ı...,,r hissikablelvu •. ku. , bır _ fevkalbeşer. uetleri daha mühimdir. Bununla bera- ATATORK ıw .. , b d bir 1il ld - k di J kanunlannn, ilmi hakikatlere \'e mede-
lkle~ ura a .. o o ugunu - en ber nncnk Moskova muharebesi netice- niyet telükkisine uygun düsmez. Fakat 
ınn nelarma g.o.re .- .anı.1.Y.o.r.du.; .f.,akat bu yi tayın· edecektir. Hitler kendi milleti n•iH V . ., nU""i~u "'" d id k 1üsil d y ~ NI v~-"n tabiat bazan lütfünU esirgedifri ve hıışin 

" d re .e ı, ımın o .ı ı.. . . l ve bütiin dünya müvacehe .. inde zaferi davrandığı aı"bı" ı'nsan cemı'yetlerl de aı· • 
.ve ektif, derin bir sıkıntı ıle clını a - M k d k .. f h'" .. d b .., "' !ıına ötil dil Aln b .b. idi· bir ölil os ova a nzanacagı te a urun e u- • • • • • • • • • • • • • yas1, iclimn1 ve iktisadi sebeplerle me-

llnı :ada~ s~ğukt~I uz gı l • bl~.n~kuşttaur. AlmnnMlarkkışt...m evvel len Istı• kla"' ve cu·· m. dcniyetin asil şıarlarını kaybederek harp 
l3urad öl" b d ı d uyu - arruzu os ovaya yapmış ar- haline girerler. 1ı:te bö\•le ve bilhassa 

a uve enzer ne var ı; sn on a ld 
tan ve canlılık ile hiç bir vakit alakası ır. . dünya harbi gibi şumuIIU bir afetin zu-
blrnamış bir takım eski eserlerden baş- Faknt Mosko~a~ı alsalar bıle ~u. Sov- 1-ur•yet e'l!"T'~ b;;. huru korkusiyle ve geçen cihan harbin-
ka, hattıl bir Kedi bil oktu' önünde yet mukavemetının sona ereccğı mana- fi .r.ı..a. tı..e. den kendilerine bir ibret dersi çıkara-
de. siyaha mail yeşil v: ~eçhul bir nevi sına gelmez. ~iç şü~he yoktur k! Sov- rnk iktisadi otarşi (kendi kendine yet-
~dendcn yapılmış çok cirkin suratlı, ?:et .kuvve~en. hattn Ur~l ~a~ları~ın yük hlİmetlir me) siyasetine zanırl olurak bağlanmış-
~rkunç bir buda heykeli vardı. Fakat otesıne çc~ılm:k mcc~mrıyelınde büe !ardır. 
~ hayrete şayan bir hakikat idi ki bu knlsala~ mu~adel~y.e azımle devam ede- Yalnız bunun için de tabiatın ihsam 
L e,kel ölü taaffüne başlamış bir ceset. ceklerdır. Hıtler ıçın muvaffakıyet veya E yü T"" 1 b , ·d .. Hl ve zenginliği esası şarttır. Bu yolda mu-
~ir leş kokusu vardı İşte buna hiç şlip- muvaffakıyetsi1Jik derhal kendini göste- d 1 5

Y ebe dur t, ey cku .) uı ]un ozl e":.k· vaffakıyet her memlekete nasip olmaz 
cıe k · ktir M aff k tl ffak t ı. en, un an on s ız yı cvve o • 1 kt y0 tu! rece . uv a ıye e muva ·ıye - .. d" bo bUk'"k .. Altı .. 1 \'e o amı}•nca • ır. 

\re, ilk ziyaretinde olduğu gibi, acaip, sizlik arasında yan yolda kalamaz. Eğer Stdız ubcn,. bynund,... ruh"-tku' · ld !r:uz ybı • Cümhurlyet devrinde medeni fılem-
..__ • d k Alnı l M k · y (fak nn rı ann 16 .n 1:1 un o ugun u d h'1lrengiz bır takırtı da var ır, ama ço an ar os ovaya gırınege muva t klard . ' -----t.. hakkı den ve onun gi i!!inden hiç bir zaman 
\.~·hafif olduğu kadar korkunç bir ta- olamazlarsa bu, Almanyanın askeri fu- k~pra tn a senın WYı:·~ .~1 

tecerrüt edilmediği ve bu, o devrin en 
"U'tı! tuhatındn bir dönüm noktası olacaktır. mse 11!rnıyor; arlıgın geçmen. mı • yüksek şiarı olduğu için tabiatın olduk-
Ml~le bir takırtı, ki belki şeytanın yU- Almanyada bütün kulnklar Moskova ha- ietler.:e~ı paı;ı P7 e~er~k. ~J" ça cömert davrandığı memleketimizde 
·urken sivri tırnaklarının yeri tırmala- berlerini dinlivor. Bunun haricinde za· ar lg~ but~ a7sflı a 

1 
ad ru J:I; 1 .ır en haş1a olmak Uzere geniş ve atiye şa-

~ından böyle bir takırtı çıkabilirdi! fer imk!nı yoİdur. Moskova bütün ala- varı m ·t .. lUyor artı 1•
1 

k pkuetar:n mil bir istihsal politikası takibine girl· 
"ed k if ih k dl k dis. k 1 .. · d t 1 bul k'- zaman zaman ur sure ere or n ş·ıldı' b h d l "h' b .u e t n ayet en en ıne: a arı uzcrın e op amış unma ı.u- .• d ~d t dili tut 1 s keskin ve u sa n a zaman a mu ım a-
- B h h ld bi h B .• 1 dır sc~ın en a e a n u mu.,., şarılar elde edildi İki seneden beri uza-

..__l • u er a e r ev am.. 0~ e · tırnaklı pençeleri arasında vücudun hır· 
;:_~ en zihnimde tutarsam, çıldıracagı- - l ştı En bUsbUtün aciz ka- yıp giden harp şartlnrının diinyaı kasıp 
..,. Şilphe yoktur. Diye söylendL S t/ · t k pa anını · sonra •W• • kavurduğu bir sırada halkımızın. ordu-

rıakat .. Fakat ne çareki tıkırtıyı du- 00.)'e erı ŞO,l r ma lınca. ezelt ~~ak olan ben1ıg~nı ~~~- muzun ve büyük sanayi cüzitamlanmı-
tu,or, ölO korkusu geliyordu. Bunlar r·sfr".yor/ or J kıp yalnız goklerden yardım dilenıy • z.ın ihtiyaçlarını bir çok esaslı madde-
tatiı bir hakikat idi. mı dun... iki yüzlil sultanlardan hayat ler bakımından karşıladıktan ve sıkıntı 

- İster evham, ister hakikat!. İşe de- _ BASTARAFI 1 fNCt ~AHİFlmE . umuyordun .. Halbuki onlar, kutup gil- çektirmedikten başka, öteki memleket
~ın etmek lhım .. Dedi ve cebinden bir gal etmişlerdir. Aynca Doneç havzası- neşi !diler; senin varlığını, ruhunu ısı~- lcrdcn tedarik etmek mecburiyetinde t'tça mum çıkardı ve bllyük bir dik- na varıldığı da bildiriliyor. Bu vaziyete mıyorlardı. Onlarda senin öz tarihlnm bulunduğumuz ihtiyaç maddelerimizi 
ı:ue budanın kilit yerini buldu. Ma- göre Rostofun vaziyeti nazikleşmiştir. sevgisi değil; yalnız ynbancılann, ~p ödemeğe yarıyacak kadar da ihraç ede-
~Uın . Ya, Brahmanlar bu heykelin içine Kırımdaki harekat mevzit bir şekil al- ve At'emin ze"·ki vardı. Sen köle ıdın, cek malunız oldu. 
trı Yük bir hazine gizlemişlerdi; bir nevi mıştır. ÇilnkU yalnız kara kuvv~tleriyle onlar bnydı .. Sen matlömdun, onlar za· Bu kısaca işaretimizden anlasılacalh 
1: Ukaddes servet kasası vazifesi gören Kırımın işgali teşebbUsU bir muvaffakı- limdi.. Sen az.iz canını, her şeyden kut- gibi filhakika harp halinin hudusiyle 
~\heykelin her halde bir kilidi de ola- yet v!idedemez. lu, ilsfün bildiğ!n yurdunu, ailenin ha- karşılaştığımız en büyük davayı zaruri 
~ 1.tı. BUyUk bir dikkatle aradı ve hey- Hava harekatına gelince: Şark cephe- yatını, namusunu dü~manların elinden bir takım ihtiyaç maddelerinin hariçten 
li~~~ gizli kilidini buldu ve anahtar de- sinde hava harekatı, son günlerde hava kurtnrmnk için dağları, dereleri aşarken tedariki meselesi teskil etmiştir. Cünkii 
) ın örneğini mum ile aldı. Bu işi şartlarının boıukluf!u altında devam et- onlar, yabancı memleketlerden getir- bunları yeti.ştirme~e memlekr-timizin 
ı:Ptıktan sonra. budanın bulunduğu sa- mcktedir. Havaların fena olması gerek dikleri güzellerin yumuşak ko11arı ara- tabii ve husust şartları müsait olmadığı 
ıe:un kapısını da dikkatle kilitledik- havn ve gerek kare harekatına oldukça sında zevk ediyorlar seni hiç düşünmi- gibi bazıları için de sanayiimiz henüz o 

sonra salonu terk etti. tesir yapıyor. yorlardı. Padişahlar~ sonuncusu olan şekilde bir inki~afa mazhar olmamış bu-

-

Tiirk 
Eeza 

(Vahidettin), n'.hayet senin alnının tc- lunuyordu. Bunlar evvelden beri dış ti
riyle toplanan cltınlan, elmasları alarak caret mübadelelerimizin seyri icinde 

" Avrupaya kaçtı, gitti! .. Fakat sen, o karsı memleketlerden temin edilmek 
hain kacarkcn arkasın~a bıraktığı ka- mecburiyetinde bulunan ve bizi dış ti
ranlık izleri benlik cevherinin ışığiyle <:aret siyaset ve usullerimizi kısmen de 
aydınlattın .. Sana sonsuz saadet yolunu o istikamette t~rtiplemek zorunda bıra
ı:tösteren cümhuriyeti ve •Ben varım, kan nevi ve mahivetto csvadan ibaretti. 

D hüriim!" diye dünyalara haykıran istik- Bilindi~i gibi evvelce ithalat eşyamız ep O 6İı1u lali kazandın. Dün matemden rengi so· rrasında bulunan bazı sanayi ham mad-
~ )an nl bayrağını bugün. mübarek vata- deleri ile muhtelif çeşitli sanayi mamu-

nın şeref knleleri üstünde yakut Iazıllı- Irıtı kısmen seTbest piyasRlardan ve havli 

Alber J. Danon Ve Moreno Margunato Ve Kump. ğivle d::ılgalandınyorsun.. eüclilkle tl'min ediJebiliyordu. ÇiinkU 
Ey aziz TUrk, artık sevin .. Kalbinde bunlar için tediye vasıtamız olan ihraç 

viice bir iman. bir varlık dalgası yarn- mallarımızın normal akış istikameti 

S •• t · ı • • B ·• •• k tarak seni tekrar cihana tanıtan milli bnm başka idi. &ascn dünyanın mühim 
ayın m UŞ e fi erJOJD UYU Sefinle bu saadetli, kutlu güne erişti- bir kısmında aynı sıkışık şartların hü-

i!inden <lolnyı sevin ve iyi bil. hiç unut- küm .sürmesi vüzünden karşılıklı mal 

Bayramını kutlar.. k . h tt · t"kl"l Umh . t rnübadelesi telfıkkisinin ilk tatbik sekli 
ma 1 aya a ıs ı u ve c urıye en olnn klerin"' sistl'mina doğru cebri 'bir 

\.._ 
'büyük nimettir.. temavül beliriyordu. 

GAZALI SALTIK 
-:"'•••••••••m•••ı•= t'!* ••llPP!lll•Bl!!••••••••••••ıc.JL&lll.!ll•ıııE.:ıt19 İzmir : 1941 Hadis~lerin ilc.o"lsiyle ve münasebette 
---------------------- bulunduğumuz bir çok memleketlerin ••R ~kipclm~~~duhlan~y~~birt~ 

ORMANLAR HAKiMi 
1 ÜRKÇE ~ ~f;:!~ii:~a~ei1~1:~nU::1~~:;1nat~~~~ 

.. .. ~ kine J?t'çildfüi ve znmanla Jiış ticarPtimi-
A 5 QZL LJ §~ zin biiyiik bir kısmını ihtiva edecek bir 

c:ekilde inkişaf ettirildiği malumunuz-

j 
8 dur. Bu suretle memleketimizin muhtaç 

LK DEFA w ARNER BAXST.ER İLK DEFA 8 bulunduğu bir cok maddeler ekseriyet-

ATEŞLER DİYARI ARI.ZONA GJ.BJ' ~I ~~:ıl~~r:a:~~:~~n~a:ıla:ı~;~~:~l~~~~ 
~ du. Hiç şüphC'siz esasında statik olmak 

iLK DEFA B'UCK .JOHNES İLK DEFA vasfını haiz olmayan ticaret sekil ve is-
._. tiknmC'tleri karşısında usullerinde de 
AA& HELECAN VE DEHSET FİLİMLERİNL 1 değişen şartlara uygun olarak tadiller 

~ •• yapmnk zaruri ve faydalı o1duğundan 

Y E N • s • N E M A klaring usulünün tatbikatı da bazı is-

i ) ~ ~:a!:;~:1~:t~~:~:ı ~!!>~ı!~!u!~~e v~ı!3~= 
CUAf ffURİYEI' BAYRAMINIH BİRİNCİ Güuu··NDEN 1· ,..l.BAREH SJZ .. ERES faza edildi. Ancak bu yoldan mübadele 

n .& &1 o imkanları zaman zaman kah bizim ve 
TAKDİM EDEC~IC'!'İR kfıh mukabil tarafın ceplıe~inden daral-

llA YRAMDA SEANSLAR : 9.00 • 9.4l! • 12.30 • 2 .ıi.S • 6.oo • 8•41! TE- dığı tçin iki taraflı alış verişi ve tediye-

~-~~--~--~•:ıoc:ıoc:ıoc:ıoc:ıoc:ıocıcıcııocıocıocııcıaoaoao~oeı:ıcıcııcıcııocıocııoc~oaoa•GOoooooo~~~~~~-•~•aoJ !erini daha sa~lam ve daha emniyetli ı i bir şekilde hal ve telif edebilmek mak-

Ticaret V c1'ilimiz B. l\fümtaz 
ôKMEN 

sndiylc karşılıklı hususi takas sitj.emine 
daha geniş bir pay verilmek mecburi
yeti hasıl oldu ve bu suretle gerek ih
raç ve gerek ithal imkanlannın birlikte 
ve aynı zamanda tahakkukunu temine 
bir vol bulunmak istendi. 

Filhakika harbin ihdas etmis olduğu 
sıkışık şartlar dahilinde bu usulün en zl. 
yade emnivetle işleyebilen ve bilhassa 
7.aruri ithalatı temine yarıyan bir meka
nizmayı fhtivn ettiği sabit oldu. Biz bu 
usulün tatbikatındcı gerek tüccarlarımı
zın mümnresesini, gerek alakadar mali 
müesseselerimi7ln sistemlerindeki ol
~nluğu ve gerekse mevzuatın en muğ
lak ve girift şartlara uygunluğunu daha 
evvelden tecrübeden geçirmiş bulundu
ğumuz ve bu hususlarda daimi bir suo
les tc-mini zihniyC'tiyle hareket etmiş ol
duğumuz cihetle yeni şnrtlara intibakı
mı.ş o nisbette kolay oldu ve diğer mem
leketler karşısına daima sarih vaziyet
ler alnrak selabetle çıktık. 

Halen muhtelif memleketlerle olan 
münasebetl"rimizde bilhassa en mühim
leriyle esaslı anlaşmalarımız mevcuttur. 
Bunlar, gerek mal mübayaası ve gerek 
tediye reiimi bakımından, bir az evvel 
de söylediğim gibL her iki taraf menfaa
tini de telif edecek şekilde en salim 
usullere raptedilmiş olup zamanın sık 
sık deelşen snrtlanna uy~n olarak dai
m1 tfıdile, ıslAha tlbi tutulmaktadır. Mü
badele edilecek listelerin ~rtl.binde ih· 
ı-aç maddelerimizin kıymet ve ehemmi
yet dereceleri daima yüksek tutulmuş 
ve karşılık olarak en zivade zaruret his
settiğimiz mamul maddeler temin edil
miştir. Bu arada devlet daire ve mües
seselerinin amme menfaatini çok yakın
dan alakadar eden ihtiyaçlarının karsı
lanması birinci plttncla yer almış olmak
la beraber piyasada ferahlık yaratacak 
nıahiyette zaruri ihtiyaç esvasının teda
riki meselesine verilen dikkat ve itina 
da bundan daha az olmamıştır. Bu ara
da bilhassa bu~ilnlln yaşayış şartlnrına 
göre lükcı ve fantazi mahiyette tellikki 
edilmesi lfizım gelen eşyaya itib:ır edil
memesinin yerinde bir hareket olacağı 
kolavca takdir olunur. Bu prensip ve 
n.iilahazalar her günkü tatbikatta da 
daima rinyet olunan esasları teşkil et
mektedir. Biliyorsunuz ki, her memle
ket bugün ithalfit ve ihracatını gayet sıkı 
bir kontrol altına almış bulunuyor. Bi
zim bu mevzuda da evvt!lden iktisap 
edilmiş sağlam tecrübelerimiz vardır. 
Harp ş:ırtlarının tahaddüsiyle birlikte 
bu usul yani lisans sistemi bütün şumu
Jiyle tatbik edilmeğc baslandı ve zaman
la ihtiyaclara göre tekemmül ettirildi. 
Aynı zamanda piyasayı sıkmıvncak ted
birlerin alınmasından ~C'kinilmedi. Bu 
şartla böyle bir kontrölün bugünkü nh-
1r-al karşısında zaruretlerin realitesine 
uygunluğunu k'mse inkar edemez. Bu 
sayede her türlü ticaret müzakereleri 
sırasında kuvvet ve emniyetimiz en yilky 
sek derece.sine vardığı gibi her giinkü 
muamelelerde de ihrnc mallarımız ehem
miyet dereet'lerine göi·e anrak muayyen 
sınıf zarurt ihtiyaç maddelerinin itha
l:ne tahsis edilmekte ve bu suretle ihra
cat ticaretimiz a71lmi bir ölcüde kıvmPt
lendirilmektedir. Mütekabilen ithal m:ıl
lannın bu şekilde başı bos bırakılmıya
rak yalnız en ehemmiyetli maddeler 
iızerinde durulması ile de milli ekono
minin israf yoluna gitmesi önlenmiş olu
yor. 

Bu yolda alınan tertibat ve te-şkilfıtı
mız bize anlaşmamız olmayan memleket
lerle miibadelelerimizde de kuvvet ve 
emniyet bahşetmekte ve yine seyyal bir 
rejim tatbiki suretiyle buralardan da 
iktisadi menfaatlerimize en uygun ithal 
imkanlarının elde edilmesine çalışılmak
tadır. 

Bugün muharip, gayri muharip her 
memleketin, sıkıntısını hissetti~imiz 
malları dünya piyasalarına çıkarabilmek 

kabiliyeti asgari bir hadde fnm!ş oldu
ğundan ekseriyetle bu kabil mUbadele
lerde tediyenin peşin yapılmış olmasını 
satıcılar ilk şart olarak tahmil etmekte
dirler. Bu vaziyet karşısında akreditif 
açılması yolunda hükümet mUsaadekar 
olmak }Uzumu daha evvelden hissedil
miş ve her türlU imkanlardan istifade 
edilmiş olduğu gibi bilhassa harnretli 
tnlepler karşısında ihraç mallanmızın 
kıymetlendirilmiş olması dolayısiyle ar
tan menabiimizdcn istifade edilerek tilc
cnr ve müesseseler tarafından vuku bu
lan bu gibi akreditif talepleri şimdiki 
halde dnha geniş bir mikyasta karşıla
nabilmektedir. Bu imkanlann, muhtelif 
bakımlardan lilzumu !şikar olan ve 
memleketin her hangi bir istihsal şube
sini mutazarrır ebnlyecek olan maddele
re inhlııar ettirilmesi hususunda tabta
tiyle çok titiz ve hassas davranılmakta
dır. 

Ancak bUtiln bu tedbirlere rağmen 
bugünkü dünya şartlan dabiHnde mal 
fıkdanı, nakil vasıta ve imkanlannm 
mahdudiyeU, muhtelif memleketlerde 
tatbik edilen her çeşit müsaade usulleri 
ve diğer gUçliikler dolayısiyle memleke
te bol bol mal getirtilmesinin kolay bir iş 
olmadığını ve bu yolda alınacak neti
celerin ciddi ve esru;lı muvaffakıyet sa
yılması lazımmı geleceğini bir an habl'
dan çıkarmamak lazımdır. Ticaret ve
kaleti gerek münferit tilccarlar ve gerek 
kendi kurduğu t~kil!\t deıalctiyle resınl 
otoritesini kullanmak ve her türln im
kan ve vasıtalardan istifade etmek su
retiyle bu hususta ciddt teşebbüs ve 
gayretler sarfetmekte ve bu işi hakika
ten en ehemmiyetli meşgalesi haline ge
tirmi§ bulunmaktadır. 

Lüzumlu ihtiyaç maddelerinin teda
rikinde bir az evvel söyledinim gibi kuv
vetle istinat ettiğimiz ve usullerimizi ona 
göre tanzim ettiğimiz ihracat meselesi, 
bilhassa bir iki noktası üzerinde hiç ol
mazsa kısaca durmadan ge:çmek de ka
bil olmuyor. Herkes bilir ki dünyada şu
mullü bir harp hali hilkUm sUrdliğ{l 
müddetçe bitaraf ve gayri muharip bir 
memleket, husu.siyle ihracat ticareti ba
kımından büyük faydalar elde eder. 
Yalnız şurasını unutmamak lazımdır ki 
bu sayede memlekete büyük servetler 
temin edilmesi iç.in muayyen bazı mad
delerin dünya mikyasında bUylik istlh· 
salini yapmış olmak ve bu mallann o 
derecede geniş bir talep ve istihlak sa· 
bası bulw1mak lazım gelir. Türkiye mil• 
tenevvi mahsulat elde eden bir memle
ket olmakla beraber umumiyetle dünya 
pazarlannı geniş mikyasta dolduracak 
büyUklüte istihsal safhasına gelmemq. 
tir. Bununla beraber dünya harbinin hU
küm sürdüğü iki sene iç!rıde ihracat 
cephesinden hiç bir güçlük çekilmiş de
ğildir. Evvelce zaman zaman ihracat 
mallarımıza arlz olan talep noksanlığı, 
rağbetsizlik ve hele fiat sukutu hiç bir 
suretle vaki olmamıştır. Bilakis dünya
nın ve hassaten A vrupanın bugünktl 
vaziyeti dolayısiyle her nevi ihraç mal
larımız için mütemndi ve artan taleplel'
le karşılaşılmış ve fiatler de bununla 
muvazi olarak muntazaman yükselmiş. 
tir. Hiç şilohesiz bundan memleketin 
büyük istifadeleri olmakta ve bilhassa 
müstahsil kitlenin emeğinin mükafatını 
elde etmesi şeklinde tecelli ettikçe in· 
şirahımız o nisbettP. artmaktadır. An· 
eak ihracat politl.kasının tanziminde 
müstahsil, tilccar, müstehlik vesaire gibi 
muhtelif zümrelerin yekdiğerleriyle ba
zen çarpışan menfaatlerini devletin na· 
zım rolü icabı olarak telif edebilmek ve 
yalnız bugünü değil, aynı zamanda ya
:rnı da düsilnerek memleket ölçüsiinde 
geniş bir mültihnwdan hareket etmek 
suretiyle tedbirler alınması IB.zım gele
ceği flşikardır. 

1ştc bunun içindir ki ihracat davası
nın en geniş tesir ve te'zahürleri olan 
fiat bahsinde, diğer mese.Jelerinde oldu· 
ğu gibi, müdahaleye ve tanzim tedbirle
rine lüzum ve zaruret h!.ssedilmiştir. Hiç 
~üphesiz memleket dahilinde gerek hal
kın ve ordunun beslenmesinde ve gerek 
sanayi müesseselerimizin ham madde 
meselesinde ehl'mmiyet ve tesiri büvük 
olmayan ve daha ziyade ihraç mali ol· 
mak vasfı galip bulunan madtlt>lcrin 
fıatlerinde dif.er piyasaların yüksek tek
liflerinden mümkün olduğu kadar fay
dalanmak için, makul terdfüleri önle
mek hatırdan gecmez. Fakat halkın ve 
s<:nayiin besfonmcc;inde, milli müdafaa 
ihtiyaçlarının tC'mini vadisinde ağırlığı· 
n, hissettiren, ehemmiyeti azımsanmıya
cak olan maddeler mevzuu bahis olun
ca knrşımıza büvük ve atiye de şamil 
bir memleket davası çıkıyor Bir defa 
hariçten alınan büyük talepler dolayı
siyle mütemadiyen artan fitıtler iç piya
salara da aynı nisbetlerde aksetmekte 
ve geniş müstehlik kütl~nin geçimini, 
ve muhtcliı işletmelerini randımanla ça
lı!:masını tazyik et!llC'ktedir. 

Diğer taraftan sulh halinin avdetinl 
takip eden devre znrf ında füıtlerdc aksi 
istikamette bir tema~·iilün husule geti
receği menfi tesirini de dü~Unmclc cok 
hklı ve yerinde bir basiretkarlık ve ih
tiyat eseri savılır. Bu tarzda zararlı ne. 

-L'OTFEN ÇEVİRİNİZ -
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Alman - Rus harbı 

uslar Ka e • n
de Almanların 
S!e ilerine hü

m ettiler 

Har kof harp meydanı 
ceset ve enkaz dolu 

Londra, 28 (A.A) - Royter muha-

işgal altındaki yer
lerde mukavemet 

Çekoslo ~akya
ya paraş··tıerle 
sabotajcılar 

indirildi 
Beş Çelıoslo11alı para

şütçülere yardım suçun· 
dan idam olandu 

biri Kubişefen bildiriyor: Londra, 28 (A.A) - Almanların kont-
Kalenin çevresinde şimıılden cenuba rolü altındaki Paris radyosu düşman sa

r.iden büyük yol üzerinde Ruslar tank- botajcı ajanlarının paraşütle Çckoslo
larla düşmanın gerilerine şiddetli hü- vakyaya indiklerini kabul etmektedir .. 
cumlarda bulunmuşlardır. Bu hareket- Vatana ihanet suçundan idama mahkum 
l<'r Almanlnnn planlarını altüst etmiş-
tir. Bazı Sovyet tankları Kalenine var- edilen beş kişi hakkında tefsiratta bulu
ınış ve şehrin şimııl mahallelerini müda- nan Spiker demiştir ki : 
foa eden kuvvetlere iltihak etmiştir . • - Bunlar himaye nlbndaki araziye 

ST AUNOFUN SUKtrrU paraşütle indirilen sabotajcılara yardun 
Stali.n fon ka ed'lm . R 1 .. _' etmekle suçludurlar. Bir Çek jandarma-

• 0 YIP ı esı Bus ar uzh~ sı bizzat kendisine ait olan silfilu para-
nnde az çok tesir yapmı§tır. u ıe ır "tçül' d b' . 'ştir 
çelik sanayi merkezi olup şehrin etrn- şu er en ırıne vcrmı ,. • 
hnda kömür madenleri varda. 

ROSTOF öNLERlNDE 
Alınan ve Rus orduları Rostofon 60 

kilometre doğusunda hala muharebe et
mektedirler. Fakat hava muharebeleri 
Rostof üzerinde cereyan etmektedir. 

HARKOFl'A 
Londra, 28 (A.A)" - Moskova rad

yosunun bildirdiğine göre Harkof mu· 
harebe meydanı ceset ve tank enkaziyle 
doludur. 

rr AL YANLAR GOÇLOKTEN 
BAHSEDiYORLAR 

Roma, 28 (A.A) - Koryera Della
eeranın hususi muhabiri bildiriyor: 

ltalyan ve Rus kıtalıın arasında ecre· 
yan eden son muharebeler fevkalade 
oiddetli olmuştur. Muharebeler hava . 
oartları yüzünden pek güçleşmiştir. 

ticeleri ve alubetlerl önlemek ve bir ta
raftan da bugünkü milsait vaziyetten is
tifade ederek mallarımızı hariçte yük
sek fiatlerle satmağa devamı temin ede
bilmek için tahakkuk eden yüksek ihraç 
fiallerinin muayyen bir kısım devlet na
mına açılan bir hesaba yatırılmak esa
mna müstenit bir sistem tesis edilmiş

Almanlar ln~il .. 
tereyi iş~ale 
teşebbüs ede 
cekler mi? 
-----·~--

Alman kıtaıarının 
durmadan ihraç 
manevraları yaptaiı 
blldiriliyor.c 
Nevyork, 28 (A.A) - Unayted 

Pres : Hollandadan gelmekte olan 
yolculara göre Almanlar İngiltereyi 
işgal etmek Uzere çok sıkı bir tallın 
görmektedir. 
Bir çok hücum botları ve gemiler 

bütün Baltık denizi limanlarında 
teksif edilmiştir. Alman kıtalan tec
rübe kabilinden durmadan ihraç ma
nevraları yapmaktadır. 

tir. Muhtelli mnllnnn piyasa şartlarını ~ı:ıcıı:ıı:ıı:ıı:ıcıı::ıcıcıcıc 
iyice tetkike tabi tutarak kurulmuş olan 
bu mekanizmanın işleyişinde de değişen 
şartlara göre bir elastikiyet muhafaza ve 
idame edilmektedir. 

Yunanistanda ekmek 
bollaşıyor Buraya kadar Cilrnhuriyet devrinin 

istihsal d5vasından hareket ederek bu
nun neticeleri Uzerinde bazı görüşler 
yapmak istedim. Şimdi bu neticelerin Çolı mahsul alınma5ı 
muhtelli tezahürleri üzerinde muessirl- frin lıö"IÜ"e zahire 
yeti fişikfır olan ve ehemmiyeti btrincl :r " " 
plfuıda yeralan teşkilat meselesine bir az ve ilecelı •• 
temas etmek lüwmunu duyuyorum: Atlna, 28 (A.A) - Yunıın ia~e na· 

tktisadi bayatın muhtelif safhalann- zırı ltalyadan gelen bir parti buğdayla 
Claki faaliyetleri tanzim etmek için lru- Yunanistanda ekmek tevziatının mun
rulmuş olan hususi ve resmi teşkilatın tazam bir §ekilde başladığını bildirrniş
sağlam esaslara dayanması bilhassa harp tir. Almanyadan da Yunanistana bir 
şartlan kaJ'Şlsında memleketin iktisadi parti zahire gelmiştir. 
varlığı ve emniyeti bakımından zaruri- Yunanistanın gelecek şeneki . zahire 
'dir. Ticari münnsebette bulundu/tumuz mahsulünü temin için müstahsile kafi 
memleketlerin milli ücarct politikaları- miktarda tohumluk tevzi edilecektir. 
nn göre tcşkiltltlandırdıklan piyasaları Şimdi anlaşılıyor ki büyük sıkıntı günle
knrşısında bizim zararlı olmakta ve her rinde tohumluk zahirenin büyük kısmı 
sahada milli menfaatlerin çizdiği istika- iaşe ihtiyacında kullanılrnııı bulunuyor· 
mette teşkilatlanmak lilzumu kendisini du. 
katiyetle hissettirmekte idi. YUNANtST ANIN lSTtLASINDAN 

Yeni dünya harbine tekaddüm eden BtR SENE GEÇTI 
Öevrede, istihsal sahasından lstihH\ke Londra, 28 (AA) - Yunanistanın 

• SiYASi AZ E!' 

Amerika - 1-
anya harbı ar

tık muhakkak 
ı(ibi 2örünüyor 

Ruzveltin beyanatı 
çok fiddetli ve ağır 

SIR 

Almanlara göre Ruz. 
velt harbın mes'ulü! 

Ruzvelt olma
saydı bize harp 
ilin eden ol
mazdı diyorlar 
İngiltere ve Fran5aya 

Radyo gazetesine göre dış ı>olitika alc- ce5aret 11eren lıep 
minin en büyük hadisesini donanma gü· Amerifıa olmuş .. 
nü münasebetiyle Amerika cümhurreisi Berlin, 28 (A.A) - Berlin siyasi mah-
Ruzvcltin irat ctiiği nutuk teşkil et. fillerine göre, Fransada Alınan subayla
nıektcdir. Bu nutuk, nrtık Almanya ile rmın katli üzerine emrolunan misilleme 
Amerika arasında normal mlinasebetlc- hareketleri hakkında Çörçil ve Ruzvel
r.in mevcut olmadığını nçık bir ifade ile tin sözleri hususi bir hain1ikür. Bugün 
anlatmaktadır. Hatta Ruzvelt nutkunda abk tarihi bir hakikat olarak denebilir 
iki memleket arasında bazı Josmtlarda kl İngiltere ve Fransa muazzem bir 
harbin fiili olarak mevcut olduğunu söy- Amerikan yardımı hayalini yaratan Ruz
lcmiştir. veltin te§Vikleri olınasaydı, Almanyaya 

Ruzvelt, nutkwıa çok ciddi ve dik.ka- harp ilanına cesaret edemiyeceklerdi. 
tc değer, son derece fevkalade bir hnl Harbin Fransu milleti için ıebep oldu
mcvcut olduğunu söyliyerek başlamış ğu felaket yalnız Fr~ns~ hükümet adam· 
ve iki Amerikan destroyerinin torpillen· lannın . ha~al.an ~eticesı olın8:~P Avru
diğini söyledikten sonra beyanatına pa vazıyetinı vnhunleştirmek uzere Ruz· 
şöylece devam e~tir : vel~n b~e. bile kabul ettiği bir siyasetin 

• - Biz, o znnıana kadar Ilitlerle ntcş neticelerıdır. 
teati etmek istemiyorduk; ilk ate§İ o aç- ---------------

~~~x:Gı=oı:ıoc:ıooı~ 
h, bunu tarih dnha çetin olarak kayde- S 
dccektir. Fakat unutulmaınahdll' ki ilk ~ Jtal yada tehlik~ / 
ateşi açan değil. son kurşunu atan K 
galiptir!,u 1 -• • 

Ruzvelt bundan ~onra Amerikanın F • 1. t• • 
hürriyet ve denizlerin scrbesti$ine ver- aşıs:ı. par ısı 
diği önemi anlatmış ve bu hususta geçen 1 
zamanlarda da silaha sarıldığım da söy- beşinci kol
lemiştir. Ruzvelt, Bitlerin yalnız Avnı-
paya nizam vermek için değil, biltUn d k k 
dünyaya hakimiyetini kurmak için ça· v an or uyor 
hştığım ve bu hurosa dair kıymetli bir ~ 
vesika mahiyetinde bir harita elde etti- - • -
ğini de ilave etmiştir. Bu haritanın Ame- ITAl YANIN iÇiNDE KOR· 
rika)'I beş kısma ayırdığını söyliyen B. § KU Ç BiR CEPH VA 
Rwvelt sözlerine şöyleec devam etmiş- '§ M t R 
tir 1 8 Roma, 28 (A.A) - Faşist Parti-

• - Bu beş parça Bitlerin hfikimiyc- S·~ sinin fikrini neşreden Rejimo Fa
tini gösteren renklerle boyanmıştır.. S şista yazıyor: 
Amerika kukla hükilmetlere ayrılmış ~ 1talyada çok kuvvetli ve aynı za
vc Panama ortadan knldınlmıştır .. • § manda çok tehlikeli bir cephe var-

Ruzvelt, dünyn yarım kürresi hak- \dır. Bu cephe İngilizler, komünist
kındaki Alman pltuılannın hiç bir za- S ler ve yahudilerle milnasebette bu
man tnhakkuk edemiyeceğini de söyle· 8 lunan bir besin<.'! koldur> 
dikten sonra yeni bir Hitler teşebbil- ~~~=1'icccıc:ıcıcı~c:ıcıc:ıoo:ıoor 
sünden bahsetmiş, Bitlerin Müslümanlı-
ğı ve hıristiyanlığı kaldırmak ve yerine 
Nazi akidesini ikame etmek kararında 
olduğunu haber vermiş ve •Dinlerin 
kaldırılması ile kiliselere el koyacak 
olan Hitler onların servetlerini de yağ
ma edcccktirD demiştir. 

AMERfKA - JAPONYA. RUSYA 

"Almanya sul
ha kavuşamaz" 
Bir Amerilıan gazetesi, 

Ruzvclt şimdiye kadar bu kadar nğır A 1 ı.r.. 
lisan kullanmamıştır. Ve dikkate değer iman arın mağ up Ol• 
ki Japonyadan hiç bahsetmemiş, hatta madan 5ulh yapamıya
itaJyayı zikrcylememiş, sadece Almnn~ calıfarlilı 5Ö"li"or .. 
yaya hiicmn etmiştir. " " 

Japonya hakkındaki bu sükut, Prens Nevyork, 28 (A.A) - Nevyork Tay-
Konoye zamanından Amerika ile Ja- mis gazetesi yazıyor : 
ponya arasında baslamtş olan müzake- •Naziler sulh yapamazlar; ne harp et
rclcrin devam ettiğini göstermektedir.. mektc oldukları, ne mağlQp ettikleri ve 
Rusyada mukavemetin şiddetlenmesi de ne de ilhak ettikle~i yerler?e ~ulh ya
hu müzakerelere devam etmek arzu~u- pamaz1ar. İ.şgru ve ilhak edılmış arazide 
nu Japonyaya vermiştir. Ta~ ajansı tara· sulh,. kat'i bU: ru?1 değil~ir. A~urya
fmdan huduttn mlisadcme olduğuna da- da bıle Nm.ılerın hakiki duşmanlan 
ir verilen haberi Japon harbiye nazın vardır. 
yalanlamıştır. Japonya, Almanyanm mu- Naziler dünyayı da işgal edemezler; 
zafieriyet kaz:mdığım kat'i olarak anla- buna n~ ade~ler.i, ne akıllan ve ne de 
mayınca harekete gcçmiyecekttr.. Ja- muhayyilelen küayet etmez..• 
pon~·a, ltalya gibi accte etmekten ise, 
hadiselerin inkişafını beklcmeği ve bu 
arada Amerika ile müzakereleri mena
füne daha uygun görmektedir. 

RUSYA HARBİ 

Jngilizlere göre kadnr geçen muhtelif faaliyet branşları ltalyanlıır tarııfından istilasının yıldö
Jçin bu bakımdan ve buradn tafsiline gi- nümü münasebetiyle lngiliz bıışvekili 
rişemiyeceğim pek çok başnnlar elde Yunan başvekiline bir mesaj göndere
edilmiştir. Bu meyanda devletin daimi rek Nazilere karşı yııptıklan şerefli mu
müzaheret ve delaletiyle kooperatifler hıırebeleri hürmetle anmış ve bugünkü Rusyadan gelen haberler, harekatta 
ve birlikler şeklinde bir çok teşekküller ızhraplarının intikamını almağa azme- yeni bir inkişaf bildirm!yor; Almnn bas
kurulduğu gibi kredi, sigorta, borsa ve den ve orta şarkta kuvvetlenmekte olan kısı iki nokta üzerinde devam ediyor : 
ticaret odaları, standardizasyon ve kont- Elen ordusunu takdirle yad etmiştir. Bu noktnlnrdnn birisi Moskovadır, 

- BASTARAFI 1 iNCf SAHİFEDE • 
lerin elinde bulunan orduların en iyile
rinden biri olan Kafkas ordusiyle takvi
Y~ edilmiştir. 

MOSKOVA VE KIRIMDA 
Moskova kcsimindç Alman gayretleri 

aynı şiddetle devam etmekte ve Ruslar 
muvaffakıyetle mukavemet etmektedir. 
Prekop berzahında da Rusların muka-

rol gibi mevzular esaslı bir şekilde işle- - Ruslar bu baskıya karşı büyük bir mu-
nerek tekemmill ettirilmesine çalışılmış- Harkof ta Ruslar bir vaffukıyetle mukavemet etmektedirler .. 
tır. 1şte biltün bu işlerde sağlam esasla- anzı İngiliz gazeteleri M<ıskovanın kış 
r. ihtiva eden mevzuat ve tesislerle ay- az geri c, ekildiler aylarında da mukavemet edeceğini yaz-
nca devlet sermayesiyle veya onun iş- maktadırlar. 
tirakiyle kurulnn müteaddit teşebbüs- - BASTARAFl 1 İNCİ SAHfFJi:DE - İkinci baskı noktası cenup bölgesidir .. 
ler, harp devrinin ticaret hayatını idare AI..MAN TAZYİKİ ŞİDDETLİ Harkoftan sonra .şimdi Rostofta tehli· 
ve tanzim hususurıda biz.im için en se- Londra, 28 (A.A) - Moskova radyo- ke görülUyor. 
Jabetli istinnt 5milleri olmaktadırlar. sunun bu sabah erken bildirdiğine göre Rostofun fıkibeti İngilizlerde derin 

Burada hususiyle harp şartlan karşı- muharebeler halen Harkof bölgesinde alaka uyandırmıştır. Bunun iç!n şimdi 
sında milli tesanüd ruhunu birer sem- cereyan etmektedir. Çarpışmalar çok Kafkasların müdafaası davası belirmiş
bolü olması lazım gelen tüccar birlikle- şiddetli oluyor. Alman tazyiki bir bölge- tir. General Vavel bir kaç gün evvel 
rinin mana ve ehemmiyetine işaret et- de şiddetlenmiştir. Bunun üzerine Sov- Tiflisc gitmiş ve Rus generalleriyle gö· 
mek 15.zım gelir. Esasında meninat, ka- yet kıtalan hafifçe geri çekilmişlerdir.. rüşmü.ştür. Kafkaslnrcla Ruslarla İngi
zan~ ve rckabe~. mcbdei~den hareket,.. et- Bir Sovyet birliği üç günden beri taar- lizler arasında müşterek bir pliln oldu
mesı gayet tabu Cilan tüccar, fovkal.adc ruilan geri pilskürtınUş, nihayet ku· i,tu İngilizler tarafından söyleniyor .. Bu
~hval k?r.ş~:~n~a. memleket menfaatınin mandanlığın emriyle geri çekilmiştir .. nun ana hattı olarak Knradenizden ta 
ıcap ctt!r?ıgı ıstıka~ette toplanmak. ve Harkof muharebesinde Almanlar fevka- Basrn körfez!ne kadar uzanan bir cephe 
o hava ıçınde. t~ın b~ feragatle faalıy~t lfıde ağır zayiat vermişlerdir. kurulacaktır. 
ve hareketlennı tanzım etmek mecburı-
yetindcdir. KendilPri için normal ve 

-------
Amerikaldar yeni bir 
denizaltı yantılarc. 
Nevlondon, 28 (A.A) - Bahriye 

bayramı münasebetiyle alh milyon do
lar kıymetinde yeni bir denizaltı denize 
indirilmiştir. ---FİNLANDiY ALILAIUN 
KA Yml AZMIŞ-

Hetsinki, 28 (A.A) - Münakalat 
nazırının beyan ettiğine göre bu harp 
esnasında ölen ve yaralanan Finlandi
yalıların adedi bundan evvelki harpte
ki ölülerden azdır. 

makul görillen kfır imkfuıları dahllinde 
vı: bu ruhla büklimetin takip ettiği t ica
:rc>t politikasına uygun olarak çnlıştık1n
r. müddet·;e büyilk bir vatan vazifesi de 
yapmış olduklarına kani olabilirler. Bu 
zihniyet h"r sahada toplu veya münferit 
ça !ış:ın hiitün iş adamlanmız için kat'i 
bir zaruret halinde telnkki edilmektc
d'r. Tie .... ~t vck'.llı>ti memleketin inşe 
işlCTinin tanzimini üzerine almış ve en 
hararetlı mesaisini bu yola sarfctmekte 
bulunmu lur. 

EL HAMRA iNE A 

İa~c, tevzi ve murakabe işlerinde en 
lüzumlu 1' lhirler bila inkita alınmakta
dır. Buradn ela müstahsil ve mlistehlik 
ile bütün memlc ket halkına hitap edc.>
r ek bıı ı ıibirl r'r memlek et hayrına iş
lem s"ni te>rn"n ıçin elbirli~iyle zahir ol
n rıların n bir an bile m m!eket menfaa
ti mül:h zasınd n ayrı lmamalarının en 
esnc:lı c: ı L old~ • ı mı ve 'l'ilrk milletinin 
bu imtih ... nd n da muvaff,ıkıyctl" çıka
ccı - na k ni bulundu ~ umuı.u tekrar et
ml'kl s"'r cfrnl" nıhııyct vcrıyorum 

YÜK CUMHUR YET A YRA 1 Mtl'NA EBETiYLE S YIN t Z MİRLİ 
ÜŞTERiLJERiNE BUGüNDEN İTİBAREN 

Dil: CA AL S AN H VE SEVİLEN JKi ME URVE EVİ • 
Lİ KAH AH KRA 

- 1 
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ş 

Ankarada bayram tezahüratı 
----------------------~,~-------------------------

izciler dün Atatürk anı 
dına çelenk koydular 

---------------------------,,_,.,~--------------· 
~tatürkün eserine bağlıbk ve Milli Şefe so....,-
ınanç teyit olundu, Ebedi Şelin muvakkat kalt' 

ri ziyaret edildL 
Ankara, 28 (A.A) - Cümhuriyetin çevrelemiş olan gençlik bir kız ve 

on ııekizinci yıldönümü bayramı bugün erkek izcinin hitııbelerini dinlemi§, 
§chrimizde toplanan izciJerin heyecanlı yük Atatürkün eserine bağlılığını 
tezahüratiyle ba~ekil · Refik Saydam Milli Şefe sonsuz inanç ve eaygıla 
tarafından saat 12,SO de Ankara rad- teyit ederek Atatürk anıdına çe 
yosunda söylenen nutukla açılmıştır. koymuşlardır. 
Günlerdenberi bayramı kutlamağa ha- Bundan sonra izciler Biiyiik MiJlll 
zırlanan baş ochir battan başa donan- Meclisi önünden geçerek Cazi ter~ 
mışh. Oç bhıe varan izciler Saman pa- enstitüsüne varmışlardır. On se~ 
zannda toplanmışlar, buradan çocuk yıldönümü t8reni başlarken izcilerde' 
sarayı, birinci ve ikinci Anafartalar bir heyet Ebedi Şefin muvakkat iab,
caddelerini takiben yürüyüşe geçmişler- ziyaret ederek manevi huzurunda "' 
dir. izciler halkın alkışları arasında zimle eğilm!ıler ve muhteşem bir çele~ 
Ulus meydanına gelerek Atatürk anıdı koymuo}ardır. Diğer bir heyet te 01" 
etrafında toplanmışlardır. Başvekilin evindeki Atatürkün heykeline ve eınol' 
nutkunu mtiteakip, Ebedi Şefin anıdını yet abidesine çelenkler koymuştur. 
~=~c:ıı:ıoccı::ıcıcı:ıcı~~cıo~c:ıc:ıı:ıcıı::ıcıı::ıı:ıı:ıı:ıı:ı~~=d 

Münakalat vekilinin yeni beyanatı 

" lzmir ,, liPlanı derhal 
inşa edilecek değil .•. 

~------------------x*x------------------
Şubattan itibaren AY1'11pa ile kara münakalAtr 

nı bizzat kendimiz temin edeceğiz .. 
latanbul, 28 (Yeni Asır) - Müna- kat inşaata derhal başlanacak deii)dl" 

kal&t vekili B. Cevdet Kerim tncedayı AVRUPA iLE MONAKAU T 
bu ak,am1d trenle Ankarayn hareket Sivilingrad - Pityon hattını işle~ 
eylemiştir. için demir yolları idaremiz şu anda ~ 

1ZMtR LiMANININ iNŞASI hattın bütün iatasyonlannı tesellüm et' 
Vek.iJ hareketinden evvel vuku bulan miş bulunmaktadır. Köprülerin in.-' 

beyanatında demiştir ki: "1bata 'kadar ikmal edilmiş olacaku'-
«- İzmir Jlmanının inşa olunacağı O tarihten itibaren Avrupa ile kara ınt 

hakkındaki haberi ben de gördüm. Ll- naka15tımızı doğrudan doğruya kendi' 
manın yeniden inşası lüzumludur. Fa- miz temin etmiıı olacağız.> 
>0cıcocccooooc:ıcı:ıc~.r~'cı'cıc:ı=cccoc:ıcı::ıocı~.,..,od 

lstanhulclaki fakir talebe ve ·vardım 
İstanbul, 28 (Yeni Asır) - Cümhuriyet Halk Partisi kimsesiz çocuklara yar 

dım birliği tarafından vil!\yetimizin 16 kazasındaki 3650 fakir talebeye clbl.9' 
alınm~tır. 

,, inop'' ta bir müze af;ıldı 
Sinop, 28 ,A.A) - Muhtelif devirlere ait olup toprak altından çıkanlan esef" 

lerl ihtiva etmek üzere Sinop müzesinin açılış töreni bugün yapılmıştır. 

Çorumde bir kaç dükkan ırand• 
Çorum, 28 (A.A) - Geceleyin saat 21 de .şehrimizin çarşısında Iıir yani" 

çıkmış ve bir kaç dkkAn yanmıştır. Yangının bilyümesinin önline geç~· 

Hırvatistan • Karadağ 
hudutları çizildi.. 

Japon elçisi ve heyed 
Rindiçiniye gidiyor .. 

Roma, 28 (A.A) - İtalya - Hırvatis- Tokyo, 28 (A.A) - Japonyanın FtaP' 
tan arasında Zagrepte bir muahede im- sız Hindiçinisindeki fevkalade büyük e1' 
zalanmı.ştır. Bu mU;8'1ede Hırvatis~ ile çisi, 60 kişilik bir he etle birlikte T~ 
Karadağ arasındakı hudutları tahdıt et- yodan ayrılmıştır Y 
miştir. Hudut 1914 te Avusturya - Ma~ • . ,ı 
rnristan imparatorluğu zamanında Hır· Heyet vazifesi başına gıtmek üz.ere 
\•ntistanı Knradağdnn ayıran hududun ilkteşrinde Kobeden vapura binecelttit' 
aynidir.. _,,,,,__ 

_,,_,,,_ 
ıo bin Rumen gend 

Rusyaya yar un Alman fabrika armda 
Nevyork, 28 (A.A) - İngiltere büyük abşacak.. 

elçisi Lord Halifnksı, Demokrasilere yar- Vişi, 28 (A.A) _ Vişi radyosu on blD-
dım için tertip edilen bir toplantıda ez- Romnnyalı gencin Almıtn fabrikaJarıııd' 
cümle demiştir ki: 

« - Bugüne kadar biç bir millet Rus- üç senelik bir staj yapmak için AlrnııJJ' 
ya kndar muvaffakıyet göstermemiştir. yaya gideceklerini, bunların masraflat"' 
Rusyaya yardım edersek gayemize varı-, nın Almnn hükümeti tarafından ödcJ>"' 
rız.> ceğini bildirmiştir. 

OMUR ALINACAK 
T. C .. Ziraat Bankası umum ü ür ü v ünden : 

İstanbul haricindeki şube ve ajanslarımızda çalıştırılmak üzere lüzumu 
kadar mf!mtır ve memnr nam7.,.,:ıİ alınacai;tından ADANA. ANKARA. J)I• 
YARBAKIR, ISTANBUL, IZMIR. KARS, KONYA. MERSiN. SAMSUN. 
SJV AS ve TRABZON şubelerimizde müsabaka imtihanı açılacaktır. 

MUSABAKANIN ANA ŞARTLARI: 

1 - Askerliğini yapmış veya halen askerlikle bir ilişiği bulunmıımış ol-
mak, 

2 - En az lise mezunu veya muadili mekteplerden mezun olmak, 
3 - İstihdama mani hali bulunmamak, 
4 - Yaşı yirmi birden az, otuz beşten yukarı olınamak, 
5 - istenecek vesaiki ibraz etmek ve bankanın ı.?Östereceği yerde vazlfd 

kabulüne ve memurluk taahhütnamesini imznya ômade olmak, 
DtCER SARTLAR : 

1 - Ayni tarihte ayrıca yapılacak mÜ!abakavn orta mektep mezunları (la 
alınııcaktır. Ancak, İstanbul, Ankııra ve lzmirde ortn müsabnknya müracaat 
sırıısiyle valnrz ilk onar kiRi İştirak edebilecektir. 

2 - Barem kanununa tabi daire ve müesseselerde iki sene veyıı daha zi-
yade hizmeti olanlardan eyi referansa malik olanlar imtihansız kabul edile• 
cektir . 

3 - Tavinleri tekarriir f'der.eklere 3659 ımvlı barem kanunu hiikiimlerine 
göre 120 liraya kadar ve ilk defn intisap edenlerin tahsil derecelerine göre 
muayyen haddin tamamı iizerinden avlık verilecektir. 

4 - Bir yabancı dili (Fransızca, Almanca, ln~lizce) vi hihakkin bilenler 
ve meslek snhada çalısmış olanlarla mesleki tahsil görenler müsabakada 
rüchan h"kkını haiz addolunurlar. 

5 - Memuriyete kabul olunncnklar, dahili mevzuat dairesinde tı.-kaütlli1' 
rejiminden, sağlık sandığından, yardım birliğinden istifone edeceklerdir. 

2 imtihan ve mürncaat tarihleri: Orta mektep mezunlarının imtihanı 11-1 
ikinci tesrin ve dalıa yukan tahsili olnnlıırın imtihanı 1 3 • 14 ikinci tesrinde 
yaoılacaktır. 

Mlimcaatlar imtihnndan bir gün evveline kadar kabul olunacaktır. 
Müracaat: isteklilerin imtihan yerlerindeki şube müdürlüklerine ve Arı• 

kanıda bonknn•n Penıonel işleri müdiirliiğünt" miir;:ırnat etmcııi lii7Jmdır. 
4516 (2304) 


