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r ürk ~enci/ 
~ Cümhuriget sans .emtınettir 

"Ey Türk gt-nçlitil Bir•nci vazifen. Tü · tiklilini, Türli aiilltblwiııi 
muhafaza \'e müdafaa etmektir. 
Mevcudiyetinin ve istiklilinin yegane temeli budur. 
Bu temel aenin en kiymetli hazinendir. istikbalde dehi, seni bu huide4en mah

rum etmek iıtiyt:eek, 1.dahili ve harici bethahların olacaklar. Bir tin, iıtiklal ve 
Cümtlurifeti müdafaa mecburiyetine düşt"rse, vazifeye ahlraak için, içind • bulu· 
nacatın vaziyetin imkin :ve. ~araitini düfiinmiyecekıin; bu imkan ve tarai( ~ 
naoplMit bir mahiyette tezahür edebilir. l~tikl~I ve. ~ü~buriyetine kasdOclecek 
~nlar bitin dünyAda emsalı görülmemıı ~r falil>ı.ye~ın mümessili olabilir. 
~en ve hile ile aziz vatanın, bütün kalelen. zabtcdılmı~, bütün t~riat 
piltniı, bütiin ordu!arı dağıtılmış ve memlekelm her köşesi bilfiil itral ediMliJ 
olabilir. 

Bitin bU taraitten daha ~lim ve haha vahim olmak üzere, memleketin dalıilinde 
iktidara eahip olanlar a-aftet ve dalilet ve hatta biyanet içinde bulunabilirler. Haf'.:; 
.ta bu iktidar aahipleri phsi menfaatlarını müstevilerin ayaai emelleriyle tevhit 
edebilirler .Millet fakrü zarur~t içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istiklalinin evladı! işte bu ahval ve ısarait içtnde dahi, vazifen, Türk 
istiklal ve Cümhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarında)p 
uil kanda mevcuttur." ATATÜRK 



. - : --- _-____ . - _---- ._ - -_- - __ -_ ~ ~ 
~ -- --- -- ---

- - - - -- --~- -~-.;:---~--=-- - -- - -

Sayfa- 2 YENIGÜN n: 

Cümhuriget ·varlığı 1 
Cümhuriyet i'daresinde 

Kültür 
Bu akşam 

Turizn1 otelinde bit 
MemleKefte iyi,doğriı,ye
ni her ne varsa Cümhuriye 

tin eseridir 
Cümhuriyetin l61'1Cı yılı 

nı, ilk defa anavatanırı bay 
rağındıı ve Anavatanla :bir 

olarak kutluluyoruz, 
Bu mesut yıldönamü Ha 

tay için iki kerre bayram· 
dır. Bizi yad ellere bırakan 
el, Köhne Osmanlı lmpara· 
torluğunun titrek, ihtiyar eli 
idi. Bizi kurtaran el, genç, 
dinç Cümhuriyetin kuvvetli, 
sağlam, hakim eli oldu. Ha· 
tayı Cümhuriyet idaresi kur 
tardı. Bizim Cümhuriy~t ida 
resine minnetimiz iki misli· 
dir. 

Her yılı büyük şanlar,bü 
yük şerefler ve büyük inki· 
Hiplarla dolu 16 yılın tarihi, 
asil bir milletin uyanışı ve 
ilerleyişin\ anlatan bir destan 
dır. Bu 16 yıl içinde biz 
orta çağdan zamanımıza ka· 
vuştuk. Her yılı mutlak ve 
büyük bir inkılapla, 1 siyasi 
bir zaferle, yahut vatanın ma 

: nen olduğu kadar maddeten 
de inşası gibi muazzam işler 

; le, hatta bazaıı bir. kaç ese 
ri birden tahakkuk ettiren 
muvaffakiyetlerle dolu günler 
ihtiva eden Cümhuriyet ida· 
reEi her gün yeni bir hızla 

Türk milletini se!fınıete, saa 
dete, refaha daha çok ya~ 
laştırmaktad~r. Bu yılın 
muvaff akiyet!eri arasında Ha 
tayın kurtuluşunu,Türk - Fran 
sız-İngiliz anlaşmasını, Er· 
zurum hattının açılmdsını ön 
planda zikredebilıriz. - . 

Kaç milletin bir yıllık ta 
rihinde buna benzer bir veya 
birkaç eser vardır .'t 

Bu .. 16 yıl içinde, sınırları 
mızı aşılmaz çelik kaJder 
halinde tutan kuvvetli bir 

ordu vücudı getidik. M:ıa· 

rifi mizi, Adliyemizi,idari teş 
kilatımızı ve bütün devlet 
makanizmasmt en modern 
bir hale koyduk. Halkımızın 
kültür sevisine yükseltmeğe 
memleketimizde endüstritel 
inkişaflar teminine, istihs:ı· 

latımızı arttırmağd çalıştık 

ve muvaffak olduk. 
Cümhuriyeti kuran Ata· 

türk, en faziletli idarenin 
Cümhuriyet idaresi olduğunu 
söylemişti. Faziletli Türk mil 

letine yakışan da en fazilet 
li idare şekli olan Cümhuri 

yet idaresidir. Atatürk 
ölmez eserini Türk g~nçl!ğ~ 
ne eınaııet etti. Cümhuriye 
tin memleket.:! feyz, inkişaf 
ve nur dağıtan meşalesini 
elden ele, ebdiyete kadar gö 
türeceğiz, 

Memlekette iyi, doğru,ye 
ni her ne yarsa, Cümhuriye 
tin eseridir. Cümhuriyete i 
nanmak varlığımıza inanmak 
tır. 

Cümhuriyetin 16 ıncı yı 
lında, her yıl olduğu gibi 
huzur ve emniyet içindeyiz. 

Başımızda büyük Mili? şef 
lsme-t İnönünün bulunuşu, 
dünyanın bu buhranlı anhrm 
dd , biıım için en büyük ve 
kati bir ... teminattır. 

Cümhuriyet idaresi bir mil 
let için büyük bir ma:ıhari 
yettir. Bu idarenin Atatürk 
tarafın<ldn kurulması ve Ata 
türkteıı sonra Türk milleti 

n"n başına lnönünün geçme 
si ise mümta~ bir mazha 
ı iyettir. 

Büyük yıldönümü asil mil 
l,.timeze kutlu olsun 

Bekir Sıtkı Kunt 

Onaltı yıl önce Büyük mamdaran umurun ) düşüne 
ve Ebedi Şef Atatürkün reh· rt!k bulabildikleri tarzın mah 
berlijile kurmağa muvaffai< sulü idi. Bu da eskinin tesi 
olduğumuz Cümhuriyetin es· ri ve haleti ruhiyesi içinde 
ki idareden devir aldığı kül- bir yenilik yapmak imkanı· 
tür hayatı ile bugünkü kül - nırt araştırılmasından doğ· 
t'fr durumunu mukayese etm!k muş denilebilirdi. Yarı med· 
16 yılda başardığımız ~eseye benziyen bumekle,Jlerde 

suvare veı ilecek 
Cümhuriyet bayramı ıtl 

nasebetile pazar günü akşa' 
şamı saat 17 ,30 dan 20 ) 
~a lar Vilayetçe verilece~ 
çayı müteakip 'otelimiz büyiİ~ 
bayram şerefine ve sayıc 
halkımızın eğlenmesini t~(llit 
maksadile bir suvcıre tertİf 

1 

etmiştir. Duhuliye serbeS· büyük işlerin akıllara dur · tedriıatııı m .!rkezi sıkletini 
guoluk verecek mahiyet din dersleri teşkil eder ve 
v~ kıymetini bir kerre daha dünya yine ikinci plana alın- tiı·. d 

k b 
Büyük günü neşe için t 

ortaya oyar. mış ulunurdu. İttihatçıların 
Bugünkü nesle bir malsal bile hamle yapmak isteyişleri geçirmeyi arzu ede~ sa)

1 

kadar garip gelen dünün ma muvaffak olamamış ve mek- halkımızın bu fırsattan istifS 
de edeceklerini ümit ederiı 

zarif hayah başlıca iki unsu tepler medresenin tahakkü . Fiatler normaldir. 
ru ihtiva ederdi. lıiri med · münden ve zihniyetinden bir Turizm oteli Müdürlüğü 
rese diğeri resmi mektep . . türlü ydkalarını kurtarama -
Ne camilc.rio köşe ve bu~ak· mışlardır. hayatının katettiği baş döııd, 
larına sıkıştırılmış Bu .. mekteplerin tedrisat rücü mesafeyi söylemeğe ~ 
her türlü sıhhi ::;artlardan programlarında dünyevi ders fidir. 
uzak ve her türlü medeni ler yer alırdı. Fakat bunu oku Her şeyden evvel Cii~ 
vesait ve malzemeden mah- tan hocalar)hakikati münrıka huriyet devri muallimJiğıf 
rum bir takı .• ı rütubetli, ka- şa ve ifade etmekten daima şeref ve haysiyetini ila el' 
ranlık Vt! izbe ciehlizler. Dü çe cinir, daima etrafını kolla· miştir. Eskiden bütün ıne~ 
şünün işte bunlar o devrin mağa, daima vaziyeti kurtar teklerin en aciz mensuplaı1 
din terbiyesini veren medre mağa, çok dikkatli bulunma son ve kati melce olarak ııı~ 
selerdir. ğa mecbur katırdı. Bu terbi allimliği bulur ve orada hıı; 

Tedris usulü bakımından ye sisteminin bilmiyerek iste yatlarını kazanırlardı. BugO 
dünyada mevcud bütün sis . diği insan riyakar, yalancı, bilhassa ilk tedrisat sahası 
tem ve tarzları sıralayın bu· içi, dışı başka insandı. Ha . da muallimliği:yalmız mualliıı1 
nu hiç birinin çevçevesine kikaten nüfuz edebilenler bu mektebi mezunlarına mahs~' 
sığdıramazsınız hatta iskola.; durumdan cidden muztarip bir meslek haline getirt~ 
tik demek bile bu tarz tedri ve hakikrı.ten mütees:.irdiler. maarif vekaleti yaptığı biit% 
se bir iltifat olurdu. Kafa işte Cümhuriye. böyle bir inkılapların, bütün şere 
sı hiç bir yeniliğe müsait ol maarif tevarüs etti, mektep hamlelerinin muvaffak olıt13 

mıyan ( Hoca efendi ) bu binaları yıkık, harap. Jaboratu esbabını lurada bulmaktad
1 

mektebin yegane mürebbiye varsız lis 0 ler, kü üph · nesiz İyi öğretmen, iyi neticenİ~ 
si, hadimi~ idarecisi, hel· şe bir darülfünun buldu. muvaffakiyetli neticenin e~ 
yi idi. Yıllarca okutulan Cüınhuriyet evvela zihı.i büyük amilidir. 
(nasara yensuru.) !ardan son· yeti islah, mekteplerin çatısı Dünün medrese hoca

51 

ra benzi sararmış, sıska, ınü altında oynanan riya haileleri· her türlü yeniliğe aleyhdll' 
terc!ddi bir adam mezuniyeti ne nihayat vermekle işe baş· inkılap düşmanı bir insa. 
ri"us alarak bu mektebi bi . ladı, mı:ıdreseyi kapattı, mek tipidi. Bu günün öğretmefl1 

tirirdi. Bu müesseselerin n~ tebin programını, talimatını inkılabın en fedakar ve eı1 

talimatnamesi, ne müfredat ve mektep hakkındaki düşün· şuurlu amelesidir. Haıkevle: 
programı vardı. Her şı:yi ceyi medresenin tahakküm ve rifü\e Partinin umdeleriııı 
ezbere yapılır yine her şe • t.ısallutund,rn tamamen azade tahakkuk ettirmek için çalı' 
yi tesadüfe bırakılırdı. kıldı. l3u suretle istiklalini ka- şan ve bu uğurda hiç te' 

ikinci tip resmi mektep : zanan mektep artık anla~ile reddüd geçirmeden vazif' 
Avrupalılaşmak iht yaç islah ve idare edilmek lazım- alanların en ön safında öf 
ve zaruretinin tanzimat dev dı. Bunu yapabilmek ıçın retmen görülür. 
ri ricalinden biri bütün ( zi· I uzun bir tetkik ve tefahhus İşte Cümhuriyet devriniC 

Dün yapılan merasim 
mulı.teşemJ :: oldu 

çok 
devri geçirdi. İstikrarını al· tahakkuk ettirdiği en büyü~ 
mak istidadını henüz gösteren · zihniyet \nkılaplarından bir1 

kültür hayahmız artık asıl J~ budur. Bu günün öğret· 
hakiki meyvderini bundan meni herkesin hürmet ve 1

1 

sonra verecektir. habbt!tini üstünde taşıyaıı 
AncJk bu 16 yıl iç'nd k t münevver, fedakar, me:sleği 

e a e b y l · k IA ~ k k' l t' 
ttiği maı lıalelerdeaklahakikaten d~g ı, ın ı ap aşı ı ımse e 

Ehedi Şefin Büstüne ve Hatay kurtuluş savaşı şehitlerinin 
zarına çelenkler kondu, nutuklar söylendi 

me- durgunluk verecek kadardır. ır. . . .d, 
Büyük bir vilayet merkezimiz Bu evsaf ıle _yetış~n oğr 

Büyük bayram dün saatl41 ra Öğretmen Latif Günal ta gitmişlerdir. Mezarın başın· 
de atılan toplarla ilan edilmil rafından bu kutsal günün Ja bando tarafından matem 
ştir . Saat 15 te Bde 1 azamet '7,ve ehemmiyetini havası çalınmış, Mektepliler 

. diyenin onün<le kur ulanAla· 1 tebarüz ettiren heyecanlı tarafından çelenkler konmuş 
· türkün büstünün etrafında bir nutuk ckuınuştur. ve Parti adına imtiyaz sahi-

ki mey~anlık k:-si~ bi~ ~alk Nutuk, meyd&nlığı doldu· bimiz ve haşmuharririmiz 
kalabalı~ı e. çevrılınış, ızcıler, ran bi:ılerce halk tarafından 1 Şükrü Balcıoğlu tarafından 
le mektephler ve esnaf teşek kısa fasılalarla ve şid<le-tle : aşağıdaki nutuk okunmuştur 
külleri yerlerini almışlardır. alkışlanmıştır. Latif Günaldan Nutuktan sonra şehitlerin 

Merasimde başta Vali. ve sonra kürsüye çıkan kız Li- uiz ruhur.a hürmeten bir 
· Parti Müfettişimiz olmak Ü· sc beden terbiye öğretmı:-ni dakika sukiit edilerek mera 
· ·zere Aükumet Parti ve halk Leman la meyd:\nlığı doldu- sime son verilmiştir. 
evı er kam ve mensup ran insan kütlesi Ebedi Şe- Şükrü Balcıoğlunun nut-
ları memurlar, esnaf teşek fin çizdiği yoldan 'yürüyece- ku şudur: 
külleri ve çok kesif bir halk ğine ve cümhuriyeti ilelehet Aziz ölüler ! 
kütlesi hazır bulunmakta idi muhafaıa ve müdafaa edece 

Merasime saat tam 15,5 ğine hep bir ağızdan and iç· 
le Gençspor bandosunun mişlerdir. 
çaldığı istiklal Marşile baş- Buradaki merasim bittik. 
lanmış, Ebedi Şefin büstüne ten sonra ayni, kalabalık ve 
Parti ve mektepliler adına heyetler, Hataym kurtuluş 

, 5elenkler konuldu'<tan son· savaşı şehitlerinin mezarın<i 

Hürriyf>t ve saadetleri 
uğrunda can verdikleriniz 

' şimdi onlara hürriyet ve sa 

adet getirenlerle birJikt~ 
baş ucunuzda bulunuyorlar. 

Altında >attığınız topra· 
(Sünu 7 incide) 

de on sekiz yıl önce d retmenler yepyenı ve mode. 

d 
. l b . mevc~ mektepte yeni nesli en ile:"1 

orta te rısat ta e esı yekunu l k ti . k"l .. . . 
265 · · b .. . . ~ mem e e erın u tur sevıye 
. ımış, ug~n aynı vılaye· si ne yetiştirmeğe gayret ed 
tın kaz~l~rdakı orta mek.tep· cekleri t.~biidir ve esasefl 
!erle bırlı~t; (orta tedrısat) yaptıkları da bundan başktı 
hoca adedı 271 e çıkmıştır. birşey değildir. 
Bu rak m biz~ Türk kültür Ôğ: Remzi SlLlôZ 
ımlmllllm!lllf.l .. ~A----;mıııml ......................... 7',, 

lnanımız 
Sayın Valimiz Şükrü Sökmensüere 

Cümhuriyetin 16 incı yıldönümü rnünasebetile 

İnanımız büyüktür. Yarına, bu gün gibi. 
Zafer tacı bizimdir. Bu gün de dün gibi. 

~ . 
... * 

Şahlanmış iradeyiz. Fırtınalar önünde, 
Karanlık bizden ürker: Dün gibi bu gün de. 

ıj: 

"' * Koşuyoruz duı'madan, öz ülkümüz uğruna 
Altıok hedefimiz, dizilmişiz yoluna .... 

Latif GONAL 
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YENIGON 

Bir hayal R •• f z· 
unsuru 011: gen l görüş 

; ı k ( lsmail Habib'in • Atatürk için , 
sti lal: "Türk,, doğmak 

ınazhariyetine erenlerin ve adlı kitabından : ) 
Türk olararak yaşamayı şe; ... Zaten onun yaptığı bü· kara düşman,ve başındaki 
ref bilenlerin her şeyden ö~- tün işin temeli iki görüş ü. hülrum~tle devlet de düşman 
ce aradıkları bir hayat un· zerine kuruldu : Yarı dünya larla beraber; o hale gelmiş 

ı e çö tüğüınüz zaman galip· bir nıilldteki ölmez cevheri surudur. ·1 k 
İn5anları içinde bulun· ler sonsuz bir dev, ve biz görmek: bu, derine inen bir 

dakları vahşet aleminden her tarafından bitmiş bir imandı. iki görüşten biri ak-
kurtarıp'onlara insanca yaşa dermansızdık. Onun röntgen im, öteki kalbin mahsulüd ·· 
ınayı ve medeniyeti öğret· li gözleri bir onlara, bir bi· Şef, kuracağı binayı akı~:· 
ın ~k gayesini güderek ya· ze baktı. Herkes galipleri kalbin bir ikizli birliği üze· 
pılan akınlardan itibaren en dev görürken, O, devin için rine kurdu. 
son istiklal mücadelesine ka deki cüceyi ve gene herkes Ona " ordu yok dedi-
dar her zaman ve her yer· ~izi bitik ~örür~en, O, bite ler. "yapıhr,, dedi:~'" para 
de 1takip ettiğimiz; lhareket nın cevherındekı şahlanma· yok dediler : " bulunur . 
düsturu hür yaşamak ve ica ğ.ı .. ~~zı~ .devi. gördü. dedi : " düşman çok ,, dedi: 

bı11da hürriyet uğrunda . ölümü Buyuk ışın bütün dest&nı bu ler : " yenilir dedi: ve 
bile göze almaktır. ikizli görüşten çıkar. bütün dedikleri ,,old 

Yalnız tabii te:\İrlerin ar· En acar, fakat denk iki Onu T. .. k u. d b'" 
Zettiği müşküller ve imkan· pehlivanın çok uzun ve çe· tu'·t·· dn .. 

0 
umu ~rşlısm a u· l r .. . un unyamn gun erce ve 

sız ıklar karşısında değil bü· ın ghureş1mesı: son en~~ji, haft<4larca umumi bir saygı· 
tün kütleyi sevk ve idar~ e son am e; y~nen yenmış, ·ı 1 . h 
d k k f k t k 

~· d b"·t·· k ı e nası sevgı ve ayranlık 
ece adar geniş nüfuza a a enuı e u un uvve ·· t d' •.. h 

malik bulunan ve bu nüfu· tini tüketmiştir. Yen eni o an gos er ı~ın.ı, er türlü hayal 

d b
. l b'l b' '' ve tahmıııı aşan bir çapta 

zunu yur<lun b"t ·· l "'ğ "' a :r cı ız ı e yene ı.ır. h . . • ' . u un u u ve o . d r k k ve epımıze şeref veren bir 
•s.tiklalimizin nıuhafaznsı aley D·· çeşı ga ıpt~n d 0~ ma.~f iftiharla gördük. Dünya tek 
hınde kulJanmak isteyen şa· .~nyakyı ybenenk erk. e b~ fza 

1 ağızdan adeta şöyle diyordu 
hıslar ka d b.l gorme : u, es ın ır era "0 1 • . d ·ı b" . rşısın a ı e zerre setti ya nız sızın eğı ızım· 
kadar sarsılmıyan hürriyet Her şeyi bitmiş d .. t t • dir de,, Büyük ölünün hatıra 
aşkımızın büyüklüğünü anla· ' or a d ·· l h 

k 
• rafı ölümden ~bir çemberle sı ~bnrady~ çerçevke eyedn a· 

ma için son bir tecrübe çevr'ılı". ke d' . d .. va gı ı unyayı apla ı ... 
daha yap • l.. kt • n ısıne su uşman maga uzum yo ur. . .. Dev görünen dünya 

Çünkü bütün beşer tari· galiplerinin içindeki cüceyi, 
hi; baştan nihayete kadar rin muvaffak olabilrnesi için hem dv 0 zaman, görmek; 
bu mevzuuıı ddillerini teşkil halkın yarJımına ihtiyaç var· l . . .. r .. . 
d 

nzım ·· rontgen ı goniş ,, 
e en vesikalardan ibarettir. dır. dediğimiz şey. 

Bizim havsalamızin istiab Kütle ile temas etmeği; Onun gibi yf"nenlerden 
edemiyeceği va~İl; esaret ve takip ettiği sakat idarenin hakkını almak istiyenler hay· 
zillet içinde geçirilen anları prensipleri için bir tehlike di bunu söyles in; fakat iç 
birer '·yaşayış,, nevi olarak addeden saltanetin, halktan ve dış, dost ve düşman, bü
telakki eden milletlerin vazi yardım görebilmesine tabiati tün dünya onu muhabbetle 
yetleridir. le imkan yoktur. anmakta nasıl birleşti'( Onun 

Zekasını, hassasi}etini vel T i rk köylüsünde ve Türk ölümile koskoca ve yepyeni 
hasıl maddi ve mdnevi bütün ınünevverinde menbaı aynı cılan bir hakikat daha öğrendik: 
kuvvetlerini i~timal etmek su büyük bir ~nerji vardır. Atatürk meğer yalnız yaptık 
tetile tabiata bile karşı koya Asırlarca mecrası tayin larına değil, yıktıklarına bile 
bilecek kadar bir kuvvet~ edilemiyerek zayi edilen bu müspet bir sembolmuş. 
malik- bulunan insanların; ken ent~rjiye ıimdi gösterilen isti Tanzimatçılar bir asır 
di cinslerinden olan diğer kamet; birleşmek ve Türk Osmanlılık yapmak istf'diler, 
İosanların ihtiraslarına boyun istıklalini, Türk ı:ümhuriyeti· olmadı. Kaynaşmadık, savaş· 
eğecek kadar zaaf göster ni ilelebed korumaktır, tık. Atatürkün "Milli Türkiye,, 
meleri, hiçbir suretle affedi· Çünkü halk Cümhuriyetin ve si Osmanlılığın gömülüşü· 
lemiyecek bir karakter n ok· Cümhuriyet milletindir. dür. Fakat onun ölümile ne 
saıılığıdır. lstikbale ait bütün end işe görl.iyonız: ! Vatının Kumu, 

Bizim bütün mücadeleleri leri bertaraf etmeğe } e te Ermt>nisi, Musevisi... Onlar 
miz ve bilhassa istiklal sava cek kadar kuvvetli olan reji ' Ja bizim gibi o ölüme a~la· 
şımız; tarih ve beşeriyet kar min esasını, kütlenin itimadı l dılar · Meğer yıktığı Osman· 
şısında bu şekilde muaha· teşkil etmektedir. I lılığı bile o yapmış. 
ze edilmemek işin yapılmış· § ı Atatürk dinin hayata 
hr · Asırların teksif ettiği bu köst~k olan zincirlerini kırdı 

§ lutlarla bir gece manzarası ve Türkiyeyi tepeden tırnağa 

On alh:yıl önce memlekete arzeden Türk ülkesinin üze . kt:dar "laik,, yaptı . Bu, 
: )'eni~ bir. idare .. sistemi geti rinde ilk kurtuluş güneşi 19 müslümanlığa darbe mi·~ 
ren Şeflerimizin.esas mesned Mayıs l 9l Y Ja doğmuştu . Vicdanın vecdi olan dini ha· 
l~ri mensub oldukları ırkın Millet ve memleket, bu yatın politikası yapmak; hüs· 
bu hususiyetine vakıf oluşla- güneşten aıdığı ışık ve hara ran onda, deva bizim tuttu· 
rıdır. retle yetişen mahsulü de 29 zumuz yoldaydı. Müslüman 

Yurdu yeni bir taarruzun Teşrinievvel 923 te gördü. milletleri din politikasile 
tahribatından korumak, yurt Ebedj ve milli şeflerin değil, medeniyetle kurtulacak . 
daşları kendiler"nin ve hüku ihtimamlarma muzhar olarak Bütün Şarka bakınız . Muh· 
metin refah ve selametine büyüyen bu mahsulün 20 terem lran Şehinşahının Tür· 
matuf mesailerinden uzaklaş milyon Türkün kafüinden al kiyeye gelirken ilk sözü şu 
hrmamak için her ferdin ru dığı sevgi ve sadakat üsare oldu: "Ustamızı görmeye gi· 
hunda ayn ayrı birer unsur sile ebediyete kadar yaşıya· diyorum " Anladık, Atatürk 
halinde yaşıyan hürriyet iil· cağından şüph~ etmiyoruz. meğer islamhk kurluluşunun 
küaünü; bir araya teksif ede ~ da Önderiymiş. 

k b 
İstiklal ve Cümhuriyeti Tay mis ·· Atatu" rk Şarkı 

re unu muazzam b;r istik 
lal aşkı haline getirmek ... Türk doğmak mazhariyetine garb~ getirdi,, d~di. İstila 

'Atatürkün ve lnönünün erenlerin ve Türk olarak ya devirlerimizde Avruva bizden 
ilk andan itibaren taşıdıkları şamayı şeref bilenl~rin her korkardı , inhitat devirlerimiz 
ve tahakkuk ettirdikleri ide· şeyde:n önce aradıkları bir de de bizi korkuttu. Avrupayı 
al işte budur. hayat unsurudur. ya yumrukladık, ya ona diş 
H~!~ için yapılan hamide Salahattin KUTLU biledik. ilk defa ne korku 
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Cümhuriget 
Asrın mucizeleri yıllara sığdı diye , 
Zamanı ölçme yılla , yılları bir asır say; 
Tarihe bu zaferden vereceğiz hediye; 
Bu devrin şerefinden atiye de çıkar pay!.. 

§ 
Bu nesil ışık aldt inkılap gi.:neşinden , 
Gönlünü tutuşturdu memleket ateşinden, 
Bir yıldırım hıziylc koştu (O}nun peşinden 
Ergenekonda tekrar dalgalandı yıldız, ay! .. 

§ 
Türke hem bir ihtiyaç, hem şandır Cümhuriyet: 
Damarlarımızdaki al kandır Cümhuriyet. 
Bir dindir vicdanlarda, imandır Cümhuriyet 
Ne Sultan kaldı artıkı ne halife, ne saray' ... 

Salahattin Kutlu 

Halkevleri 
Milli kültür hareketinin 

başında Halkevlerinin kurulu 

şu geliyor. 
Ebedi Şef, büyük nutku 

nu söylediği günlerde, ilk 
defa gözleri dolu dolu ko 
nuşmuştu. O, anda, eserini 

gençliğe emanet ediyordu: 
"Ey Türk gençliği - diyor 

du - Birinci vazifen, Türk 
istiklalini, Türk Cümhuriye·· 
tini ilelebed muhafaza Vf! mü 
dafaa etmektir ... Muhtaç ol 
duğun kudred, daınarlarında 
ki asil kanda mevcuttur .11 • 

Gençıiği vatana ve Şefe 
layık yetiştirmek için,O ııun 
büyük emanetini \ omuzların· 
da Vt! kalplerinde taşıyabil-: 

meler\ için onlara verilecek 
ruh ve beden terbiyesini leş 
kilatlandırmak lazımdı, İşte 
bu maksatla halkevl~ri mey· 
dana geldi ve spor teşekkül 
leri gitgide inkişaf ederek 
bugün esaslı ,bir şekil al· 
mak yoluna girdi. 

Yaptığımız büyük inkıla· 
bın milletin benlisrine sindi· 
rilmesi lazımdı. inkılap en 
derin manasile var lığımızı 
yeni bir hayata ve yeni bir 

ne kin, Avrupa saygıyle bi
zi anıyor. Atatürkün ölümii 
meydana çıkardı: Meğer o 
bütün medeniyet aleminin 
kalbini en g ..!n i ş çapla feth ~ 
de:! lıir fatihm!ş. 

İki asır Avrupanm göbe· 
ğinde oturduk, bir kırmık 
bile Avrupalı olmadık. Avru· 
pa bizi Sakaryaya kadar altı. 

'.Oradan ~ablanın :a Avrupalı 
oluyoruz. Dumlupıuar,yalnız 
bizim zaferimiz değil, orada 
Şark geriliğini yendik ve Av· 
rupalılığı muzaffer ettik. Ka· 
nuni devrinden daha şerefli 
oluşumuzun sırrı buradan 
geliyor. ~imdi eşittiğimiz me 
dihlerin binde birini o za· 

' 
manki cedlerimiz işitmedi ... 

Vatan yalnız taş, toprak 
değil; vatan şereftir. Her. 
ölüm gidenle birşey götürür. 
Fakat Atatürk ne kadar mu· 
cizeli ki onun ölümü bile 
bu millete bütün dünyayı kap 
hyan bir şeref getirdi. Ölü· 
mü bile hayat gibi. Büyük 
ve yüce ruhu ebediyen aziz 

olsun. 

lsmail HABiB 

istikamete götürüyordu. Bu 
yeni görüşü halka telkin 
ed~rek yeni zamanın anla 
yışına göre milleti tek ferdler 
halinden çıkararak onları 
gürüş, anlayış ve yapışta 

bir birlik haline sokmak 
ve onun iç varlı~mı inki· 
şaf ettirmek, benliğinin de
rinliğinde kaynıyan emsal· 
siz kıymetleri meydana çıkar 
mak vazife idi. 

Partinin görüşüne göre 
milletimizin hususi vasıfları 
na uyacak yollardttn yürü 
yerek her derecedeki resmi 
tahsil d~şında onu bir halk 
terbiyesi ile yükseltmek elzem 
di. Bunun için cemiyet ha· 
yatının dr. Kültür hayatmın 
yeni anlayışlar ile ve 'remi· 
yetimizin kendi unsurların· 
dan kurulacak yeni ve mil 
li bir teşekkülüıı Ç!)lışmasi· 
le beslenmesi düşünüldü. Bu 
fikir · Partinin üçüncü 
büyük kongresinde yapılan 
nizamnameye Halkevleri· 
nin so'<ulmasını ,'intac etti· 

Halkevleri dikkatli ve 
uzun hazırlıklardcan sonra 
ilk defa 18 şubat 1932 de 14 
vilayet merkezinde açıldı, 
Bugün yurdun her tarafın: 
da iki yüze yakın halkc::vi faal 
halde bulunarak yüksek pren 
s\plerini memlekete yaymak
tadır. Bu evlere yazılı aza· 
lardan başka yüzbinlerce 
vatandaş devam ederek fay· 
dalan maktadır. -

Halkevlerinin samimi ve 
bütün vatandaşları müsavi ş., 
ref mevkiinde gören zihniye 
ti • ile :kurulmuş ç1tıları 
altında bütün vatandaşları 
topl-ımağa itinalı bir kültür 
çalışması içinde milli birli 
ğe yükseltmeğe azmetmiş o 
lanCümhuriyd Halk Partisi 
bu işte .<le muvaffak olmuş 
tur. Bugün, Halkevl~ri 
milleti şuurlu,biribirlerini an· 
lıyan biribirlerini seven, Ül· 
küye bağlı bir halk kütlesi 
halinde çalışmasına devam 
etmektedir 

Halkevleri, yetişmiş va 
tandaşları kendisi gibi yetiş 
tirmeğe fırsat bulamıyan va· 
tandaşları da yetiştirmek üze 
re en lüzumlu işlerinden ar 
tan zamanlarını tahsis et 
mek için seve seve koştuğu 

• Son~ 6 !!!~~ sayfadad~ 
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EbediŞef ve Milli ihtil8 

Kafalarımıza, kalplerimi· 
ze. vicdanlarımıza ve çocuk
larımızın kafalartna, kalpleri 
ne, vicdanlarına yeri eştirme 
li, yazmalı vr-:. hatta kazınıa· 
lıyız ki : 

Atatürk, bizi yalmz müs· 
tevli düşmandan , kara Sul · 
landan değil, bunlar kadar, 
bunlardan dalıa çok tehlike 
li, korkunç ve beter belalar· 
dan kurtardı. 

Dünyada lıiç bir mille · 
tin ilıtil3[i , bizimki kadar şü· 
mu\lu, biziınki~kadar isabetli , 
bizimki kadar asil maksatlar 
için yapılamamıştır. Bu, ne 
bir sınıfın , ne bir zümıe 
nin ne bir sınıfa, ne bir 
zümreye karşı isyanıdır . lıu, 

bütün bir asil mılletiıi bütün 
bir haksız cihana ve bü· 
tün çöküp yok olmuş bir 
meden"yete kaqı yaptığı 

ihtilaldir. 
Her mağdur milletin istik 

lal ve refah yolu, bir Sam · 
sun uyamşıııa, bir dumlupı · 
nar sav-aşına ve bir Loza n 
zaferine uğramadan geçemez. 
Uğramamışsa o yol çıkmaz 
demektir. Türk ihtilali, cihan 
ihtilallerinin en güzeli. insa· 
nisi, imrcndiricisidir. 

" Hiç bir c-emİ) et, bizim 
cemiyetimiz gibi kısa 
bir zanıanda bir me .iedeni · 
yetin maddj, manevi tam 
mütsseselerini sırlııtdan ata • 
rak, yeniden müessesdenme 
ie kalkışmamıştır. 

Biz Ölmüş bir medeniyet 
le buhranlı bir mederıiyet 
arasında inkılabımıza ba~la · 
dık; birinin müstehaseleri ka· 
dar, öbürünün de nöbetle -
rinden kor.unmağa mecbur 
duk .. ,, 

Atatürkün yalnız Atatürke 
benziyen iradesi, bunun için 
lazım olan bütün tedbirleri 
buldu: 

Milletini ve nıeml~keti ni 
seven büyükler, başta Milli 
Şef lrıönü onun yanında ça 

lışmayt vicdan ve katp:zevk· I 
lerinin en yükseği, en isabet 
lisi bildiler. Türk milleti ona 
inanmayı, ona sarılmayı biri· 
r;ik hayat çaresi bildi. 

Ve Türk inkılabı 1 bütün 
inkılapların en hayırlısı ve 
en hızlısı olarak dünyaya 
doğdu . K e m a l i z m. 
bir çok garp ve şark mil 
!etlerinin istediği, özlediği 
bir din oldu. En ilerlemiş 

memleketleriıı , en gelişmiş 
yazıcılarından : :: bize de 
Atatürk gibi bir şef lazım ,, 
sözünü duyduk. 

An karada Ulus meyda 
nındaki heykelin üzerinde şu 
cümle yazılıdır: 

" Türk inkılabının, Türk 
zaferinin en isabetli ve güzel 
timsalini Mustafa Kemalde 
bulduk. ,, 

Yaptığımız ihtilali yığınlar 
da yaşatmak, yaşıyan ve ge 
lec~k olat\ nesillerin kalbi · 
ne yerleştirmek için yıkılan 
ların yerine y~nilerini yap • 
mak, kötü ananeleri cemiye· 
tin büny,.sinden söküp atmak 
için yen\ ve canlı hamlelere 
ihtiyaç vardı. Türk milleti • 
nin yaphğı ihtilal ve kültür 
hamlderini ancak tarihlerine 
göre sıralamakla iktifa ede· 
biliriz. 

19 mayıs 1919 da ( Mus· 
tafa Kemal ) Samsuna ayak 
baslı. Bu bir çift ayak Ana 
dolu tcıpraj.{ına değdiği za· 
man, Anavalanın her tarafı 
dü~man çizmeleri altında bu 
lunuyordu. 

İlkinde: ona ufkumuzda 
doğan bir çoban yıldızı a-i . 
bi bakanlar oklu. Bunlar bile 
yanlış ve kısa görüşlü idiler. 
O, milletin ve yürJun ken • 
diai idi. Onda sayısız yıldız 
lar tükenmez ışıklarile bütün 
memlek~ti birden nurlandır· 
mağa hazır duruyordu. 

O gün, (Mustafa Kemal) 
Türkün ufkuna (Mustafa Ke
mal ) i'ibi doidu. o. milletine 

~ünyacla hiçbir milletin ihtilali bizimkilkadar:şiimullu, bizim
kı kadar isabetli, bizimki kadar asil maksastlar için yapılmamış 
hr. Bu, ne bir sınıfın; ne bir zümrenin ne bir sınıfa, ne bir züm
reye karşı isyandır. Bu, bütün asil bir Milletin biitün bir hak-
sız cihana karşı yaptığı ihtilaldiı-. Türk ihtilah,dünya ihti-

lallarının en güzeli, insaTijsi ve iınrediricisidir. 
inanmaktan bir etn bile geri Meclis ~Jkı.;lar ve yaşasın durdurmadı , eski ananenirı 
kalmadı. iç ve dı~ düşman· sesleri arasında Cümhuriyeti en miAtebariz remzi olan fesi 
larına karşı çelikten bir ka kabul etti. 1 S8 reyle Cüm· başlardan attı. O, başına 
le gibi sarsılmadan, alnı !ıurreisliğine Ankara n'ebusu şapkayı geydiği tarihten beş 
göklerden yukarı ve mermer (Mustafa Kemal Paşa) St'· orı gün sonra: Türk milleti 
dt>n ak durmasinı bildi. çildi. bunu bir milli kiyafet 

Afyon cephesinde büyük Atatürkün, o gün söyle· sayıp hemen benimsedi. 
taarruz başladı. · miş olduğu eşsiz hitabenin 

Dumlupınarda Başkuman şu parçalarını bu hadiseyi 
dan meydan muharebesi oJ gelecek zamanlanda yazacak 
du ve Türk ordusu, dünya bir yabancı tarih bile alama· 
nm en şanlı ordusu olarak dan geçemiyecktir: 
tarihe geçti. Ordu fzmire " ... Son senelerde mil 
vardı; saltanat kaldırıldı, Lo !etimizin füeıı gösterdiği ka· 
nn imzalandı, Cüınhuriyet biliyet, istidat, idrak, kendi 
halk fırkası kuruldu Anka hakkmda suizanda bulur anla· 

' ra devlet merkezi oldu ve 
nihayet cümhuriyet ilan edil 
di. 

Her biri birinden büyük 
olan bu hadiseleri, ayrı, ay 
rı nasıl anlatabiliriı . Onların 
sarle adlarım sa~mak ve ta 
rihlerini sıralamak bize he 
yecanlann en yükseğini ver 
meğe kafidir. Bunlar, bu 
günkü hür, müstc1kil ve ör 
nek Türk milletinin yaradı 
lışından birer safhadır. 

Türk milleti,bir asil insi· 
yak halinde istiklal ve milli 
hakimiyet arzusu ile Cümhu· 
riyeti daha 1920 de benimse 
miş bulunuyordu. Fakat 1923 
te bir kabine buhranı başladı. 
Atatürk mebusları üç gün 
hu mesdeyi münakaşe etmek 
üzere baş başa bıraktıktan 
sonra, nihayet 29 teşrinevvd 
pazartesi günü saat 10,30 da 
Parti grupuna geldi ve gele· 
cek bütün böyle buhranları 
kökünden halleden İsa · 
betli kararını teşkilatı esa
siye kanunumuzun birinci 
maddesini şu suretle tadil 
ilebildirdi: "Türkiye devle· 
tinin şekli Cümhuriyel~ır .,, 

Bugi' n, o büyük ve Ebe· 
di Şefin halefi olarak başı· 
mızda _bulunan büyük ve ır- ah 
raman Milli Şef lnönünün , 
Atatürkün bu işlerini daha do 
ğarken nası! kavradığını an
latan bir iki cümlesini aşc:t· 
ğıya alınadaa geçemeyiz: 

"Cihan,bizirn bir hükumet 
şekli konuştuğumuzu biliyor. 
Bu müzekerelerimizi bir ne· 
ticeye bağlayıp ifade etme· 
mek, zaaf ve teşettütü devam 
ettirmekten başka birşey de
ğildir, Bir vakıadan bahsede 
yim: - Avrupa diplomat!arı 
bana sordular: devletinizin 
reisi yoktur. Şimdiki şekliniz 
deki reis, meclisin reisidir. 
Demek ki: Siz bir başka rei~ 
bekliyorsunuz! - Dediler. 
Halbuki biz böyle düşünme 
yoruz. Millet hakimiyetini 
bilfiil eline almıştır . O httlde 
bu~un hukuki ifadesini söy· 
}emekten neden çekiniyo-
ruz? .. ,, 

rın ne kadar gafil ve ne ka-
. dar tetkikten uzak zevahir 
perest insanlar olduğunu pek 
güzel isp,ı t etti. Milletimiz 
haiz oldu~u evsaf ve liyake· 
tini hükumetinin yeni ismi 
ile, medeniyet cihanına daha 
çok kolaylıkla gösterm eğe 
muvaffak olacaktır. Türkiye 
Cümhuriyeti, cihanda işğal 
ettiği mevkia layık oldu
ğunu eserleriyle isbat ede· 
cektir. Daima muhterem 
arkadaşlarımın ellerine çok 
samimi ve sıkı bir sure-tte 
yapışarak onların şahısların· 

dan kendimi bir an bile müs· 
tağni göı miyerek çalışaca· 
ğım. Milletin tevec :übünü 
daima istiııad noktası telakki 
ederek hep beraber ileriye 
gideceğiz. Türkiye Cümhuri· 
yeti mesud, müreffeh, ve 
muzaffer olacaktır. ,, 

Onun, sözünü nasıl tut· 
tuğu" yf':rine getirdiği, is
pata muhtac değildir. işte 
müreffeh, mesud, mamur 
ve cihanda imrenilen, güve· 
nilen Türkiye! 

* * • 
Bizim doğruluğumuz ve yüce· 
liğimiz, eşsiz ve engin ta· 
riblerden kalan büyük ve 
şanlı mirasımızdı, Fakat öylt
b!r zaman oldu ki, din dün · 
ya işleri için mane vela,dünya 
din işleri elinde oyuncak 
olmuştu. Hurafe, tereddüJ, 
korku ruhları istila etmişti. 
Atatürk, Anavatandan düş· 
manı çıkarır gibi ruhlarımız· 
dan da bunları birer birer 
sildi, sürükledi, çıkardı. Mil· 
ti ihtilal bütün Türk milleti· 
ni gençleştirdi, dinçleştirdi 
ve eski yeri olan medrniyf':· 
tin ön safına yetişme~e 
hazırladı. 

Medre.-»eler ve tekyeler 
kapatıldı, şeriye mahke melerı 
lağvedildi . Bizi en az beş 
asır geride bırakan pranğa
lar elimizden ve ayağımız· 
dan cözülmüş oldu. 

Atatürk, menfi ruhlu· 
ların henüz kımıldanırken 
boğulan sinsi hareketlerine 
raimen inkilap hamlelerini 

Büyük Ebedi Şefin baş · 
ladığı ve başardığı sisteınli 
inkılaplar arasında ilk ele 
aldıklarından biri bu baş 
kisvesi oldu. O, memlekette 
muasır m~deniyetten uzaklı· 
ğa, dini taassuba, dar ka· 
f .!lığa en büyük alamet olan 
fesi ortadan kaldırmak için, 
diğer her inkılap hareketirı 
de yaptığı gibi, ilk misali fi 
len kendisi verdi. · 

1925 ağustosunda Kasta· 
mun.u istikametinde seyahati· 
ne çıktı ve lneboluda genç· 
!ere ve halka verdiği bir .nu· 
tukta: "hakikaten medeni 
olan Türk halkı baştan aşa· 
ğıya harici vc1ziyeti ile dahi 
medeni ve mütekamil insan
lar oldukların~ filen göster· 
meğe mecburdı.1rlar deyip 
medeni ve mütekamil bir ifl 
sanın kıyafetini anladıktaıı 
sonra bunu şöyle bir serpu· 
şun tamamlıyacağını söyli} e· 
rek elindekı şapkayı göster· 
di: " işte bu serpuşun adı 
şapkadır ,, dedi. 

Ş!'f, Ank:ıraya döndüğü 
gün, ortada tek bir fesli kal· 
mamıştı. Ayni heyecan Tür 
kiyenin her yerinde coşkurı 
tezahu.rlara sebep oldu, fes· 
ler atıld ı, bütün millet başı· 
na şapka giydi ve bu sureti 
deTürkü muasır garp medeni· 
yetinden ayıran şekiı fark· 
larının en göze çarpanı orta 
dan kalktı . Ve bundan sonra 
her nı~deni memlekette ol· 
duğu gibi, kadınların dıa 
medeni bir kisve ile hayata 
karışmalarına Y"I açıldı. 

Şapka inkılabı, Türk ihtjla· 
lının bütün bir iskolastikl 
zihn\yete ve bütün çarpık ta· 
assuba karşı ayaklanmasınıf1 
ve muzaffer olmasının bir 
timsalidir. 

Eski kıyafetimiz gibi, ta~ 
vimimiz, saatimiz ve sene · 
mizle de ayrı ve g :ri idik .• 
Miladi seneyi kabul etmek· 
le bir kaç asır birden ilerle 
miş bulunmamızin bir rem· 
zi oldu, Beynelmilel ·saati 
kabul ed ~re-k piyasalarımııı 
tanzim etmek imkanını bul· 
duk. 

Sonu 6 ıncı s:1yfada 

ı 

bi 
la 
Sİ 

lı 
bi 
Şe 

Ya 
ed 
Ve 

Ya 
Ça 
til 
di 
trı 

ın 

1 hi 
ti 
ın 

H 
l'ıi 

a· 
el 
ti 
le 
b 
k 
p 
c 
di 

uı 

k 
e 
D 
•sı 

isı 
Va 

bi 
<İt 
be 
Vt 

le 
ti~ 

ti 
, Q 

b. 
lıı 
ll 
l 
n 

d 

..... 
o 
,J 
n 
tı 



C. H. Par t • • 
1 s 1 

(( .. Biz yüksek mefk11reli büyük bir Fırka ailesinin; biribirine 
samimi arkadaşlıkla bağlı azasıyız.Müşterek mefkure ve karşı
lıklı samimiyetin icabı, biribirimizi tenvir ve İrşad ederek umu
mi heyeti en isabetli yolda yürütmektir., - cf ırkamız mensub
larının bu şiarı yükseldikçe, fı · kamızda tesanüd, yiiksek bir -
Iik ve Milli mefkureye hizmet küdreti inkişaf eder, yükselir . 
Biribirimizi İrşad ve halkı tenvir etmekte yalnız fayda vardır . 
Bun~an asla zarar gelmez, fakat aksind~n çok zarar geleceği 
tecrubelerle sabittir., ATATURK 

Her memlekette bir veya 
bir kaç .. Parti olabilir. Bun· 
lar gelip geçici bir siya· 
si cereyanın, zamanla fayda· 
lı bir tezahürün, mu vak kat 
bir buhranın doğurduğu te
şekküller olabilirler. Cere
Yan, diner veya tahdkkuk 
ederse; tezahür akim kalır 
Veya muvaffak alursa, cere
Yan zail olur, veya muayyen 
Çarelerle izale edilemezsePar 
tilerin vazifesi bitmiş,mevcu 
diyetlerinin hükmü kaybol· 
muş olur y e ister istemez 
tarihe intikal ederler. 

Bizim Partimiz, bunlar· 
dan. hiçbiri değildir. Bizim 
Ordumuz nasıl milletten ayrı 
bir teşekkül değilse, nasıl or· 
~umuz seferber bir millet 
ıse, Partimizde gören ve 
kollayan, düşünen ve yapan 
millet demektir. Dünyada 

1 hiçbir Parti bu kadar mille· 
tin olmamış, milletten ve 
tnillet olmamıştır. 

Cümhuriyet Halk Partisi 
Halkın Partisidir. Bu, Pnrti 
rı.in bir propagandası, vecize· 
si, hatta tahakkuka gi
~en bir umdesi değil,hakika 
tın kendisidir. Parti, böyle 
~~~evvüıı etmiştir. Bugün 
oylededır, her zaman böyle 

katacaktır: Cümhuriyet Halk 
Parfüi, Türk miiletinin ve 
Cümhuriyet rejiminin Partisi 
dir. 

Türk milletinin asil ve 
\llvi istiraplarındaı1, asil ve 
kudretli kanından, asıl ve 
eınsalsız iradesinden doğan 
Deha, Türk milletinin siyasi 

~stiklalinden, iktisadi, ilmi 
•stıktale kadar nasıl her sa· 
vaştu her istediğiı.i · daha 
bir arzu başlanğıcı ıken ifa· 
<le eden bır eşsiz reh· 
berse onun ve onun .büyük 
ve kahraman arkadaşının, ha 
l.efi Mitli Şef lnönünüıı t'ar 
lısi olan Cumhuriyet HalkPar 
tisi de milletin arzu ve ira· 

• dtsini temsilde okadar İsa 
betli ve salahiyetlidır. Cum 
huriyet Halk Partisinin bü
~Ün prensipleri ve umdeleri 
f ürk milletinin, Tüt k vata
?•nın ve Türk medeniyetinin 
ıcaplarındın ve ifadelerin· 
den alınmıştır. 

..... Türk Mılletini şimdi 
olduğu gibi, her zaman ıçin 
de imtiyazsız sınıfsız kaynaş 
ınış bir kütle yapmak yolunu 
tutan Parti ,ancak Cümhuri
YetH-alkPartisi olmuştur. Türk 

tlıil!etini medc-niyetin.ön safına 
&etirmeii ülkü. edincnCümhu 

riyetHalkPartisi medeniyetini 
şimdiye kadar alınması dü 
şünülmiyen tedbirlere riayet 
edilmediği için başka müt~ 
rakki memleketlerde · doğur 
duğu sayısız buhranları tr>· 
zadları önlemek yolunu tut· 
muştur, aldı~ı tedbirlerde 
isabetini zaman isbat etmiş· 
tir ve edecektir. Memlekt-t 
için, millet için çalışmak ar· 
zusunda bulunan her Türk 
bu Partinin saflarında yer al
maktan birgün bile gecikme 
melidir. Her milli maksa· 
da feraget ve huzur içinde 
erişebilmek, o maksadın ta· 
hdkkukuna hizmet edebilmek 
.ıçtn her yaşta ve her 
tabiatte insanın ruhunu tat 
min ede~eh tek cephe Cüm
huriyet Halk Partisidir. Onun 
içindir ki; biz, her Türkü 
Partmizin tabii azasından sa· 
yıyoruz. Saymctk birtarafa 
dursun zaten ş~niyette böyle 
dır ve bunu P.mrc-diyor. 

Partinin prensjp
leri 

Millet arasında ~iyasi kana 
<itleri birbirine uyğun ferd· 
ler, tabii halde dağınıktır. 
Siyasi kanaatleri birbirine uy 
ğun olan veya uyabilen insan 
ları ancak bir Şef birleştirir 
ve onları bir teşkilat al· 
tında toplar. 
Şefin rolü her yerde ve Lil

hasse parti hayah henüz inki 
şaf etmemiş memleketlerde 
mühimdir. Çünkü bu siyasi 
kanaatleri ekseriya prensip· 
ler halinde birleştirip olğun 
laştırılacak, fikirlere aşılıya· 
cak ve mütamadiyP-n besliye 
cek, memleket siyasetine isti 
kamet verecek ve millet ef· 
radının _ siyasi • trbiyesiııi 
tamamlıyacak olan Şeftir. 

Cümhuriyet rlalk Partisi 
bu Şefi ilk deh 1919 mayı· 
sındaAnadoluya ayak basan 
··Mustafa Kema,,lin dahi ve 
kahraman şahsiyetind~ bul
muştur. Filhakika yaratıcı 

Şef, vatanı kurtarmak için 
bütün milleti tek maksat et· 
rafında toplıyarak (Anadclu 
ve Rumeli müdafaai hukuk 
cemiyetini) kurduğu zaman 
Cümhuriyet Halk Partisinin 
temellerini de atmış bulurı 
yordu. 

Başkumandan (Mustafa Ke
mal) Dumlupınar meydan mu 
harebesi ile millete vadetti· 
ği gibi düşmanı (vatanın ha· 
rimi ismetinde boğduktan)ve 
vatan kurtulduktan sonra, da 

ha çok evvelden tasmim et
miş olduğu kuvvetli, tecanüs
lü bir siyasi partinin teş: 
kili va ktı geldiğine karar 
verdi ve (Halk Fırkası) adı 
ile bir parti kuracağını ilan 
ve faydalı sayılacak fikir ve 
mutalalaarın bildirilmesini va 
tandaşlardan rica etti: bu 
mevzuda milletin özü ile biz 
zat temasa gelmek için mem 
leket içinde seyahate çıktı. 

Seyahat esnasında halkile 
yapılan konuşmalardan lzmit 
tekinde "18 Kanunisani,. Şd 
kuracağı Partinin 923 (bütün 
millet fertlerinin fikir 
ve emellerinin mulıassa 

lası olacağını) söyledi. V ~ di 
ğer yerler de Partinin umde 
lerini halka izah etti. 

Şef, bir çok temaslara fır· 
sat veren seyahatinden dö
nüşünde, Halk Partisi nizam 
namesile meşğul olmağ<ı baş 
)adı. Yeni Parti nizamname 
~ile, o zaman henüz intihap 
edilmiş olan ikinci Büyük 
Millet Meclisinin l Parti 
kongresi yerine geçen Parti 
mebusları toplantılarmda mü 
nakaşe edilerek bu toplanlt 
ların sonuncusunun tarihi olan 
9 eylul 192j te kabul edile 
rek kati şeklini buldu. Bu 
nizamnamenin bariz vasfı bu 
gün Partimizin sarih ve kati 
şekilde ifade edilmi~ bulunan 
programı esaslarından başlı· 
calarını _daha o zamarı açık 
olğun ifadelerle ilan etmiş 
olmasıdır. 

Şurası hatırlatılmak lazım 
dır ki, o tarihte hilafet mü 
essesesi henüz lstanbulda şe· 
riatçtlık zıhniyeti ve bu zih 
niyetin davacısı olan ı.ünıre 

medrese ve şeri mahkeme· 
lerile yaşamakta idi. Nizc.m 
nameyi Meclis Gurupunda 
bile yukarıda yazılı müesse 
selerin zararlarını göremi 
yeıı veya görmı::k istemiyen 
mutaassıp zümre oldukça 
büyük bir yekun teşkil edi 
yordu. Filhakika bu nizam 
namenin birinci meddesi 
Partinin: 

A- Milli hakimiyetin 
halk tarafından ve haık için 
icrasına rehberlik etmeğe; 

B - f ürkiyeyi asri bir 
devlet halinde yükseltmeğe; 

C- Türkiyede bütün k~v 
vetlerin üstünde _kanunun 
velayetini hakim kılmığa; 

Çalışacağını söylüyordu. 
Bu ana fikirler tahlil e· 

dilirse, Cümhuriyet, Milliyet 
esaslarile beraber medeni 

kanun, Cemiyette ' kadının ·ardınJ;;;; ~tahakkuk ettirilme
vaziye~i,'::şapka, yeni::Türk leri devri gelmişti . ilk iş dev 
harflerı : Türkün öz diline lete yeni rejim adının veril-
kavuşması; medreselerin şe mesi oldu. 
ri mahkemelerin ve tekyele Bundan tam 16 yıl evvel 
rin kaldırılması, milleti ida 29 ilkteşrin 1923 saat 20 5 
re edecek kanunlarımızı ve tct Büyük Millet Meclisin,in 
müesseselerimizi kühne ve kabul ettiği bir kanunla Tür 
çürümüş zihniyetlerin' ve mü kiyede Cümhuriyet ilan 0 • 

esseselerin tahakkümünden lundu. 
kurtararak ilim, fen ve tec· 
rübeye istinctd ettirmek, ya
ni din işlerini dünya işlerin· 
den ayırmak bu günkü bey 
nelmilel tabiri ile laiklik esa 

Ve büyük reis(GaziMustafa 
Kemaı) ittifakla yeni Türki· 
ye Cümhuriyetinin birinci 
Cümhurreisi seçildi. 

sı gibi bir az sonra taha'<ku Bu büyük ve şanlı hadise 
kunu görmekle bahtiyar ol- yi takip eden günlerde inkı 
du2-umuz inkılap fikirlerini lap hızlanmış bulunuyordu. 
de ifade eder. 2 Mart 1924 Parti Grupu 

Ayni ni:!:amnamenin ikin- toplantısında şeriye ve evkaf 
<'i maddesinde halkçı vekaletlerinin lağvi, tedrisa· 
lık mdhumu çizilerek halk t~n tevhidi ile birlikte hilafe. 

f k d h ık fh 
hn de ıağ'vi teklifi iıtifakla 

ır ası nazarın a a me u · k b 1 1 d 3 M 
munun herhangi . bir sınıfa 1 a u . 0 ~n u. . . art 1924 ~ 
münhasir olmadığı h" b" de Mıllt>t Meclısınde kanun· 
imtiyaz iddiasında 'bul ıç ır laştırıidı. Türkiye Cümhuri-

unını o k' JA 0 

yan ve umumiyetle kanun yetı leş 1 atı esasıye kanunu 
nazarında mutlak müsavatı d~ 20 ~isan 924 de bu ye· 
kabul ec.ı' b .. t .. f ti . nı teşkıllere göre tadil edil-en u un c::r erın . . 
halktan bulunduğu, halkçıla- d~. 23 son teşrın 1924 teki 

h. b" ·ı h" b' f bır Grup toplantısında Par 
rın ıç ır aı e, ıç ı r sı nı . . d . . 
hiçbir cemaat ve hiçbir ferd tının a ~?a ye?ı devletın adı 
imtiyazı kabul etmiyen ve olan Cumhurıyet kelimesi 
kanunları vazetmekteki mut eklenerek (Halk Fıkrası) esas 
lak hürriyet ve istiklali tanı laki prensipleri muhafaza e-
yan fardler olduğu tasrih de-rek (Cümhuriyet Halk Fır 
edilmiştir. kası) oldu. 

Bütün bu İşlerle yeni diril 
tici, yaşatıcı, ve ylikseltici 
esaslar üstünde Halk Parti
si kurulurken bir taraftar. da 

Lozan sulhu'24 temmuz, 923ile 
şerdli haklarına sahip, tam 
miistakil yeni Türkiye doğ· 
muş bulunuyordu. 

Esaslı dış gaile biterbitmez 
gözler, memleket içinde ya
pılacak işlere çevrildi: Parti· 
nin ilk ve yeni nizamname
si de az kapalı ibarelerle )'a 
zılmış olan şeylerin biribiri 

Partinin ilk umumi kong 
resi 15 ilkteşrin 1927 de An 
karada toplandı. Bu kongre 
(Cümburiyet Halk Fırkası) 
adına göre birinci olmakla 
beraber, fırkaııın kökünden 
bağlı olduğuAnadolu ve Ru 
meli müdafaai hukuk cemi 
yetinin temadisi olmasına 
göre hakikatte ikinci kon 
gre idi. 

Sonu 6 ıncı sayfada 
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C. <!:!.:. s f:~~~isi \ 
ikinci Parti longresinin en inkiıapçthk 1 

esaslı noktasını Milli reısın VasıHarıda Partinin vasıi-
v~ milli kurtuluş ve mil Ji in ları arasında yer aldı . 
kılabın her cepheden tahlil Programdan başka olarak 
v~ hikayesini yapan büyük kongrenin kabul etti~i yeni 
nutku te~kil eder. Bu nutuk nizamnamede bütün te~kila
badiselerin doğuşunu ve her ta ait usüller, tecrübelerden 
vakanın doğduğu şeraiti açık alınan derslerie ameli şekil
bir söz :ıkışı ile anlatır. Kon len.· sokuldu Bunun yanında 
grc:. sabah ve akşam dt:vam Partinin çalışma arzuları 'gös 
ed~n toplanmalarla altı gün terildi ve Vilayetler teşkila· 
süren bu nutku derin vecid tındaki Parti kongrelerinin 
ve takdir hislerile ve can- halk dilı:!klerirıi toplamasına 
dan tasvib tezahürleri içinde ehemmiyet verildi. 
dinledi. Bu dilekler Parti merke· 

Türk inkılap tarihinin en zinde toplanmakta olup hü
değerli eseri olan bu uzun kumetin işlemesinde ve ka
nutkun büyük bir emek m&h nunlarm yapılmasında onlar 
sulü olarak bizzat Şefin el- dan istifade olunmaktadır . 
yazısile yazılmış olmdsı ona Parti nizamnamesi, Parti 
ayrıca kıyın~ t vermektedir . arkadaşlığı arasında sev gıyı 

Partinir~ üçüncü Büyük kon esas kaydeder. 
gresi 10 ma)ıs 1931 tarihin· Üçüncü kongrenin tanzim 
de yine Ankarcıda toplandı . ettiği nizamnanıenin en eht!m 
Bu üçüncü kongre , Parti , de" miyetli bir noktası da Par 
let ve inkılap hayahmı:ı için tiye halk terbiyesi için Hal 
temel olan bütün ana fikir· kevleri açmak vazifesini ve-.r 
)eri ilk defa yapılan Parti p- miş olmasıdır. 
rogramında bir araya topla Cümhuriyet hükumetimiz 
dı. bugün, dördüncü veMilli Şef 

Yeni programda' ikinci ismet lnönünün değişmez 
kongrenin kabul ettiği : Başkanlığı altında toplanan 

Cumhuriyetçilik beşinci kongresin de tanzim 
Milliyetçilik ettiği programın çizdiği esas 
Halkçılık !ar üzerinde inkılabın başın 
La'klik ile beraber da hızı ile çalışmağa devam 
Devletçilik ve etmektedir. 

Ebedi Şef ve Milli 
ihtilal 

Baştarafı 5 ind sayfada 

Bu misilsiz inkilap hare· bını miijdeleyen nutku soy· 
kdlerinin kanunlaştırılıuası liyt!rek millete bir nurlu yo· 
kara kaplı kitaplardan çıka · lunu daha açtı. Ebedi Şef 
rılan indi abk am yerine mi 1 büyük eseriııi de millete mal 
li iradenin tasvibine iktiran etmek için seyahat~ çıktı .. V t 
etmjş yeni kanunlara ihtiyaç birçok vilayetlerde yeni barf 
vardı . Buıılar, Türk milleti· lerin ilk muallimliğini yaptı. 
nin ve yeni Türkiyenin dünya Dünyanın en güzel ve 
içinde ve kendi hayatı çer- en kolay alfabasi olan Türk 
çevesinde lazım gelen en uy· alfabesi sayasinde bütün bir 
gun, en ileri, en hayn lı ka· millet ekseriyeti kısa bir za· 
nunlar olmalıydı. Teşkilatı manda kara cehaletten kur
esasiye kanunu, medeni ka- tuldu. 
nun, köy kenunu ve diğer Atatürkün, bu bahisle 
bütün yeni kanunlar, millet ilk söylediği nutuk, yalınız 
hayatına kendi cephelerinde yeni harfleri müjdelemekle 
bir yeni hız , bir ileri hareket kalmadı, ayni zamanda dil, 
bir misilsiz nız~m getirdi . yazı. musiki , hülasa bütün 
Türk medeni kenunu ile .<ültür mes~lel~ri üzerirıdeki 
kadın, ailede cemiyette me· iPkilabımızın temel taşı 
deni haklarn kavuştu. oldu. 

Hiç şüphe yoktur ki, bü· Dilimiz söylediği gibi 
yük Türk inkilabından en yazılır, doğruca okur.ur bir 
çok istifade eden unsurlar· yazı sahibi oldu,Matbaa hayatı 
dan biri de kadındır. Türk bu sayede yepyen\ bir tekamüle 
kadını için artık bütün hayat erdi 
müesseseleri açıktır. O, sı- Yeni yazı ile dil seferber· 
yasi haklarına sahipti;. Sıra· liği de başladı . Tarih kon
siyl! Belediye meclislerinde grelerinin yanıbaşında diı 
vilayet umumi meclislerinde kongreleri açıldı, hususi ku· 
ve Millet Meclisinde yerını rumlar faaliyete geçerek 
almış bulunmaktadır. çalışmağa koyuldu. Ve ni· 

* hayet dil düzelmeğe başladı, • • Büyük Türk ihtilalmııı dünya bilginlerinin de tasdik 
büyük ve şümullu cephele· ve şahadeti ile tarihimize 
rinden biri de harf ve dil istikamet verildi. Biz ken· 
inkilabıdır . dimizi tanımağa başlad:k, 

9 Ağustos 928 gicesi dünya bizi asıl ve asil hüvi· 
Atat~rk, lstanbulda, Sar&y yetimizle Öğrenmi~ oldu, Ö· 

b~rrıu parkında, harf inkila· nümüzde sayi r ile etildi. 

Cümhuriyet bayramı 
prog ra mı 

29 teşrinievvel 1939 tari danına, Atatürk büstüne gi · başkan ve üyeleri, 
hinde Türkiye Cümhuriyeti16 der~k çelenk koyacaklar. t) Matbuat mümessilleri, 
net yılını idrak edecektir. Hep bir ağızdan söylenecek U) Antakyad1 mevcııt1 

Kanun gereğince 28 teşrini istiklal marşını miıtcakip Ma konsoloslar saat9 , 10 da y(. 
evvel 1939 saat 13 te başla arif müdürü Necdet Evrimer li tarafından kahul edilecek 
yıp, 30uncu günü saat 24e gençliğe hitaben bir nutuk tir. 
kadar sürecek olan 16 ıncı söyliyec-ktir. Bu nutuktan Resmi kabule iştirak 1 ede-
yıldönümü ba·;ramı Hatayda sonra geııçlik , yine hep bir cek zevat için elbise: Frak. 
da yurdun diğer taraflarında ağızdan and içecektir. yah yelek, katı gömlek, :b 
olduğu gibi parlak bir şekil b ) Belediy~ nıeydanın - yaz fiyongo, mac;karatasız r 
<le kutlulanacaktlr . dan ayrılacak Parti, Beledi- · k · ··ı gan ıs arpın veya rugan u 

Kutlulama şu şekilde ola ye ve mekteplilerden mürek ri siyah podösüet düğmeli 
caktır . kep ~ir heyet Hatay müc:a · tin. silindir şapka, beyaz g~ 

1- Bayram günlerinde delesinde şehit olan Hatayla. deri veya podösüet eldive 
halk en yeni ve temiz uruba c) Şehrin muhtelif nokta (eldiven ihtiyaridir) ucu kı' 
tarını giyecek ve Partililer larına Partice vazedilecek rık siyah baston (ihtiyari) j& 
rozetlerini takacaklardır . kürsülerde, halk hatipleri ta- ketatay, katı gömlek: siyst 

2 Süsl~meler: rafından rejim ·in, durumun uzun kravat: rugan iskarpİ 
a)Bayram günlerinde ve anabatları etrafında söylt!vler silindir v~ya melon şapka 

gecelerinde bütün res nida· verilecektir. veya veston. 
ireler, Belediye, Parti veHal d) 29,lO. 939: Resmi kabul tam sekizd 
kevi Binalarile Semtocak· Resmi Geçit: başlayacağına nazaran dahi 

1 - Resmi Kabul: 
lan ve kollar, müessesatı Vali tarafından hükumet li teşrifat zevatın en geç 1, 
hususiye ve Bankalar, Ticaret de Viiay ete gelerek prol . 
haneler.ev ve dükkanlar ,ara konağında bir resmi kabul kol sırasına göre kendile! 
ba ve otomobiller, istasyon yapılacaktır . Kabulresmi tam n~ tah~is ~dilecek yerleri 8 

lar,spor Klüpleri, alanlar saat 8 de başlıyacak ve 9 maları lazımdır. 
da bitecektir. 1, ve caddeler gündüz bayrak· Resmi geçit, Hükumet ~ 

1 ·ıı·kı k Resmi kabule iştirak t!de- nag~ ında yapılacak resmı· ı , ar, yeşı ı er ırmızı ve "' 
beyaz kordelalarla, gece de cek, dahili teşrifat olan ze· bulü müteakip s18t tam 011 

elektrik ve fonerlerle süsle vatın portokol sırası şöyledir: geçitresmi başlıyacaktır. G 
a) Vilayel!e mevcut me· çit resmine iştirak edece~ necektir. 

b)Belediye ve Parti!bina 
ları önüne, Saray caddesin~ 
Kışla önüne, Ticaret ve Sa 
nayi odası önüne, Köprünün 
iki başına taklar kurulacaktır 

buslar, birlik ve teşekküller ' da 
b) Bir kül halinde askeri 

evvel Cümhuriye(alanına g komutan ve maiyeti, ı: 
lerek muayene vaziveti B" c) Vilayt:tle mevcut bilu-

mum müfettişler, caklardır. Geçitresmine işi 
rak edeceklerin , Askeri bi 
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Şehrin muhtelif taraflarına 
ve n.ümkün olduğu kadar sık 
vegöze çarpacak şekildeReji 

ç) Adliye mensupları , 
d lik ve mekteplilerin dunıŞ " tapu mü ürü, ~ 

d) Defterdar başta olmak geçiş sıraları şöyledir· k 

min anahatlarını ihtiva eden 
vecizeleri havi dövizler asıla 
cktır . 

d)29 birinci teşrin günü 
tatil umumi günüdür. Bugüu 
bütün resmi ve hususi daire 
ler ve müesseseler kapana 
cak ve hafta tatili kanunu 
aynen tatbik olunacaktır. 

e)Süsleme için kullanıla 

cak başlıca vasıtalar şun 
lardır . 

Bayraklar, mnsin, meşe, 
taflan, zeytin dalları' gibi ye 
şillikler, kırmızı beyaz kor· 
dela, her yerde mümkün ol 
duğu kadar çok bayrak asma 
ğa dikkat edilecc::ktir. 

f ) Bu yıl Cümhuriyetin 
16 ıncı yılı olduğunu bildir· 
mek üzere 16 rakamı büyük 
olarak , ışıklı ve ışıksız en 
çok görülen yerlere konu
lacaktır. 

üzere maliye mensupları, a) Bando muzika (bu]urıd . l 
c) Vali muavini başta ol- ğu takdirde), b) Piyade tab 

mak iizere mektupçu, emni- ru, c) Jandarma taburu, 
izciler, d) Okullar, (Maaf yet, nüfus, muhas 0 bei husu-

siye, seferberlik müdürleri, Müdürlüğünce tayin edilec• 
sırn dahilinde,) e) Sporcu! f) Maarif müdürü, mr.ktep 

müdürü ve mualli.ııleri, f) Milli cemiyetler, g) Pa. 
d ve Halkevi mensupları, h)~ g) Nafıa mü ürü ve ma-

naf cemiyetleri ve serbe· 
iyeti erkanı , 

meslek t'rbabı, i) Köylüler 1 

ğ) Mıntakn iktisad ve ti- halk. 
caret müdürleri . 1 

Köylerden gr.lecek köy h) Sıhhat ve içtimi\İ mu· 
avenet müdürü, mensubini lerin yaya olanları önde, B 

sıhhiye hastane baştabibi ve lılar arkada olarak geçece 
tabipleri, lerdir. Cümhuriyet meyda0 

l na Belediye tarafından b i) nhisarlar başmüdürü 
ve maiyeti erkanı~ tribün yaptırılacaktır. Da' 

li zevat, tribünlerde kendi ı Ziraat, orman , veteri-
rine tahsis edilen mevkile ner müdürleri , . 

).) Posta: Telgraf. telefon Vali ve Komutan ile Parti 
yönkurul Başkanı gelmede 

başmüdürü ve gümrük mu- evel almış· olacaklardır. yı 
dürü, Komutan, Parti llyön kı.ıf1 

k) Evkaf müdürü, Başkanı ile saat 9,45 de sS 

1) Müftü, ya gelerek muayeu~ vaıi} 
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3 - Bayram günleri 
pılacak işler : 

ın) Belediyereisi ve mec· tinde bulunaıı birlikleri t 
ya- lisi Belediye azası , tiş ve bayramlarını kutlulıtJ 

n) Cüınhuriyet Halk Par- C;\klardır . Teftişi mütea~1 
a ) 28,10,939 : 
Öğleden sonra saat 15 

te mektepliler. izciler başta 
olmak üzere Belediye mey · 

Halkevleri 
Başı 3 üncü sayfada 

yerler olmuştur. 
Halkevleri, her sahada 

bir çok gizli kabiliyetlerin 1 
meydana çıkmasına, kendini 
göstermesine, memleket ve l 
inkılap emrine girmesine fır 

sat ve imkan hazırlamıştır. 

t~si İlyonkmul başkan v~ tribündeki yeı lc::rini 
üyeleri , Semtocak başkanları, lacaklar ve saat tam ond 
Ha1kevi başkan ve üyeleri, bando tarafından çalıncıc• 

O) Ticaret ve sanayi oda· 1stiklal marşı ili! merasifl 
sı başkanı oda meclisi, başlanacak ve!direğe bayra~ 

Ô) Ziraat banka~ı müdür kilecektir.Müteakibtt:n mer•' 
ve mensubini , komutanın i~aretile geçit f 

P) Elektrik şirketi mü- min~ başlanacaktır. Gt\ 
dür~ , resmini yapan birlikler ~ 

R) Çocuk esirgeme ku- Okullar ikinci şahısı 50 ()1, 

rumu başkan ve üyeleri , re geçtikten sonra yürüY 
s) Veremle mücadde ce- kolurıa geçerek ve kati)'e f 

meyeti başkan ve üyeleri, durmadan ikinci yoldan dOl. 
ş) Türk maarif cemiyeti Sonu 7 inci Sayfad~ 
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YENIGON 

En büyük eseri 
Başı 1 incide lskenderunda 

edilmiştir. B · ç • oldu 
işte bunun içindir ki, bu- ır J acıa 

rün, yüksek ve kHdsi adını Benzin ~e gaz yüklü bir motör ateş aldı ve 
büyük ve mukaddes eserlerile 4500 teneke benzinle beraber iki kişi de 
b"rlil tehürmetle andırımu: Ei 

beci~ef AtatürkünS1msunaayak alevler arasında yandı 
bastığı günden itibaren başa lskenderun28 -(Hususi) bi de gemin içinde bulua• 
rılanları gözden geçirirken, dün öğleden sonra lskende makta idi. infilak saıtlS 
J'ek yerinde olarak Cümhu· run limanında bir facia ol· 30 da olmış ve gemide bu 
riy"t için (O)nun t:n büyük muştur. Hadisenin tafsilatı lunan. benzinlerin sahibile bir 
eseridir diyoruz. k d tayfa kaıazadeler arasında kur· 

ısaca şu ur. 
Evet, bugün şerefli varlı· Büyük bir motörlü lca· tarılamıyarak gemi ve ben 

~ıe dı'mdı'k, dı'pdı'rı· ayakta k zin ile birlikte yanmışlar· •• yık Mersine götürme tize 
olan Türkiye,, asil benliğini, re lskende-run limanmdan4SJO dır. 
Varhj'ım, herşeyini; hülasa teneke benzin ve gaz yüklemiş Geminin kurtarılması için 
hlilli ihtilal ve savaşından ka ve hareketinden evvel, hen~z yapılan bütün gayretler boşa 
ti ve kahir zaferle-rle silkinip mechul hir sebebten, gemı gitmiş ve yangın gece .1abaha ka 
çıkararak ancak cümhuriyet ateş alarc&k benzinler infilak dar devam eylemiştir. 
rejimi içinde kendini qür ve etmiştir. Benzinlerin sahi· 
müstakil bulup medeni mev 
kiini almıştır. 

Nemutlu bizlere ki, bu şan 
lı, şerefli inkiliplara şahid 
olan günler içinde yaşadık 
Ve yaşıyoruz. 

Bizim, ebedi olan Cümbu 
riyetin 16 mcı yıldöniimünü 
Anavatanın hür ve müşfik 
kucağında idrak etmekten 
duyduğumuz sevirıç, şüpbe
ıiz ki, iki kattır. Yalnız yine 
(O)nsuz yaptığımız bu ilk 
cümhuriyet bayramında, içi· 
hlizde manası derin ve kök 
lü oh.o kudsi bir hüzün var. 
Onun adını ve eserini, bugün 
bir kerre daha tiziz ve tak 
dis ediyoruz. 

Faket, bir an sonra, bize 
•evinç ye ğurur içindt: büzün 
Veren hatıJanın, işte, onun 
}'erinde, onun en haklı ve 
kahraman halefi Milli Şef 

· lnönünü görmekle tesellisini 
bulmaktadır. 

Evet. onun yerinde, onun 
kıdar bağlı olduğumuz ikin 
ci Atamız var. 
Dünyanın en çetin buhran 

lar içinde yaşadığı şu günler 
de dahi yalnız kuvvetine, 
hakkına ve İmamma güvenen 
lürkiye, çelik ordusu ile ve 
bütün bir millet olarak, yal· 
nız "Düşmanı değil milletin 
llıakus taliini de yenmiş o· 
lan" kahraman Milli Şefinin 
etrafında ve emrinJedir. 

Yaşasın Cümhuriyet, Va• 
rolsun Şef!.. 

Şükrü BALCloGLU 

Avukat Teberrü tistesi 
Muhsin Gürsal ve Seyyar J.mdarma piyade 

d• E k • alay komutanı Yarbar Kemal 
Aıaed ın r menış KöçteÇöte tarafındanalaySuba 

Antakya Ağırceza mah· ve erleri namına Dikili feli 
kemesi azalarından Muhsin ketzedeleri için 168 lira 40 
Gürsahn istifa ettiği ve Tu· kuruş iane komisyonuna tev 
rizm oteli karşısında Avu· di edilmiştir. 
kat Alieddin Erkmenişle mü ş Jandarma alayımızıu göster· 
tereken bir yazıhane- açarak diği bu şefkat eserinden do 
avukatlık yapmağa başladık layı tebrik ederiz. 
larını haber aldık. Teberrü listesi t ununla 

Değerli Avukatlara de- birlikte 2213,81 liraya baliğ 
vamlı muvaffakiyet dileriz. olmuştur. ...... ~ 

Dün yapılan merasim 
( Başı 2 incide) 

ğın üstüne koyduğumuz 
~ll çelenkler, vatanın hür 
topraklarında beslenen çi • 
çeklerden örüldü. Azir ruh· 
larmıza hür vatan topralrları 
nın kokularını getiriyorlar. 

Kahraman ıebitler ! 
Artık rahat uyuyun ! Ha 

tay kurtuldu. Şanlı ve aziz 
Türk bayrağı altında bugün 
b1yramını yapiyor. 

Ebedi kurtu!uşa, sizin 
götüslerinizden sızan kanla· 
rın izi üzerinden vardık. 
Yerlere dökülen asil kamın • 
zm en ateşli damlasını al· 
bayrağımızm yıldızı içinde 
yaşattık. Hü,·riyt t ~, İ:itiklale 

bu yıldızın aydınlattığı yol • 
dan ulaştık. 

~u anda, bütün bir vatan 
adınız önünde eğilmiş, batı· 
ranızı taziz ediyor. 

Nemutlu size ki, esir ve 

için icabt:ttiği - :\man tere d· 
dütsüz can vermeğe hazır· 
dırlar. 

Ruhunuz şad olsun! 

Ankarada 
Bayr•m nasıl 

başladı 
Ankara 28 A. A. 

Cümhuı iyetin 16 ncı yıl dö· 
nümü bcıyramı her sene oldu 
ğu gibi bu yıl da Ulus mey. 
danında yapılan muazzam 
gençlik toplantısında Cüm· 
buriyet Halk Partisi Umumi 
Reis Vekili ve Başvekil 
Doktor Refik Saydam tara
fından söylenen bir nutuk 
la başlamıştır. 

bedbaht bir vatan parçasının 
.. 1 ............ •••••••••mi kurtuluşuna yol .açansımz. 

Nutku müteakip yurdun 
her tarafından gelen izcile -
rin de dahil bulundu 
ğu gençlik and içmiş ve ya 
nnki ıeçit r~smine iştirak 
etmek üzere dağılmıştır. 
Her taraftan gelen haberler 
16 ıncı yıl bayramının yur· 
dun her tarafında coşkun 
tezahüratla kut!anmata baş· 
l.ındığmı bildirmektedir. 

Cümhuriget 
Ba,qramı 
Proğramı 

(Başı 1 inci sayfada,) 

tuca Köprü başma inert>k 
)erlerine dağılacaklardır. 

Öğleden sonra, a)~ saat 
18 den 2o:ye kadar fener 
•layı, 

b) .21 de GündüzSinema 
•ında umuma mahıus olmak 
iizere. temsil kolu tarafından 
tenısil ve milli oyunlar. 

30,10,939 Mekteplerde 
talebeye ve velilerine mah· 
!lll lconferanılar. 

Ve nem utlu J>ize ki, hakkı 
için, hürriyeti için köğüsl~ri · 
ni çelik zırhlı duvarlaı a çarp 
maktan çekinmeyen, vatan 
ve millet için, efendi yaşa· 
mnk için korkmadan, sarsıl· 
madan, arslanlar gibi can 
vert:n evlntlara malikiz. 

Bunun içindir ki, şu an· 
da gözlerimizin yaşına ruh· 
larımızın heyecanı, kalpleri· 
mizin sevinci katılıyor. 

Y AŞIY AN ÖLÜLER! 
Şiz, fani olan cisminizle 

toprağın altında, fakat ebedi 
olan adınızla, ruhunuzla kalp 
lerimizin içindesiniz. 

Siz can verdiniz, Hatay 
bayat buldu. Kanınızla, haya· 
tınızla can verdikleriniz siziu 
hat!~a:n~t ~hediyen ya14tmak 

Ankarada çok büyük 
bir canlılık vardır. 

Ticaret odası 
Reis ve ikinci Reis 

likleri 
Dün sabah seçimi yapıla 

ralc teşekkül eden Ticaret 
odası idare heyeti dün öğle 

den sonra toplanarak Reiıi 
ve Reis vekillerini ıeççmiş· 
tir. Oda Reisliğine Şükrü 

Melek, ikinci reiıHğe Şefik 
Sabnni seçilmiıtir. 

Yeni idare heyetine de· 
vamlı ba11rılar dileriz 

Aç ık arttır
ma ilanı 

Antakya icra memerluğun 
Bir alacağın tem ini istifası 

zımmında haciz altına alınıp 
paraya çevrilmesint'! karar v 
rilt:n ve tamamına üç ehli 
vukufJar marifetile (2000) li· 
ra evrakı nakdiye kıymet tak 
dir edilen beşinci mıntaka
sında kain 310 No. lu Dük· 
kinın 192 sehim itibarile 64 
sehmi bir ay müddetle açık 
arttırmaya konmuş olup 27, 
11,939 Ta. raslayan pazarte 
si günü saat 8 den 12 ye ka· 
dar Antakya icra dairesinde 
açık arttırması yapılacaktır. 

Gayri menkule takdir edil 
miş olan kıymetin yüzde 75 
ini bulduf u surette alıcı na· 
mına ih.le edileceği aksi 
takdirde son arttıranın taah 
hüdü baki kalmak şartile art 
hrma 15 gün müddetle 
temdit edilerek 12,12,939 ta 
rihine raslayaa salı günü ayni 
saatlarda ve Antakya icra 
dairesinde yapilacak ikinci 
arttırmada dahi yukarda ya 
zıh bedel elde edilmediği 
1'ahle satış 2280 sayılı kanun 
ahkamına tevfikan geri bıra 
kılacaktır. Satış petin para 
iledir. Arttırmaya ğirmek is 
tiyenler gayri menkulün mu 
kadder kıymetinin yüzde ye-di 
buçuk nisbetinde pey akça· 
sı veya ulusal bir bankanın 
teminat mekpubunu vnmele 
ri iktiza eder. 
Hakları tapu sicllile sabit 

olan ipotekli alacaklılarla di 
ğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu hakla· 
rını ve hususile faiz ve mas 
rafa dair iddialarını ilin ta· 
ribinden itibaren 20 gün zar 
fında icra dairesine bildirm 
leri bildirmedikleri t.ı.kdirde 
satıı dedelinin paylaımaıın· 
dan hariç kalırlar. 

(Gayri menkulun evsafı) 
Mev zuubabis gayri menkul 

Antakyanın beıinci mıntaka 
sında kain 310 numarala bir 
bap dükkandan ibarettir. 

Kendisine ihale olunan kim 
s~ derhal veya verilen mehil 
içinde parayı vermezse ihale 
ilararı f eskolunarak kedisin 
den evvel yüksek teklifde 
bulunan kimseye arzetmiş ol 
duğu bedelle almaya razı 
olursa ona, arttıran oımaz 

v~ya bulunmazsa 15 gün müd 
detle tekrar arttırmaya ç&ka 
rılıp en son arttıranın üs tün 
de bırakılır. Ve iki ihale a 
rasındaki fark ve geçmiş gün 
için faiz yüzde beş hesap e 
dilerek ayrıca hükme hacet 
batmadan tahsil olunur. Ve 
gayri menkulün müterakim 
vergisi ve sair muraflarile 
delıiliye rüsumu alıcıya aiUir 

Daha fazla malumat 
almak istiyenler ilan tarihin 

den itibaren dairede açık bu 
lundurulacak ıartname ile 
939,1574 sayılı doıyuına m 
racaatla icabeden malümatı 
almaları lüzumu ilin olunur 

25,10,939 

sm·-' 
çık arttırma 

ilanı 

Antakya icra memurlu • 
fundan : 

Bir alacaiın temini isti· 
lası zımnında haciz albna 
alınıp paraya F çevrilmeaine 
karar verilen ve tam6uaa 
üç elıli wkuff ar marifeüle 
2000 lira evrakı nakdiye 
kıymeti takdir edilen beıin· 
ci mıntakada kain 310 nu • 
maralı dükkanı 192 sehim 
itibarile 64 sehmi bir ay 
müddetle açık arttırmaya 
konmuş olup 27,11,939 ta • 
ribe rastlıyan pazartesi günü 
saat 8 · 12 y~ kadar Antak 
ya icra dairesinde açık art· 
tırması yapılacaktır. 

G11vri menkule takdfr e· 
dilen k1 1met yüzde 75 ni bul· 
lunduğu surette alıcı namı • 
na ihale edilec"ği akıi tak • 
dirde son arttıranın taabhü 
dü baki kalmak şartile artbr 
ma 15 gün müddetle temdit 
edilerek 12,12, 939 tarihine 
rasthyan salı günü ayni 1aat 
te ve Antakya icra daireain 
de yapılacak olan ikinci açık 
artbrınada dahi yuk•rıda ya• 
zıli bedel elde edilemediti 
halde satış 2280 sayılı kanun 
ahkamına tevfikan geri bıra
kdacakbr. Sat11 ı>eıin para 
iledir . Artbrmaya girmek 
istiyenler gayri menkulun 
mukadder kıymetinin ,;izde 
7 ,S nisbetinde pey 
veya ulusal bir ban ..... 
minat mektubunu verm ,,feri 
ilc:tıza eder. 

Hakları tapu siciliyle sabit 
olan ipotekli olacaklılarla di· 
Pr alakadaraına ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin ve bulaliyle 
faiz ve murafa dair idcfiala
nnı ilin tarihinden itiberea 
20 gün zarfında icra daireeine 
bildirmeleri bildirmttdikleri 
takdirde satış bedelinin pay• 
laşmuından 1'Rriç kalırlar. 

(Gayri menkulun evsafı) 
Mevzuu bahis gayri men· 

kul Antakyanın beıinci mın· 
takasında kiin 310 numaralı 
bir bap dükkandan ibarettir. 

Kendisine ihale olunan 
kimse derhal veya verilen 
mehil içinde parayı vermez· 
se igatle karan f esholunarak 
kendisinden evvel yübek tek. 
lifte bulunan kimseye arzet· 
miş olduğu bedelle almaya 
razı olursa ona: Arttıran ol· 
maz veya bulunmaua 15 
gün müddetle tekrar artbr• 
maya çıkarılıp en son artb· 
ranm üstünde bırakılır. Ve 
ilci ihale arasındaki fark ve 
geçmiş gün ıçin faiz lOJ d .: 
S besebedilerek ayrıca buac· 
me hacet kalmadan daire
mizce tahsil olunur ve gayıi 
menkulün müterakim verfiıi 
ve sair masraflariyle rüaum11 
dellaliye alıcıya aittir. 

" aha fazla malGmat al· 
mak isti· mler ilin tarihin· 
den itibaren dairede açık bu. 
lundurulacak şartname ile 
929: 1573 sayılı doıyaıına 
müracaatla icabeden malQ• 
matı almaları lüzumu iliq 
olunur. 
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Vatan borcu 
' Vatan borcunu ödemek 

İçin herkesin :nefsine .... karşı 
cismani bir takım vazifeleri 
olduğu gibi. içinde yaşadı 
ğı cemiyete karşı da buı iç 
timai vazifeleri vıırdır. Bu 

mecburiyetlere fiziki ahlak 
diyorlar ki bunu iki keli· 

. me ile ifade etmek mümkün· 
dür: Sağlam olmak! 

M~deni bir cemiyette fik 
rım ve bedenen iyi yetişmiş 
bir ins ırn denir. Sağlam bir 
insan iyi iş göriir ve çok ya· 
şar. 

Saglam bir insan kudret,' 
mukavemet ve enerjiye sahip 
tir ki onlarla hayat savaşın 
da her gıriştiği cidalde mu 
vaff cık olur: Dayanıklı oldu 
ğu için bütün güclüklere so 
nuna kadar tahammül eder. 
Kudretli olduğu için kendi· 
ne güvenir. Enerjiri oldu 
ğu için fırsat kollamaz, fı r~a 
tı icad eder. 

Böyle bir insanın kalbin
de sönmiyen bir he-yecan var 

. dır. Onun koşması, atlaması 
çarpışması her hal ve hare· 
keti kendinden emin o!duğu 
nu gösterir. 

Ruhi vasıflarla pek ala· 
kası olan bu cismani vasıfla 
rın elde edilmesi için herke 
sin nefsine k .ırşı vazifeleri· 
ni hakkile ifa etmesi yani 
vücudunun günlük hareket 
gıdasını vermesi Jazımdır . 

Fakat bunun aksine bir 
insan vücuduna ait 
vazifeleri ihmal ederse yani 

uzviyetinin mükemmel bir 
·şekilde neşvünüına bu!ması 
• na gayret etmez veya kuv
vet ve kudretini hüsnü mu . 
hafaza etmeği bilmezse za
yıf, dermam:ız ve idmansız 
olur ki bu bal kendisini bir 

tehlike karşısında adz vaziyete 
düşürebilir, yüksek bir yer 

~ den atlarsa ayağı burkulur 
ağır bir Ş !y kaldıracak olur 
sa kasığı çıkar, suye düşer
se boğul ur, ka vğa ederse da 
yak yer, hülasa beceriksiz 
bir insan olur. 

Fizyoloji !::akının 'au in;an 
bütün u:.uvlan birbirile sı· 
ki rabıtası olan bir makine 

. dir Bu uzuvlardan biri bir a 
rızaya uğrarsa tesiri vücu :lun 
her tarafında hissedilir. Bu 
itibarla bedenin J•iııkişafı ve 
karakterin tekevvünü uzviyc! 
tin iyi işlemesi kadar onun 
keyfiyetine tabidir. 

olursak beşer !llakinasının 

uzuvlarından birinin veya 
birkaçının fe.na işlediğini ve 
ya bozuıduğun anlarızKi
minin midesi kiminin kara· 
ciğeri yolunda işlemiyor,bir 
başkasının böbreklerinden 
şikayeti vardır, ya kalbi, ya 
ciğeri zayıftır. :hülasea umu 
mi ahenkte mutlak bir bozuk 
luk vardır. 

Kendi kendimizi de bir 
kerre tetkik edelim. Biraz 
soğuk alsak, hafif nezle olsak 
başımı? veya boğazımız ağır 
sa kaşlarımız· çatılır ,yüzümüz 
ekşir, keyfimiz kaçar. Gö 
rülüyor ki uzviyetin iyi ve}'a 
fena şekilde işiemesinin cis 
mani ve ruhi hayatımız üze 
rinde tesiri hissolunuyor. 

içinde yaşadığımız yirmin. 
ci asrın med~ni kayat şartla 
rı, · uzuvlarımızın fena işlem-: 
sine, hatta bazan dumura 
uğramalarına sebep olduğuna 
şahit _oluyoruz. Bunun için 
dir ki herkes hem kendine 
hem muhitine faydalı olabil 
mek için vücuduma bakma· 
yı , onun daima canlı kudret 
li olmasına itina etmeyi ~bir 
vazife bilmı·lidir. 

Öyl~ olmazsa vatana kar· 
şı ne kadar büyük dir muhab 
betle bağlı olursak olalım 
geııe vezifemiı:i hakkiyle ifa 
edemeyiz. 

İnsan bir faaliyet makine 
sidir ki vücudunun hikmeti 
harekettir. Haiz olduğu has
saları hem kendisinin hem 
başkalarının hayrı için kul-
lanmakla mükeJleftir. Ailesi 
ııin refahı onun kudretli sa· 
yine bağlı olduğu gibi vata· 
nm saadet ve selameti de 
gene onun kudretve kuvve 
ti ile alakadardır. 

Sağ lam insanlar vatan 
için bir mesnet, hastalar 
zayıflar' acizler ise bir yük 
tür. Vücudunu ihmal etmek 
veya tahrip etmek nefsine ve 
cemiyet~ · karşı işlenmiş bir 
suçtur. 

Vücudunu daima makul 
bir şekilde işletmek, onu diri 
sağlam , işe yarar bir hale 
sokmak herkes için bir: va 
tan borcudur. APlerikalı pro 
fesör (Makfeden) in şu sözle 
rinde bir hakikat saklıdır : 

»Zaf bir cinayettir, cani 
olmaktan sakınınız!,, 

(ULUS) 
Selim Sırrı TAR CAN 

Turizm oteli 
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: Sümer'Bank Davet 

Gemlik suıığipek/abrikasıılda Hatay iş Anonim şirka!İll' 
TOPTAN VE PERAKENDE OLARAK SATIŞA ÇI- deıı: 

KARILMIŞ BULUNAN VE ÇİLE BOBiN (KONiK VEYA Hatay [devleti ıamanında 
ALEKSANDER) HALİNDEKİ teşekkül etmiş şirketimiziıı 

3uni jpeklerin flatları aşağıda gösterilmiştir: 'Türkiye Ciımh~riyeti kanurı· 
larına uygun bır şekilde ta 

Bu fiatlar fabrikada ambalajlı olarak teslim şartile mu· dili ~e şimdiye kadar olaı1 
teberdir. Bir veya muhtelif denyelerden bir ay zarfın- mesaı ve hesapları h:tkk ınd~ 
da çekilmek şar•ile 1000 kilo veya daha fazla miktar· ~alumat .. v.7rrnek icap et.t~ 
lar için bu fiatlardan 200 denyeye kadar (dahil) yüzde gınden butun muhterem hı 
8,200 dt.:nyeden yukarı olanlardan da yüz de 10 tenzi· s;de.:I~~ın 4,11,939 ~umar~ 
)at yapılır. • sı gunu saat 14 te şırket 

Sipariş vermek istiyenler doğrudan doğruya fabrika- nası rıdak.i fe~k~ladde topları 
mıza müracaat edebilecekleri gibi İstanbul<la yerli mal tıya teşrıflerı rıca olunur. 
lar F azarları müdürlüğüne müracaat edebilirler 
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Vakıflar M üdurlüğünden: 

Vakfı cınsı muhammen 
bedeli 

Lira. Kr. 

Kg. satış fiatı 
460 Kr. 
445 

" 430 ,, 
445 
41)-

il 

,, 
400 ,, 
425 
415 

,, 
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400 " 
415 

" 
400 " 
390 ,, 
400 " 
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390 ,, 
380 " 
370 ,, 
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mevkii.eski müstecirı 

Ertuğrul ;vakfı dükkan 21 00 Affan mahaHesi lbrahim 
,, ,, 21 00 Selim oğlu Zeki affan "mahalles 
11 " 21 00 alfan mahallesiŞakir oiluDebo 

Etitürk vakfı hane 10 50 ,, ,, Abdulkerim Bağdadi 
Yukarıda vakfı, cinsi yazılı vakıf akarın 1, 11,939Jan31,5 940a 
kadar ) edi aylık icarları dÇtk arttırmaya çıkarılmıŞtır.İh~le 

si 6,11,939 pazartesi günü saat 14 te vakıflar idaresinde 
ıcra ~ dileceğinden isteklilerin müracaatları ilan olu-
nur. 

Hassada 
Ev yaptırılacak 

Hatay ~Vilayetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Hassada yaptırılacak üç o· 

dalıdan üç adet iki odalıdaıt 
iki •memurin evleri olup be 
deli keşifleri üç odalı bin• 
nın beheri (184/ lira-66 kıl 
ruş) iki odalı binanın. 'behe 
ri (1491 lira 13 kuruş) olup 
ceman ••. (8525 lira 45 kuruş 
tur. 

2 - Talipler 'şartname ve 
merbut evrakını Hatay Nafıa 
Müdürlüğünde görebilirler. 

3- Ehiltmel,1 l,939Çarş• 
ha günü saat 15 te Antaky• 
hükumet konaE-ında endi· 
men odasında yadılacaktır. 

4 - Eksiltme açik , eksilt 
me usul ile olacaktır. 

5 -Muvakkat teminat (61Q 
lira 39 kuru~ tur. 

6 -- Taliplerin aşağıda 
yazılı ves..tiki ibraz etmeletİ 
icap eder. 

a - Ticaaret odasına k• 
yıtlı bulunduklarına dair ve· 
sika 

b - Muvakkat teminat 
' için evrnkı müsbite. 

c -- Bu inşaata ·mahsu.S 
vesika komisyonundan alın' 
mış vesika mezkur vt:sikayı 
;;ılmak için ihale giınündell 
bir hafta evvel Vilayet ma' 

_,_ _____ •••••••llllllllll!!lll•••••••I! kamına müracaat ~tmeleri Ji 
zımdır . J • • 
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duna trenle gidiyoruz. 
Bilgisizlik ve cehalete 

karşı açtığımız mür.adeleden, 
her savaşta olduğu gibi, ka
ti bir zaferle çıktık. Her yıl 
sayısı yüzlerce artan mektep
lerimiz cehaleti boğuyor. 

Bugün neyimiz varsa, 16 
yıl içinde ne harikalar 

y l l 
inci sayfada,) 
yarattıksa, hepsini Cümhuri
yete borçluyuz. 

Fakat vazifemiz, ileri ham 
lelerimiz. bitmemiştir. · 
Türk inKılabında kanaatkar -
hk yoktur. Kanımızda Ata -
türk kanı, ruhumuzda azmin 
ve uıilli irad "'nİn muşah has 
timsali olan Büyük Milli Şef 
lnöııünün tükenmez ilhanı ve 

Açık eksiltmJ 

Vakıflar Müdurlüğüııden: 
Vakıflar umum müdürJüğiİ 

kalemi için yaptırılacak ıs88 
lira bedeli keşifli masa san· 
dalya ve ~'lire 16, 10,939 tarİ 
hinden itibaren 20 gün müd• 
detle açık eksiltmeye konul• 
muştur. 

1 - Eksiltmesi 6 11 939 
' ' pazartesi günü saat 15 de Z 

Bunu takdir için şöyl~ 
bir etraf1mıza göz atmak yeti 
şi"r. Muhtelif tipteki insanların 
hallerine bir bukalım:İşte bir 
hırçın sinirli ki her dakika 
hiddetleniyor, çatacak adam 
arıyor, lüzumsuz yere bağırıp 
çağırıyor. 

-Sıhhi, ucuz ve kon
forlii bir istirahat 

yeridjr 

·----••-•••••..t irad6 kaynağı oldu -
i . lcİ vakıf apartmanda vakıf• 
lar umum müdürlüğü inşaat 
mü<lü rliiğüııd e yapılacaktır. 

Gömleği ile kavga ediyor 
işte bir lapıcı uyuşuk ki otur 
duğu yerde uyukluyor! Bir 
bardak su içm :!k için bile ye 
rinden kalkmıya üşeni;or.İş
te • bir durgun,kaşları çatık 
bedbin ki her şeyiJ karanlık 
görüyor. işte bir zavallı 
ki gölgesinden korkuyor. 

Bu muhtdif haleti ruhiye 
lerin men§eini araştıracak 

Hayat ve sıhhatını koruyan 
ların bcaşhca düşünecekleri 
şey gıda meselesidir. Bu ihti 
yacın temini için Turizm ote 
li aşhanesinde nefis ve sıh 
hi suretle ö~le. ve akşam ye 
mekleri ihznr edildiği gibi 
flileler için abone dahi kayıt 
ve L teJiyat hususunda ko 
)aylık gösterilir._ Gazi~~ kıs 

mında her nevi içkiler var 
dır. 

Tabldot yemekler 60 kuruş 
aylık abone 25 liradır. Bun 
dan başka öğle akşam :Ye 
mekleri alakart usulile ve 
mutedil Hatlarla salonlarımız 
da temin edilmektedir. 

Yemeklerin nefasetini gör 
mek için bir tecrübenin kafi 
kanaat vereceği ı muhterem 
miişterilerimil.e ilan olunur. 

Turizm 0teli Müdiriyeti 

duğu haldı:: yeni hamlelelcri 
dün olduğu gibi bugürı de 
yarın da tahakkuk ettirece. 2 - Ebiltme şartnamesi 
ğimizden eminiz ve buna müteferri diğer eı/ 

Bize Lazımdan yalnız sulh rak Ankarada vakıflar umı.ııı' 
"!e k~rtul~~ çe l_e~gini değil , müdürlüğü inşaat müdürlü· 
•~tıkla! huccetını de getiren ğünde ve Hatayda Hatay vıı 
Ebt::di Şefin en büyük halefi kıflar müdürlüğün<le görüle· 
İnöııünün arkasından daima bilir. 
iyiye~ daima güzele ve dai - Eksiltmeye girmek istiyerı 
ma ileriye gideceğiz. l ler teminatlarile dirlikte yu· 

Başladı~ıımz yolun niha · karıda yazılı gün ve saatte 
yeti yoktur· . i~ale: komhyonuna müracaat 

Selım ÇELENK ları ilan olunur. 
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