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• Neşriyat;Müdürü 

lf arbiye nahiysinde\Devlet demir- Molotof 
/) .. b ,./l b. ·ık k l yollarında Dün Mühim bir 

Akdenizda 
lngilizler bir yunan 
vapu.-unu batırdılar un eş sınıı 1 l ır l me .. Yeui tenzilatlı tarife nutuk şöyledi 

, b 1 · ld Moskova2A.A. - Tas ajan· , le in teme l ı..afı ı tatbik edilecek sı bildiriyor: 
..,..- Devlet demiryolları ida· Sovyet Şuralar Bi rliği 

Londra 1 A.A. - 300 ton · 
benzin ve motorin yağı yü • 

lü olarak İtalyanın 12 adala 
radaki limanlarından biri· 
ne gitmekte>: olan bir Yunan 
var uru lngiliz donanması ta 

rafından Akd~nizde bcıtirıl· 
mış ve içindeki tayfalar kur 
tarı)mıştar. 

temele Jlk hare., General Naci Tınaz resi·, 16 agustostan itibaren yedinci ati konseyinin 

koydu ve valiıniz Sökınensüer halka gü- meri olmak üzere demiryol· toplanması mürıasebetile Ha 
z b• · b d b 1 d k b 1 lar tarifesinde kısa mesafe· riciye Komiseri Molotof bir eı ır hıta '! e u un u, ve ur an ar leı·le gı'dı"ş bilr.tlerinde ye nı' 

nutuk söylemiştir. 
kesile\"ek milli oyunlar oyandı tenzilat yapmağa karar Vc-r• Molotof son altı ay için· 

niz. Aradaki anlaşmazlığın miştlr . Bugün 1 bin kilomet- de dünyada c;ok mühim ehem 
sebebi ilimsizlik ve bilgisiz. reye varan demiryollarımızda miyeti haiz hadiseler olduğunu 

b Harbiye nahiyesinde dün 
b~ş sınıflı ve tam teş~kküllü 
tr ilk okulun temeli atılmış 

\'e Harbiye Dahiyesi çok muh 
laç olduğu bir irfan ve kül
ı~ 
Ur yuvasına kavuşmuştur. 

, Temel at.na merasiminde 
1ki gündenberi valimizin mi· 
lafiri olarak şehrimizde bu • 

~ k~~ sabık Mi ili Müdafaa Ve· 
ıh G~neral Naci Tınaz, 

\'alimiz Sökmensüer, Maarif 
ltl~dürümüz Rifat Necdet, ga
~~tenıiz neşriyat müdürü ile 
~Uılerce köylü ve nahiyenin 
(erj gelen simaları hazır bu 
llnınakta idi. 

M'!rasimden evvel topla· 
~cın halka hitaben bir nutuk 

~Yliyen ~alimiz çok. se~di~i 
&tbiyeyı ve Harbıyelılerı 
elamladıktnn sonra d~miştir 
'İ : 

" - Burada insan kafa 
~ndan tutuşan müsbet ilmin 
~~ temelini atacağız. insan • 

t müspet ilme hürmet et-
llıedikçe hayatta onlar için 
lqldet yoktur. Eğer bir kı· 
·~Ilı milletler şimdiye kadar 
~ıfak ve ş,kak içinde boğu· 
\ittalc anlaşmazlıkta devam 

e ·~~İYorlarsa, bu, müsbet ilmin 

1 
d 1l'rıağlarda yerleşmemesin· 

t en ileri gelmektedir. Sizin 
, 

1
"e bizim hepimizin Jahil bu 

1 ~tıd 
1 b . uğuınuz camıa, doğu~tao 
,, ltı~tı nıüsbet ilme kıymet ver· 

1Jlir, 

~ Müsbet ilim insanları nu 
~ Ve:: saadete kavuşturur. ln
ıJ tılar arasındaki ayrılığı kal 
ltarak kardeşliğ; tesis eder. 
~ Simdiye kadar sizinle an 

b ~l'rıak istediğim bir mevzuu 
\lı>'' 

~ e>Un bu güzel fırsatla ko· 
lışacağım. 
~ Osmanlı imparatorluğu 
d lllarııııda Harbiyede, sizin 
ı.:1~ahil bulunduğunuz bütün 

~ ~I arasında el~le vererek 
ı C) ışrnak lıissi vardı. Fakat 

da8tcıan1ı impnratorluğu bura· 
t~ctı ~ekiıip gittikten sonra 

~ ~,~sus ~de? i~are, ~izin ara 
1 tlk~k geçımsızhk, nıfak ve 

~l tohumları attı ve bu 
~ >ıt maalesef biz tekrar bura 

Rel· ~tr Hıciye kadar devam 
'· 

likti. Cümhuriyet idaresi ku balkın en hicra köşelere ka· Avrupada küçük ~devletler· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;:;;;;:;ı 
rulur kurulmu ilk iş olarak dar gitmesini temin için ya· den sorıra Fransanın ağır cağını, Almanya ile e velce 
bu bilgisizliği ortadan kaldır pılan bu tenzilatın çok faydalı bir hezimete uğradığmı, ltal· rapılan anlaşma mucibince 
mak için mektep tesisine ka olacağına şüphe yoktur. ~ar.ın Almanya safına geçme bu devletle iyi münasebat ida 
rar verdi. Buna mukabil, devlet de· s1le Avrupa harbinin çok ge me edildiğini soıı zamanlar· 

lık mekteplerde çocukla· miryolları idaresi halk ticaret nişlediğini, Amerikanın yar· da ltalya ile bir anlaşma İm· 
rmızın gösterdiği kabiliyetle biletlerine cüzi zam 'ar yap· dımından istifade eden İngil · kanının mevcut ohluğunuıı 
iftihar ediyoruz. Çocuklarımz mıştır. Bu zamlara göre mesı!· terenin tek başına harbe de· anlaş1ldığı rıı, Sovyet lngiliz 
ötedenberi hasretle bekledik la on beş günlük bir ticaret v:tm kararım verdiğini, Fa· münasebetlerinde son :taman 
leri ana dillerine yüksek ka biletinin eski fiatı ile yem kat büyük bir muvaffakiyete larda esaslı bir dt-ğişiklik ol· 
biliyetlerile kavuştulıır. Bu fiatı şudur: rağmen Almanyanın hl'!nÜz madığını anlatmış ve seneler-
sahada bütün Harbiye nahi· Sırasiyle birinci ikinc:i hedefin'! varmaktan uzak ol- denberi beklenen besarabya 
yesine dahil olan evlatlanmı ve üçüncü mevkiler eskiden duğunu. Avrupa harbinin bi· meselesinin iyi bir ş ekilde 
Zhl bir an evvel nura kavuş 3667, 2566 ve 1774 kuruş rinci yılı sona ermesine rağ· ı haıle :füdiğini izaheylf>miştir. 
ması için bugünkü ilk mek · idi. Yeni tarifede bu fiatlar men Sovyetlerin sulh ve bi- (Nutkun son k•smı"en son 
tehin temelini atmış buluna· yine sırasiy!e 4008, 3008 ve taraflık siyasetine sadık kala· dakika , sütunumuzdadır.) 
cağız. 2008 kuruşa çıkarılmıştır. 

Biz burada yalnız tek bir l • f d EN SON DAKiKA 

m~ktep binası yapmak de • zmır u ar ııı a M 1 t ıf u 
ğil, her sene buraya bir pa· Ziyaretçiler bu yıl O O O un nava muha 
viyon ilave ederek evlatları· bir çok yeniıik r erle nutkunun sonu rebeleri 
mıı ıstikbalde refah ve saa -
dete kavuşturacak bir yuva karşılaşacak Sovyet Haricjye Ko- Bütün şiddetile de 

k k d İzmir - Onuncu Entt-rnas 
haline getirme araran a • yonıtl İzmir .fuarmın açılma miseri bizden de vam ediyor 
yız.B 1 b k d zamamınm ya((laşnıası şehir bahsetti Londra 2 A.A. - İngiliz 

u mese eye u a ar Hava Nezaretinin bir tebli· 
temas ettikten sonra şimdi halkının ve gazetelerin bü. yet Hariciye ~omise ğine göre, çok yüksekten u-
size bazı nasihatlarda buluna tün dikkatini bu mevzua çek ri Molotofun nutkunJn ir.tn çan düşman tayyareleri İn· 
cağım. Son zamanlarda si . m ~ktedir. ci kısmının bülasasını bu"'sa· gilterenin cenubunda ki sana 
zin aranızda kardeiıik ve be· Fuar sahasında bütiin hazır bahki Radyodan alarak yu} yi merkezlerine bombalar at 
raberlik hislerini yııeacak pro lıklar azami bir hırzla tamam karıya koymuştuk. Nutkun mış, hasar ve ölü kaydedil-
~pagandalar yapıldığını işit lanmakta ve gerek iştirak e- son kısmının hülasasını da miş iki düşman tayyaresinin 
tim. deceklerin, gerek ziyaretçile öğle radyosundan alarak bil· clüşürülerek bir lngiliz tayya 

Alevi kardeşler 1 biliniz rin büyük alakalarını uyandt diriyoruz : resinin de üssüne dönmedi 
ki, sizin ve bizim aramızda racak yenilikler temin edil· Molotof Baltık de vletleri ği anlaşılmıştır. 
ve vatanımızın her köşesinde mektedir. ııin Sovyet Rusyaya iltihak Belçika Krahnın ÇO· 
ki vatcmdaşlar arasında hiç Yeniasır gazetesinde fuarı el mt"k istediklerini bu suret· 1 cuklar 
bir fark ve .hiç bir imtiyaz başmakalesine mevzu olarak I<' bir sene içinde Sovyet nü· R 2 A Al R 

f 3 ·ı dd . oma . .- oma 
k t T ·· rkı' y .. Je yaşıyan alan Hakkı Ocakoğlu, Avru· usunun ~ mı yon ra esın t d .. l3 , "k K yo ur. u .. d t • .. 

1 
. .. .. ra yosuna gore e . çı ,, ra 

bu .. lu··n ı"nsanlar, Al~vilere kar pa harbinin harp harici milletler c art ıgım soy emış ve sozu 1 ) L td ki h . . . . . . . ı eopo un çocu · arını a· 
deş ııazarile bakarlar. Siz üzerinde bile yaphğı büyjjk Turkıyeye mtıkal ethrmıştır. mil olan hir Alman tayyare· 
bizim Alevi kardeşlerimiz. tesirlere ve şartların gayri S ı.> vyet Hariciyl! Komiseri, si Lizhondan Brüksele gel· 
siniz. Bu kardeşliğin aleyhin müsait olmasma ragmen su!h fürkiye ile münasebetlerind~ _m_i-:şt_ir_·~-~-~----
de, sizin ve bizim aramızdai : çu bir memleket olan Türki hiç bir değiliiklik olmadığını söylemiş ve bu hareketlerin 
nifak ve şakak çıkarmak is· yenin emniyetiı1P. tevcih edil fakat geçenlerdeAlmanbeyaz s~vyet cen IJP hududunun is· 
tiyenler bu memlekete biya· miş bir tehlike karşısırıda kitabında ne~rt:dilen vesika· tikbalı hakkındu müteyakkiz 
net ediyorlar. Sizi doğruluk kalmadıkça, sulh idealine bağ l~_r ve ~~a,ısanm Ankara bü·. bul~nmak icabettiğini beyan 
ve"memlekete bağlılıktan vaz lı kalarak huzur ve siikun yuk elç 51 tarafın~an buna etmıştır. . 

eçirmek jstiyenler bu mem· içinde her sahadaki çaıış md v rilr.n . i~ahatı~ Sovyetleri Japonya ıle yupı luıı an· 
feketin düşmanı olan adam· ılarında devam arzusunda buluıı i k ııa <' !ıcı mahıyette ol .. madı aıılaşma<lan bahseden Molo· 

l d S. . d f d ., f . . ( 11· •. 1 ğını ve g eÇt'll nisanda fürki tof, uunun ehemmiye tini te-
ar ır. ızın. a~anız ~ ena · ugnna .uar -~ç~~ı s.ar e 1 ~1 

) e loprdklnrmdan gt•len bir barüz ettirerek, Amerika ile 
lı_k . ya~?1ak ıstıyenlerrn -~ep- gayr:tlerın bu~.uk b~r deııl ı · ı a yyan"' ııin Buku petrolle ri olan m5nasebetler üzerinde 
sını bılıy,,orum. Fak ... t Cum • oldugunu teb~r~z etlır~nekte iiuriııd e uçtuğunu bu hu • durmadan geçmiş ve beynel
~uriye~in adil v: A ş~fkatli di~. Fuarın mı Ilı sanayıf e,ına I s· s .ı T t.irkiyeden izahat ,?_ıil.el hadiselerir~ çok değişti· 
ıdaresı bunlara hala bır ba· plaııımızın tahakkuku, _ekono I i strJığiııi söylemiş ve Balkan gm!, Alm.anyanı!. son ~.uvaf·J 
ba.gözile bakmaktan fariğ !11ik inkişafımız ve nıhayet 1 menı ıeketleriyle münasebahn f~kıy7tlerınc: ra..{men muteca· 

1 )~ıtı akat siz kıymetli 

değildir. Cümhuriyet idaresi lzmiri~ı in~.a~~ bakımları~daı~ 1 normal bulunduğunu ilave et· nı~ bır .de;Iet ol~aktaıı ç1k. 
aranıza gelince, yapılmıı olan taşıdıgı buyuk ehemınmıye tı • tikten sonra Irandan bahsey· tıgını, lngılterenm hurşeye 

Harbi bütün fenalıkları affetmjştir. kaydetmektedir. l ı e ıni ştir. Molotof, geçen mar ~?~men .. harbe devam edece· 
Fakat Cümhuriyet idaresinin Muharrir böyle bir t-seri tın sonlarına doğru iki ya· g.ın.ı, m.us.temlekeler mesele-t ~t Uı:nh ~e muhterem halk, 

~ )' kUtıyet idaresinin sizin· 
~ ~il ; .. •ndan alakadar .. olduğu 

l~h~ <>rdünüz ve bu alakaya 
olduğunuzu islJat etti· 

.... d · ı A h b' ·ı · 1 A . 1 k sının gıtbkçe had bir şekil teessusun en sonra ış enen vrupa ar ı vesı esıy e za- bıırıcı tayyarerıın raıı topra . .. . . · . 
f ğ t k l •ı A k• h '" k A aldıgını soylemış ve lııç bır 

suçları affetmiyecektir. a u ra mı yara '1 a ıs u u tarından gelerek Baku pet· h Ad" . S . b 
. 'h . k'· 1 • • melin de geniş yardımlariyle 1 .. • d t v a ısenm ovyetlen azır· 

Sıze nası atım, oy ermı ro Ları uzerın e uç ugunu ve lıksız bulamıyacağını ifade 
Sonu 2 incide Sonu 2 incide hanın bunları inkar ettiğini ederek nutkunu bitirmiştirf 



Hatıralar: 31 

"Halkçılık,, 
İnsanların en son ve en 

yüksek gayesi saadete ka· 
vuşmaktır. Bu saadeti bazı 
insanlar maddiyatta,bazıları da 
fikir ve r11hiyatta olmak üzere 
manevi servetlerde bulur-
lar. 

Bunu bulmak için n...ub
telif istikametlerde çalışanları 
görürüz. 

Mes~li; bir kısım insan
ları harici itibar ve şerefte, 
diğerini, huzuru kalp ve ruhi 
memnuniyette, o birini; şah
si faaliyette, daha bir başka· 
sını meslek arkadaşlarına, va· 
tandaşlarına, vatanına hizmet-

: te, bir başkasını da beşeri· 
yete kendisini unuturcasına 

bağlamakla ve bazılarını da 
yalnız dünyaya dahp nefsin
den başka birşey düşünme
mekte saadet aradığını mü· 
şahede ederiz. 

Bunun ifadesi her 1&hsa 
ve muhite göre degişirse de 
umumi olarak: ikiye ayrıldı· 
ğmı terbiye eserlerinde mü
talea ederiz. 

1 - Egoizm yani ken· 
dini düşünmek ve her şeyi 
nefsi için yapmak ve hazır
lamak. 

2 - Altürivizm yani ken · 
di varlı&mı muhafaza etmekle 
beraber başkalarına gönilllü 
olarak ve memnuniyetle hi"
met ve yardıma ke>1maktJr. 

Birincisi vatiandaşlık ter
biyesinde yeri olmıyan bir 
haslet, ikincisi vatandaşlar 

için en büyük fazilettir. 
• * • 

Cümhuriyet Halk Partisi 
ve onun kurduğu Cümburi· 
yet rejiminin kabul ettiği 
prt:ıısip halkçılık esasından 

Milli piyango İ 
Bu keşide Istanhuıda 

çekilecek 

Milli piyangonıın bu ke 
.şidesi 7 agustos çarşamba 
günü lıtanbulJa çekilecektir. 
Piyango idaresi her keşideyi 
bir vilayet merkezinde yap
mak için tedbirler almıştır. 

Bu çok zengin 'piyanko· 
nun biletleri şehrimizde ga
zeteler bayii Ali Hayri Al
tınayın dükkanmda satıl
maktadır. 

Naci Tıuazııı dünkü 
ziyaretleri 

Harbiye 
1 Nahiyesinde 

Spor Yap/ 
Yurtdaş! 
Spor yap. pazun kuvvet-

lensin, vücudun güzelleşsin, (Başı Birincide 
dimağın gelişc;in; durma gene ze döndüğünüz zaman size 
spor yap. Hatta kuvvttlent"n söylediğim bu sözlerle, size 
pazunla, güzelleşen vücudun· karşı olan muhabbetimi her· 
la, gelişe~ dimagrnla seni her \ kese anlatmanız ve ara~ız~ 
cihetten ıdeal!eştiren sporun \ da bozgunculuk yapmak ıstı 
manasını, gf'ne spor yaparak yenlerin adil Cümhuriyet 
anlayıp, anlatasın! idaresinin kabir elinin yaka

Zekan, önce spor tezgah· larıoa yapışacagını kendileri 
larmda işlensin; sonrası ko· ne bildirmenizdir.Şımcliye ka 
lay! dar aranızda bir çok pro -

lzmir f uannJd ~'!ı 
Başı birincide iid 

daha iyi hezırla maya m~ ~ 
fak olan İzmir BalediyetİI" S • 
bilhassa takdir ettikt"n "'
şimdiden dokuz ecnebi d!ı~ 
letin iştiraki temin oıuoaO 
fuc-rda milli sanayicilerirnisİll 
her türtü tev~hhüme ktP'I• 
maktan içtinap ederek h~ 
metin gayretine muvazi bit 
gayrt>t göstermelerini tedlt0 

ni ve devletin aldığı kart' 
ye tedbirleri muvaffak kıl 
ve hddeflerint: ulaştırmak içİ' 
milletçe de bu düşüocelırf 
uygun gayretler sarfının j 
zem olduğunu beyan ediyof'• 

Spor yap, aana bu günü gös pagandalar. y.a~t~lar fakat 
terenleri, seni bu güne yetiş- bunların hıç bmsı .. çık~adı. 
tirenl.,.ri, bu günün müstakil Fesatçıların yalım sozlerı ebe 
kalıbı iç~risinde yaratacağın de kadar yalarıda çıkacaktır. 

Sayın General Naci Tınaz güıd yaranlara, güzel günle.- Bu nasihatlarınn tutar-
dün öğleden ıonra Partiyi re götürebilesin: Umuzların sanız size elimden gt>ldiği 

lskenderuna 
ve Halkevini ziyaret emiş çökmeden, bacakların gevşe kadar y.trdım etmeğe söz Vapur seferleri ya-
ve Parti binuında Parli, Mü· meden. veriyorum. kında başlayor 
fettişimiz Profeıör Hasan Spor, kötülüklerle arana Çok kıymetli büyükleri- İstanbul - İstanbul lskeıı' 
Reşit Tankut ile Parti, Vila· bir duvar gibi duraclfk, mad mizden General Nari Tına· derun şilep s~ferlerinin '-'' 
yet v~ kau ldt&re heyetleri, di ve manevi benliğinin ha- zm bu merasimde hazır bu· meğe başlaması için [leaıi t 
Halkevi erkanı tarafından rap olmaması icin seni onlar lunınasını bir falı hıtyır sayı- l yolları idAresi bütün hazır~ 
karşılanmış samimi hasb~bal- dıuı uzak bulunduracak· yorum . . ları bitirmiştir. Vatan ve Si ~ 
l"r yapılmışbr. tı Bu mektep temehnın atılm ı • .1 l . b h .• ıt-. r. . . . b mer şı ep erı u atta ı~ t 

Parti tarafuıdan Nac,· Tı· Spor, kapılardaki Mehmet sı ıçın çal•şan ve arazı te er t' l k ·· d · 11 1 ti & 
k 

ı me uzere enız yo ar ıı 

naz şerefane bir çay ziyafe- çiği daha betonlaştıracak, al rü edenlere ayrı ayrı teşe - rafından k:r a ile tutulmuşto'
1 

~ 
ti verilmic ve ziyafette Me- hna sığındıgw an bayrağı daha kiir ederim. Bu mekt~p Har G · · t k · t il' h~ ., l 

1 
~mınm e ne sıgoı ası .,. 

buslarımızdan Abdülgani 1 dikleştirecekHr. biyeliler .iç~n uğur u o sun Vt'! harp sigortası armatör rr ~~ 
Türkmen, Abdullah Muraal- Spor yap; fakat ögün, ögün uğur ge•ır:-:ın ,, rafmdan ödenec~k yalnıı "' "il 

da hazır bulunmuctur. Ziyafe yemek yer gibi yap, disiplin j Sökınensüerin nutku sid· 1 d b .. d oil ~ .. ır 1 pur ar a una gore: e . .. 
ti müteakip Naci Tınaz Vali· altında yap, sistem dahilinde ~ detle alkı~lanmış ve m~ras~m yollarına fazz\a kira ile "er~ t' 
mizle birlikte Harbiyeye gi- yap. \ de hazır bulunan Harbıyenın lecektir. Denizyolları idar'* r, 
derek İlkokulun temel atmu \ B.u gün yapacağı~ı spor, ( ileri gelen.k .rinden Hasan d b .1 1 1 ;;~ t't _ e u şı ep ere o acağı y~ ıt 

meraaiminde bulunduktan sem, yarın dalıa ahlaklı, daha j Davud Vahmızn nutkuna ce- b ııt' ~ erden u :~isbetten fazla na~ 
sonra aktam şehrimize don· terbiyeli, daha zeki, daha vap vererek demiştir~i: ücreti alacaktır. Diğc:"r b•l' ~ 
müştür. kuvvetli, daha çevik (senle) l "Yirmi yıl süren hasret- 1 d tl ar aki navlun ücretleri ı , 

F 1 tleiittirecektir. Nihayet bu ten sonra Anavatanın adil ve tırılmıyacaktır. Gemilerin ~ "-e aket~edeler gün içinde spor yaptığın ül- müşfik sinesine kavuştuğu· k . ~ 
k d d d l k d 

. ra mu aveleainin imzası ı ı;ll 
,,, senin, kendini, aha gü· muz an o ayı ne .ı ar sevın A 1 .k 1 veka etten emir beklen_. 

zel senle değiştiği gibi, var· diğimizi v,. Allaha Sükret· d D h ,~ te İr. er al seforlere bt., 
lıklarım, daima iyiye, daima tiğimizi arzetmeklebahtiya· nacaktır . 
ıüzele giden varlıklar nm. Ebr:di Cümhuriyetimi· A 

Şark Vilayetleri zelzele la değişenlerle dolacaktır. ze ve Milli Şefe sarsılmaz skerlik işleri I tt 
felak~tzedelerinden olup Ha· Dünyada barııt dt>nen şey beğlılığımızı huzurunuzda tek İstanbul K. emrindeki il ~ 
tayda mı.safı'r edı'lmı·· olan d t k B" " k i( t belere balrlı 327,328,329 ~ .. 

Sevki yat bitmek .. uzere 

v kokmazken,top enne neso.e pa rar e< er en, uyu ur a · 6 
M ·• 

td 1 E · Eb d" Ş f A - k' g~ umlu yabancı ı'btı'yat eP' edilmiştir. yur aş arımızın rzıncana lamazken, ecdadın s~nin (sen) tancı e 1 .. tatu r ün 
rlalk Partisi memleketin sevkleri devametmekteclir.3 olduğunu aleme spor yapmış manevi huzurunda minne•, rin şubeye müracaatı. 

ilham alan altı okta ifade 

bütün menfaatlerini, bütün nüfustan ancak bine yakın- yumruklarını, sallamakla er· Şükran v~ hürmetle e~iliyo- AS. Ş. BŞ~ 
evlatlarını kucakhyan b:r si . felaketzede kalmıştır. Bunle kekçe iıbat etmişti. ruz. Varolsun Ana vatan yaşa • 111 ı. 
yasi aile ocagıdır. Vatanılaş · rın dalOağuıtoza kadar yurt Git ata bin, dünya bir ker sın Cüınhuriyet ,, S f/ 8 \ı\ 
lar; Büyük Putimizin hari· Jarına aevki mukarrerdir. re daha, dört yanda cirit, oyna Nutu1<lar~a.n sonra temel OVge er J ~lı 
minde her türlü hizmet ve inki. .- 2UB m..,Kılıc; 1allamış olan Türk 1 a~ma. me_rasıı;nı, yııpılmış ve Amerika artı' :ıı' 
şaf imkanını bulurlar. Yeti· liivarilerinin nel ıseslerin' h:l bır şışenın A 

1 :ın~ yazılarak " 
gi bir halk ınüeueseaine tı 1 1 konulan kağıtla ılk harcıG~· d ~lı 

~ir ki; hüsuüoiy~t ve sedakat r aıın. J iN · T k Sln Q t iııtislpla etiketlenmek deme Gi ı.._ kA' b' k n .. ra acı ınıı attı tan son ııı 
cihazlc.ırıyle süslenmiş o'su'l· t Oıyt arnat ır e "rE" 1 ·ı V l' · M 'f olmadı{lı söz iatomiyen bir L-L- d d ı' . . Al , d ' ra sırası e , o muz, aarı Bı·r tı·caret muabt' "~ 
lar. Vataııdaşlar için P~rti · hakikattir. ..... e o ermrn tay ar an, Miidürümüz, Neşriyat Müdü- ~ 
mizin açtığı inkilap ve müca· ahp A l P l e r d t: n 

1 

.. .. b v d k desi yar;ılıyof 
k 

Haıkçılak: içten gelen bir · · · d rumuz ve u ugur a ço r 
dde yolunda hizmet endini at1rdtğ1 oklırm tesırmı uy· fayda l ı işin meydana gdınesi Moskova ı A.A.·-

göstermek için mükemmel heyecan ve samimiyetle ve Jl\Ul 1 k d' 
hiç bir menfaat muk.bili ol· ·G. .. C 'h b" . için çalışanlar temelft harç eşi Amerika il~ Sovye.-~ 

bir hayat mektebidir. ıt gureş, ı an ır ker k l d birliği arasında bir ti~~-
B d h l f makınzın ha\ka hizmet fikri· oymuş ar ır. ura an er tür Ü eyz r~ daha(Türk gibi kuvvet!i) Bu -e-snada kurbanlar ke- muahedeı;i akdi için ~ 
· k' f 1 k k b'ld' nin fili teHhürlerini hakiki k k k 1 L ve ın ışa ama a ı ar. söı.ünu, titriyere , eğilere silmiş ve sahayı dolduran yüz ere ere ua,lanmııtır. ~.-1' 

Memleketin ilmi, içtimai, i~- ve sa ınimi olarak meyd:ma besmele gibi dudaklarından lerce köylü çalman davullarla rika Sefiri Sovye' Hart" 
tisadi, zırai, sınai, siyasi sa· g~tirJUe.k d~me~ olduğundan ·döksün. Milli oyunlar oynamışlar:iır. Komist!rile görl.i.fmüıtiİ'~ı 
halarında memlekete hizmet bu filiyahn tecellili5ahı olacak Nihayet yüıü,git,koş, spor Japonyada te~JcP 
etmek için istidatlı vatandaş· Parti ve oııun kültür kaynagı yap, durmadan yap, hatta, J-lür Fransız bahri- edılen lngiliıl~ 
[ardan her zaman büyük olan Halkevleri etrafmda her .daima ön safta bulunan mev sine ıltihak ~de ıı L d ı AA ~·· 

l 
on ra . .- ""..:l 

mikyasta hizmet istiyen yega ıalkçmm kendi kudrtjt ve kiini, hergün biraz daha çe denizciler yodan buraya gelan ha , 
ne teşekkül Cümhuriyet istidadiylt: mütenasip bir va• likleşen bacaklarınla koruya· Lonrn _ Rr,yter: Meknes re g-öre:: Japonyada t~ 
HıLlk Partisidir. zife deruhde etmekle bunu bilesin,batta, göklerin en ile Frans&ya Jönmekte olan edilmiş olan lngilisl~J 

Halk Partisi ve onun' isbat ~tmesi. lazımgeleceği t yüksek noktasında dalgala· bir haç yüz Fransız hubiye- altı kişi s~rbest btrak 
kutduğu Cüaıhuriyel devlet kaHnaatandeyı z ı nan bayrağını, tunçlaşan kol lisi, halen amiral Muselierin tır . 

. alka. hi.zmet,. h.alk·ı·n men· larınla sonsuzluklara kadar kumoı d asandaki "hür Fransız --------~ ..... 
müessesesi bütün yüksek ve f . f d H Ik aa. v~ 1stı a esını gozetmekl ayni yer,le durdurtabilesin! bahriyesi., nde çalışmağa ka a ta 
ileri tekamülleri, siyasi ha- h lk k a ın yaşama seviyesini Yürtü yurdaş! rar vermişlerdir. Filhakika Büyük Katarina .1 ~ 
yabmızda mütemadiyen te· yükseltmek, halkın maddi ve Mekoesin torpillenmesi, bun Şark devrini teflllJ _.a 

hakkuk ettirmektedir. SEZER b f · f' l · .. k fırr manevi bünyr.sini sağlamla- larm nefretini mucip olmuş· u ecı ı mı gorme 

* * * Samimi bal~ı olan her 
vatandaş halk prensiplerini 
benimser ve halka hizmetten 
usanç duyma& 

Halkçılık yaluuz her bao 

mak, balkın kafasını aydınlat- vazifesini yapmak istiy~nler tur. Bunların hattı hareketi· kaçırmayınız. .. 
mak, halkın seciyesine fazilet için de en müsait ve yegane nin diğer arkadaşları ve F ran Yakında Türkçe ıÖJ~ 
hissini aşılamak b~r ışıklı yol altı okun gösterdiği saya dönmak için bekliyen (CIClBERBE 

halkçının borcudur, vazifesi· yoldur. diğer Fransız bahriyelilP-ri Neşriyat Müdüri > 
dir. SAmimi halkçılık budur. için misal teşkil etmesi pek Selim çt-:Lr'f ~ 

liu borcunu ödernek. bu Hatayla Şükrü OGUZ muhtemeldir. C.H .P.roatbauı-AN 


