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Cumhuriyet Bayramı Sevinç~e Kutlulandı 

.. ........ -...... ~ ..., .... ••'-·--------· 
Moskova gazetesinin mutale -

a~ına göre, TUrkiye Cumhuriyeti
ndın rniJii istiklilli tehdit karşısın-
adır. 

d Bu tehdit de, bittabi, Fa.şist 

- mızda bulacaksınız .. 
Dün yaptığımız ilavede yersizlikten ve elimize geç vasıl 

olmasından dolayı bazı viliyetlerimizden bahsedememiştik. Bu 
vilayetlerimizi her gün sıra ile okuyuculerımıza sunacağız. 

l 
evJetıerden gelmektedir. Bu dev-
~tl~r Stratej ik vaziyeti ham mad- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••• 

virata sarfedilen para yabancı cep 
leri doldururdu. 

Binaenaleyh bize bayram için
de bayram yapmak veıilesini lia
zırlamıf olanları b ir k;re daha 
tebrik ederiz. 

A. c. 

· nkarada Büyük 
.>:ıtla Kutlandı 

' • 
• ~ . • ., .. 

' 

.1 açıı a6ylevlal veriyor. Solda Allkarab 
lkıılanaD a11tkunu okurken 

ıca hınç dolu. H erkes sahaya 
·r. Merasim ancak öğleden 
yapılacaiı halde şimdiden 

lzel bir yer kapabilmek için 
yekdiğerleriyl& yarış ederce 
coşuşuyorlar.. Merasim ve 
geçit sahası erkenden doldu. 
ı içinde hemen kimse kalma
~rkes bütün Ankara burada. 

saylavlar ve kor diplomatik d• 
kendilerine ayrılmış olan tribiln• 
deki yerlerini işgal ettiler. 

Tam 14 te Başvekil Celill Ba• 
yar da sahayı teşrif etti. Davetli• 
lere ikram olunan kahvelerin içil· 

mesini müteakip 14,20 de Curnhuı 
Başkanlı~ı flarmonlk orkestrallt 
tarafından çalınan lstikHU rnarf( 
ile merasime başlandı. Ve saat 28 . memleketin dört bir köşesin 

elen binlerce meraklı ;vatan- te Cumhur Başkanımız, Ulu Önd&-. 

a onların arasında. 
?smt merasim saat 13 te :Mcc
si Abdülhalik Rendanın, zi
eri kabul etmesiyle başladı. 

arak umum erkanı harp reisi 
ıal Fevzi Çakmakla Başvekil 
'Bayar birlikte geldiler. Bun-

·ı takiben vekiller, saylavlar ve 
Ankarada buluna n 9 kişilik Hatay 
heyeti ve k or dipl omatiğin ziyaret 
leri ka bul edildi. 

Merasim saat 13,5 ta 11!hayet
lendi. Saat 13,46 te general Ka
zım ve Ali Çetinkaya sahaya. gel
diler, onları takiben diier vekiller 

rimiz AtatUrkiln kahraman ordu· 

muza hitap eden mesajı BRşvekil 

Celili Bayar tarafından okunarak 
pek çok alkışlandı. Atatilrkün bu 
kıymetli mesajını aynen veriyo· 
rum: 

Atamııın mesajı 
"Zaferleri ve mazisi insan ta• 

rihi ile başlıyan, her zaman zafef 
le beraber medeniyet nurlarını ta. 
şıran kahraman Türk ordusu, 

:\f emleketini en buhranlı Ti 

müşkül anlarda zulümden, !ellk.a 
ve musibetlerden ve düşman iaU. 

(Sonu 7 nc:i qyfacla) l 
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Neler Yapıldı 
29 TJ'frinievvel 1938 

ONBEŞ YAŞINA BASTILAR 

15 Yıl İçinde Pek Ç!lk İşler Başar. 
dık Yapılanla Oviinebiliriz 

On beş yaşına basmak demek, 
yavaş yavaş dünyayı anlamağa b4 
lamak demektir. Şimdi kimbilir, dal 
dıklan kalın kaplı tarih kitapların
dan, başlarını kaldırmağa vakit bul 
dulcça okudukları harikulade mace
raların tesiri, körpe dimağlarında 
ne kadar kuvvetli, ne kadar büyük 
akisler yapıyor? Onları, gözlerimiı 
önünde görür gibi oluyorum. 

manen tam m9.nasi1e mücehhez bu· 
lunuyorlar. 

Fakat, bütün bu mazhariyetleri• 
berber onları ayni zamanda büyük 
bir mesuliyetin de al~a girmiş bu 
lunuyorlar:. 

Türk topraklarmda Cümhuriyet 
idaresinin kurulduğunu ilAn eden 
yüz bir defa top gilrleY.i§lnjn üze -

karşılıyacak surette arttırılmış, bil
hassa menzil ve hareket kabiliyeti 
büyük, yanlara çevrilme imkAnla -
rı en fazla silal+Iarla hasmın yalnız 
cephesi üzerinde değil, ayni zaman
da. gerileri üzerinde de mühim te -
Birler istihsal edebilecek silahlara 
malik olmuş ve olmak üzere bulunu 
ıoruz, 

• 

Ahmet Cemaiettin Saraçoğlu 
riııden bug11.n tamam (l!l) )'ll gl!Q-
miş bulunuyor. -

Ba§ımızı arkaya çevirip te peşi
mizde bıraktıtmua bu (15) yıl için
de ba,lardığunız ~ ric'i bir geçit 
resmi ytıptıra.cak olursak, büyük 
Türk milletinin bir ferdi sıfatile, 
haklı ve yerinde bir iftihar duya -
rız, göğüslerimiz kabarır. 

M hakkak ki, az zamanda çok 
,,. büyük i§ler başardık. İdare me
kanizma.sının her şubesinde; adliye, 
Dahiliye, Hariciye, Maliye, Maarif, 
1ktısat, Sıhhat ve İçtimai Muave -
net, Gümrük ve !nlıisarlar, Ziraat. 
işlerinde bir çok muyaffalo -
Y.etler kaydettik. 

Milli M'ıidafaa bakımından ordu
muz, Cümhuriyctimizin on beşinci 
yıldönümünü, cihan orduları arasın
daki mümtaz mevküni bir kat da -
ha )'.Ük.seltıniş bir halde idrak edi . 
'i'.Dr-

Yalnız bol silah ve malzeme de -
ğil ayni zamanda iyi silah ve mal
ır.eme tedarikini esas tutan Cümhu -
ri;yet ordusu kara, deniz ve ha va da / 
lıi silah ve malzemesinin imal ve 
tedarilı:i işini tanzim ve kontrol için 
çahııma ııalıaııı hayli geniş bir (fen 
Ye san'at umum müdürlüğü) ihdas 
etıni§tir. 

Onlar, büyük Türk tarihinin 
hakikaten en mesut devirlerinden 
birinde dünyaya geldiler. Hayatına, 
varlığına ve tarihine alçakça kaste· 
dilen bir milletin, büyük fırtınalar, 
büyük zelzeleler yaparak düşman
larını boğduğu ve kovduğu pembe 
bir sabah vakti, sokulduğu eskilik 
ve gerilik çemberini kırarak yeni 
bir hayata ilk adımını attığı vakit 
doğdular. 

:Askeri fabrikalarımız (15) yıl 
içinde Cümhuriyet Hükftmetinin 
keııdiairıe verdiği ehemmiyetle mü
tenasip bir iıtlrl§af ve tekamül gös
tennil, yillaıek harp sanayii merkez 
!eri memleketin ortasında ve en em 
niyetli yerlerinde kurulmuştur. Do
nıumıamıza gelince bugünün Türk 
filosu sayı hıılommdan mütevazı, 
19.kin kudret ve kifayeti harbiye nok 
tai nazarından pek müessir bir var· 
lıktır. 

Umumi harpten yaralı ve perişan 
bir halde çıkmış olan (Yavuz) hat
tıharp kruvazörümüz yeniden inşa 
edilmişcesine tecdit edilmiş, Kara -
denizde batıp Ruslar tarafından çı
karıldıktan sonra tekrar istirdat o
lunarak nurlu hilAle kavuşan (Me -
cidiye) kruvazörümüz esaslı suret-

te tamir olunmuş ve topları ycnileıı 1 
tirilmiş, diğer harp \-e muavin ge -
milerimizin hepsi eldengeçirilmiştir. 
Eski harp gemiler;mizden bazıları
na mayn taramak için tertihat ve 
cihazlar konulır<ık,a beraber son sis 
tem toplar da tabiye edilmiştir. 

(Uyanık) ve (Peyk) mayn gemi 

!erimiz Gölcük fabrikalarımızda e
saslı bir surette tadil edilerek mü--1 
kemmel bir hale sokulmuştur. 

Türklük tarihinde ebedi izler bı
rakacak inkılaplar arka arkaya ya
pılırken, onlar birer yumuk pembe 
çocuktular. Enıeklemeğe başladık -
lan zaman, Türkiye artık müsbet 
çalışmalarının ilk semerelerini alını 
ya başlamıştı. 

Onlar ne fesli, garip garip ııekilde 
kü!Alılı. ve loyafetli adamlan, ne 
de mahalle mektebi, medrese, fala
ka gibi ı;eyleri bilmiyorlar. Okuma 
yazmayı !atin harflerile, münevver 
kafalı bir muallimden öğrendiler. 

Bununla beraber onlar, ne bu 
inkılaplarla. birlikte doğdukları için 
ne de harp, lotlık gibi şeyleri bil -
medikleri için en fazla bahtiyar de
ğillerdir. Onlar sadece Türklüğün 
en ziyade hür olduğu bir devirde 
doğdukları için en bahtiyar çocuk
lardır. Çünkü ciğerlerinde, koklan
mış esaret havasının silinmez ze -
hirlaerinden en ufak bir zerre bile 
yoktur. Sokaklannıızı kaplıyan, 
işgal kuvvetlerinin rengarenk bay -
raklarını görmediler. Sokaklarda 
devriye gezen yabancı askerlerin 
mahmuz selerini işitmediler. 

Böyle hür, böyle şerefli bir hava 
içinde yetişm~ gençlikte, elbette 
bizlerden daha fazla, bizlerden da.· 
ha büyük bir şeyler olmak !Azımdır. 
Elbette onlar bizlerden daha iyi dü 
şünecekler ve bizlerden daha iyisi
ni yapacaklardır. 

Yurdu yükseltmek! 
Bizim katlandığımız bütün br 

- , 

• 
Murad Sertoğlu 

güçlükler ve onlara hazırladığımıı 
bütün bu imkanlar, hep ayni şe3 

içindir. Biz, kanımızı döktük, ha • 
yatıınızı verdik, sefalet çektik, haı 

talık geçirdik. Ve bunun neticesin· 
de, onları dünyanın en şerefli ço -
cuk!arı olarak yetiştirdik. Onlara 

en modern bilgileri verdik. KP.ndi • 
!erini her sahada yükseltebilın~ 
için 19.zıın olan bütün imkiinlara sa 

hip kıldık. Onlar da buna kat'§l giz
dikleri büyük minnet borcunu öd& 
miye mecburdurlar. 

Satılmakta Oim1sı, Bu marka· 

Türk istiklal ve inkılabını koru -
~ Cümhuriyet ordusu en modern 
ırilAhlarla teçhiz edilerek tam ma -
ııasile aarileşıniş olduğu halde Til'rk 
yurdıuıa gerek hariçten, gerekse 
dahilden gelebilecek her türlü teh
likelere emniyetle karşı koyacak bir 
kudret olmakla beraber Türk va~ 
daşına sulh ve sükiın içinde yaşa -
ınaları için tam bir emniyet telkin 
edecek durumdadır. 

Bunlardan başka Gölcük ve tstan 

bul tersanelerimize Türk mühen -
dis ve amelesi tarafından yeni ola· 
rak(Atak)mayn gemisi ve (Gölcük) 
yağ gemisile motörü müteaddit Şa
lopa ve su sarnıç gemileri inşa edil-

Biz, sadece çetin ve aşılmaz yol
ları düzelttik. Sivri kayaları yont -
tuk, ilerlenecek yolu yaptık. Gözle
rimizi göğe kaldırmak için çok az 
vakit bulabildik. Arkamızdan gele
ceklerin emniyetle yürüyebilecek -
!eri sağlam ve doğru yolu bir an ev
veı yapabilmek ıçin butıin ener,_ . 
mizi bu noktaya hasretmeğe mec
burduk. 

Yaptığımız inkılabın büyüklüğü 
nü ve on beş senede katetıniş oldu 

ğumuz mesafenin loymet ve ehem 
miyetini anlatmak için uzun şeyleı 
yazıruya lüzum yok. Bugün Türki· 
ye, hayallerinin vüsati ile meşhuı 

olan ııairlerin bile tahayyülleriııio 
fevkine çıkııı_,ı bulunuyor. 

• 
1'~8 BERLI 

... " 
RAD miştir. 1ki denizaltı gemisi ıstan -ı 

bul tersanemizde hali inşada bulu -
nuyorlar. Donanmamızın kuvvetlen 
dirilmesi için Avrupa tczgıUılanna 
son sistem dietröyerler, denizaltı 

1 gemileri, avcı botları, denizaltı ana 1 
25,000 TELJ. 

TELEF U 
•• 
Ustünlüğüne B\J 

Türkiye Vekili : 
....................................... 

SilA!ı, cephane, teçhizat tıakımın
dan ordumuz kat'i bir programa gö 
re her gün asrileri!e değiştirilen ve 
saite maliktir. Hafif silahlarımız 
hem asrfieştirilmekte hem de adet
çe arttınlınaktadır. Bu sayede in -
sandan tasarruf edilerek büyük bir 
ateş hacmi istihsal cihetile de en 
modern Avrupa ordulanna yaklaş
mış bulunmaktayız. Piyade ağır si
IAhları, topçuluk bakımından ise or
dumuz en yeni silahlarla teçhiz edil 
mekte ve ayni zamanda motörleş -
tirilmektedir. Aynca toplanınız a
det itibarile de bu~''lkü i-lıtiyaçları 

kuvve_tle.riınizde kara ve de~ kuv- / 
vetıerimizle mebsutan mütenasip 
bir inkişafa mazhar olmuştur. 

Bilhassa sefer teçhizatı bakımın
dan, göklerimize karşı mutmain 
ve gönüllerimiz ferah olarak ilerle
==;-, müsait bir haldedir. 

Hava ordumuzun elindeki tayya
re cinsleri ve sayısı geçmişe ııIBbet
le loyas kabul etmiyecek derecede 
fazlalaştınlını§tır. Uçucularııruz her 

~onu 14 üncü Savfad• 

Ve tarihin bize verdiği bu vazi
feyi başardık. Bugun istikbale gi . 
den geniş ve sağlam yol yapıımış
tır, hazırdır. 

Ve onlar, bu yolda rahatça, em
niyetle, başlarını korkmadan gök· 
iP.re kaldırarak yürüyebilirler. 

Onlar, Atatürkün senelerce ev
vel tarihe çelik çivilerle çaktığı 
cumhuriyeti gençliğe emanet eden 
hitabesini artık okudular ve ezber
lediler. Bu hitabenin içindeki ruh 
onları büyüledi. Şimdi maddeten ve 

Şair Fikret, Türk gençliğini sen. 
bol yaptığı oğluna yazdığı şiirde, 
istikbalden pek anlıyamadığı ve İlla· 

namadığı bir haınlen'n lı.ayatı kur
taracağını yazarken en sonunda: 

(!nan Haliık, ebcd! şifadır :ı.lcl:m· 
mak!) 

Demişti. 1şte onun bile hir fürlt 
ümit etmıye cesaret cdcmPdiği ( y,,_ 

rın), <Bugün) olmuştur. 

Bu de\·ir içinde yetişen, ve bugü
nü hazırlıyanların çektikleri sıkıntı 
ve ıztırabı, sarfcttikleri büyük gay 
retleri öğrenen gençliğe inanabili . 
riz. 

MURAD SERTOGL' 

Elektron Türk Anonim ŞirKetı tlHKll Ult~ll 1uı1\ HllUllllll '}111\011 

Galata, Voyvoda, caddesi 58- 62 No. Anafarlalar caddesi 10 No. Telefon: 1287 
Telgraf adresi: Elektron - fstanbul, Telefon : 41460 Telgraf adresi: Elektrofen - Ankara 

Bütün vilayet merkezlerinde satış acenteleri vardıt· 
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Türk siyaseti ... Asırlaı-danberi bu 
memleket kendisine has bir Türk 
•iyasetine malik olmnktan mahrum 
bulunuyordu. Osmanlı !mparator -
luğunun bUtUn siyaseti, can 
;ekişme devresini biraz daha 
1Zatmak telfışı içinde, Avrupa 
aüfuz ve entrikalarına, tahakküm 
re tecavüzlerine knr61 bir mildafaa 
iaresi nramıya inhisar ediyordu. 

1908 :Mc.~rutiyet inkılft.bı bu vazı.. 
yeti esaslı surette değiştiremedi. 
Cünkü Oemanlı imparatorluğu üze
rine Avrupanın pençesi nefes aldır
maz bir surette yapışmıştı. 1mptıra
torluk nihayet mukadder ve zaruri 
olan f ela.kete sürüklendi. Sevres 
muahedenamesini imzalıyan son 
Osmanlı Sultanı Vahdettin kendi 
lıanedanmm harap saltanabna son 
darbeyi indirdi. Türk milleti artık 
yalnız kendi kuvvetine, kendi azim 
\'e iradesine, kendi kabiliyet ve de
hasına güvenebilirdi. 

iyaseti 
yük bİl' amil teşkil etti. Büıul! aün
ya gördü ki, Türkiye hiçbir ecnebi} 
fikir, iktısat ve siyaset cereyanmm 
esiri değildir; Türkiye sulh ve sil j 
1';b. dairesinde, biltün dünya ile i~ 
geçinmek ister, mUstakil bir sip&&-' 
ta malik hUr bir devle~ 

tşte milletler arası dipl01D2Si sa.J 
basında Türkiye hakkında bu fikir4 
ve kana.ati fiiliyata mü.sten.it bir ee-, 
kilde telkin edebilmek Türk Ci»nhri 

riyetiııiıı en parlak muv~ 
alJmıutur. Artık bundan sonra A:ll-, 
rupa delietler &ilesi içinde Tür~ 
nin de ciddi ve miibjm m mmdri~ 
oluyordu. ! 

Türkiye CüzııhuriYetİll ~ 
siyaaeti deriıı ~ realist bir ~ 
idare edildi. Billya1ara, billsiyata i.11 
ttf&t olunmadı Te ınmn?9keön ha " 
tiki menfaati iJıO b *' iyet ~ iDii j 
~ yüksek p-msiplfsi ... 
edilm)şe çalışıldı. Türk, Yunan dofd 
luğa bu liliyasetin en blris dentidid 
:Ya.km Şarkta hiç barışma:& iki düaı 
maD gibi kaııJJlalan bU iki ... 
ıet lıugUıı iki memleluıt cı. "! 

let adamlarmm Jdy:asetleri ~ 
dirayetleri saşesinde l:ııiJ:'b1r1si1 
niıı mütemmim birer clizll )Nil~ 
samimi bir dostlukla p~ biri ~ 
birlerine daha bağlı. daha 1.";!:!;j 
hale geliyorlar. Ba 'Nrk -
dostluğu. 1934 pbat;mda BaDrw ~ 

Milli mücadele devresi Türkün nn 
sıl bir mucize yaratmıya kadir oldu 
ğunu bütün dünyaya isbat etti. Bu" 
mucizenin diplomasi sahasındaki te
meli 23 Temmuz 1923 tarihinde Lo· 
tanda imzalnnnn sulh muahedena -
mesidir. Türkiye umumi harbe or
ta Avrupanm bliyUk imparatorluk
larile m\lttefik olarak girmişti. Har 
bi kaybettik. Fakat harp sonunda 
ki sulh muahedenameleri içinde, mU 
aavnt dairesinde cereyan eden bir 
müzakere safhasından sonra tarnf
\ann nzasile imzalanmış ycgft.ne 
11uahedename bizimkidir. Milli 
!'ürk cumhuriyeti işte böyle bir mu 
ahedenıune sonunda vücuda geldi. 

Hüseyin OADID YALÇIN 
1qma miea\ı ile tet11iQ edildi. Bu 
misaktan hariç kalan BuJgw '"• 

J 

Türkler milli varlıklarını ve istik
lallerini düşman Avrupaya kabul 
ettirmek için nasıl akıl ve hayale 
ıığmıyacak f edakarlıklnrla tUrlU 
tUrlU zorluklara gnlebe çalmışlarsa 
milli hudutlar içinde istikliillerine 
kavuştuktan sonra da dahilde mUt
niş meselelerle uğraşmak mecburi
retinde idiler. Harap, bitkin bir ha
le düşen vatani ve iktisadi ve sos -
ral bakımdan yükseltmek lazımdı. 
Nğer taraf tan da yeni Türk CUm
~urlyetine esaslı bir siyaset tayin 
edere',c Millctlerarası medeni cemi
yetinde bir mevki tutmak vnzif esi 
vardı. 

Türkiye Cümhuriyetinin dahili si
raseti ile haıici 'f.iyascti ahenktar 
oir halde yUrümek icabederdi. Hu· 
lutları dahilinde hür ve milstakil 
bir halde yaşıyarak memlekette fik-
ri ve mft.nevi bir inkılllp vücuda ge
tirmek Avrupa medeniyetine inti -
oak etmek istiyen yeni Türkiye ha

rici siya~tiude umumi A-·mı!Ja bir

tt:ne y:ık:nşmak ve bir A-ıruııah 

&evlet sıfatile Milletler ar~u.na k::.· 
.'lŞII18k ihtiyacında idi. 

mişti ki, bUtün bunlan yıkarak ci
han e!kll.rı umumiyesinde kendimi-
zi olduğumuz gibi göstermek, ken· 
dimizi hn.kkile tanıtmak için çok 
gayret sarf etmiye mecbur idik. Son 

ra, resmen bir sulh muahedename -
si imznlnnmıştı. Fakat bunun haki-
katte bir mütarekeden ibaret kal
mıyarak devamlı bir sulh şeklini al· 
ması için devletlerle mUnasebetle
rimizc samimi bir cereyan vermek, 

mevcut pUrüzleri ayıklamak, kar -
şılıklı itimat hisleri tevlit etmek lfı.-
zımdı. 

MUstakil yeni Türldye Avru -
pa siyaset ufkunda bir muamma gibi 
duruyordu. Bu yeni devlet ne ola· 
caktı? Dahilen meta.net kesbede -
cek, kalltınacak yaşıyabilir bir hale 
mi gelecekti? Yoksa tefrika ve nifak 

içinde kalarak inkiraza doğru yü -
rUyecck ~c Avrupa için yeni bir 
hasta adamın mirası gailesini tek
r:ır mı çıkaracak idi? 

Yeni Türkiye, Milli hudutları için 
de, dahili inltlşafile me~gul bir hal
de, rahat rahat çalışacak mıydı, 

yoksa birtakım maceralara atıla -
cak ve cihan sulbii i~in bir tehlike 
teşkil edecek miydi? 

Yeni Türkiye btiyUk komşusu 

H.usynnın bir peyki halinde çırpına
rak kendisini l3ol!ıevilt cereyanına 

k::ı.ptır:ıcak, komunizmin Balkanla 
ra ve .<\.kdeniz ile Yakın Şarka ya • 
yılması için bir köprU hizmetini gö 
l \:CCk miydi? 

bUtün bu sualler '.Avrupa Clip1o-o 
mas1sinin zihninde bir muamma 

şeklinde resmediyor ve Türkiyeye 
karşı takip edilecek siyasette bir ih· 
tiyat ve ihtiraza sebep oluyordu. 

Şimdi bütün bu safhayı uzak bir 
tarih gibi hatlrlıyoru.z. Türkiye si
yaseti, büyük Şef Ata.türkün yUk

sek ve iyi görü§ü sayesinde, bu zor
lukları da muharebe meydanların
daki kat'iyet ve muvaffakıyet ile 
yendi ve Yakın Şarkta temelli, kuv 
vetli, hürmet celbetmi~ bir sulh i· 
mili olarak kendisini tanıttı. 

Milli Mücadele esnasında Türki
ye yalnız koID§usu Sovyetler Birli • 
ğinden yardım gördü. Ta ilk gUnlcr 
den bnşlıyan bu dostane münaseb&
tin iki millet arasında çok esaslı bir 
bağ te.skil etmesi tabii idi. Çarlık 
idaresinin emperyalizmi ortadan 
kalktıktan sonra Türk ve Rus mil
letlerinin çok iyi birer komşu halin 
de geçinmemeleri için hiçbir sebep 
yoktu. Fakat Rusyada cihana yayıl
mak idealini besliyen yeni bir siyasi 

din doğmuştu. Türk siyasetini idare 
edenler dahili rejimle haıici siyaseti 
biribirinden ayırmak ve iki komşu 
devletin münasebetlerini rejim mü
lahazalarından ayrı tutmak gibi 

ile bir. doflthık misı1g da m_.e • 
1 

tm:. ı 

aımha::riyefl ~ Tüik . 
topraklarma göm dikmemek 

hudutıarımn 1ıariciııe ta~ 
yaseti ile etrafındakt . 
itimat teDdn etmek sayealndl 
kan misakının tcşekkUlline himwCi 
ettiği kadar Balkanlarda bir llllJı\ 
ve s\lkillı kitlesinin vUcut ~ 
için gösterdiği gayret ile ~ 
aulhunu ~eı• de igtDıak ...-, 

miş oklu. ' 
TUrk Cilmhuriyeti l41Iletıel' °' . 1 

miyetinde yer aldı. Tilrk Ciimhllfi..: 
yeti, Irak, lran, EfganiStalı i1lll dO 
bir dostluk misakı imuJadı. 

Balkanlardan Orta Asya-ya <loğ~ 
nı uzıyaıı bu sulh ve stlldin kitleli 
nin çimentosu, en fa.al uzw. 'nirll 
Cümhuriyetidir. Memleketimiz ta-
kip ettiği bu '2ZUD ve derin görüş .. , 
lll siyasetin semerclerlni lktitaf et
miştir. Boğazlar \i7.erlndeki bak ' 
kımızı tanıyan lıı{antreux muahede-

namesi, Hatay hakkındaki noktai 
nazarımızı kabul eden ve Türk • 
Fransız anlaşması büyük Avrupa 
devletlerinin Türk Cümhuriyetiııll. 
hayat kuvvetine, dürüst ve yükselı; 
siyasetine karşı besledikleri itima .:

1 dın bir semeresidir. 
Biitün bunlar on bee sene gibi 

kıs::ı. bir devre içinde Cümhuriyetİ1' 
vatana ~ ettiği sağlam, hakik' 
birer zaferdir ki, bizi şimdiye ka1 

dar takip etmiş olduğumuz prensi~ 
lere bUtün bağlı ve sadık kalmıya 
sevkedeceklerdir. 

Fa.kat bu zor bir işti. Osm:ıulı 

lmparatorluğu bize öyle mmevi bir 
miras brrakmıştı, k.TUpada aleyhi· 
mizde o kadar propaoanda yapıl -
mıştı, 'rürklcr nleyhinde o kadar 

batıl fikirler ve kanaı:ı.tler _xerlC§ • . Lozan sulhunuıı !e:rdrunnda 

mUşkül bir vazife ile ka.rş~ıyorlar 
dı. Devlet adamlarımızın bu vnzi • 
fcyi Rus dostlarımızı da memnun e
deccıt bir tarzda üaya muvaııak ol· 
maları Avnıpanm nakkımızdaki ilk 
korkularını izaleye yanyaca.k bil -. .. - ~- __ .......... _ Hilseyin Cahid YALÇIN 

Mo;k~;a .. ;a~~~~~i';i~-~iıtnle - - mızda bulacaksınız 
a?ına göre, Türkiye Cumhuriyeti- • 
~ın milli i~tiklali tehdit karşısın- Dün yaptığımız ilavede yersizlikten ve elimize geç vasıl 
adBır. olmasından dolayı bazı vilayetlerimizden bahsedememiştik Bu 

u tehdit de bittab~ F · t •ıA ti · · · h · il k • devi ti -t • ı, aşıs vı aye erımızı er gün sıra e o uyuculuımıza sunacağız 
e cr\.\en gelmektedir. Bu dev- • 

letıer StrateJ.ik va· .. t' h •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••• 
. zıye ı aınmad- .......... ~ ................................ lllılıııilııiiiiiiııiiiiiiııiiiiiiiiii 

virata aarfedilen para yabancı cep 
leri doldururdu. 

Binaenaleyh bize bayram için
de bayram yapmak vesilesini lia
Zll'lamıf olanları bir k;re daha 
tebrik ederiz. 

A. C. 

nkarada Büyük 
ıtla Kutlandı 

, açıf aöylevlal veriyor. Solda A.ıakarah 11•l baya • 
kıtlanaa D\ltkunu okurkea 

ıca hınç dolu. Herkes sahaya 

r. Merasim ancak öğleden 
yapılacai'ı halde şimdiden 
lzel bir yer kapabilmek için 
yekdiğerleriyle yarış ederce 
:oşuşuyorlar.. Merasim v& 

geçit sahası erkenden doldu. 
ı içinde hemen kimse kalma
ırkes bütün Ankara burada. -memleketin dört bir köşesin 
elen binlerce meraklı Natan
ı onların .arasında. 

smt merasim saat 13 te ~Iec
si Abdülhalik Rcndanın, zi
eri kabul etmesiyle başladı. 
ırak umum erkanı harp reisi 
al Fevzi Çakmakla Başvekil 
Bayar birlikte geldiler. Bun-

ı takiben vekiller, saylavlar ve 
Ankarada bulunan 9 kişilik Hatay 
heyeti ve kor diplomatiğin ziyaret 
lcri kabul edildi. 

1\Ierasim saat 13,5 ta nihayet
lendi. Saat 13,46 te general Ka
zım ve Ali Çetinkaya sahaya gel
diler, onları takiben diier vekiller 

saylavlar ve kor diplomatik dt 
kendilerine ayrılmıı, olan tribilll· 
deki yerlerini işgal ettiler. 

Tam 14 te Başvekil Celal Bac 
yar da sahayı teşrif etti. Davetli· 
lere Iknm olunan kahvelerin içil• 

meslni milteakip 14,20 de Cumhuı 
Başkanlığı !!armonik orkestnst 
tarafından ç:alınan İstiklal ma11( 
il& merasime başlandı. Ve saat 28 
te Cumhur Başkanımız, Ulu Önde-
rimiz Atatürkün kahraman ordu· 
muza hitap eden mesajı BRşvekil 
Cel§.1 Bayar tarafından okunarak 
pek çok alkışlandı. Atat-Orkün bu 
kıymetli mesajını aynen veriyo. 
rum: 

Atamızın mesajı 
"Zaferleri ve mazisi insan ta .. 

rihi ile başlıyan, h1'T' zaman zafef 
le b~raber medeniyet nurlannı tacı 
şıynn kahraman Tilrk ordusu, 

Memleketini en buhranlı VI 

müşkül anlarda zulümden, !ellke& 
ve musibetlerden ve düşman i.U. 

(Sonu 7 iKİ qyfada ) 1 
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Türkiyede 15 yıl içinde neler yapıldı? Uzun uzadıya yazmağa 
ne lüzum var. Esasen bütün bunları yazabilmek, tesbit edebilmek 
icin cildlerle yazı yazmak icabeder. Biz, bunların hic olmazsa bir • • 
nebzesini gösterebilmek için sizi, beraberce Türkiyeyi dolaşmağa 
davet ediyoruz. Her say( ada Türkiyenin bir vilayetini ve basarılan , 
işlerin uf ak bir bilançosunu bulacaksınız. Süsunlarımızın darlığı 
bize, onları size daha etraflı ve mufassal olarak tanıtmağa imkan 
vermediği için çok müteessiriz. Yine aynı imksanızlık ve elimize 
geç varmış olması neticesinde bütün vilayetleri de sütunlarımıza 
geçirememek mecburiyetinde kaldık. Bunlqrı da gazetemizde her 
gün sıra ile okuyucularımıza tanıtacağız. 

Evvela işte size Ankarayı sunuyoruz. 

ANKARA TÜRKİYENİN 
Ankara, Tüı 

inkılabının başıı 
başına yaratmış 

'olduğu bir abid&
dir. Türkiye Cum 
huriyeti başka 

~iç bir e8el' VÜCU• 

ide getirmeeeydi 
de yalnız Anka • 
rayı yaratsaydı, 

1Y1ne tarihte mi· 
,Bilııiz bir nam bı· 
~akmış olacakb. 

.. . 
KALBiDiR 

. Aıılrara on beş 
·sene ıwvel, harap 

~
ir istasyon, ve 
ir avuç siyah ça

tıdan iba.reta. Bu 
\&'fİ.11 ise dünyanın 
~ modern şehri 
)halindedir. 

Her gün arka 
!arkaya yükselen 
,noderıı binalar 

/Anır.arayı böabii
tllI daha şirin, 

l büsbütün daha gi1 
zel bir .hale getir. 
me.ktir. 

Bugün Anka· 
rımın nüfusu yÜ2. 

bini aşmış bulu
nuyor. Yann ya
rım milyon, öbtır 

gün de bir mil! yoiı olacaktır. An.
.b.ra TQNciyenin 

İalbidir. Y urd UII 

_. tarafından 

Ullu damarlar 
rada birleşir. 
rurdu:n hu tarafına .,rıdeu l!l<Jlia' 

ja:r, oradan yeni ku· v~ y;ıırl t.. 

ııerji ve yeni istikamet alıır::.!t 1!

'lıanu. Bu damrların em biiytlğe 
olaıı pMam.ar da omu ~-
bııiiar. 

Bugün Ankarada 1'iir'k:tyema 
lkiııe:i üniversitesi kon..lmıı..,tur. 
Böylelilr.le hükumet merk~'l:ii• ' ~ 
ıı:yni zamanda bir ilim sitesi hali
ne ııebnelı: yolunu tutmuştur. 

'+oba .Gir aın•nJ ar bir de -

•' 
-

•. -

ırJır ycı!utnm nBUllda bıahman kll· Türklere kapah bfr hın. ~eTi gı. 
-;ülf, l.; i: ş~ hir halinde iaı. lSUguıı _. '!ilm~ imlr.An olmıyan bir sır 
se yurdun her tarafına doğru u- alemi olan ~ar.kın bağrına uzanan 
zanan demiryollarının bir merke- demiryolu Ankaradan b~Iıyor. Ka 
~ .hali.ue .ıı:elmi.atir. Bir zamaW&r radeµi.aj.ıı serin rilz&'arlaruıı Orta 

' 4 
1 

1 

Anadolu boz.kıl" 

!arına getiren de· 
miryolu Ankar' 
dan başlıyor. Bf 
demiryolları sa\ft 
sinde bugün Zret 
3uldağın aiy&h el 
ması Seyhan çel· 
kik fabrikalarınıJI 

çar.klarmı çeviri· 
yor. Samsunlu til' 
tün işçisi harar~ 

tini Mersin portıı' 
lr.allariyle söndil· 
rebiliyor. 

Ankara Türki· 
yenin kalbidir. 

Tilr.kiyeyi idari 
eden en büyü~ 
kuvvetler buradl 
temerküz etnri~ 

tir. Yurdumıı· 
zun müdafaasını. 

kalkınmasını, yiill 
sıiliıı esini idare f1' 

den kafalar burıı 
da düşünürler, bıl 

rada. çal~ırlat· 
Kararlar burada 
verilir. 

Türkler Anka
rayı kurınağa bll1 
ladıkları zaman 
birçok yabancılaı 
bu çorak topra.k• 
l&rda. hiç bir fe1 
vücııde getiri lemi 
yeceğini iddia et-
tiler. 

-.lbaki işte bugünkü Ankara 
µmıyeşi! ağaçlar arasında. bemb&
.vaz bir 'ehirdir. Bir va.kitler bir 
eamla su ~iıı yağ mur duasına çı· 
kaa şahir halkı, bugün Çubuk bıı
r&jUlll1 ıerin ve tatlı suyundan bol 
bol istifade etmektedirler. Türk gil
eC Dumhıpınarda, İnönünde, Sakar· 
yada düşmanı yendi. Ankara.da 
da tabiatı mağlfip etti. 

Ankara, birkaç sene sonra bü•· 
bütün inkişaf ede> ce.ktir. 

Elektron Türk Anonim ŞirKerı tlHKll UltHI 1UI1\ HllUllllll '}il Al.ili 

Anafartalar caddesi 10 No. Telefon : 1287 
Telgraf adresi : Elektrofen - Ankara 

Galata, Voyvoda, caddesi 58- 62 No. 
Telgraf adresi: Elektron - fstanbul, Telefon : 41460 

Bütün vilayet merkezlerinde satış a.centeleri vardıt· 
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KURUŞ 
GÜNDELiK SiYASi HALK GAZETESi . 

Cumhuriyet Bayramı Sevinçle Kutlulandı 
... f. .-

(Yeni Sa hah) ın 15 inci yıl ila veai Sayfa: 5 

Güzel lstan bul 
Tarih, ilim Ve 
Ticaret Merkezi 
15 Yıl Zarfında İstanbulda 

Yapılan İşlerin Plançosu 
Her vi!Ayette olduğıı gibi, tstan

bulda da köy kalkınması için proğ
ramlı bir şekilde çalışılmış ve on 
iki sene devam eden bu çalışmanın 
neticelerinden birçoğıı bugün tabak 
kuk etmiş ve semeresini vermiştir. 

da, evvela ecnebi bir mütehassıs 

celp olunarak Büyükderede bir mey 
ve ıslah ve teksir istasyonu tesis. 
olunmuştur. 

Cumhuriyet idaresinin ele aldığı 
zaman toprağı ve toprağının verimi 
az olan köylüye toprak verilerek 
işe başlanmış, toprağın veriminin 
ziyadeleşmesine uğraşılmış ve ta
hakkuk ettirilmiştir. Köylünün hu 
bubat ziraatinde bire beşle on ara
sında mahsul aldığı görüldüğün • 
den, Adapazarı tohum ıslah iatas -
yonundan alınan miktarı kati min
tane ve kara kayalık buğdayların
dan köylüye tevzi edilerek fazla 
mahsul alınası temin olunmuştur. 

Dağlık ve ratip olan yerlere, bu gi
bi arazide yetişmiye elverişli olan 
devedişi denilen cinsten mısır tevzi 
olunmuş, bundan da iyi mahsul a
lınmıştır. Bu suretle, bire beş • on 
alınan mahsul, bire 15 • 20 ye çı • 
karılmıştır Köylüye meccanen kal
bur ve ıazımgelen ilaçlar verilmek 
suretile, bu verim nisbeti bugün da 
ha fazlaya da baliğ olmuştur. 

Turfanda sebze ve meyve y·.ti!lr 
tirmek usullerini öğreten bir de 
(Turfanda seri), yirmi kovanlık bir 
de (fenni anhane) ihdas edilıruş 
tir. Evvela adi ameleyle başla::a.ı 

bu işler, bugün, ilk tahsilini bit:: • 
miş, bünyeleri sağlam erkek ve kız 
köy çocukları tarafından y~pılmak 
tadır. Bunlar için bir de mükcı ,,mel 
pansiyon kurulmuş, yevmiyel~ri'l • 
den artan para ile de bunların miiş
terek yiyip içecekleri temin olun • 
muştur. Gündüzleri bahçivan gibi 
fiilen çalışan bu köy çocukları, ge
celeri de nazari olarak ders görmek 
tedirler. Köylerine döndükleri za -
man, bunlardan birçoğunun, açılan 
meyva fidanlıklarında muvaffakı

yetle çalıştıkları görülmektedir. 

Yapılmakta olan İıtanbul yolcu salonu 

Her türlü meyvenin yetişmesine 
müsait bir iklime malik olan 1stan
bulun birçok yerinde, meyve ağaç
larının meyve ve gövdelerine bin bir 
türlü hastalık ve kurdun arız oldu
ğıı görülmekteydi. Vilayet bunu da 
dikkate alarak evvela bütün bu ke
mirici ve mahvedici hastalıklara 

karşı amansız bir mücadele açmış, 
meyveleri, bağlan, hastalık ve ha • 
verelerden tamamen temizlemiştir. 
Bundan sonra, yabani ağaçların a· 
şılanmaaı işine girişilmiş, bilhassa 
Beykoz ve Şile kazalarında bu iıı 
<;ok ileri gitmiştir. Bundan sonra 

.) 
>! 

• 

Moskova gazetesinin miıtale • 
asına g·· T. . . . ore, ürkıye Cumhurıyeti-

ndın milli istiklali tehdit k•m•ısın-
adır. • 

Bundan başka, vilayetin ve bil· 
hassa Trakya cihetinin orman ve 
koru ihtiyacı gözönüne alınarak 932 
yılında Kağıthanede meyvesiz ve 
kışın yapraklarını dökmiyen ağaç
lar fidanlığı tesis edilmiştir. Bura
daki arazi kafi olmadığı için, 934 yı 
lında, Beykozda Arpacı çiftliği bu 
işe tahsis olunmuştur. ~urada, bir 
de saksı imalathanesi vücude geti
rilmiştir. 935 yılında da, burada ye 
tiştirilen 41738 orman fidanı para -
sız olarak köylülere dağıtılmıştır. 

936 yılında, bu müessesenin bir mil
yondan fazla çam, köknar, servi 
ve mazı fidanına malik olduğıı gö
rülmüştür. 

Köy mekteplerinden 48 tanesi 5, 
193 tanesi üç, 4 ta.nesi de iki sınıf 
lıdır. 

Bunlardan başka, Beylrozun Boz 

Mim hıı.liDc ımnlcn Ayasofya 

-

hane, Şile kazasının Teke ve Çatal
canın büyükçekmece köylerinde üç 
tane köy yatı okulu açılmıştır. Bun 
!ardan dördüncüsünün Silivri kaza· 
sının Kurfalh köyünde açılması için 
modern, mükemmel, konforlu bır bi 
na yaptırılmıştır. Bunların adetle -
rinin her sene ziyadeleştirilmesi de 
takarrür etmiştir. 

tstanbulun sıhhi vaziyetine göz 
gezdirildiği zaman, mevcut hasta -
nelerin ihtiyaca tamamen kifayet 
etmediği görülmektedir. Bunun için 
de mevcuı hastanelere, ırap eden • 
pavyonlar ilave olunmaktadır . 

Bunlardan baska, köylülerin mcr 
kezdeki hastanelerden istifade et • 
meleri müşkül olduğu da gözönün
de tutularak ve köylerde değil, her 
kazada bile hastane inşasının bugün 
için mümkün olmadığı düşünülerek 
merkeze en uzak ve ücra köylerden 
başlanarak köylerde birer dispan • 
ser tesisi takarrür etmiş, bunlar -
dan, Ağva, Ömerli, Samandra, Malı 
mut Bey, Kemerburgaz, Büyükçek 
mece, tstranca nahiyeleri merkez
Jerile Şile, Çatalca ve Silivri kaza -
Iarında birer tanesi tesis edilmİ' ' -

mızda bulacaksınız 

Dün yaptığımız ilavede yersizlikten ve elimize geç vasıl 
olmasından dolayı bazı vilayetlerimizden bahsedememiştik, Bu 
vilayetlerimizi her gün sıra ile okuyuculuımıza sunacağız. d Bu tehdit de, bittabi, Faşist 

leevletıer~en gelmektedir. Bu dev
. tler Stratejik vaziyeti hanı mad- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tir. 
Köylerin yola olan ihtiyaçlar:ı da 

gözönünde tutulmuş, evvela bütün 
kazalar merkeze bağlanmış, kaza • 
!arla merkez arasındaki anayollat'· 
da, imkan nisbetinde, bran.şmanlar, 
la, köylerin istifadesine açılmıştır. 

tstanbul, Türkiyede asfalt yola 
ilk olarak kavuşan vilayet olmakla 
beraber, en fazla asfalt yola malik 
olan vilayettir. Mevcut asfalt yolla
rııı hiisnii muhafazasına dikkat e
dildiği gibi, 1925 yılından 1937 
yılına kadar on iki senelik zaman 
zarfında, \"İlıi.yet dahilinde, m'lhte • 
lif yer ve istikametlerde 356 kilo • 
metre yeni yol yaptırılmış, 41 kileo 
metre yol esaslı surette tamİi" etti
rilmi~. 836 yeni köprü ve menfez 
yaptırılmış, 207 köprü ve r ıenfez 

tamir ettirilmiştir. 

nkarada Büyük 
ıtla Kutlandı 

tstanbulun, Cümhuriyet d' ırinde 
kavuştuğu en değerli ve eheı ıniyet 
li nafıa işleri sular idaresi, umeli 
şimendüferleri, telefon, rady ve eni 
sonra da elektrik şirketinin . tın a
lınması işleridir. Uzun yılla1 !stan-1 

bulda kucaklar dolusu para · a1an
dıkları halde halkın emniyet ·e hu • 
zuruna zerrece ehemmiyer :rt.ai • 

' • 
• • • 

yen, kesesinin vüsat v1> mü 
ni hesaplamadan mütt:ıul;>. 4; 

ın çekmek istiyen bu .ıiriu 

fıa idaresine geçtil«.en ~onr 
ke ve tesisatlarındaki teh' 

n pa 
•. ;: Lla· 

ı,. !Je. 
~ , ni . 

ı a~ıı •Öylevlnl veriyor. Solda Ankaralı ız•I bayaa 
,kıılanaD nutkunu okurken 

zamlara, hatta mul<a'·"lde1 e ria
yetsizlikleri bütün tef Prrii? t J mey 
dan:ı çıknrılmıştır. 1 

Nafıa Vekilimiz Ali Ç3t ıkayıı, 
geçenlerde gazetecilere vere ği bir 
beyanatta tramvay, tünel \"' hava) 
gazi şirketlerinin de sırayla satın 

alınacağını si:\ylcıniştir. önümüzde 
ki ay içerisinde trapıvay şiı ketininl 
satın alınma miizakerclerine başla, 
nacaktır. Çok yakında bu üç sirk• 
tin satın alınması işlerinin tahak , 
kule etmiş olduğunu görmekle ts \ 
tanbullular bü)'iik bir haz du~'"\ - . , 

lerdır 

virata aarfedilen para yabancı cep 
!eri doldururdu. 

Binaenaleyh bize bayram için
de bayram yapmak veıileaini lla
zırlamıt olanları bir kere daha 
tebrik ederiz. 

A. C. 

ıca hınç dolu. Herkes sahaya 
r. Merasim ancak ilğleden 

yapılacaiı halde şimdiden 
ize! bir yer kapabilmek için 
yekdiğerleriyle yanış ederce 
:oşuşuyorlar.. Merasim ve 

geçit sahası erkenden doldu. 
ı içinde hemen kimse kalma
!rkes bütiln Ankara burada. 
memleketin dört bir köşesin 

elen binlerce meraklı ;vatan
a onların arasında. 
•smt merasim saat 13 te Mec
si Abdülhalik Rendanın, zi
eri kabul etmesiyle başladı. 
ırak umum erkanı harp reisi 
al Fevzi Çakmakla Başvekil 
Bayar birlikte geldiler. Bun-

ı takiben vekiller, saylavlar ve 
Ankarada bulunan 9 kişilik Hatay 
heyeti ve kor diplomatiğin ziyaret 
!eri kabul edildi. 

Merasim saat 13,5 ta nıhayet
lendi. Saat 13,45 te genPral Ka
zım ve Ali Çetinkaya sahaya gel
diler, onları takiben di&-er vekiller 

saylavlar ve kor diplomatik dt 
kendllerine ayrılmış olan tribilıt· 
deki yerlerini işgal ettiler. 

Tam 14 te Başvekil Celi\! B•• 
yar da sahayı teşrif etti. Davetli• 
!ere ikram olunan kahvelerin içil• 

mes!ni miltcakip 14,20 de Cumbul 
Başkanlığı flarmonik orkestralll 
tarafından çalınan 1stikl111 marll( 
il& meraslnıe başlandı. Ve saat 28 
te Cumhur Başkanımız, Ulu Önde. 
rimiz Atattirkiln kahraman ordu· 

muza hitap eden mesajı B11şvekii 

Celal Bayar tarafından okunarak 
pek çok alkışlandı. Atatilrkün bu 
kıymetli mesajını aynen veriyo. 
rum: 

Atamızın mesajı 
"Zaferleri ve mazisi insan h,• 

rihi ile başhyan, mır zaman zaf~ 
le beraber medeniyet nurlarını ta. 
şıyan kahraman Türk ordusu, 

Memleketini en buhranlı n 
müşkül anlarda zul!imden, !ellklt 
ve musibetlerden ve düşman isti. 

(Sonu 7 nci 4Ayfada) 
1 
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29 Tefrinievvel 1938 
{Yeni Sabah) m 15 inci yıl ilavesi 

Sayfa, 

GiRESUN 
Y eşi) Giresunun yüz köyüne mer
kezden telefon hattı uzatıJmıstır İki 

astamonu 
............ 1 

günlük Kastamonu - İnebolu 
.yolu İki saate inmiştir 

~ata de.am edilen on derııhaneft ilkcıbl 

Glresun Çok 
Modern Bir 
Parka Maliktir 

hı , .. itler• mı- YfllreCi 
~ki>&Ja YEWbe tmdıJı: ı:ına. 
b.h tır Bu mmtaJıa ııahfld-ı 
~ ft dahilden 80 - 40 kıl"'"'• 
-- -dar d-.m etmektedır. 

On beş ~enberi ~ '6afi 
~.,,._,_hım m .. , a ~ t.er.akkt 
1 lı&-

! ~ ıırltcade eSf ~ fmdıl: ıs.. 
,laıyon teşkilatının bU' imarat ha
Rıstmda tıeı!ir ~ alAJaeı pek bil-
~ Bıı ııayade normeı ııene
f'-ie yirmi ~ ili 80 milyon blo 
1"8ddesinde fmdık ıııJmmaktadır. 
1 Nafia İfleri: Gi~ Yilayeti 
ıtıahilde 120 kücnıetrelilı: n dahıl
de 200 lo1ometrelik ;ıııola nıalikti:r. 
ıs sene içeri.sinde bu :rollarm b&
Teti umumi}"e8ind e ınlıhim tamirat 
yapıtmış ve on kilometre monta
ı:am ŞÖ8e ve 15 kadar beton köprü 
ve menfez vücude getirilmiş ve u
ı:unluklan (50) metreden aşağı ol 
"'.amak üzere (5) kadar da ahşap 
lcoprü yapılmıştır. • 

Maarif İfleri: Cumhuriyetin ila 
rıından bugüne kadar açılan ve 
:raptırılroı okul adedi (75) dir. Ôğ. 
retmen miktarı da (179) a baliğ ol 
muşt~r. Bu meyanda 6 tane yatılı 
okul ınşaatı ikmal edilmiş ve ted
risata başlanmıştır. Bu gün okuld•a 

bulunan talebe yekunu kız ve er
kek 10 bini mütecavizdir. 

Gire.mu vatısi Bay Feyyaz 8arut 

ği teşkı1atı m&Veut ehıp lıepsinde 
hilkftmet doktoru v.ardır. Merkez.. 
de bir hastaballi! Kar.abiııar Aluc
ra, Göerele, Tirebolu kazaİanııd 
da 'birer dispanser mevcuttur. a 

Vilayet merkezindeki hastaha. 
ne ihtiyacı tatmin etmediğinden 
50 yataklı yeni bir baStaııane ln
şasın& başlanmış ve bııgtt.ıı inşaatı 
bitmek üzeredir. 

Şehir imarı: Giresun merkeıııin 
de :addele.rin mühim kısımlan par 
ke ıle tefrış edilmiş mühim yerle-

rin ve büyük binaların iırthnUild 1 
parke döşeıımi~ bir Cıımhuri::e: 
meydanı vücuda getirilmi~ gü 1 
ve emsallerine nazaran son de::e 
de cazip bir park yaptırılmı.,tır. 

Bundan başka elektrik te . tı ,.. d sısa 
\ucu e getirildiği gibi güzel bir 
~ezbaha ve balıkhane ve muhte. 
lı.f y.erlerde asri halalar inşa etti
rılmıştir. 

.Vilayet merkezinde on dersa
nelı modern bh- okulun inşaatı bit

~e~ .ü.ze_redir. Başkaca bir de 500 
kışıyı ıstıap eder miktarda bir kon 
fe_M?5 salonu inşaatı ikmal edil
ınıştır. 

Sıhhat İfleri: Vilayetimizin bü
tün kazalarında hükumet tabi.- '' 

Vilayet merkezinden bütün ka
':a ve n_ahi~·e l ere t eJofon tesisatı 
}apıldıgı gıbi yüzden fa zla köye 
telefon uzatılmıştır. j 

lstikliil savaşında An.karanın en 

kestirme iskelesi olan tneboluya çı- ;..._._ :~-------....: 
kanlar iilt hür havayı bura.da kok
lamışlar ve ilk savaş mca.k!ığuu bu
rada duymuşlardı. 1 

15 yıl içinde Kastamonn ve hın>a
rısinde yapılmış olan resmr binalar 
ve tesisleri ııöyle sıralayıverelim• 

Belediye binası, Muratbey meıri'e 1 

f 
bi, çok muhterem ve gayyur vıı.liıni / 
zin. iki sene içinde meydana getirdik 
1~ zarafet Ye mllkeınmeliyetı ı:e if 
tihar duyduğum:ıız Halkevi, hasta-
ne, ~ binala.rı, stat, yüzme havu
zu, egıtmen lnırsu binaian, kendir 
haVUzJan, büyük fidan!ılı: mües,'8 
si, kazalarda yapılmakta olan yatıh 
mektep bina!an, hlikUmet, beledi • 
!e, ~ binalan ... Bize bu 15 yılın 
ımar hüccetlerini ııcliisetle okuyo.r. 

1 
1 

Yapılan htlllW!l binalar da az değil-
dir 12 ııeııe evvel yanan T~köpril 
kasabamız ba§tanbaşa :y:eniden ya. 
pılmış bulunnyor. 

Bay AmJ Doga 

Kastamoanda elektriksiz kasaba 
yok: 

Kastanıonunım merkezi 10 sene 
eTI'el elektriğe kaVU§muştıı. Bu 

ınftddet içinde bütUn kaza merkez

lerimiz de elektrikle aydınlandı. tne 
bolu, Taşköprü, ve Tosya kasabala
rmda sudan istihsal edilen mükem
mel tesisatli elektrik vardır. 

.Kastamonunun iskelesi olan tne
bolu 90 kı1ometredir. Buraya 15 yıl 
evwı iki günde giderdik. Oto • 
mobiller işleıniye bll§laymca da, 
yollar çok bozuk olduğu için 7-8 sa 

atte varabiliyorduk. Bugün bn Yol 
mükemmeldir, bir taksi 3 saatte 

ferah ferahtneboluya inebiliyor. Ke 
za 4 gl!n hattA 6 günde gfttiğiıntz 

Anka.raya bugün 8 saatte varabili
yona. Vilayet merkezi ile kasaba
lar arası §Öseleri mükemmel deııe
bileceJı: bir hale getirilıni§tir. 

Şehir niifusımıııı beşte bfrl falebe 
• 

Kastamonu killtür bakımındaı 
çok ilerlemiştir. Bütün kasabalazı 
mızda ilk okullar talebesi 4-5 mial 
artmıştır. !nebolada bir orta mek 
tep açılmıştır. On beş sene evvel 
200 talebesi olan liseıniziıı bu~ 
1200 talebesi vardır. Kız orta mek 
tebi, ean'at mektebi, ilk mektepieı 
ve eğitmen kursunda 1800 talebf 

mevcuttur. Esasen 14000 kilstir nfl 
fusu olan Ka.stamonunun beşte biı 
nüfusunu talebe teşkil ediyor ki bu 
rakamlar ballnmızın bilgiye k~rşi 
o:ın sonsuz alakasını açık olarak 
gostennektedir. 

Şehir. ve ~~alanınız bilhass~ 
kıymetlı va.linıizin hımmetile son 2 
Senedir köklü bir imar faaliyetint 
girişmiş bulunuyor. Yeni adliye m. 
~as.ile temeli kı§a kadar atılacaJ 
;nbısar merkezi binası için de etfit 
er yapıiınaktşdır_ 

Madenleıi, ornıanıan ve müte 
nevvi mahsul!erile üstnn bir iktiı<a 
dl mevendiyet olan bu bölgenin ge 
lecek yıllarda vasf san'at ve tica • 
ret hareket:r~e sahne <>la.cağıııı 
kuvvetle ilmit edi)'.onız. 

s:braıonuaa ,jiJJ 

Elektron Türk Anonim ŞlrKeıı tltil\ll un;n IUll\ n11u111111 y11nw •• 

Galata, Voyvoda, caddesi 58- 62 No. Anafarlalar caddesi 10 No. Telefon : 1287 
Telgraf adresi: Elektron - lstanbul, Telefon : 41460 Telgraf adresi: Elektrofen - Ankara 

Bütün vilayet merkezlerinde satış a.centeleri vardıt· 
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KURUŞ 
GÜNDELiK SiYASi HALK GAZETESi 

Cumhuriyet Bayramı Sevinç~e Kutlulandı 
... - .-

Sayfa: (Yeni Satııdi) m ıs inci yıl iliiveaı 29 Te,rinievvel 1938 

ISPARTA 
Halıcılık Sanatının 
En Büyük Merkezi 

lapmtada halı dalaıyaıılar 

Cllmhmiyethı 15 ine! yılma. Jıı ~ ı:ilı::aJarfJe Karaağaç mi1!f bankası 
ı-rta lllnde görtllen taled mahlıelif lı:nnılmuetur, 
ahalard& arzıedebillrl:ı , 

\GAZİA 
Cenup/arın • • • 

ıncısı 

Caziantepte Sıhha! işleri Mükemmeldir 
Oaztantep~ Cımdnıriyet deftin- r-~--......-z1r:r;ı~~::-

cıe 00 bin lira sarfile bir lıi.bonıtu -
u. bir mezbaha, bir soğukhava de-
posu yapılmıştır. f'·!=......:: 

1932 de Gaziantep elektriğe 1-
~uştur. 241 bin lira ııarfile bir 
içme llUYU. 80 dtlkklnlı bir seb:ııe ha 
li, )'ımalizasyon ;rapılm13tır. 

Ctlmhuriyetten ene! 63 mektep 
varken bugün bn adet 76 olmuştnr. 

Nafia i§leıine gelince bugtln Ga- '-"""--'""""=-
siııntep 150 kilometrelik bir deınir
yolnna laı.vıışmll!ltur. 

Gaziantep viliyetinin ztraati bir 
QDk hususiyetler arzeder. Çettik, 
ıaeyt:i:n :ıııetiştirir. lleyYe ağaçlarmı 
ıslah w vilayetin tıdan ihtiyacmı 

temin için beş ııenede 5717 aşıh, 
M,000 de ll§IB1Z meyve ve 20,480 de 
diğeı: ağaçlardan halka dağılıma • 
tır. 

Köylünün kredi ihtiyacmı sağlam 
lama.it için beş kredi kooperatifi açı 
!arak ziraat bankası 'PllSrtasile tıç 
milyon lira dağıtılınışttr. 

1'.n.hom mllcadelesi 

ŞcbrimDde en ziyade ileri 
1!181l'at el dokımacılığıdır. Ve 
den güne inkipt etmelrt.edir. Buıriııl 
tesgah1annm adedi sooo din. 
3000 tezgahtan Ol1 tıeo biıı. nittllıs 
çiıımektedir. 

A;ynca 16 111.Timıhmıe nıetcıd 

tur. Bir de tınaıet ııabıınu faıınıut\ 
Si vardır. 

1 Ellltftr cerMsinden illC mek'tep 
adedi 28 den 78 e çıkanlını§ talebe 

PJ.11!110746 ~baliğ olmuştur. Oğ-

lmar '119 llmran balnmmılan ls -
parla merkezile Atabey, Ulnborhı, 

.Semfrkent Sncllllü merkezlerinde 

feıınt su tesisleri 1spartada. fenııt me 

zbaha a.a! lıel!lar ~ parkı l'e Is 
tasyoıı beton yolıı ile hnalb:ıısyon 
fııputa Eğirdir, Karaağaç, Ulubor

kığ lrilktlmet konaklan, tsparta, Ka 
ı:aağaç, Yalvaç Halke\'leri yapılmış ı 

syr1ea 15 köyde panıılyoııhı okul ve 

pamılyon lımııklıın 4A> ~ Hk o
kul biııuı Yal~ 11e bıı-rta crlao-

Burada yetiııen, defi tütünleri doğ 
rudan doğruya M,ı$ıra ihraç edilir. 
Tiltünlert Mısır,daki yabancı şir -
ketler inhis~dan knrtarmak için 
yeni bir kcıo_peratif te.si2 ~. 

Sağb1t işl.eıine g-ellıı.ce ~ 
yatakh bir dispanaer yal"lmJlhr 
Yatak adedi gllnden güne utarak 
75 • çıkıııışbr. Ayni zamanda 
lis te de 25 yataklı bir hastane :ıra-i 
pılmıştır. Bundan başka vimyetl 
merkezinde 26 yatakh bir ~ 
hastalıklar dispanseri xapılm!§bt". 

nkarada Büyük 
ıtla Kutlandı 

kul binası " Pl"'70lllan tsparta 
mertezlnde fiti, Eğhdlrde bir, Kara 

ataçta, 1, Uluborlu "" Semfrkent 
te iki t:ımı t.eşldllt ve be§er ınmtıı 

.mmtazam oku:! hlnabırı mdınıo -
ar . 

. Yuraa bV1IpJ1 nkdaıılaımm.a Gll. ' 
reme, köyünde 8' wli aııırf bir 1ıı&y ::.: =~~ ~»:r::ı - . 
~e::~hale~~~ ~k~XOOC< 
miıı edilmiştir. YURDDAN KÖSELER · 

Yukardanberi yazılan nrevat hü- • Isparta valisi F. Daldoy 

retmen sayısı 55 ten 180 e "3rllllş 
orta okullardan mezun talebe sayısı 
da 7500 zU bulmuştur. 

IAsa edilmek laAZungelirse Cilmhu- -,. 

Bayındırlık bakımından yapılan 

,ialer Cüınhuriyetin ilanında taparta 
ilinde yol olarak göriilen tsparta-Di
nar şösesile lsparta - Eğridir kısmı 

geçilmiyecek derecede harap iken 

80 kilometreye varan bu iki kısım 
yeniden inşa ve imalatı sınaiyeleri 
betona tahvil edilmistir. 

Ekonomi bakımından tsparta ip

lik fabrikası, Güneş iplik fabrikası 
batı boya ve yıkamahaneleri Yal -

vaç debağat Keçiborlu kükürt, ts -

riyetin vilayetimizde gösterdiği en 

fazla terakkinin kültür cephesi ol
duğu anlaşılır. Bunnn pyanı kayıt 
ciheti tek öğretmenli köY. okullann 
dan alınan randımanın az olduğu 
göriilcrek 15 ,. •. hda pansiyon -
lu köy okulları vücuaa getirilmiş bu 
hareket köy kalkınmasına faideli 
unsurlar yetiştirmiye başlamıştır. 
Ktiltür Bakanlığı müfettişlerinin 
takdirine mazhar olan bu teşekkül 
!eri" bütün vilıi.yetlere örnek olarak 
tavsiye etmekle beraber aynca mer 
kezde umum köy öğretim adile ge
nel dırektörlük ihdas etmek suret.i
le bu öğretim yolu devletıe~tirıniş -

• parta Gillyağı, Eğirdir elektrik fab- tir. · bir şoee ile f spartaya bağlanmış olan Dinardan bir görünüş 

asın~fos~;;a -;a~~t~~;~;·.:rıutale - mızda bulacaksınız 
n· gore, Türkive Cumhuriyeti-

dın ınilli istiklali tehdit kar>ısın- Dün yaptığımız ilavede yersizlikten ve elimize geç vasıl 
adır. ' 1 d 

B o masın an dolayı bazı vilayetlerimizden bahsedememiştik Bu 
u tehdit de b'ttab" F · t ·ı· ti • • · h "l k • devı ti • 1 ı, aşıs vı aye erımızı er gün sıra ı e o uyuculuımıza sunacağız 

1 e erden gelmektedir. Bu dev- • 
etler Strate "k . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . Jı vazıyetı ham mad- ..... 

virata aarfedilen para yabancı cep 
leri doldururdu. 

Binaenaleyh bize bayram için
de bayram yapmak vesilesini Ha
zırlamıf olanları bir kere daha 
tebrik ederiz. 

A. C. 

ı açıı aöylevlal veriyor. Solda Ankaralı ız•I bayaa 
kıılanaa a11tkunu okurken 

ıca hınç dolu. Herkes sahaya 

r. Merasim ancak ö~leden 
yapılacaiı halde şimdiden 
ize! bir yer kapabilmek için 
yekdiğerleriyle yarı., ederce 
:oşuşuyorlar.. Merasim ve 
geçit sahası erkenden doldu. 
ı içinde hemen kimse kalma
ırkes bütün Ankara burada. 
memleketin dört bir köşesin 

elen binlerce meraklı ;vatan
a onların arasında. 
'sml merasim saat 13 te Mec
si Abdülhalik Rendamn, zi
eri kabul etmesiyle başladı. 
ırak umum erkanı harp reisi 
ı al Fevzi Çakmakla Başvekil 
Bayar birlikte geldiler. Bun-

· ı takiben vekiller, saylavlar ve 
Ankarada bulunan 9 kişilik Hatay 
heyeti ve kor diplomatiğin ziyaret 
!eri kabul edildi. 

Merasim saat 13,5 ta nihayet
lendi. Saat 13,45 te geneı·al Ka
zım ve Ali Çetinkaya sahaya gel
diler, onları takihen diier vekiller 

saylavlar ve kor diplomatik de 
kendilerine ayrılmı~ olan tribilll• 
dekt yerlerini işgal ettiler. 

Tam 14 te Başvekil Cellll Ha• 
yar da sahayı te~rif etti. Davetli• 
lere !kum olunan kahvelerin içil• 
mesini müteakip 14,20 de Cumbuı 
Başkanlığı flarmonik orkestra111 
tarafından çalınan lstikllll ma,..ı 
ile merasime başlandı. Ve saat 28 
te Cumhur Başkanımız, Ulu Önd&.. 
rimiz Atatlirkiln kahraman ordu· 

muza hitap eden mesajı Bıışvekil 
Celıi.l Bayar tarafından okunarak 
pek çok alkı~landı. Atatilrkün bu 
kıymetli mesajını aynen veriyo· 
rum: 

Atamızın mesajı 
"Zafel'leri ve mazisi insan ta• 

rihi ile başlıyan, h« zaman zafeıt 
le b~raber medeniyet nurlarını ta. 
şıran kahraman Türk ordusu, 

Memleketini en buhranlı v• 
müşkül anlarda zulllmden, fellktl 
ve musibetlerden ve dlitman !atı. 

(Sonu 7 nci 4&yfada) 
1 
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ÇANKJRJ 
Orta Anadolunun 

Güzel ve Şirin Şehri 
Nasıl Değişti ? 

Vilayet oııbeş sene içinde tanın
mıyacak derecede ğüzelleşmiştir 

1 

-~----"''-'j 

gımbr. yapdmıştır. Viliyetiınizin :A.n 
bıadaıı itıııeı- hududu olu lr -
mat met:lı ümU:ıı giren dıımiryohı 

bfttün villyetımizi katedez-ek Zon • 
guldağa gitmektedir. 

A}'Dca .lcuıaba iı;iııde parll'e oıa • 
rak yollar yapılm~. Blil!ldan ha., 

ka yapdan 325 köprüden 251 ri ye 

ıııiden yapılmış olup U dil de tamir 
edilmiştir. 

Matbaa işlen de Cüınburiyete ıa
yik bir ııekilde günden güne ilerHye 

rek blitilıı Çankırııım. basım iş!m
ni tatmin etmektedir. 

ÇORUM ----
Kültür ve Hareket 
Merkezi Olan Şehir 

Muntazam Bir Plan Dahilinde 
Kal.kınan ve Güzelleşen Şehir 
Cümhtıriyet:iıt cömert ""' feyizli 

elinin değ™De Çorum vill,-ethı • 

de ele, her yerde olduğu gibi terak
ki, inlrlşaf Ye ~ldlmlil eserleri gö • 

rillllliye beşla.ınıştır, Çorom ııobk· 

laı:ı, daha 1923 yılmda elektrige 
Jamıamuş, 1924 yıhnda dış mahal· 

lelerde lağım ve kaldınınlar 3'11pıl

mıya başlamış; 925 yılında bir aro
zöz alınarak itfaiye tevsi ve nolı: • ' 

sanlan ikmal edilmiş, e!elrtnlı: san
tralına yeni bir dinamo ilave olun- · 

muştur. 926 yılında şehrin muhte. 

Vali Sfireyya furclkul 

lif semtlerinde 314,75 ton istiap hac 
minde 12 yangın havuzu ve 2 kilo

metre kaldınm yapılmJl1 927 de 

dört muhtelif menbadan gayri sıh

hi §ekilde gelen şehir suyuna daha 

fenni ve sıhht bir şekilde şehre ge

tirmek üzere bir proje hazırla.mnış, 

hu sulardan Mürsel suyu ııehre ge

tirilmiş, 928 yılında kapalı bir pa • 
zar tesis edilmiş; 929 yılmda Ço • 

marderesi üzerinde yan kirgir bir 
köprü İn§a olunmuıı, 935 yı -
lmda Ankara ve lstanbuldan 
getirtilen fidanlarla parkın ağaçlan 

rültü ile mücadele prensipine uygıııı 

olarak Demirciler meYkiinde 30 dllt 
tin yaptırıı.ım;, ff §elıir içindeki Ba 
kırcılaı: buraya nakledilmiştir. lkizı. 

ci bir fidanlık kurulmak üzere Na
mazg8.lı mevkii istim1il.Iı: edilıııi§tır. 

dınlması işi tamam!aninl§tır. 

936 yılında Yeniyol mahallesinde 

açılan Gazi bulvannm hastane kar

ııısma. kadar olan kısmının iki ta.ra
fı da ağaçlandırılmıştır. 

Satılmakta Oim:ısı, Bu marka: 

Bunlar kısaca ba§ta gelen mü • 

hinı işlerdir. Çanlon vilayetinin ge 
rek şehir ve gerekse kasabalarinın 
ve gerek köylerinin içtimai sevive
si, ümran ve halkın iktisadi, zi:.ar 
kabiliyetleri on beş sene evı;.,J.tine 

nazaran fevkalade yüks~lmi;; bu • 1 
Iunmaktadır. 1 

"937 yılında §ehir haricinde temiz 

lik işlerinde kullanılan hayvanlar 

için ahır yaptılırmış, 938 yılında, gü 

922 yılında Çorumda 69 ilkmet
tep vardı. Bu mekteplerde 695 ı kız, 
3351 i erkek olmak üzere (0{9 ta • 
lebe kayıtlıydı. 19 u kadın, !34 lı er 
kek 153 muallim bu mekteplerde 
ders vermekteydi. Cümhuıiyetin 0 • 

nuncu yıldönümünde mektep ~ 

123 e, talebe sayısı 7036 ya, mual· 

lim sayısı da 217 Y.e çıkmış bult.ııı • 
maktay.ıh. • 

1~38 BERLIN RAD 
~~ 

25,000 TELl 

TELEFU 
•• 
Ustün,üğüne BtJ 

Türkiye Vekili: 
....................................... 

Böylelikle on beş yıl evvel A- 1 

n~dol_unun bakımsız ve çorak bir ıl 
Vali H. Uzgren koşesı olan Çankırı bugün modern 

ve pek 'irin bir çehre almış bulun

Ça:nkın vilayetinde on beş yılda maktadır. Pek :ız bir zaman zar-

~an işlerin bilançosu şudur: fında coğrafi mevkiinin ehemmi-
1 Atatürk anıtı 2 h'"k" t k yeti ve toprağının büyük verim ka-' uumeo~... . ı 

Dağı, l şimendüfer hattı, kadastro bılı:etı. d_olayısıle bu güzel ~iJ~yet l 
işleıi, 2 memurin kona. .. 1 meı kezının çok daha fazla ınkışafl , gı, ŞoSe er, d •. 
köno·filer 46 ilk okul 4 tıl kul c ecegı muhakkaktır . r-- , , ya ı o , ı 

ı hastane, 2 dispanser, 1 matbaa .Memlekette kurulan sanayi ha 
1 

, 

r·'-nlık 1 h ' rekcti ile kültür işlerinde görülen 
ı.,.. , ara, su tesisatı, 2 fenni .. .. . 

rnezbah h
. 

1
• musbet ve suratli ınkişaf bunu en 

a ve şe ır p anı. 
. kuvvetli olarak vaa.deden büyük 

H'dktllnet luıın~ merkeuie ve lJ. bir teminattır. 
Çorum Köy katibi kursunu liitirenler Vali ile bir arada 

/ 

Elektron Türk Anonim Şiı noıı 

1 
'"ıvnıı v•vn . ... .. .. ..... _ ............. - ~ 

Galata, Voyvoda, caddesi 58- 62 No. 
Telgraf adresi: Elektron - İstanbul, Telefon : 41460 

Anafarlalar caddesi 10 No. Telefon : 1287 
Telgraf adresi : Elektrof en - Ankara 

Bütün vilayet merkezlerinde satış acenteleri vardıt· 



PAZAR 

30 lıtanbul Nanıosmaniye-No • .-84 
Telnaf: Yeniaabab sazeteai 

latanoul 

Telefon: - 20795 

,.. ABONE ŞARTLARI 
. :I"Urkb- E.cn-abi 

900 Kr. teneliii 2400 K. 
600 Kr. t ayhiı 1200 K. 
260 Kr. 3 aylıjı 600 K. 

90 Kr. 1 "ylıiı 300 K. 
P .. ta ittillachaa simteait •••• 
leketler l~la zı, 14, 7.1 .... " lira. 

Her yerde 

3 
KURUŞ 

- No. 178 GÜNDELiK SiYASi 
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Cumhuriyet Bayramı Sevinç~e Kutlulandı 
HALK GAZETESi . 

., 

~ T •. 
~el 1938 (Yeni Snbah} rn 15 inci yıl ilii.v-:si 
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iZ • • ahı r y r 
Denizli 
f<ültür 

Az Zaman Zarfında Bir 
Yuvası Haline Gelmiştir 

Doğu il .. erimizin Modernleşen 
Transit Merkezi -- .... umhuriyein on beş yılı içinde 

Diyarbakır ilinde yapılan kültür, 
l sıhhat, nafia, ziraat, belediye ve 

iktısat işleri : 
Ziraat: Zirai alet ve vesait ted 

ricen asrileşmektedir. Vilayet için _ 
de hububattan başka bakliyat zi
za.atına son zamanlarda ehemmi • 
yet atfolunmuştur. 

Nafia: Tarihin en eski çağla· 
nndanberi Türklüğün kutsal bir 
merkezi olan Diyarba.klr ve çev
resinde Cumhuriyet devrinde çok 
önemli eserler ya?1atılm1ştır. 

Oenizll 1938 Mayu Halkevi Dlkiı nakış 'falebeaı 

Vilayet içinde 302+683 kilo 
metre yol vardır. Bunun 952+63 
kilo metresi muntazam şose 100 
+ 12 kamalı.blokaj, 655+ 179 ta-

()tll( 
tli Valisi Bay Ekrem Engür , 

(Ss l:>enizli, garbi Anndolunun 
liti:S) kilometre murabbaı geniş
t~ de ve (393,000) nüfusu olan 
llal> ~ü vilayetlerinden biridir. Acı
\6l> anı, Buldan, Çal, Çivril, Saray 
'tıı~~ \'e •. Tavas kazalarını ihtiva et
be ~edır. Vilayet merkezi olan 
)~~;~li, Türkiyenin en sulak ve 
~lı' lık bir kasabasıdır. Burası se 
li~1•

1~ üç mevsiminde zümrüt yeşil 
~ tıı h' ~itı . ıç kaybetmez, hemen her 
~en bır 'bahçesi ve evden eve ge 

;çık birer su mecrası vardır. 
lu h Unların pek çoğu beton ve sus 
ltaha\'uzlar içinde çağlar durur. 
llıah aııe.aralannda yine umuma 
)a sus hayır severler tarafından 

lltırıl ''~ rnış harıl harıl akan sayı-
~t.Çeşıneleri vardır. Kasaba ta 
"'. ~~!~ ~arnandanberi vukua gelen 

l'aıı !:?lelerden birçok defalar ha
(;\'le:.lrnuş ve yer değiştirmiştir .. 
lla l> ın ekseriyetle bahçe araları
lİ;ı~u:Pıl~asın.m da sebebi budur. 
be... dor.t bınden fnzla evi olan 
b ·•ızı-ir 

8 
1 ka, abası altı bin hektarlık 

ahayr kaplamaktadır. 

beıed~~saba içmde Alay bnhccsi, 
haııcı l.}e parkı ve bahçeleri gibi 
le 

80
: tefcrrı.iç ve gezinti •!rleriy 
Yıllarda Y.autırılan su havuz 

lan ve kanallariyle ehemmiyet a- mire muhtaç şose 600+100 ima
lan kasabanın yanı başında İncir- tatlı tesviye 000+71 patikadır. 
lipınar, dört kilometre uzaklıkta Köy kalkınması: Vilayet ıçın-
Çamhk başlıca mesireleridir. de 1277 köy olup ekserisinde köy 

Diyarıbakır Valisi Or. Mitlıat ' 
Alt ok • 

Denizli tarihi bakımdan da e- kanunu tatbik edilmektedir. 938 
hemmiyeti haiz bir vilayettir. Hi- senesi bütün köy bütçelerimizin miş şehir ve kasabalarımızda 'cıııaı 
yerapolis, Laodikya, gibi meşhur gelir yekOnu 173S86 liradır. huriyct mefhumiyle mütenasip ye 
harabelerinden başka Kolosea, Belediyeler: Vilayet iç.inde 10 nilikler vücuda getirilmiştir. 
Tripolis, Apolonya, Herakliya... belediye ıvardır. Bütçelerinm ye- Hususi idare: Vilayetimizin 
gibi ikinci derecede ehemmiyetli ki\nu umumisi 225179 liradır. Bu hususi idaresinin umumi varidatı 
harabeleri de vardır. Hiyerapo _ 403651 liradır. Bununla benr.b~ 
listeki Traverten - Kilsi teressübat her sene yollarımız, köprülerimiz 
- bütün dünyaca maruftur. imar ve ıslah olunmakta ve bu~ 

Türkiyenin her tarafında oldu- zua giren iktısadi,zirat, kültür ft 
ğu gibi Cumhuriyet devrinde De- nafi.a işleri takip olunmaktadır. 
nizlide de kültür, i>ayındırhk, sıh- Sıhhi durum ı Viliyetimizd~ 
hat ve iktısat alanlarında pek çok sıhhi durum normal bir ' şekild~ 
yenilikler ve ileri hıarcketıer ol- dir. Teşkilatı ma.halli ihtiyaçları 
muştur. karşılamaktadır. 938 sene.si ~inde 

Kültür: Vilayet ve kaza mer- ihdas edilen sıtma, trahom mQea. 
kezleriyle nahiye ve köylerde pekj deleleri :faaliyete geçerek vatan-
ç.ok yeni mektepler yaptırılmıştır.J claşların tedavisini hızla ta.kip e~ 
Vilayet merkezinde mevcudu mektedir. Diyarbakırda birçok 
(1500) ü aşan bir lise ile dördü ' emek sarfiyle modern bir hutahı 
tam devreli olmak üzere altı v& bü ne inşa olunmuştur. 
tün vilayette (125) ilkokul vardır. Kültür durumu: Diyal'balı:n 
Bunların yüzde doksan beşi Cum- merkezinde bir lise bir kız bir er· 
huriyet devrinde yapılmışbr. Ders kek sanat mektepleri v.a.rdır. 
haneleri sıhh:idir, ders levazımı ol lktısadi dunım: Diyar'balur 
dukça boldur. cloğu illerinini transit merkezidir. 

ilk okullarda bu gün on beş binj Ticaret bir hayli ilerlemiştir. u. 
talebe okumakta ve (250) öğret- mumi bakımdan ilin iktısadi uııımr 
men çalıışmaktadır. · la.rnnn yüzde 70 ini müstahsil n 

Millet mekteplerinde de on se- O ne zarfında (
21465

) erkek,(
8

lOl) iyarıbakır ipekli kumaşların- çiftçi, yüzde 15 ini sanatkir w 

k d l 
dan yaptırılmış tuvale br diğer serbest meslek erbabı ve 1riiz 

a ın o mak üzere (29566) kişi J .. 

(A) ve (590) erkek de (B) ders- de 15 ini de tüccıar tc.şkil eder. 

h 1 
• varidatla içme suları ıslah edilmiş Halk ikbsaden '-'üksclmekte v .. bu 

anc erınden mezun olmuşlardır. .J "' ve Kaldırım, mezbaha, kanalizas- gü l ·· f h k t w 

Ziraat: Merkez ve miilhaka- • 
1 

k .k . . . n rn re a a avuş ugundan ötü· 

t d 
.. .. h t·· 

1 
.. h b b ) on, e e trı , tenvırat, tanzııat, ve rü Cumhurivete miıınet hı"sleI"l• 

ın a uzum, er ur u u u at tü- · h 11· · · · · .J .·ı "' 

t
.. k f _. ' saır ma a ı ıhtıyaçlar temm edıl- bağlanmaktadır. 
~.pamu n~r ı~gıylc ~ln•c:2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ve Çh ril mmtakalarında afyon ye- ve sifat vaptırılmaktadır. 5 1 
.J evvel vilfiyetle ka:tıalar arasııtda 

tişmektcdir. Filoksradan kuru- Sannt: Merkez ve Buldan kaza yollar yok denecek kadar bozuk 
yan bağların imarı için merkez ve lariyle Babadrı<r (Kadıköy) nahi- b b 
Ç 1 k 

o ve er attı. On beş yıl içinde !ara. 

a aznlnrında Amerikan asma yesinde mühim miktarda clokun1a - d k -v gı a i yollar yaptırılmıştır: 
fidanlığı tesis -edilmiş ve iki milyon tezgahları vardır ki sayıları sekiz 
çubuk dağıtılmış ve bağlar tama- bini, yıllık mamulfıb otuz milvon S~~at 
men ve yeniden ihya olunmuştur. metreyi geçmektedir. Bunlar· ev- .utnr. 

D 
· l' k 626,5 Kilometre .vol 215~30 

enız ı mer ez kaznsiyle Honaz velce daha iptidnl bir halde ikeıı • 
h

. . . !22 Köprü ~56654 (1) 
na ıyesının meyve ve sebzesi bol Cumhuriyet hükumetinin tesvik ve -
yetişir. Ha~va~ cinsinin ıskı~ı için yardımiyle ıslah edilmişlerdir. Bu l03 Menfez 59278 
de muhtehf cıns ve kanda lngfüz tezgahlarda pek güzel ve zarif de 701353 
ve Arap ve Kıbrı eşek, aygırlarile nebilecck kumas'1ar sofra örtüleri ·--(----
boğalar getirtilerek her yıl kaza- gömleklikler im.al ~dilmekteclı"r. , 1) Köprü ve menfeslenılen yalnız iJWi ahfap, diierleri W..· 
lnra ve nahiyelere ırönderilmekte Yollar: Cumhuriyet devrinden .ı qUr. 

-· 
a Mosk~;a-;a;,~·e~ici~·-~iıtale mızda bulacaksınız 
sına gör T'' k" C h . . n· e, ur ıye um urıyetı- .. 

vira ta sarf edilen para yabancı cep 
leri doldururdu. 

dın milli istiklUli tehdit karşısın- Dün yaptığımız ilavede yersizlikten ve elimize geç vasıl 
adır. l d d 

B 
o masın an olayı bazı viliyetlerimizden bahsedememiştik Bu 

u tehdit de b'ttab' F · t ·ı .~ tl · · · h · • devleti ~ ' ı ı, a.şıs vı aye erımızı er gün sıra ile okuyuculuımıza sunacağız 

1 
cr\.\.en gelmektedir. Bu dev- • 

etler Strat~J·ı·k . t• h ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••• 
. " vazıye ı am mad- •••••mıı••••••••••mmlllllliiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİiii;; 

Binaenaleyh bize bayram için
de bayram yapmak veıileıini lia
zırlamıf olanları bir k ;re daha 
tebrik ederiz. 

A. C. 

.nkarada Büyük 
rıtla Kutlandı 

' il 

• 
.; .. 

.mı açıf aöylevlDi veriyor. Solda ADkarah u;•I baya• 
allutlanaD nutkunu okurkeD 

unca hınç dolu. Herkes sahaya 

yor. Merasim ancak öğleden 
:a. yapılacaiı halde şimdiden 
güzel bir yer kapabilmek için 
ta yekdiğerleriyl& yarı~ ederce 
! koşuşuyorlar.. Merasim ve 

ni geçit sahası erkenden doldu. 
rin içinde hemen kimse kalma
Herkes biltün Ankara burada. . 
tta memleketin dört bir köşesin 
ı gelen binlerce meraklı yatan
ı da onların ;arasında. 

Resmi merasim saat 13 te l\Iec
reisi Abdülhalik Rendanın, zi
·etıeri kabul etmesiyle başladı. 

olarak umum erkanı harp reisi 
.rcşal Fevzi Çakmakla Başvekil 
lal Bayar birlikte geldiler. Bun-

ı takiben vekiller, sayla\'lar ve 
Ankarada bulunan 9 kişilik Hatay 
heyeti ve kor diplomatiğin ziyaret 
leri kabul edildi. 

~Ierasim saat 13,5 ta nihayet
lendi. Saat 13,46 te general Ka
zım ve Ali Çetinkaya sahaya gel
diler, onları takiben diier vekiller 

saylavlar ve kor diplomatik d• 
kendilerine ayrılmı~ olan tribill\• 
deki yerlerini I~gal ettiler. 

Tam 14 te Başvekil CelAl Bac 
yar da sahayı te~rif etti. Davetli• 
lere ikrıtm olunan kahvelerin içil• 

me!'ini müteakip 14,20 de Cumhuı 
Başkanlığı flarmonik orkestrası 

tarafından çalınan istiklal mall( 
il& merasime başlandı. Ve saat 28 
te Cumhur Başkanımız, Ulu Önde-. 
rimiz Atatürkiln kahraman ordu· 

muza hitap eden mesajı Bnşvekil 
Celal Bayar tarafından okunarak 
pek çok alkışlandı. Atatürkün bu 
kıymetli mesajını aynen veriyo. 
rum: 

Atamızın mesajı 
"Zaferleri ve mazis[ insan ta• 

rihi ile başlıyan, her zaman zaf• 
le l'eraber medeniyet nurlarını ta. 
şıran kahraman Türk ordusu, 

Memleketini en buhranlı ve 
müşkül anlarda zulümden, !ellk-t 
ve musibetlerden ve dilfman iatie 

(Sonu 7 ~i 4&yfacla) 1 
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~ .. ~ ) Çanakkale 
Siir'atle Artan Giizel l TıH k Nüfusu 

Bir Yurt Köşesi: BOLU ur Tarihinin dönü 
Noktası Bolu, az zaman zarfında çok in -

ldşat etm1a btr ~ A o•dolu ııehri -
mizdir. 

Bolu vfllyet nüfusunda munta -

zam bir tezayüt göze çarpar. 1926 
da umum! nüfus (2174.56) iken bu

gün (251231) e baliğ olmuştur. Bir 

sene içinde (33775) nüfus artmııı -
tır. 

Vılayetimizde halen 35 i 5 sınıf

lı, 59 u 3 sınıflı olmak üzere (93) 

okul ve (186) öğretmen vardır. O

kullarımızda (11319) talebe oku -

makta olup bir muallime vasati ola 

rak 61 talebe düşmektedir. Bu ee -
ne 3 sınıflı okullardan (685) ve 5 

sınıflı okullardan (665) talebe me

zun olmuııtur. 

Bu ders yılından itibaren vilaye

tin muhtelif kazalarında ve mekte

bi olmıyan köylerde 36 eğitmen oku 

lu da faaliyete geçecektir. 

Vilayetin ınus okullarından şiın 

diye kadar 36561 vatandaş vesika 

almıiğa muvaffak olmuştur. Bu; u

mumi nüfusa nazaran oldukça mü 

hiın bir yekiııı. teşkil eder. hülasa 

vilayette bütün vatandaııları okut • 

mağa matuf bir mesai daima gözö -

nünde bıılundurulınaktadır. 

Uzun bir tarihe malik olan Bolu 

orta okulu bu sene pansiyonlu hale 

ifrağ edilmişti.l'. 550 ye yakın tale· 

besi vardır. Düzce kazasında da bir 

orta okul vardır. 

Sağlık l§lerl: 

Memleket hastanesi çalışması ve 

Düzcede bir tütün tarluıuda 
çalıtan kızlar 

• 
• 

Vali Salim Gündoj'an 

teşkilltı itibarile vilayet ihtiyacını 1 

karşılıyacak mahiyettedir. Yalnız 

1937 yılında 296 küçük ameliyat, 

275 büyük ameliyat, 1598 laboratu

ar, 4100 poliklinik muayenesi yapıl) 
mış ve 40 yataklı olmasına rağmen 
ayni sene zarfında 1242 hasta de
vir ve tedavi etmiştir. 

Kazalarda hükômet doktorları -

nın idare ettiği muayene ve tedavi 

evleri halkın ııevinçle ve minnetle 
karşıladığı ilk sıhhat yurtlarıdır. 

Frengi ve sıtmaya karşı alınan 

tedbirler ve yapılan mücadeleler çok 
iyi neticeler vermiştir. 

Nafıa işleri: 

15 yıl içinde Bayındırlık müraka

besi altında 16357 liraya bir villyet 

konağı ve bahçe dıvarı yapılmıştır. 

S.lu Cumhuriyet meydanına 

rebolunac&k Atatürk anıtı 21000 

liraya Türk heykeltraşlara ihale e
dilmiştir. 

Bolu merkezinde 50 yataklı mo

dern bir hastane binası inş:ıa tı 

53500 liraya müteahhidine ihale e

dilmiş ve in§aat oldukça ilerlemiş -
tir. 

?:im:ıt işit i: 

Vilayet iklim ve araıiai itibariy -

le her nevi mahsul yetiştirmeğe mü 

saittlr. DUzce bilhassa tütün zeri -

yatile temayüz eder. Akçakoca ka -
zasıoda fındık mahsıılünün yetişti -

rilmesi beş on senenin işidir. Bu -

gün piyasaya fındık ihraç eder. Mey 

vacılık; bağcıl•k, son ~nelerde in-1 

kfaaf arzetmiştir. tpck böc<:kçiliği, 1 

tavukçııluk, arıcılık sütçülük gibi j 
zikre değer sanayii ziraiye de var - ı 

dır. 

Çankırıda Yapılan 
Büyük Modern 
Hastahane 

Çanakkale vilayet hususnmı.resl
nin 15 Cümhuriyet yılı içinde lDp 

bedeli (120000) lira kıymetinde 'Ve 

50 yataklı bir memleket hasta.nesi, 
(17000) lira kıymetinde bir Vali ko 
nağı, (15000) lira kıymetinde bir 

hususi muhasebe binası 10e Ezine, 

Gelibolu ve Eceabat kazalarında. 

kaymakam evi binaln meydana 

getirmiştir. 

Zuhur eden hayvan haetalıklan

na karşı köY.lere kordon konulmak 

Vali Atıf Uluıotlu 

ve laşeler ve bııl8.§lk maddeler ya • 
kılmak gömülmek ve hastalara ııe

rom ve salimlere aşı tatbik edilmek 

suretile mücadele edilmiştir. 

• 

Mefametdlı: nb 

10114, Sığıra yanıkara 8ft1Sl 
30895 koyuna çiçek 11§181 

15939 !ranath haıvana Jı:o!etl 
difteri 8§lSI 

ı73 kan•Rı hayYana tifl!s 

mu '" bir ~Jı: lı:o:J'Ull "" Jı: 
;Aatrab a..- tatbilı: edi.lmiştiı'-

- Hutalığa tutula• 17«_~~~ 
cerp banyolaria tedavi edilJDlYJ 

934 ve 936 senelerinde 

nıam m.Ucadeleııinde 2404 
mallein tatbik edilmiş 'ftl 

g6steren 12 beygir itlM edl'II!lill'.' 
Bundan başka Çanakkaled~1 

tllr, ziraat, lktısat ve bayındır"' 
!eri çolı: yilkselmi§tir. Ve Çan 

tamam.il• modern bir gehir ~ 
- aJmıtt;ır. Şehirde caddelet 
te ile dilpınıılg, gUze1 bir nh~ 
pJmıg ve bir park "6cude 

• 

:r'llrki11ı tannı Çannakltale ııl 
besine ynva olan bu güzel yurt 
çası, her gün biraz daha ink~ 
mektedir.. 

Anafartalar caddesi 10 No. Telefon : 1287 
Telgraf adresi: Elektron - İstanbul, Telefon : 41460 1 Telgraf adresi : Elektrof en - Ankara 

Bütün vilayet merkezlerinde satış a.centeleri vardıt· 

t 
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KURUŞ 

GÜNDELiK SiYASi HALK GAZETESi . 
Paeta ittila&d-.-a airnaaaiı •••· 
lakat1ar lcla ze, 14, 7.1 •• 4 lira. 

Cumhuriyet Bayramı Sevinç~e Kutlulandı 

~fa: (Yeni Sabah) an 15 inci yıl nav~si 

Akdenizin • 
ıncısı 

• • • • 

Türkiyen·n En Büyük ihraç 
lzmir Her Sene Biraz Daha 
15 Yılda 
' 
/~mirde 
!ve yapıldı? 

1'ırkiyenin en mühim ihraç ve ti
~t ınerk~ ve Ege kıyılarının en 
~ 1 §ehri olan lzmir Ct1mhurlye
-._ 15 YJ.lmda. en geniş bir kallan .. 
~ h Inazhar olmu§tur. Bunu muh
tr...! Sahalarda §ti suretle hUiasa et 
~ mümkündür.: 
llevct ve iktisat isleri: 

~lıtninn kurtulu&undan sonra Ma
~adan, Arnavutluktan, Ada
lla. ve daha birçok yerlerden a
~atana hicret eden ırktaşlanmız · 
llıe e mmtakasının muhtelif istihsaİ 
'il tkez!erine yerle~rilerek mlistah 
~~ir hale getirilıni§lerdir. Bu su
~ tzı:üroe Jnsa bir zamanda ti
le . t. zıraııt ve aanayiin sUrat-

r·l ,~fı görülmllş, birkaçı mUs • 
1. 'tQ le hemen bUttin ticaret evleri 
~ t. tacirlerine milnhasır kalmış 
'ıltıh ticaret mtlvazcnemlzde (tzmir) 
~ in:ı roller oynamıya başlamış -

~~23 .YI1ından 1929 yılına kadar 
rtı,U:ıır liınanından yapılan ihracat 
llın ta.zaman artmı.!jbr. 923 te 43 
09 Y'on liralık ihracat 927 yılında 
93,stnilyon liraya yükselmiştir. 
9
2 

97 kilometre murabbalık bir me-

~an s~~ ihra~atta bir t.ena
d~ §amil bır gerileme olduğun-
~ lt buhran zaifleyinee zamanımı 
'adar ihracat mütemadiyen art-
'a, ithalat azalmıştır. · 

lzmir Valisi Fazlı Güleç 

fabrikası, 5 debağat fabrikası, 10 
kutu, 10 kereste, 12 mobllye ve ak
sanu 107 marangoz ve doğram.acı
lık fabrikası, 4 rakı, l bira ve ispir
to, 15 gazoz ve sinalko fabrikası .. _ 

esaslı tamiri icra edilen §Ösclerin u
zunluğu da 474 kilome yi bulmuş 
tur. 

Son 15 yll içinde yeniden inşa ve 
Y.a tahliY.esi tebdil olunan ab§ap 

İmıirde yeni bir bulvar ~ kilometre murabbalık btr me 
~ 1i...ı~~thi~~e bulunan Egede baş
~\Ull, ıncır, palamut, tütün ve ile aynca müteaddit hah, kiremit, 
rtı,~ağ olmak üzere istihsal de demir, döküm fabrika ve imalatha

köprü ve menfezlerin adedi '(294), 
kirgir ve beton köprü menfez ade
di 611 olup tamir olunan köprü ve 
menfezlerin adedi ise 422 dir. 

lltr. adiycn ~ ve artmakta-

~ca Cümhuriyetin 15 inci yı
' • 12 susam, 243 zeytinyağ fab 
~ ~e tasirhanem_ 45 sabunhane, 
'~eı-leme ve tdlrum imalathane 

beıva fabrlk11S1ı ı :>:tın ve iplik 

nesi mevcut bulunmuştur. 
Nafıa işleri: 

CUmhuriyetin 15 yılı içinde :tzm.ir 
vilayetinde yeniden açılıp silindira
jı ikmal olunan yollann umnm tulü 
(238,5). kilometre;'iC baliğ olmu§ ve 

1zmir ve mülhakatında nafıa iş w 

leri meyanında mUteaddit mektep, 
hükfunet konağı, cezaevi, hastane, 
karakol, sergi yerleri inşa ve tamir 
olunm\13 ve BY.?1C& lnciraltında otuz 

., 

29 Teşrinievvel ~ö 

• 
ezı an 

dir 
.. bcs bin lira sarfiyle modern bir 

plaj tesisatının lıl§asına girişilmiş 
ve bir (verem pavyonu) ikmali de 
mukarrer bulunmugtur. 

Sağlık 18lcri: 
Cumhuriyetin ililıu tarihinden bu

güne ko.dar 1zmir vilüycti merkezi 
ve mülhakatında. bir (deri dispanse 
ri), bir (emrazı sariye hastanesi), 
(di§ hastalıkları muayene yeri) a
ç~ ve memleket ho.stanesi her 
tUrlU yeni ilavelerle mükemmel ve 
modern bir sıhhat yuvası haline ge
tirilmiş (E,ref Paşa hnstanesi) ne 
pavyon ilave olunmuştur. 

Cümhuriyet Halk Partisi ta.rafın 
dan da, daimi olarak çalışan on bin-
lerce işçinin ayakta muııycnesi için 
bir dispanser açılmıştır. 

Bundan başka, balomsız çocuk -
lar için müteaddit kamplar kü
şat olunduğu gibi aynca şifası iın
kiinı bulunmıyan kimsesiz hasta -
larla çalışamıyacak derecede ihtiyar 
zavallılar için 40 yataklı bir darU • 
lacze tesis olunmuş (kuduz tedavi 
evi) (Sıtma mUcadele merkezleri) 
açılmıştır. 

IUlltUr faa,iyct!! 
937-938 yılı içinde !zmir ili için • 

deki resmı lise ve orta okullarda o
kuyan talebelerin sayısı (7303) e 
ve muallimlerin yekfinu da (261) e 
baliğ olmuştur. 

Ziraat: 
CUınhuriyetin lfi yllmda lzmir ve 

havalisinde buğday, arpa, mısır, çav 
dar, dan ve yulaf ekimi çok artmış· 
ve bunla~m yetiştiği mezru sahalar 
1937 de fS7) bin 347 dekara hali;;. 
olmu§ bu nraziden 937 yılında (102) 
b!n 728 ton hububat alınmıştır. 

lncir, Uzüm ve saire istibsalatı 
oa çok artmıştır. Son zamanlarda 
müteaddit fidanlıklar, zeytinlikler, 
ve an, tavukçuluk, meyve ve sebze 
enstitU~ri ile zirai mUcadele istas • 
yonlnrı da tesis olunmuştur. 

lzmir vilayeti ve baytar mücfür -
Iüğil de memleket hayvancılığını 
yükseltmek f çin kuvvetli adımlarla 
yilrllmekte ve hayvan neslinin ıs

lahı için fedakarlıkla çaJıamakta • 
dır. 

Yeni yapılacak Turıst oteliııin maketi Y9i \!O Güze! lzmirdeii umumi bir 2ôr.1JJ1üı 

~--

~losk~;a .. ;a;,cl·e~l-;i~~·~iıtale -
asına go"r T" k' C . . n· e, ur ıve umhurıycti- .. 

dın nıillı istiklali tehdit knr. ısın- Dün yapbğımız ilavede yersizlikten ve elimize geç vasıl 
adır. ' ı d B o masın an dolayı bazı viliyetlerimizden bahsedememiştik Bu 

u tehdit de bittab~ F · t 'IA ti · · · h · ·ı k • devlet! A ' ı, aşıs vı aye crımızı er gün sıra ı e o uyuculuımıza sunacağız 

1 
er'\en gelmektedir. Bu dev- • 

etı~r StrateJ·ı·k v . . t• h ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. azıye ı am mad- ••••• .. •••••••••••mmıliİİİmİİİİİİıiillİİİİİİİİİİİİİİml 

- mızda bulacaksınız virata aarfedilen para yabancı cep 
leri doldururdu. 

Binaenaleyh bize bayram için
de bayram yapmak vesilesini lia
Zll'lamıf olanları bir k;re daha 
tebrik ederiz. 

A. C. 

.nharada Büyük 
atla Kutlandı 

' • 
• ~ . 

... .. 

' 

ımı açıı aöylevlal veri1or. Solda Ankaralı u:•l baya• 
alkıılana• nutkunu okurken 

hmca hınç dolu. Herkes sahaya 
yor. Merasim ancak öğleden 
ra yapılacaiı halde şimdiden 
gUzel bir yer kapabilmek için 

:ta yekdiğerleriyl& yarı, ederce 
:? koşuşuyorlar.. Merasim ve 
mi geçit sahası erkenden doldu. 
ırin içinde hemen kimse kalma
Herkcs btitün Ankara burada. -tta memleketin dört bir köşesin 

1 gelen binlerce meraklı Nntan
~ da onların arasında. 
Resmt meraı-ıim saat 13 te l\Iec
reisi Abdfilhalik Rendanın, zi

rctleri kabul etmesiyle başladı. 
olarak umum erkanı harp reisi 

Lrcşal Fevzi Çakmakla Başvekil 
lal Bayar birlikte geldiler. Bun-
·ı takiben vekiller, saylavlar ve 

Ankarada bulunan 9 kişilik Hatay 
heyeti ve kor cliplomatiğin ziyaret 
leri kabul edildi. 

l\lerasim saat 13,5 ta nihayet
lendi. Saat 13,46 te general Ka
zım ve Ali Çetinkaya sahaya gel
diler, onları takiben diier vekiller 

saylavlar ve kor diplomatik d• 
kendilerine ayrılmış olan tribilll· 
deki yerlertni işgal ettiler. 

Tam 14 te Başvekil CelAl Ba• 
yar da sahayı teşrif etti. Davetıf• 
lere ikrllm olunan kahvelerin içil· 
mesini milteakip 14,20 de Cumhuı 
Başkanlığı flarmonik orkestrası 

tarafındnn çalınan İstiklal mallt 
il& merasime başlandı. Ve saat 28 
te Cumhur Başkanımız, Ulu Önde
rimiz Atattirkiln kahraman ordu-

muza hitap eden mesajı BRşvekil 
Celal Bayar tarafından okunarak 
pek çok alkışlandı. AtatOrkün hu 
kıymetli mesajını aynen veriyo
rum: 

Atamızın mesajı 
"Zaferleri ve mazisi insan ta• 

rihi ile başlıyan, ™'r zaman zafM 
le b~raber medeniyet nurlarını ta. 
~ıyan kahraman Türk ordusu, 

Memleketini en buhranlı ve 
müşkül anlarda zullimden, !&ilke& 
ve musibetlerden ve diifman istie 

(Sonu 7 si 4Ayfacla) 1 



, !5ayfa: 1 

Bütün Düny; 

BES KIT'AI .. 

Satılmakta Oim1sı, Bu marka' 

RAD 1,~a BERLİ 
~ .. 

25,000 TELE 

TELEFU 
•• 
Ustünlüğüne Bu 

Türkiye Vekili: · 
....................................... 

Elektron Türk Anonim Şiı n 
Galata, Voyvoda, caddesi 58- 62 No. 

YENISABAH 29. TEŞRiNiEVVEL 1938 

(Yeni Sabah) m 15 inci yıl ilavesi .,. • • ..fa: ı 
.&!J .1. eşrınıcvveı A 

KAYSERi KOTA YA 
Vaktile bataklık halinde bulunan Kütahyada 15 Sene İçinde 10 
ş~.hir şimdi bastan başa değişmiştir Tane Yeni Mektep Binası Yapıl 

!\ X'SJ~+Tııfn !iıepJ inam ~ setiz 
.ualıiytsi tıeo yfiz elli iki köyü va:r -
Itır. :Vi!Ayetin 391.083 Je Kayseri 
ııehrinin 57,000 ıı!ifusu ve elli altı 
ınahııllesi. vardır. ldarei lnısusiyenin 
,bUtçeei 623,896 lira merkez beledi
~ bütçesi 185,095 lira vilaye • 
tin bütün kö """-~!erinin ,_,;__ Y, ~""" ye.n.u.ua 

, 349,286 lira vilayet da.lıiliııde Sü -
meril&ııkm Bez Koıııbinabın ve Bün 
Y,&n kumaş fabrikası ve Tayyare 
fahrikaları muazzam bir un fabrika· 
ıa 4-7'15 tane hah tezgahı vazdır. 

~alnız KayBeti şehrinde ~ yJ! 
iesileıı hayvanatın nnlrtan 58,235 
tane olup 850000 kilo pastırma 90 
biıı kilo sııcuk imal edlbııiştk 

(Kayeeri) Cümhuriyetin 15 yılı 
içinde biiY,ilk bir inkişafa. mazhar ol 
muş ve her ~ ,.eni yeni bir
çok resııü hususi binalar, müessese
ler, Y,Olla.r, köprüler yapılmıştır. 

Kayseri hükfuııet konağı yeniden 
denecek tarzda tamir ve tclvin olun 
muş, çok değerli eserleri ibfu>& eden 
müze ile Selçuki eserlerine mahsus 
sahibiY,e :ııedı esesi ve diğer medre
<1eleriıı de tam;rleı:i icı;a 0Jıııı1111ıg " 

il/.zr, 
Şelıiı:: aahiliııi DafuklılC '.lialine ge-

\ ' ~ ··\~;,;;~ <1~~~ 
• ı 

"' 1 

H-1<:.hç medresesi 

' 

1 

Ka}"Rri valisi Adil Bayman 
tiren suların kısmı kiillisi kımallar 
açılmak sızretile tanZİlll edilmiş, va 
li M. Aı1i Baymanın oahsi enerjisi 
ile :?,eni mektepler açılıııJş, parti ai
datı eskiden hiç tahsil olunma.zir.en 
bu aidatın tahsilini temin edecek 
teşlnıııt yapılmıştır 

Natamam ol:a:n (Atatürk) b•ıhıa
rııım istimlaki tammnlat:t-.ml:ırak a
çılımş ve btılvar baştanbaşa elek
trikle donatılıp her- tarafına ağaç -
!ar dikilmiştir. 

:Vılayet dahilinde ath cirit oyun
lan ihya. edilmiş, amelelere mahsus 
5 kuruşluk ekmek namile yeni ve 
güzel, mugaddi bir nevi ekmek ih
das olunmuş, birçok sokaklar par -
ke cfôşenmiştir. 

Merkezde bütün teçhizatı cami as 
ri bir güreş salonu açılınış; bundan 
başka tek:mı1 köy kaza ve nahiye -
!erde hükfunet konakları, mektep
ler, köy ihtiyar heyeti odaları, köp 
rüler vesaire inşa ve tesis olunması 
na halen de devam edilmekte bulu
ııularak güzel Kayserinin çalışkan 
valisi ve tekmil memurları Cünı

huriyetin feyizli yollarmpa memle
ket aşkı ve imanile yürüıniye koyul 
"'lustur. 

ı Kütahya, tarihi bir memleket-
tir. Türk gücünün köpüklü çağıl

. tılarile .aktığı bu diyarda Türk ze
.k9.s:ı1e işlenen sayısız abideler, 
Türk zevkini ebedileştiren nefis 
sanatlar, Türk enerjisini dile geti
ren tarihi eserler hala canlı birer 
varlık halinde yaşa.maktadır. Yal· 
mz Osmanlı imparatorluğunun eli 
bu topr.a.klara pek dokunmam~; 

bu varlıklara yenilerini katama
nnştır. 

Şuurlu bayındırlık hareketleri 
Cumhuriyetle başlar : Asırla:nn 

yaptığı dört yüz kilometrelik yolu 
Cumhuriyet on beş yıl içinde üç 

misline çıkardı. Her taraf parke· 
lerle döşendi, yeni bulvarlar yapıl. 
dı; büyük meydanlıklar açıldı ye-
ni kurağlar, yapılar yükseldi, bu
gün de köylerimizi yeni yollarla. bi 
ribirine bağlıyor, on dokuz kadar 
eııki, yamalı köprüyü betonarmeye 
tebdı1 ediyoruz. Modern ihtiyaçla
ra göre yeni bir şehir planı da çiz
diriyoruz. Kütahya ye.~illikler için
de gülümsiyen beyaz bir şehir ola
cak. 

Sıhhat mefhumu Cumhuriyet
le beraber uyandı: Vilayet içinde 

iki hastahane yapıldı, üç dispanser 
açıldı, kai>lıcalar az çok ıslfih edil
di, elektrik tesisatı itfaiye teşkila
tı, yeni mezbahalar, kasap çarşı

ları sebze halleri, hayvan pazarla
n, umumi satış yerleri, parklar ve 
çocuk bahçeleri vücude getirildi.. 

Kültür hayatı Cumhuriyetle 
genişledi: Dünün (89) ilkokulu bu 

gün (129) a yükseldi. Üç orta mek 
teıı, bir lise açıldı; yeniden (101) 
mektep binası yapıldı. 

Çiftçiliğimiz Cumhuriyetle ken
dini buldu: Kütjıhyaya on beş yıl 
iı;inde panc&r, pirinç, tütün gibi 

yıeni mahsuller girdi; kara sapan 

Vali Nazif fagin 

yan Kütahya, bug ün makine 
!eriyle oynayor, on beş yıl içi 

vilayet dahilinde, ipfik fabri1' 

rı, kumaş fabrikaları, ker 

fabrikaları, un fabrikaları, 

Türkiyenin ilk şeker fabrikası 

yılan Uşak fabrikası kuruldu. 

Atatürk rejimi bu toprağı 

tını da fethetmeğe çalışıyor. 

den arama enstitümüz bütün 

den cevherlerini ortaya çık 

Cumhuriyet hükilmetimiı 

yük endüstri hamlelerile 

zengin cevherleri ifılet 

başlıyor yalanda büyük 

trik santralı, kimya sa 

demirli krom, suni gübre ve 

başka fabrikalarla Kiitahyad 

ni bir enerji yeni bir ışık, yeıı 
hayat yaratacaktır. El işçiliği 

makine tekniğine doğru gidiyO 

1stı1dal zevkini her yerd~ 

yerini yeni usullere, fenni aletlere ce tatmış olan Kütahya, Keııı 
bı:ı:aktı ülküye ve Cumhuriyet prensi 

Fa.lirikalan Cumliuriyet getir- rine bağlı, beraberlik şuuru iÇ 
di: Dün çıkrık ~!eri içinde uyu- bahtiyar bir hayat yaşamaktn 

, 

·l'.·- k• Seker Fabrikası- · 

... 
Anafartalar caddesi 10 No. T eİefon : 1287 

Telgraf adresi: Elektron - İstanbul, Telefon : 41460 1 Telgraf adresi : Elektrofen - Ankara 

Bütün vilayet merkezlerinde satış a.centeleri vardıt· 
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Tefrll\ievvel 1938 (Yeni Sabah) m ıs iner yıl itav"'si 
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., 

S:>.yta.: ı:s 

MALATYA AR 
9~ Güzel Mala-ty-a~J;:a.Qll-o-kuma hevesi 
~ on yılda on misli artmıştır 

Memleketin Kurtulus .. ' 
On Safta Atılan 

Sc. va~zna 
> 

Şehir 

Malatya - illazıf yolunda lam.et Paıa Köprüsü 

.Malatya milattan en az 30 asır 
evvel Hititlerin Ana.doluda (Itf.eli
;en) adiyle kurdukla~ en etıki bir 
:ıehirdi.r. Vilaletin her tarafında 

Kültür: 
Vilayet merke-Linde muhtelif 

bir lise ile tam teşekküllü beş ilk 
mektep v.ardır, yine her kazada Cl ". 

· Anti torosuıı kollarından i\Jilr
Jağınm cenup eteklerinde 600 met 
re yükseklikte kurulan Maraş şeh
ri 31 bin nüfuslu şirin bir şehirdir. 

İmparatorluk devrinde pek ba
kımsız kalan Mar~ bütün san-
.atlar ve ticaret ecncl>ileriu eli ll'' ' 
idi. İşgalden kahramanca kurlu· 
lan Maraş 16 yıl ön~* harabe 
haline gelmişti 

tedir • 
Sebze ve her türlü mey\·c . ı 

ve ucuzdur. Maraşta kültür faa
liyeti büyük bir inkişaf göstermek 
tedir. Merkezde ve Elb:istanda. bi
rer orta okal ve bütün ilde 52 illı 
okul, iki dikiş yurdu vardır. Bu yıl 

Son on beş yı~ Clllnliuriyet 1 ~-=m:ı111m1.-:ı~_';!'~:i'\ 
devrinde modern yapıları, geniış 

parke döşeli ana yolan iie şehfr 
yeni .baştan yapılmıştır. 

Diyarbakır, Malatya. .ba.ttı M~ 
raş vilayet dahilinden ve şehre 27 
kilometre yakınlıktan Eloğlu istas
yonundan geçmektedir. Eloğlu -
1\Iar.aş şosesi ya.z ve loş muntaza
m.an her türlü nakliyau temiıı et-

mektedir. ' Maraş Vallıı Oıman Şahlıı Ba:ı 
Vilayet dahiline.le 95 kilometre 

Malatya Ye Elanğ ıporcuları 
lik Maraş - Göksun şosesinin tes cumhuriyet oayramında işe b'~la
viyesi bitmiş yol üzerindeki bütün yacak olan (40) eğitmen 40 köyün 

beşer sınıflı birer ilk okul mevcut- köprüler- betonarme olarak yıa.pıl- birden kalkınma ihtiyacını karşılı
tur, büyük köylerin hepsinde mek- mağa başlanmıştır. yacaktır. 15 yıl gibi kısa. bir za
tep aç.ılın.ıştır. Göksun - Elbistan ve Elbistan ni devirde verimli çalışmalarla bU 

Hititlere Asurilere, Romalılara, 
€nıevı v~ Abbasilere, Selçukilere 
it bAı eserler w..rdır. e.ski eserle -

· Malatya VaU.i Ethem Akıncı 

liıı bir kısmı müzelere kaldırılmış 
ı\·c bir kısım harabeler üzerinde de 
~tı.ıştırmalar devam etmekte bu
Urı.ı:nuştur. 

Halkta, okuma arzusu 10 sene - Kapuderesi arasında şo~ler a- çok işler başar:ık:mştlr. 
evveline kıyasen 10 misli artmış- çılmıştır. Şehrin ana caddeleri parke dö
tır. Yalnız Malatya merkezinde- Dokumacılık, dericilik, kuyum şenmiş, asri bir mez-arhk, çocuk 
lti ilk okullarda 3000 e yakın ta- culuk, marangozluk gibi el sanat- bahçesi, trahom ve memleket has
lebe v:ırdır, lisenin mevcudu: bine lan ötedenberi ].\faraşı tanıtmıştır. tanesi yapılnıı~tır. Haftalık Ma -
yaklaşmıştır. Maraş ovasında ekilmekte olan pi raş gazetesi çıkmaktadır. 

Nafia: rinç iyi bir gelir kaynağıdır. Sümer Memleketin kurtulu~ 
0

davasına 
Vilavet merkezinden bütun·· B k ., ~ an tarafından yapılmış olan un ön safta atılan kahraman Maraş; 

kazalara şose vardır, kazalar na- ve çeltik fabrikası ayni zamanda devrim alanında da Büyük Atası
hiye merkezlerine otomobil yolla- şehre muntazam elektrik vermek- nın izinden şuurla yürümektedir. 
n ile bailanmqlardı~ nahlye m~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kezlerinden büyük köylere munta- kım evi mevcuttur. 
1Jal1l yollar açtırılmıştır. Veteriner itleri: 

Vilayette nafiaya ait yolların Merkez ve Adıyaman kazala-
yekunu 700, köy yollarının yeku- rında birer aşım durağı yaptırıl-
nu 1500 kilometredir. mıştır. Bu durakların aygır ve rner 

Sıhhat: kep aygırı adetleri ikrna l edilmiş-
Vilayet merkezinde. 50 yataklı tir. Sığırların ıslahı için 167 bo

bir m~mleket hastahane.si vardır, ğa köylere tevzi edilmiştir. 
iki senedcnberi inşaatına devam e- .Ticaret ve sanayi: 
dilmektc okm yeni hastahane bi- Hububat, pamuk ve bilhassa tü-
nası bu sene bitirilecektir. Bütün tün, yaş ve kuru meyve vilaye
medeni tesisatı ihtiva eden bu mu- tin başlıca servet kaynaklıarından
azzam bina hususi muhasebeye: dır. Son senelerde kuru ka.\•sı, ii-
200.000 liraya mal olacaktır. züm, fıstık her tarafta raibet ka-

1\ierkez, Adıy.aman, Besni ka- Zalldığındnn istihsalfit günden gü
zalarında trnhom hastaneleri var- ne artmaktadır. 
dır. Merkezde do2'um ve çocuk ba 1 :Malatya Bez ve lplik Fabrika la 

rı Türk Anonim şirketinin, Malat. 
yada kurmakta olduğu büyük men 
sucat fabrikası inşaatının mühim 
bir kısmı bitmiş gibidir, fabrika, 
Malatyanın ziroat ve sanayi ha
yatında mühim inkişaflar yarata 
caktır. 

Cemiyetler: 

Vilfıyetin be.~ kazasuıda parti 
te~ki!Utı, Merkez, Adıyaman, A
rapkirde birer halkevi, bütün ka
zalarda çocuk esirgeme kurumu, 
merkezde spor bölgesi ve bölgeye 
bağlı olarak federe edilmiş Fırat 
ve Derme spor adlaıında iki spor 
kliibü vard1r. :ı..t1t9'Mt ~---

c rn~nasız bir harekettir. ....,.... - ~ • • - - - - --- -T- -- • ·- - 'Ji -- - - ---., - --

Moskova gaz!!tesinin mütale - mızda bulacaksınız 
cıa tenvırtu yapuıa uı. ............ ~- ·-· -

virata sarf edilen para yabancı cep 
leri doldururdu. a~ına göre, Türkiye Cumhuriyeti- " 

~ın ınilli istiklali tehdit karşısın- Dün yaptığımız ilavede yersizlikten ve elimize geç vasıl 
ad~. olmasından dolayı bazı vilayetlerimizden bahsedememiştik. Bu 

de 
1 

u tehdit de, bittabi, Fa.şist vilayetlerimizi her gUn sıra ile okuyuculerımıza sunacağız. 
v etıerd,en gelmektedir. Bu dev-

letler Strat .. k . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. ~ı va~ydıhamma~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Binaenaleyh bize bayram için
de bayram yapmak vesilesini lia
zırlamıf olanlan bir k;re daha 
tebrik ederiz. 

A. C. 

lnkarada Büyük 
atla Kutlandı 

• • 

ramı açıf aöylevlDl veriyor. Solda Ankarah 
il alkıılanaa nutkunu okurkea 

sı•l baya• 

· hınca hınç dolu. Herkes sahaya 

iiyor. Merasim ancak öğleden 
nra yapılacaiı halde şimdiden 
i, güzel bir yer kapabilmek için 
Leta yekdiğerlerlyle yarış ederce 
rıe koşuşuyorlar.. Merasim ve 
smi geçit sahası erkenden doldu. 
~hrin jçinde hemen kimse kalma
.. Herkes bütün Ankara burada. 
atta memleketin dört bir köşesin 
en gelen binlerce meraklı ;vatan
nş da onların arasında. 

Resmi merasim saat 13 te Mec
s reisi Abdülhalik Rendanın, zi
arctleri kabul etmesiyle başladı. 
k olarak umum erkanı harp reisi 
[areşal F evzi Çakmakla Başvekil 
eHll Bayar birlikte geldiler. Bun-

.arı takiben vekiller, sayla vlar ve 
Aııkarnda bulnnan 9 kişilik Hatay 
heyeti ve kor diplomatiğin ziyaret 
leri ka lıul edildi. 

Merasim saat 13,5 ta nihnyet
lendi. Saat 13,45 te general Ka
zım ve Ali Çetinkaya sahaya gel
diler, onları takiben diier vekiller 

saylavlar ve kor diplomatik d• 
kendilerine ayrılmış olan tribün• 
deki yerler:lni ftgal ettiler. 

Tam 14 te Başvekil Celal Ba• 
yar da ~ahayı teşrif etti. Davetlf• 
lere ikram olunan kahvelerin içil• 

meslni müteakip 14,20 de Cumhuı 
Ba~kanlığı flarmonlk orkestra81. 
tar~fından çalınan İstiklal mar,,ı 
il& merasime başlandı. Ve saat 211 
te Cumhur Başkanımız, Ulu Önde-. 
rimiz AtaUiı'kiln kahraman ordu· 
muza hitap eden mesajı Başvekil 
Celal Bayar tarafından okunarak 
pek çok alkı~landı. Atatilrkün bu 
kıymetli mesajını aynen veriyo· 
rum: 

Atamızın mesajı 
"Zaferleri ve mazisi insan ta• 

rihi ile başlıyan, ~ zaman zafeıf 
le beraber medeniyet nurlarını ta• 
şıyan kahraman Türk ordusu, 

l\Iemleketini en buhranlı Ti 

mü:;;kül anlarda zulümden, fellkt& 
ve musibetlerden ve düşman i.U.. 

(Sonu 7 mi ~yfacla) 
1 
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YENISABAH 29 TEŞRiNiEVVEL 1938 

6ayfa: 14 (Yeni Sabah) ın 15 inci yıl iliTesı 29 TetrinicTTe! 19311 

OR u 
Onbeş yılda sosyal kalkınma, 

ve köy meseleleri 

. r 
ıma 

Neler Yapıldı 
15 Yıl içinde Pek Çok işler Başar· 

dık Yapılanla Övünebiliriz 
Baıtarah 2 inci aayfada 

türlü evsaf itibariyle en asri ve mü
tekllmil bir tarzda lllyık bir tarzda 
ye~liyorlar. 

Ordu gaz ve gazdan korunma iş
lerinde de IAzımgelen tedbirleri al
mış, (1937) yılındanberi bir (gaz 
komutanlığı) kurulmuş ve bu su · 
retle gaz harplerine ve gazdan ko
runma işlerine ait bütün umurun 

bir elden çevrilmesi mümkün kılın· 
mıştır. Bu teşekkül yalnız ordunun 
gaz işlerile değil, bütün memleketin 
gazden korunma işlerile de alaka -
dardır. 

Nafıa işlerinde Nafıa Vekii.Ieti 

dat, tzmir - Kasaba ve temdidi, J 

dın ve Şark Demiryolları artık 
Jet Demiryollan şebekesine kav; 
mıştır. Yurdumuzda ancak ecıı 

hattı olarak Çobanbeyli-NusaYb 
hudut demiryolu kalmış ve De~ 

demiryollarırun işletmekte old 
hatların uzunluğu (6700) kilo 
reyi geçmiştir. 

Yurtta iktisat sahasında a 
dev adımları sayılamıyacak k&. 
çoktur. Ticaret filomuz (8) 
artmış, birçok yeni fabrikalar 
kombinalar kurulmuş ve kurul 
ta bulunmuştur. Büyük sanayi 
kıınından yapılan işler gözönilDe 
tirilecek olursa bunların (15) 

Ordunun uın11mi maıızara11 

ı Atatürkün (Demiryolu, memleke -
tin, toptan, tüfekten daha mühim 
bir emniyet silii.hıdır) Vecizesini 
kendine düstur edinmiş ve o yolda 
çalışmıştır. 

ye sığdırılmış olmasına hayret 
memek mümkün olamaz. Kara 
teki muazzam demir ve çelik fab 
mız da tamamlandıktan sonra 9 

Ti1rkiye Cümhuriyeti ihtiyaçla 

'.I'ürldyQfn lielli başlı ihraç mer
ike:zJerinden birisi olan Orduda, 
cumhuriyetin 15 yıllık başarılarını 
dört sınıfta hülii.sa etmek mfun
,kilndür.. 

Soayal kalkınma: 
Sosyal ka.llonmanın tek dayan 

CASJ. killtürdür. Cumhuriyette11 
'tıvvel Orduda, bütün vilayet için. 
de yalnız dört rüştiye ve beş sınıf
lı bir idadi mektebi mevcuttu. Öğ
retmen sayısı 7, talebe sayısı 300 
kadardı. Bugün Orduda 72 ilk 
okul, birisi merkezde diğeri Ünye
de olmak üzere 2 orta okul vardır. 
Öğretmen sayı'll 100 ü talebe sayı 
ı on bini a~ındır.Bunlardanbaşka 
Ulus okullarının okuma yazma bel 
!ettiği vıatandaşlann sayısı 566( 
kadın 14736 qkek olmak üz~ 
20396 dır. 

Orduda dört halkevi vardır. 

Ordu ha.lkevi 932, Ünye halkevı 
934, Fatsa T& Vona halkevleri de 
937 de kurulmuşlardır. Çatıları 

altında şimdiye kadar bütün Ordu 
nüfusunun birkaç kere toplandığı 
bu mukaddes ocaklarda üzerine 
vazife almış faal üyelerin sayısı 

1589 dur. 
Cumhuriyet halk partisi ilyön

kurul başkruılığı halkevlerinin ça
lışmasını daha şümullü ve verimli 
kılmak için bütün köyleri mintaka 
Jarındaki halk evleriyle sıkı temas 
halinde bulundurmaktadır. 

Ordu halkevi "osyal yardım şu
besi bu 8eneki bütçesiyle bir de dis 
panser tesisine girişmiş bulunuyor. 

Şehir ve kasabaların imarı: 
Cumhuriyet devrinde şehir ve 

kasabalarda başarılan işl;;rden ba 
zıları aşağıdadır: 

Orduda: Elektrik, su, park, 
mezbaha. Onyede: (Kaza) elekt-
rik, mezbaha. 

Bunlardan bilhassa Orduda 
elektrik ve •u te·io;atı Karadeniz
de eşsizdir. 

Yollar: 
Ordu vapur u~raiiı r>lnı k !)ah 

tfyarlığını İç An:•do!uy:ı asırlarca 
tı>lsı•g kalmak ıdlıi çok acı bir şe-

kilde ödemiştir. Ancak cumhuri
yet devrinde kıa.vu~uğu kara yolu
na 1923 denberi 1,5 milyon lira 
harcamıştır. 

Bir köprü veya menfez geçil-
~ 

hemen hemen hepsini öz yurd 
tedarik edebilecek bir hale ge 
olacaktır (15) yıllık CUmhuriyel 
jiminin Türke ve Türk yurdun• 
min ettiği başarıları pek nakıS 
surette saymak bile sütunlarca 
tutuyor. 

CUmhuriyet ilan edildiği zaman 
memlekette ceman yekOn ( 4087) 
kilometre uzunluğunda demiryolu 
vardı ve bunların hepsi de yabancı 
malı idi. Cümhuriyet idaresi işe b~ 
!ayınca (1927) den (1938) yılına 

kadar (15) senede Türk parası, 

Türk bilgisi ve Türk gücü ile (2976) 

1 
kilometrelik demiryolu yapmıştır. 
Bu yeni yapılan çelik yollardan baş
ka Erzincıı.ndan Erzuruma kadar 

Evet, muhakak ki, (15) yıl i~· 
çok ve büyük işler başardık ve 
işlerden dolayı iftihar duyın 

göğsümüzü kabartmakta haklll 

Orduya böyle au retlrildi 

mek mecburiyeti bulunan Ordu ka 
ra yollarını hususi muhasebe büt
çeleriyle başarmağa imkan olma
dığı besbellidir. Fakıat bu haki
kati görmek, derdi gidermeğe kA
fi değildir. Halk ve hükO.:net eı
birlij::i yaparak bu ihtiyacı gider 
mektedir. Metotlu bir çalışma ile 
ilk önce, açılması en zor olan Çam 
başı yolu yapılm1şt1r. 40 kilomet
relik ve ağ>aç gibi dimdik Çamba.<jı 
y:ıylalanna açılan bu yol münluuıı 
ran cumhuriyetin eseridir. 1 

Köyler: ı 
Ordunun 283054 nüfusundan 

262712 si köylerde uturur. Yila
yet içinde köy kanunu tatbik e.di-• 
len köylerin sayısı 512 dir. Blltün 
köylerin her yılki çalışmaları birİ 
programa bağl<rnmıştır. Köylüleıi 
m'z programdaki esasl~ra uygun 
olarak köylerini kalkıııdırmıya sa-1 
va~ıyorlar. Hayvanlarını tıoı-..Jı için; 
damıılıklar getirtiyor, muhıar uda/ 
!arı, konuk cvlerı kuruyor,ar. Köy
de yaııchıcak her türıü yapı sıkıl 
bir inşa clliiplilli a.lt.ına :dııı~. 1 

(210) kilometrelik demiryolu gü -
zergii.hı ile Diyarbııkırdan lrak ve 

İran hudutlarımıza uzatmakta bu
lunduğumuz demiryollarımızın(155) 

kilometrelik kısmı üzerinde ·geceli 
gündüzlü çalışılmaktadır. Bir ta -
raftan yurt yeni çelik ağlarla· örü
lürken yabancıların elinde bulunan 

demiryolları da satın alınarak mil-

11Jeştirildi: Bu~ün Anadolu - Bağ-

Ancak yaptıklarımızla övUıı·~ 
ken yapacak daha birçok şeyle 
olduğunu da unutmuyoruz. Ve 
yük Şefin (Durmak gerileme~ 
vecizesini candan kavramış b 
nuyoruz. 

Aziz okuyucu! Cümhuri 
(15) inci yıldönümü bayramın 
lu olsun. 

Ahmet Cemalettin Sal"ll 

Seyh an 
• ..... 1 

Seyhan Nüfusunun 
. Fazlası Okuma 

Yarısında 

Yazma Bilir 

Adana Seyhan Kıyısı 

Anafarlalar caddesi 10 No. Tef efon : 1287 
Telgraf adresi: Elektron - lstanbul, Telefon : 41460 1 Telgraf adresi : Elektrofen - Ankara 
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3 
KURUŞ 

Cumhuriyet Bayramı Sevinç~e Kutlulandı 

~9 re,riniev.el 1938 (Yeni Sabah) m ıs inci yıl ilavesi Sayfa: ıs 

SINO 1 kirdağ 

Trakyanın 
Bir Köşesi 

l<aradenizin Orta 
Kurulan Mağrur ve 

Tarihi Bir Şeb· r --
• 
ın 

Tekirdağın Nüfusu Az Zamanda 
Çok Yükselmiştir s;,;;,P Yavaş Yavaş Bir Sanayi 

Merkezi Haline Gelmektedir 
~Sinop vilayetinde 15 yıllık eum 
~ret devrinde cumhuriyetin f ey 
et eserlerinden olmak üzere vila
btıtçesinden kiirgir altı muaz-

( ~ektep .binası yapılmış halen 
2 .. );._ 

ı~ 0~cetmen 100 mektep mevcut 
ll bunlarda kız erkek (6000) 

r çocuk ilk tahsilde (400) ka
R'en-ç te orta. mekteptedir. 
~evlet bütçesinden Boyabatta 
ile. VI) büyük bir hükfu:net kona 
tapıldığı gibi Sinopta halk tara
~ an kArgir bir jandarma daire
a pıınıış Sinop ve Aya.ncık bele-

Boyabatta çeltik fabrikası en 
modern bir şekilde yapıldığı gibi 
kasabalarımızda fenni mezbaha
lar da yapılmıştn-. 

Sıhhat bakımından Sinopta 50 
yataklı bir hastane, 3 doktor bir 
operatör olduğu gibi kazalarda 
birer dispanser ve doktor mevcut
tur. 

Ayancıkta vücude getirilmiş o
lan kereste fabriıknsı cidden görül 1 
meie layık en 'bilyük ve mfihim bir l ........ ,..,__--~-......"~----~-...._~"'-----::.:..:..:..~:._.__.__..___~~~.:_..i.;:~J 
eserdir. Dağdan ağaçlar h1tvai 
ha.tla. &'elir ve bazı su havuzlann-

Tekirdağm denızden ~ôrünüşü 

Saltanat yıllarında sönUk bir ka- ve 14095 ö.. m . 0 l 
saba olan Tek.irdağ, Cümhuriyetin Cümhuriye:e on~ a~~kJ:~ır. 
kurtarıcı ve yükseltici elile bugün ldrdağında yeniden (92) okul ~ 
Marmara kıyılarında bir ~dız gi- mıştır ıı· . . yap bi 

1 
tır - · ım ımarı ıçin vilayet ve be 

:ı-akyamış G. .. d .. lediye el birliğile çalışmaktadır. Şeh 
anın uney ogusunu ve rin haritası yaptırılmış ve §ehir p2& 

Mnrmnranın kuzey batısı kıyılannı m da münakasa ak 
kaplıyan Tekirdağ günden güne in- . • Y onulmak Uz.ere. 
kişa.f etmekte vı1ayetin iktisadi . dırıl. Yeakni bınalar bu plana göre ya., 

. . . • • ın- P ac ve Tekirdağ modern bir §e-
kışafı ve ıçtimaı tekamülü için ge • hir halini alacaktır 
rckli tedbirler nlınmaktadır. Dar so Sahil ke da • ·'--'lj,- • k kl · 1 · · narın yapumıuu.~ olan 

a ar genış etilmış, anacaddeler stadyomun inşaatı sıkı bit tut\lDl • 
parke 01nrak yapılmış ve r;ehrin da ilerlemek~ 

çarşısına bir şekil veriJmiştir. Halkevf: 
. Trak~ ye~fuı~. ihracat iskele- Kurulduğu gündenberi yurttaş ı 

~iaohua amuat Muzaruı 

~ olan Tekirdng, Türkiye ihracat Iann §Uurlu faaliyetine sahne ol · 
~anları arasında da ~ç~cU mev- mayı gaye bilen Halkevi Tekirda : 
kii. almakta ve yakın bir ıstikbalde ğındaki gençlik hareketlerile akın 
mükemmel bir transit merkezi ol • dan ilgilenmektedir. Halkevin~ a -
mıya namzet bulunmaktadır. 926 lan lik.ılini'L: çı 

:kasa11alarım eleld:n'kla 
, etııı.if ve halk evleri aeali ai
~ tetirtmiş Gerzenin elektrik 
~aşla.mak üzeredir. 

P belediyem o.abayı :va
~orom&lt için mihani.ki ..,._ 
~ etmiş muntuam ~itfa 

\ -"'Meilitı yapm1f1:ır. .. 

da:rı geçer-eh elektrik :Kuvvetiyle yılında Tckirdağmın umumi üf .. po. ne haftanın muayyen 
1.:.. 

1 
n usu gunle.rınde meccani mıuıı.u. ı 

mA&.me ere !rndar ke.ndi kendine 117,957 kişi iken bugün ilim nüfu- pılmaktadır. ---ne er ya 
&ider. \ su 193,517 kişi olmutur. Vilayet Tekirdağuıda Haikspo Tekir 

Ba moazz:am eserler li sene b?.Jge.sinde. kilometre ba.şına 32 kişi dağspor ve Yılmazspor ~e Uç klü; 

aene tadar kısa bir zamanda ya.- duş~2~kted~ T . lrurulmuştur. Futbol. güreş, atıc • 
pı1:mış halkımıxı cumhuriyet r "i- .. ~ yılın eki.$ğında 59 okul, tizm Ye deniY.ciJik sporlarile alika-
-n.... a.. .. ı:r.ı.m an.. - 0J 92 ogr~en ve '848 öğrenici var- dar olan bu klü .... ı,...; .. (832) üv"""1 
- ~-'~ ken bı.şuı 120 okul, 250 öğretme.u bulunmaktadz. 1"""'4 ...... • ~.~ 

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

ve tnanasız bir harekettir. ~ ._. 1 • • .._ • • • .......... ·~·-·.. ...,_~_,. ___ --.1--
mızda bulacaksınız ::ı.ıoskova gazetesinin miıtale -

a~ına göre, Türkiye Cumhuriyeti
nın milli istiklali tehdit karşısın
dadır. 

.. 

da tenvırat yapuıroı ...... a~ıı· .... 4'-•• 

virata sarfedilen para yabancı cep 

leri doldururdu. 
Dün yaptığımız ilavede yersizlikten ve elimize geç vasıl 

olmasından dolayı bazı vilayetlerimizden bahsedememiştik. Bu 
vilayetlerimizi her glin sıra ile okuyuculuımıza sunacağız. d Bu tehdit de, bittabi, Faşist 

evJetıerden gelmek'tedir. Bu dev-
letıe St .. . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--•••••• 
. r r~~ıkvazıyebhamma~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Binaenaleyh bize bayram için
de bayram yapmak veıileıini Ha
zırlamıf olanları bir k;re daha 
tebrik ederiz. 

A. C. 

lnkarada Büyük 
atla Kutlandı 

' • 
• . . .. ., .. 

1' 

ramı açıf aöylevlal veriyor. Solda Ankaralı 
k alkıılanaa nutkunu okurken 

r hmca hınç dolu. Herkes sahaya 
diyor. Merasim ancak öğleden 
ınra yapılacaiı halde şimdiden 
·i, güzel blr yer kapabilmek için 
ieta yekdiğerleriyle yarı~ edel'ce 
ne koşuşuyorlar.. Merasim ve 
:ısmi geçit sahası erkenden doldu. 
ehrin içinde hemen kimse kalma
ı. Herkes bütün Ankara burada. -[atta memleketin dört bir köşesin 
en gelen binlerce meraklı Natan
aş da onların arasında. 

Resmi merasim saat 13 te Mec
is reisi Abdülhalik Rendanın, zi
·aretleri kabul etmesiyle başladı. 
lk olarak umum erkanı harp reisi 
\fareşal Fevzi Çakmakla Başvekil 
~clal Bayar birlikte geldiler. Bun-

ıarı takiben Yekillcr, saylavlar ve 
Ankarada bulunan 9 kişilik Hatay 
heyeti \'C kor diplomatiğin ziyaret 
leri kabul edildi. 

Merasim saat 13,5 ta nihayet
lendi. Saat 13,45 te general Ka
zım ve Ali Çetinkaya sahaya gel
diler, onları takibf'n diier vekiller 

saylavlar ve kor diplomatik d• 
kendilerine ayrılmış olan tribilll• 
deki yerlerini l~gal ettiler. 

Tam 14 te Başvekil Celal Ba• 
yar da sahayı te~rif etti. Davetli· 
lere ikrı&m olunan kahvelerin içil· 

me~lni müteakip 14,20 de Cumhuı 
Başkanlığı flarmonik orkestraıııı 
tarafından çalınan İstiklal marf( 
il& merasime başlandı. Ve saat 28 
te Cumhur Başkanımız, Ulu Önde-. 
ı·imiz Atatürkün kahraman ordu-

muza hitap eden mesajı BRşvckil 

Celal Bayar tarafından okunarak 
pek çok alkışlandı. Atatilrkün bıı 
kıymetli mesajını aynen veriyo· 
rum: 

Atamızın mesajı 
"Zaferleri ve mazisi insan t•• 

rihi ile başlıyan, her zaman zafe&' 
le bı>raber medeniyet nurlannı ta. 
~ıran kahraman Türk ordusu, 

Memleketini en buhranlı VI 

müşkül anlarda zulUmden, !ellk.a 
ve musibetlerden ve düşman iatl. 

(Sonu 7 nci qyfacla) 
1 
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YEN!SABAH 29 TEŞRiNiEVVEL 1938 

Sayfa: 16 (Yeni Sabah) m 15 inci yıl ili.vesi 29 Tefrİnİevvel ı93' 

TOKAT 

• 

Yenide- yapılacak olan Memleket hastahaneıi 

'• ali Faiz Erırun 

• ~:nlıuriyetin ilanından beri To -
kattıı. imar sahasında: 

A - Vilayet merkezinde Atatürk 
Anıtı, Parti binası, memleket has
tahanesi, Halkevi binası, sinema sa 
loı.u, orta mektep, elektrik tesisa
tı, fenni mezbaha, aygır deposu ve 
ziraat fidanlığı yapılmış ve bunla
ra ait cetvel ve fotoğraflar gönderil 
miııtir. 

B - Turhal nahiyesi merkezinde 

en son sistem bir şeker fabrikası bi.. 
tün tesisat ve müştemilatıyle birlik
te yapılmıştır. 

C - Zile, Erbaa, Niksar Kazala -
rında fenni mezbahalar ve Niksar 
kazasında elektrik tesisatı yapılmış 
tır. 

Ç - Vilayet merkezine ait (Kazo
vası) ile Erbaa kazasına Rit (Taşo
vası) nda Nafıa Vekaletince sula • 
ma tesisatı yapılmak üzere keşif ve 
projeleri hazırlanmış (Kazovası) is 
ka işi mii~akasaya konmuştur. 

D - Vilayet merkezi içme su tesi
satı (147) bin liraya müteahhide 1 

ihale edilmiş ve müteahhit işe başla 
mıştır. 

E - Altı nahiye merkezlerine ya
tılı ilk mektep binalan yapılmakta· 
dır. Birisinin inşaatı bitmiş ve mek 
tep açılmıştır. 

F - Kelkit çayı üzerinde betonaı 
me (Fadlı) köprüsü yapılmış ve di

ğer bütün geçitler tabiyeleri beton 
olmak üzere temin edilmiştir. 

G - Tokat - Turhal arasında şöse 
yapılmış ve Tokat bu suretle 48 ki

lometre mesafede bulunan Turhal 

istasyonuna vesaiti medeniye ile 
bağlanmıştır. Diğer kazalar yolları 

· da tamir edildiğinden bu yollar ü 7 

rinde kış, yazmüvasale kolaylık' 
devam etmektedir.. 

YOZGAT 
Yozgat on beş ,.nida her cephede 

inkişaflara mazhar olmüştur 
Cumhuriyetin feyizli ve kud

retli eli buraya da yetişince her 
bueağında bir yenilik göriinmeğe 

az zamanda çehresi tanın.ınıyacak 
derecede bir varlık ve blcyındırlıJı: 
eserleriyle beunmeğe bAş.ladı. 

Asırlara sığmıyan bu mevcudi
yeti sayabilmek için ciltler dolıı.su 
yazı, yazmak icap edeceği iç.in bi:ı 

bur.ada bir kL~mını arzedebiliyo
ruz: 

Yozgat merkezinde elektrik: 
Bu belde merkezi cumhuriyet 

devrine kadıar sönük birkaç fen& -
rin ışığı altında ölü bir hayat geÇ
rirkan cumhuriyet onu elektrik zi
yalanna boğmu.ştur. 

Hastahane: 
Evvelce bir doktorla idare edi

len beş yataklı bir dispanseri var
dı. Bunun yerine cumhuriyet onu 
Türkiyede bir eşi bulunmıy.an mo
dern bir hastahaneye kavuşturdu. 

Kültür itleri: 
- Yozgat Val!.I Feyzi Gilrt1 

Kültür sahasında da büyük ile- Hususi idare: 
ri adımlar atan Yozgadın ııwırke- Evvelce yüz bin lirayı ~ 
zinde beş ilk okul, yedi yüzü geçen yan hususi idarenin cumhuritti 
öğrenicisi bulunan lisemizde cum- rinde varidatı inkişaf etmiŞ(J• 
hıırivet yavrularına marifet umu- de (143.235). 1_927 de (2!!0• 

Yozgat &,>oNularıadaa bir gwup 

1931 de(300500), 935 t.e(46l 
ve 1938 de ise (682625) 

ha- · çıkını.ştır. Ve bittabi bµ ıı:s 
nişliyen bütçe ile o nisbette 
lekete müfit eserler verntlşU 

Göçmen ıiyaıeti: . 
Cumhuriyetin en veriınl' 

rinden biri de memlekette 
miktarını arttırmak kudret 
vet membalarıııı çoğaltmal< 
daki ~iyaseti olmuştur. 

ru vermektedir. 
Spor hareketleri: 
Yozgat gençliğine can ve 

,-at veren bir teşkilat ta spor ola
.aktır. Yüzlerce ge~ futbol, atı
cılık, ciritçilik, volespit şubelerin
de çalıştıkları gibi ahiren kayak 
sporculuğunıa. da ehemmiyet ver
miş ve bir mütehasdısııı ifadesine 
&"lire Türkiyede en münasip kayak 
yerlerinden biri olan Yozıı-at çam
lığından şehre inen sahada geçen 
se.ne kayak talimleri yapılmı~tır. 

Vali ve hükumet konakları: 
Şimdiye kadar bir hükumet YP 

bir valı konağından mahru·ıı olan 
Yozgat viliiyeti cumhuriyet ck,•
rinde bu nimetlere kavu~lu. Va
li konağı (40000) liraya ihalf' <'· 

dilmiş ve yakında n<aatı lıitnıek 

üzere bulun,ıu•tur. HııKümet ko
ıağı da ihal-. edilmek üzer~dir. 

Atatürkün Türkiyesinde 
mak bahtiyarlığ•na erişr!l 

can atan birçok vatanda~lı 
raklarımıza gclcliklcrindeıı ' 
ren "ıcak bir kucak bulmM1' 

1 
Yozgada Romaı 1.daıı 0 

ı;, r 1 landaıı ve~air hallı.'! . .ıt 
le'l trk<laşlarınıızın , ekll11 r' 
hu ıe de ( .HJOR) ııııfııstul'· 

•onra gelen bir mıkt,,rınd 9 

'ııiıı evleri yapılmıs hav,·•0 

rtl veriJ.ıni.ttir. 

Anafarlalar caddesi 10 No. Telefon : 1287 
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GÜNDELiK SiYASi HALK GAZl!!TESI 

Peata ittiuci-.aa s irnaeait •••• KURUŞ 
Jelı:etler l~la 21, 14, 7.1 T• 4 lira. 

Cumhuriyet Bayramı Sevinç~e Kutlulandı 

latanbuıda yapılan merasinı· 

den intibalar: Yukarıda aolda ka~ 
raman aakerlerimiz ceçit resmin· 
de, aaida vali, latanbul komutanı 
ve amiral Şükrü Okan Şeref tribü. 
nünde, ortada Cumhuriyet abidesi 
ne konulan çelenkler, ataiıda sol
da bahriyeliler geçit reaminde, 
aağda geçit reaminde ağır topları• 
mız. 

(İstanbulda yapılan merasim 
hakkındaki tafsilat 7 inci sayıfn. 

· mızdadır.) 

Sovyet Gazetesinin BayTam Ankarada Büyük 
y··rkiye H~kkındaki Tezahüratla Kutlandı 

• 
• 

Yanlış Mütaleal arı 

• MoıkovaCla çıkan Journal de 1 deleri :itibarile kendilerini celbe-
Moacoue' den naklen peraembe den Türkiye hakkında bazı ta.sav 
.ıilnkü .sayıuu:r.da intifar eden. ma- vurlara düşmüşlerdir. 'rürkiyeyi 
kale pek tabii olarak dikkati cel- kendi harp aayelerine hizmet e'" 

Jetler, Türkiyeye karşı şantaj ya
pıy.orlar, Türkiyeyi-"'tebdit cdiyorı
lar, her türlü politik kombinezon· 

., .. 

~ · · s · · • v- (Sonu 3 üncü sayfada) 
tmıttır. ovyetler Birliğınde ın- tirmek istemektedirler. Fa~ist dev 

tifa.r eden ca:r.etelerin hep reami Hüaeyin Cahid YALÇIN 
lnakamların ilhamına tabi olduk- •• ••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ı .. r, dü.fünülüne, n~rettikleri ya- :- , 'lu o·· n _Jer Atatürkün l·stanbul ··~=. 
Satda Dahiliye Veklll bayramı açıf al>ylevinl veri1or. Solda A.Dkarah ıul baya• 

çok alkıılanaD nutkunu okurken 

a:ıla.rın derin bir alika ile kartı- ! u j aj lanrn.uı tabii cörülür. 5 G ı i Ankara, 29 (Hususi • telefon-ı 
Bu makalenin satırları altın- 5 azeteci erine Teşekkürleri i. la) - Bugün bütün Ankarada da-

daki manalar gözden kaçamıya. _ ! : ha sabahın ilk ışıklandığı anlar-
cak derecede aşikaı-dır. Rundan İ B : dan itibaren hareket ve canlılık 
dolayıdır ki, bizde nahoş bir hay- . aauı kurumunun toelant11ı münaaebctile Atatürke çekilen !. başladı. Bütün sokaklar, cadde-
r tazım telr~afına, büyük ônder baaın kurumu baıkanı Hakkı Tarık ""~~~~~AA./'AAA.f'.A.f'o.A.l'.A."-A-~ 
et uyandırmaktan geri kalmamış- Uı nııtaaıle aıatıdaki cevabı aöndermiılerdir : İ V'VvvvvvvV'Vvv-v._;..Aj..Aj.JJ,,>Jo..A'-AA.A; 

tır. Bu yazılar Almanya ile son B K • ! HER SABA H Yaptığımız kredi anlaşmn~ından a~ın urumunun toplantı•• münaıebetile göaterilen duygular- i 
~loskovada duyulan infialin bilii- dan mutehasaia oldum. Teıekkür ederim : Bol bol yakalım 
1htiyar taşması mahivetini haiz - K. ATA TÜRK E dir Al ·ı •r·· ·k. (Y ._ • Bu ıeneki bayramımızda yapı-

. manya ı e ur ·ıye arasın- • üıuek Şcfıo gönderilen diğer telgraflar üçüncü aayf amızdadır) : 
d• muayyen bir çerçeve dahilinde ·~.. ! lan l•nvirah ıördükçe iki kath 
vuk · •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• • • memnun oluyoru·• Evvela· y:: .. d ua gelen bır anlaşmanın ?l'.los- ........... • .............................. .... ~ e 
kovad b". l f k 

1 
doksanı çok muvRffak olmut ı~ık-

a oy e cna ·arşı anması ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--•••••••• ne k d · · •••••••••••••••••••••••••••••••" ••• tan sanat eserleri seyrettig~ imiz 
a ar yersız ıse onun hakkın-~a bir takım mualıazekiirane tef- Yurdumuzun bu güzel için, sonra da bu tenvirata verdi-sırler 

1 

k lk ğimiz paranın hükumet hazinesine 

d 
e ve ihtar ara a ışılması s h kö e · d 15 ld a onuan daha fazla Hızumuz ey an • Ş sın e yı a yapı- aktığanı bildiğimi?: için. 

Ve manasız bir harekettir. • lan işleri beşİnCİ sayfa• Bundan evvelki bayramlarda 
Moskova gazetesinin mütale • da tenvirat yapılırdı. Lakin bu ten-

a mızda bulacaksınız · f d'I ?ına göre, Türkiye Cumhuriyeti- vırata sar e ı en para yabancı cep 

~~~.~illi islikliili tehdit karşısın- Dün yaptığımız iliivede yersizlikten ve elimize geç v:..ıl teri doldururdu. 
B . olmasından dolayı bazı viliyetlerimizden bahsedememiştik Bu Binaenaleyh b;ze bayram için-

devle~le~~.~tg:ı~.~~~~~~ B:~~:~ viliyetlerimizi her glbı sıra ile okuyucul•rımıza sunacağız: ~;1~:;;.•::,,~::'kb~·~~::•i d.::.-~ 
l~tıer Stratejik vaziyeti ham mad- ........................................................................... _........ tebrik ederiz.. 

A. C. 

ler hınca hınç dolu. Herkes sahaya 
gidiyor. Merasim ancak öğleden 
sonra yapılacaiı halde şimdiden 
iyi, güzel bir yer kapabilmek için 
adeta yekdiğerleriyle yarış ederce 
sine koşuşuyorlar.. Merasim ve 
resmi geçit sahası erkenden doldu. 
Şehrin içinde hemen kimse kalma
dı. Herkes blitün Ankara burada. . 
Hatta memleketin dört bir köşesin 
den gelen binlerce meraklı ;vatan
daş da onların arasında. 

Resmi merasim saat 13 te Mec
lis ı·eisi Abdülhalik Rendanın, zi
yaretleri kabul etmesiyle başladı. 
İlk olarak umum .erkanı harp reisi 
l\larcşal Fevzi Çakmakla Başvekil 
Celal Bayar birlikte geldiler. Bun-

ları takiben vekiller, saylavlar ve 
Ankarada bulunan 9 kişilik Hatay 
heyeti ve kor diplomatiğin ziyaret 
leri kabul edildi. 

Merasim saat 13,5 ta ııihavet
lendi. Saat 13,45 te gcnerai Ka
zım ve Ali Çetinkaya sahaya gel
diler, onları takiben diier vekiller 

saylavlar ve kor diplomatik d• 
kendilerine ayrılm~ olan tribün
deki yerlerini işgal ettiler. 

Tam 14 te Başvekil Celı\l Bac 
yar da sahayı te~rif etti. Davetli• 
lere ikram olunan kahvelerin içil• 

mesini müteakip 14,20 de Cumhm 
Başkanlığı flarmonik orkestrası 
tarafından çalınan İstiklal marfll 
il& merasime başlandı. Ve saat 28 
te Cumhur Başkanımız, Ulu Önde-. 
rimiz Atatilrkün kahraman ordu-

muza hitap eden mesajı Başvekil 
Ceial Bayın tarafından okunarak 
pek çok alkışlandı. Atatilrkün bu 
kıymetli mesajını aynen veriyo
rum: 

Atamızın mesajı 
"Zafeı·leri ve mazisi insan ta• 

rihi ile başlıyan, h1'r zaman zaf e&f. 
le beraber medeniyet nurlarını t&• 
şıyan kahraman Türk ordusu, 

Memleketini en buhranlı ve 
müşkül anlarda zulUmden, fellk.a 
ve musibetlerden v& d~man ittle 

(Sonu 7 nci -.yfada) 1 



Sayfa: 2 

ABDÜLHAMIDIN 

CiNCi HOCASI 
YAZAN SÜLEYMAN TEVFİK 

-8- miye başladılar. Padi.,ahn her gün 
sureti haktan görünerek : 

YENlSABAlt 

Talimatnamesi 
Değiştiriliyor 

1 Okuıucularımız 
Diyor ki 

' 

Hastanesinin 
Faaliyeti 

30 TEŞRiNiEVVEL 1938 

Y!NI 

J0[r~.:;IS"'A BA"H lfüij(:r] 
RADYO 

ANKARA 
30 B. Tetrin 1938 Pazar 

Şeyh Ebulhüda efendi, yukarda 
yazdığım gibi Abdillhamidc çatıp 

Saray §eyhi olunca ilk işi, aylarca 
Babı Meşihata gidip geldiği, bu ka
dar çalıştığı halde kendisi için ala
madığı Halep Nakibüleşraf kayma
kamlığı, vazifesini babasına ver
dirmek oldu. O zaman Şeyhülislam 
bulunan üryani zade Esat Efendiye 
bu husus için gönderdiği adam, ta
yin emrini beraber getirdi. 

- Efendimiz! Halk sizden mem
nun değil. Büyük ve küçük birader
lerinizin taraftarları, mensupları 

gece ve gündüz durmayıp aleyhiniz 
de çalışıyorlar, bin türlü yalan uy
durup tezvirat yapıyorlar. Maazal
lah Efendimize kareı bir suikast va

Yeni talimatname ders yılı 110-

nuna kadar hazırlanmış olaca.lnır 

Denizhankın dikkatine: tki ayda yüz elli hastayı 

ve taburcu etti 

tedavi 

Saat 9,15 Anons ? muhtelif li· 
sanlarla, İstiklal marşı, 9,30 halk 
bankası mevzulu konferans "ban
ka tarafından, 9,15 müzik, 1 O Kı· 
zılay çalışmaları mevzulu konfe· 
raııs "kurum tarafından,. 10,15 
müzik - pliik, 11 imparatorluk ve 
cumhuriyet gümrükler mevzulu 
konferans, "gümrük ve inhisarlar 
vekaleti tarafından,. 11,15 muzik 
"operet seleksiyon- plak,. 11,30 
köy kalkınmasında zirant mevzu
lu konferans '.Ziraat vekaleti tara 
fından., 11,45 müzik - plak, 12 be
lediyeler bankası mevzulu konfe
rans "banka tarafından., 12,15 mü 
zik - şarkılar, plak, 13 haberler. 
13,30 Sümerbank mevzulu konfe
rans "banka tarafından., 13.45 
müzik "karışık program, plak .. 
14,30 C. H. P. nin ulusal eğitiın 

programı "kültür bakanlığı tnra
fından., 14,45 müzik "halk türkil
leri, ~arkıları, plak,. 15 miilkiye 
roeyzulu konferans "llI. l\I. vekale
ti tarafından,. 15,15 müzik "güzel 
sesler, p!lk,. 15,30 gaz ma~keleri 
mevzulu konferans "M. l\I. vekale
ti tarafından., 15,45 radyo evi ve 
Etimesut istasyonunun açılış töre
ni anons açılış törenini bekleyiş, 

16 açılış töreni, lB müzik "fantar.. 
18,15 nüfus işlerinin ehemmiyeti 
mevzulu konferans "dahiliye \'e
kiileti tarafından., 18,30 müzik 
"dans,. 19 denizbnuk mevzulu kon 
ferans "banka tarafından., 19,15 
haberler ve arapça söylev, 19,30 
müzik "saz eserleri, semai ve ~ar· 
kıları,. 20 Türk harf inkılabı mev· 
zulu konferans "kültür bakanlığı 
tarafından,. 20,15 müzik "Türk 
müziğinden seçilmiş parçalar 
"plak,. 20,30 milli bankacılık ve 
tasarruf işleri mevzulu konferans 
"iktısat vekaleti tarafından., 20.45 
müzik "plak,. 20,50 kaçakçılık ve 
zararları mevzulu konferans "güın 
rük ve inhisarlar \•ekaleti tarafın· 
dan., 21 Bayan :1.Iağda Tagliyefero 
konseri: 

En adi bir işin çıkarılması için 
haftalarca ve belki aylarca gidip 
gelmek, uğraşmak, yalvarıp yakar
mak ıazım olan Şeyhülislam daire
sinden bu emrin bir saat zarfında 
yazılıp verilmesi Şeyh Efendinin, sa 
raya çatmakla imzanmış olduğu nü 
fuz ve ehemmiyetin derecesini gös
terir. 
Herkes hünkarın yeni şeyhine çat 

mak, hoş görünmek ve o sayede bir 
külah kapmak hevesine düşmiiştü, 
Vükela, valiler, mutasarrıflar, bü -
tün memurlar onu memnun etmek 
için adeta yarışa çıkmışlardı. Bu 
cümleden olarak Halepteki refa! 
tekkelerinin en fazla vakfı ve iradı 
olanının meşihati, vilfıyet evkaf ida
resi tarafından babası Şeyh Ha.san 
Efendiye tevcih olundu. Bunun ü

zerine Şeyh Hasan Efendi ve ailesi 
Han Şeyhun köyünü bırakarak Ha
lebe geldiler. Geçinmek için köy, 
köy, harman harman dolaşarak za
hire toplamak, ve hediye ve adak 
beklemek ihtiyacından kurtuldu -
lar. 

Saray Şeyhi ünvanile Yıldız sa
rayına yerleştiğinden itibaren bir 
sene sonuna kadar yalnız Padişaha 
gizli gizli ders vermekle, kiih Haz -
reli Peygamber ve kiih Seyit Ah
mcdülrüfai tarafından vekllete akıl 
hocalığı edip hattıhareket tayin et
mekle iktifa eden, ekşiye tuzluya ka 
rı.şmıyan Şeyh etrafına toplanan 
bir<;ok dalkavukların, ondan yar -
dım görmek, bir fayda elde etmek 
için tstanbula koşan Halepli, Şam
lı, Mısırlı menfaatperestleri telkin 
ve teşvikleri ile baştan çıkmış, üstü 
ne hiç gerekmiyen, kendisine ufak 
bir suretle bile ilagisi olamıyan iş
lere burnunu sokmıya, adamları, 

mensupları i~in devletdairelerini tav 
siyelere boğmıya başlamıştı. 

En ziyade ve sıksık müracaat et
tiği Şeyhülislamlık, Dahiliye, Maa
rif ve Evkafı hümayun Nezaretle
ri ile rüsumat ve şehremanetleri idi. 
Birçok adamlarını, mutasarrıf, kay 
makam, Kadı ve evkaf Müdürü ta
yin ettirdi. Bir hayli Araplara, hu
susile Halepli ve MısırWara rütbe
ler, nişanlar verdirdi. Babasile be -
raber Halepte bulunan küçük kar
deşi Abdürrezzak Efendiyi tstan -
bula getirterek Meclisi Kebiri Ma
arife aza yaptırdı. Cemiyeti rüsu -
miye, Maarif Nezareti Meclisi ke
biri, basılacak kitap ve eserleri san
sür ederek izin vermek vazifeı;ile 

iştigal eden encümen teftiş ve mu
ayene ve Şehremaneti meclisi gibi 
parası çok, işi yok, aylığı peşin da
irelerin bir ka~ar adamı iıza ve me
mur idi. 

Padişaha gizli gizli \'enli;;i hllilu 
si derslerin tesirı sarayda da gö.rül
miye başlamı~tı. Abdülhamit durup 
dururken akıl ve fikre gelmiyen biz 
takım emirler veriyor, saray erka
nının işlerini altilst ediyordu. 

Sarayda Şeyhi çekemiycnleriıı en 
büyllğii başkatip Seit Paşa (1) lJ;_ 
Sırasını dilşilrdükçe Hünkara Şeyh 
ten ~kayct ediyor, fakat Abd::;~.~- J 

mit bu şikayetlere ehemmjyct mr
miyordu. 

. - Padlşnhı korkutmıya başladılar -
Abdülhamit Padişah olduktan 

sonra bir müddet, vak;rlı vakit h: 
kimseye haber vermeden, ~ok kere 
kendi kullandığı iki atlı hiT araba ile 
yanımı. bendegill"1dan b:~in: (2) ve 
bir yaver alarak ~a'".'ftl:ı.n ~ıkar, 
kıllı Babı&liye, ki.11 ~er.ı.slı'er ı~µısı 
na ve killi Babı M,y;.b;.ı.c gider, Js -
tanbulun her tarafm..!.ı ı::~zer <lda
ıµrdı. 

Hünkarın böyb a~'i.lzın dev.tin; 
,tlip gitmesini, her iş& karışmasını, 
ötede beride gezip .foJıı.~'1.ıa;<uu hoş 

görmiyen vükelathn b:ızılın onu 
halktan lı:orkutmıya, <JaMyında J. a
palı bir hayat yaşatmıy~ lı arar 
vennlşierdi. Bıı Jı:aran tathik et -

ki ol 011nak ihtimali vardır. 
Gibi sözlerle onu korkutmıya, 

halktan soğutmıya, Padişah ile mil 
Jet arasına derin bir hendek kazmı
ya başladılar. Onlara yardım eden, 
Abdülhamidi .bu yalanlara inanmı
ya sev keden vakalar da vardı. Ali 
Suavi vaka.sı, hal' için Geliboluda 
bulunan Müşir Süleyman Paşanın 

(3) ~ğınlmasına mebusan meclisi 
tarafından karar verildiğine 

dair M ...... saylavı.... Efendi 
tarafından verilen jurnal (4) 
Evkaf ketebesinden ve yeni Osınan
War cemiyeti Azasından Aziz (5) Be 
yin Aksaraydaki evinde yapılmak
ta olan toplantının meydana çıka -
rılması gibi önemli ve telaşı mucip 
hadiseler hünkarın korkutulması

na pek çok yardım eden haller
dendi 

Kültür bakanlığı lise ve orta 
mektep imtihan talimatnamelerin
de yeniden değişiklikler yapmağa 
karar verdiği haber alınmıştır. 

Bilhassa lise bitirme imtihanını 

verenler üniversiteye girmek için 
ayrıca olgunluk namı alhnda bir 
imtihan daha geçirmiye meebur 
tutuluyorlar. Bu usuller tecrübe 
edilmek üzere tatbik s~hasına kon 
mustu. Tecriibenin istenildiği ka 
dar' iyi netice vermediği anlaşıl
maktadır. Bunun için Maarif ve-, 
kaletinde bir komisyon kurulacak- 1 
tır. KomL<yon esaslı tetkikat ya- ı 
pacak yeni bir imtihan şekli tesbit 
edecektir. Yeni usul önümüzdeki 
ders senesi sonunda liseyi bitire
cek talebelere tatbik olunacaktır. 
Komisyon mesaisini birkaç aya ka 
dar ikmal ederek hazırlıyacağı ta
limatnameyi vekalete arzedecek 
tir. Ayrıyeteıı hariçten lise mezu
nu olmak üzere imtihanlara işti

rak edecek olan igtekliler hakkın
da da yeni şekiller tesbit edileceı1'i 
haber alınmıştır. 

1296 (1880) senesi ortalarında 

Abdülhamide bir jurnal verilmiş 

Bunda Yıldız sarayındaki dairei hü 
mayunun altına bir varil dinamit 1 "''VV'VV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV~ 

konulduğu ve ansızın havaya uçuru
lacağı yazılıyordu. 

:. MÜTEFERRiK _ ~--
~ ' ... ... .... 

Bu jurnalin kimin tarafından ve 
rildiği anlaşılamamıştır. Çünkü jur Göçmeıı 
nal bir zarf içinde ve üstünde bü - • 
yük yazı ile: <Bunu bulan Allahaş. Naklıyatı 
kına Padişaha versin, çok mühim ve 1 

müstaceldir) yazılı olduğu halde ma Ô .. .. d ı.:· 1 200 b. "çmen 
beyin dairesinin merdivenlerinde numuz e ı Y~ . ın go 
bulunmuş ve Hünkara verilmişti. getırılecek ı 

Bunu alınca büyük · bir korku ve Bu sene Bulgaristan ve Roman 
telaşa dü•en padişah çehre. i ölü yadan getirilecek olan yirmi bin ' 
gibi sapsa;.ı olduğu halde, titriye tit göçmenin nakliyatına devam edile 
riye hemen bahçeye çıkmış, derhal cektir. Bu iş için tahsis edılen Va 
getirttiği amele vasıtasile etrafını tan ve Nazım vapurları yeni ~e
kazdırmıya başlamış ve bu kazma ferleri için hazırlıklarını t~ mam
işine bizzat ke~di•i nezaret ediyor ı lamışlardır. Bu •~fer~e Bulgar'.": 
muş. Biraz sonra a~ılan hendeğin tandan daha 30 bın goçmen getirı 
bir tarafında bir insanın geçeceği lecektir. Gelecek sene içinde göç 
genişlikte bir delik görülmüş, Pa- men nakliyatına daha büyük mik
dişah yanında bulunan en sadık a- yasta devam edili~rek Yugoslavya. 
damlarında inki kişiyi (6) derhal da dahil olmak iizere memleketi
bu tüneli tetkik etmiye memur et- mize 200 bin göçmen getirilecek-
miş. tir. Bunun için Tuzladaki kamp- ı 

(Sonu var) )arda da yeni tertibat alınacaktır. 

(1) lllabe;ı-in ba.5kitibi olduğu 

gün bSli. rütbesini almış ve M se
nesinde ise mülkiye rütbelerinin en 
büyüğü olan vezaret ile Sait pafA 
olmnştn. 

(2) Ekseriya kahvecibatı Hunaar 
Malımut Efendiyi. 

(S) Bu jünıal üzerine Süleyman 
Paşa lstanbula ça,,o'fınlarak Babı se
raskeri Taşkışlasmda. (şimdiki Vni
versitenin Mercan yokuşu kapısı ta. 
ra.fında.ld bina) bir odada hapsedil
miş ve bilfilıara Bağdada nefyedil
mişti. Orada vefat etmiştir. 

( 4) Abdülhamide ilk verilen jur
nal bodur. Bu jürnalı verene kaydı 
hayat '3rli1e Hazinei hassadan kırk 
lira maaş tahsis olnnmu~ idi. 

(5) Ali Sua.i mk:ısı ve Aksaray 
Cemiyeti dolal,sile tstruıbulc'a top
lanıp Babı seraskeri T'.l~kı l:ı.sıoa 

doldurulan bin J;üsur a·l:ımın mu-

TORKAN BASMAN 
İlk kadın bukuk doktorumuz 

Üniversite hukuk. fa1<ültesinde 
yapılan doktora imtihanları neti
celenmiştir. İmtihan neticesinde 
geçen sene Roma hukuku asistan
lığı yapan ilk kadın hukukçumuz 
Türkan Basman hukuku hususiye 
doktorasıııı muvaffakıyetle vermiş 
tir. 

Kendisiyle beraber imtihana 
giren diğer bir namzet muvaffak j 
olamamıştır. Bu suretle ılk hukuk 
kadın doktoru üm·anını kazanan 
Türkan Basmanı tebrik ederiz. 1 

Terfi eden İnhisar memurları 1 
İnhisarlar vekaleti şehrimizde ı 

ki memur ve amiı·Ierdinden bazıia
rının maaşlarına zam yapmıştır. 

Ru memurlardan vazife dolayı;iy
le tn~racla bulunanların zamlan 
cumhuriyet bayramına :ı·et -..mek 
üzere kendilerine telırrafla b!ldi
ri!mi•tir. 1 t:ınbul inhis:ırln r bnş 1 

"Fahri Kurtulu~,. imıasile 

aldığımız bir mektupta denili
yor ki: 

Bir tesadüf beni ~1arakaz 

vapurpunun Mudanyaya ilk se
ferile seyahate mecbur etti. 

Vapurun temizliği, bize ilk 
sefer hahrası olarak verilen 
Marakoz etimolojisini bildiren 
karton çok hoş fakat bazı söy
mek istediğim ve tashihini bek
lediğim noktaları da yazmak 
mecburiyetindeyim. 

Saat 4 te İstanbul limanın
dan kaldırdığınız bir vapurda 
müşterilerinizP. bir yemek ver
miyorsunuz. Çay, sandviç, bun
lar zannederim ki yemek yeri
ni tutamaz .... 

Mudanyaya üç buçuk saatte 
geldik. Yağmur yağıyor. Göz 
gözü görmüyor. Kucağında ço
cukla bir annenin iskeleden çı

karken düşme~i bana pek do -
kundu, bütün bunun gilıı yol
cuların, ayaklarının kayması, 

karanlıkta biribirlerini ite ka
ka, birbirlerinin ayağına basa
rak, biribirlerine küfürler savu
rarak geçmeleri de beni sinir -
lendirdi. 

lstanbuldaıı vapuru neden 
saat 4 te hareket ettiriyorlar? 

Bunda ne gibi bir mecbu -
riyet var? Belki de Bur,adan 
saat 11 de Istanbula gelen bir 
yolcunun akşama kadar tekrar 
Bursaya dönmesini temin edi -
yor. 1stanbuldan Bur•ay11 gi
denleri, karanlıklarda, bozuk 
iskelelerde, ezdirmeğ~. düşür -
meğe meydan vermemeli. A•ıl 

meselenin cemaati l\fudanyadan 
otobüslere bindikten sonra baş
lıyor. 21-22 te~riniev\·el g~ee -
sinde geçirmi~ olduğumuz ka
za az daha bir facia ile niha • 
yetleııirordu. Yokuşta bir vira
jı dönerken arkadaki otobüs 
yanlamasına bize bindirdi. Az 
dahıı ... Yurnrlanıyorduk. İşte 
baylar .. .. 

fudaııyadan itibaren Bur -
saya kadar olan yolların pek iyi 
olmadığı herhalde malümdur. 

Bu itibarla gelecek karan -
!ık gecelerdeki vukuu muhte -
mel kazaları ve önümüzdeki 
kışı ''e çocuklar veya otel kö -
şelerinde istirahat etmei!"e muh 
taç aileleri düşünerek Mudan -
yaya hareket saatlerinin değiş

tirilmesi icap eder. T:ır;fe o 
şekilde değiştirilmelidir ki, her
kes akşam üstü evinde, ailesi
nin yanında, çoluğu cocuğu a
rasında olabilsin. İşte 21.l 0.938 
günü <aat 4 te hareket eden 

l\tarakaz vapurile İstanbuldan 
Bu'"aya gelen bir ırencin edin
diği intibalar ve yabancılık mü
ııa,ebe!ile söylemek istodiklcri 

buııcbn ibarettir. 
Yeni Sabah: Bu müdekkik 

grnç okuy•ı"'umuzun ileri si.!r • 
d üfrü cih-etJ .r \?zerinde Deniz 
bankın dikkatini ~elh..deriz. u.ıı<emelerinl i('t'a kin senıoı<er .. a

pısında teşkil olunan iuarci örli)·e 
dlvanılıarlıince iı!aıuına karar ,·e ı·il
miş obn bu A.l'iı: Beyin ceı.ası Pa
diı;alı tarafından müebbet kiirck 

müdüriyetincl,_, te1fi eden .i.mir ve ••••••'" ••••• .. ~e.•tr.1:"'•••110••••••••11•••••• 
memurların i"imlni ~unl:ıl'(lır: 1 si, y:ıı rr.k tütün kısmından Ke-

Sntış serviııinden~ Hayrettin, 1 mal. ,·ıızmi, tatkikattan . tuh in, 
cezasını t .. bdil edilerek Akka ka- Cemal, Ali Rıza, :nıalilttan; Raşit, mııh:ıkemat şubesinden b:ıyan 
leıine sürülınü~tü. Orada vefat hesabı cariden, Talat e•:raktan Nazmiye, satı~tan bayan İsmet, si-
etm~tir. Zeynel, muhaseb~den Şeın~;. Şiııa- cildeıı ba;.·an Gilzindir. 

O zaman toplanıp mez -'•---·----------------------------kiır kı,Jaya doldurulanlar a - I BEKTAŞ/ FIKRALARI: .Hanfisi fena 
rasında babam, hen, ae.. ••••••••-•••-•••• .. •••••-•••••-• •••••••••••• •••,.•1:••••••11••••• 
rasker iken Beyazıtta katlolunan Fukarayı bektnşiy,,,u,, derviş Haydar, bir nımn.znn otınü kafayı 
Malıınut Şevket Pa~snm pederi çekmi$, kınalı sakallı aoemle-ıiıı ~eker sattık/an, şakl'ak &esli ha~eşleriıı 
Bağdatlı Süleyman Bey, Sultan Mu baharat sattıkları Buya.zıt se-ryiıri1'da vıhla yıkıla dolaşı11ordtl. 
rat bendegınıııdan b~kları, Basi-
ret gazet.esl sahibi Ali Efendi ile me Keş11~ çcşnüi ~ekerlerde-ıı kC3kiıı kokulu to:lardmı, Hacı va{j ve 
murindea ve mulıacirlerdeıı bir mi.!k, amber tezgahlarından, tesbiklerden, buhurda11la,-daıı havaya bu

hayli zevat vardı. 
(6) Bu iki ki<;inin Pa.dişahm sUt 

kardeşi esvapçılıaşı tsnıet Beyle 
kllercibaşı Osman Beyler oldukları 
o vakit rh-ayet edilmiş ve vakayı 

yazan Fransız gazetelerinde yazıl 
m15b. :Sı4 senesinde oir gün uunu 
kilereıtıaşı Osman Beyden sordum, 
öyle bir şey oldu, fakat Fransız ga 
zetelerinin yazdıiı ııibi değil diye 
kaçamaklı bir eel'Bp verdi. 

ram buram dağılan keskin koku, demin hamarı.nı arttırmış, baba eren
ler a4amakıllı semtolmuştu. 

Maşlahlı bedeviler, kalp11.klı çer kesler, kırmın fesli luıfiyeler, tiimriit 
tesbihli hocalarla omuz omuza karaııbol ederken karşısına mahall6 ima 
mı çıktı ... 

Hoca, derviş Haydan nıerhametle süzdü. 
- Hazret, dedi, adıın atacak halin yok. 

fena şey! .... 
Baba erenler itiraz etti: 

Okşar gibi. bir sesu: 
Anladın ııa, içki içmek ne 

- Rayır, be imanım! dedı. lçki içmek değil, ıııüba1'eki içtik:ım aoıs-
ra yürümek fena!- TIRYAK.1 

Esnaf cemiyetleri müşterek 

yardım bürosu tarafından Cağaloğ 
!unda tesis edilen Esnaf hastaha
nesi, İstanbul esnafı tarafından 
büyük bir memnuniyetle karşılan
mıştır. Hastab.anenin açılL~ını mü 
teakip ilk eylfil ayı zarfında 1024 
hastanın muayene ve tedavisi ya
pılmıştır. Bunlardan 90 tanesi has
tahanede yahrılarak tedavi edil
miş, 644 tanesi poliklinikte mua
yene edilmiş, 290 tanesine de pan
sımaıı ve enjeksiyon yapılmıştır. 

Hastahanede, yeniden, yedi 
yataklı bir doğum ve nisaiye koğu
şu ayrılmıştır. Burada, bir iki 
gün evvel, bir berberin erkek bir 
evliidı dünyaya gelmiştir. Bu, has
tahanede ki ilk doğumdur. 

Teşrinievvel ayında hastaha
nede muayene ve tedavi edilenle
rin miktarı daha ziyadeleşmL~tir. 

Halen 19 hasta, hastahanede yat
maktadır. Bu ayın 28 ine kadar, 
hasthanede yatanların adedi yüz 
elliyi, polikilnik muayenesi olanla
rın adedi dokuz yüzü, pansıman 

ve enjeksiyon yapılanların adedi 
de dört yüzü bulmuştur. 

. MAHKEMELERDE "' -
BEDiA 

Üç gün b•pis yatacak 
Bedia ve Sofiya isimlerinde i

ki umumi kadın aralarında evvela 
ağız mücadelesi ile başlıyan bir 
kavgaya tutuşmuşlaı· biraz sonra 
dövüşe münkalip olmuş ve niha -
yette de süpürge sopasında karar 
kılmışlardır. 

Etraftan yetişenler kavgayı po
li•e haber vermişler ve iki genç ka 
dın Beyoğlu cürmümeşhut muha
kemesine götürülmüştür. 

Muhakeme, dinlenen şahitlerin 
ifade•ine göre Bcdiayı suçlu gör -
müş ve kendisini iiç gün hapse mah 
kiim etmiştir. 

İbrahımin m:ıhkemesi 
kar ·ra kaldı 

Bundan.iki yıl evvel Sarıyerde 
bir korulukta otururken ni•anlısı 
Belkısın ölümüne sebep o!m .. k su
çile muhakemeye verilen İlırahi -
min muhakemesi bitmiştir. 

Son celsede müdafaa yapılmış 
ve muhakeme ka•ar için başka bir 
güne talik olunmuştur . . 

Seyyar berber Jile yapar: hr 
hakkında ağır cezalı:r verilecek 

Belediye ve cemiyetin aldığı 

birçok kararlara rağmen ş•hirde 

dolaşan gene birçok seyyar berber 
ler görünmektedir. Bunlar bilhas
sa apartman ve evlerde husıı•i miiş 
teriler tedarik ederek kapı kı.pı 

dolaşmakta ve cemiyetin tayin et
tiği fi~·atlardan daha ~ok az para 
ile permanat. oııclüle ve sair iş

ler görmektedir. Yapılan tahki
katia bu lıerbcr er arasııırla hafta 
i~incle ücretle patıonlar yanını.la 

~alışıp ta pa:rnrları tatil yapan biı·ı 
takım işçilerin de bulundu{nı tes
l>'t cdilmişt:r. Cemiyet ve beledi[ 
yenin verdigi kararlara gör, hariç- [ 
te yııknlanııcak olan hcrh:ıngi bir 
sevyar berber hakkında ağır taki- 1 

hat yapılacak Ye ?!inde mevcut oı-1 
duğu takdirde berberlik ~elıadet-
nıımcsi de alınacaktır. 

TAKVİM 
30 İlk Teşrin 1938 Pazar 

Vicri: 6 Ramazan 1357 
Rumi: 17 tik teşrin 1354 

Hwr: 178 

Doğu ıaati : 6,26 

Ôğle: 
Aktam: 

11,58 - ikindi : 14,48 
17,09 - Yatsı 18,41 

İmsak: 4,49 

1 - M ozart sonate: rzmaj tir 
bah boskoff koserto demajör. 

2 - Schurmann Carneval op. 9 
3 - Reynaldo han "Sonatiııe .. 

Franci" toulenz a "pastovelle. 
b toccata. 

3 - Abeniz sevilla "Nompov,. 
bahçede genç kızlar,. de falla 
dela vic breve.,Bayan M. Tagliafe 
ro ve kons•ri hakkında izahat .. 
Mesut Cemil tarafından, 2:ı cum· 
huriyetin köy ve ziraat politikası 
mevzulu konferans "ziraat vekiı
leti taarfından, 23,15 müzik plak. 
23 cumhuriyet devrinde içtimai 
mum·enet miieseselerinin inki~afı 
mevzulu konferan> "sıhhat ve iç· 
timai muavenet vekaleti tarafııı

dan., 23,45 müzik, 23,45 İstali•ti
ğin devlet teşkiliıtındaki ehemmi
yeti ve psikolojik inki~afımızdaki 
mevkii mevzulu konferans, "istatis 
tik umum müdürlüğü tarafından .. 
24 haberler ve İstiklfll marsı. 

Ne Pişireyim?. J 
~:o :Eıoı:ıoeıeo o: eo::ıaeı 

PAZAR -----iftariye (Reçel, zeytin, ıuçuk) 
Dü;.ün çorbası 
Pataie&li kavurma 
Mayonezli yer elmas1 
Kavun 

Mayonezlu yer elması 
Ycrelmasını güzelce ayıklayıp 

yıkad•ktan sonra tuzlu suda ha~· 

la~ ınız. Yumuş2dığ1 zaman sü· 
zcrek tekerlek biçiminde dilersi· 
nlz. Üzerine (mayonez) salçası 
dökersiniz. Yerelması o kadar 
glizel bir lezzet kesbeder i •evıni 
yenler bile yemeği kapı~a k.ıpı~ll 

yerler. Tecrübesi kolay ... 

Cerrahpaşa hastahanesi pavyo
nunun açılışı birinci kSnuna 

kaldi 
Uzun zamandanberi yapıJmal< 

ta olan Corrahpa."a hastahanesi 
göz polikliniğinin· inşaatı cumhuri· 
yet bayramına yı>tiştiriJ.ememi~ ol 
duğundan açılış merasımi 1 kanıl 
nuevvelde yapılacaktır. Yeni J<Jİ• 
nik şehrimizin bütün ihtiyacını 
karşılıyacak şekilde asrt bOtün te· 
sisatı havi bir surette yapılmakta· 
dır. 
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._,. ...... olini 
Tekrar 

entrop 
Görüştüler 

--......... !41-• .. --

Çekler Roma ve Berline birer Nota 
Verdiler. Plebilsit Y apılmıyacak? 

Roma. 29 (A.A.) - ttnJy.an -f 
Alınan müzakereleri hakkında .n
Şağıdaki tebliğ neşredilmiştjr: 

"Duçe, saat 18 de kont Ciano 
hazn· olduğu halde von Ribbent
rop'u kabul etmiştir. İki saat sü
ren bu mülakat samimi olmuştur. 
Cunıartesi glinil ikinci lıir mülfi.
kat daha yapılacaktır.,. 

Bu görUşme hhkkında bir .ketu 
llliy<!t gö terilmektedir. Bununla 
beraber Macar - Çekoslo\·ak me
selesi hakkında henüz bir karar 
ittihaz edilmediği zannedilmekted. 
ır. 

P:rag, 29 (A.A.) - Hükümet, 
Öğleden sonrıı. Romaya va Berline 
bir nota göndererek Macar - Çe
lcoslovak hududunun tahdidi rnese 
lesinde bu iki hükumetin hakem
lik etmelerini istemiştir. 

'Bu ııotanın birer sureti ayni 
~amanda Almun ve İtalyan elçilik 
lerine de v~rilmiştir. Hakemlik 
talebi münazaalı mıntakaların he 
reti umumiyesine şamildir. Bugiln 
lcü teklifinde Prag gene plebisit 
~·apılmasını kabul etmemektedir. 

Paris, 29 (A.A.) - Roma'dan 
lö Jur - Ecbo de Paris gazetesine 
bildiriliyor: 

"Diin ve evvelki gün .kont Cia
ııo ile l\1acarlstan sefiri Laron Vil
lano nrasmda iki mülfıkat yapıl
lllasnıdnn da anlaşıldığına göre e
sas Macaristanın Çekoslovakya
dan istediği arazi parçalarına taal 
lük .etmektedir. Alınan bazı ha
berlere göre Roma ile Berlin yal
nız, ahalisi muhtelit olan nnnta
lcalardn değil, bütün Rütenyada 
t>lebisit yapılmasını Praga Ye Bu
dapeşteye teklif etmek hususunda 
lllutabık kalmışlardır.,, 

Figaro gazetesi diyor ki : 
''\Ton Ribbentrop ile Kont Cia

:nonun bu sefer İtalyayı tatmin e
decek olan yeni bir "dinamik mer
h.aıe,, de ornayacakları rolleri tak 
sırn etmekle meşgul olmaları muh 
temeldir.,, 

Romadan J ournal gazetesine 
bildiriliyor: 

"Rütenya hakkında Almanya
nın ittihaz ettiği pek ka'ti tarzı ha
reket karşısında İtalya, zaunedil
diğine göreı Macnristanla Polon
ya arnsında müşterek bir hudut 
vilcude getirilmesinde ısrar etıne
mektedir. Söylendiğine. göre ltal
y.a buna mukabil Prag 'hükumeti
nin halihazırda vermek istemediği 
dört büyük şehir :üstünde Buda
peştenin hakkı olduğunun kabul 
edilmesini :istemektedir. Hülası, 

alınan maliimnt doğru ise, ıkarpat 
ılaraltı Rusyasında plebisit Pl'Oje
sinden bile v.azgeçilccek, buna 
mukabil l'ıincaristanın rnenuu ba
his Kassa, Nyira,, Unguar ve 1\Iun
lrn.os şehirlcri üzerindeki hakkı 

teslim edilecektir. 

Fakat bunun ileride değişebi
lecek muvakkat bir sureti tesviye 
olduğunu bir kere da ha söylemek 
lfizımdır.,. 

Prag, 29 (A.A.) - Slovak hü
kOmeti, bugün neşrettiği bir ka
l"arname ile Slovakya arazisi dabi
linde bulunan asken mahiyette bü 
tün teşekkülleri lRğvetmi~tir. Bu 
karar, ezcümle Sokol v'e 'Bedeni 
terbiye teşe.kkiillerini aliıkadar et
mektedir. 

Mevcudiyetine müsaade edi
len ye.gfine askeri :mahiyetteki te
şekkül, hükO.metin lkontı-olü a~

tmda resmi bir ooşekkaı olan HEn
ka muhafız kuvvetleridir. 

Roma, 29 (A..A.) - Von Rib
bentrop saat 15 te Musolini ile 
tekr.ar görüşmliş ve saat 19 da ha
reket etmiştir. 

Prağ, 29 (A.A.) - Neşredilen 
resmi bir tebliğde, Macaristanın 

Çek notasına bugün öğleden sonra 
cevap verdiği bildirilmektedir. Ma 
car hükftmeti bu cevabında, bu
dutlnnn tahdidi meselesi için deY
letlere hnkenı talebini yaptığını bil 
diriyor. 

Çek hiikfımeti de Berlin ve Ro
mnda ayni talepte bulunmuştur. 
Şimdi bu hükumetlerin cevaplan
.nı beklemek icap etmektedir. 

Çemberlaynın 
istifası isteniyor 

_.. ..... .,M,...••• -

Amele Partisi Hükumeti T eshlihat 
Meselesinden Tenkit Ediyor 
Lonrda, 29 (A.A.) - Amele ~eı·. Mumaileyhin kabineye müh

Partisi bugün mühim bir beyanna- riihas lordu sıfatfyle mi, yoksa do
llle neşrederek Çamberleyn hükfi- minyonlar ııazırı olarak nıı ırirece
llletinin her sahada başardıkı işleri ği, ve yahut ihdas edilecek bir ııe
tenkit etmekte ve başvekilin çekil zaretin haşma mı getirjleceği he
btcsini istemektedir. Beyannamede ııüz maiam değildir. 
•ulhun Çamberleyn taratma an kur E ki Beugal \•ı,ılisi Sir J ohn Arı
b.tıldığ-ı inkir ve bu hususta Be- deT."onan da silahsız müdafaa te~
:neaın hizmeti ıebkat ettiği iddia kilü'tını \"Üeude getirmeğe veya ef
&dUrnektedir. karı umumiy<mil\ i~ diği "milli 
. Amele partisinin !beyanname - sen•is,. i tanzim ctmeğe memur e

aınde silahlanma sahasında hükô- dilmesi ..a~·ni sureti~ muhtemelı!ir. 
~et tarafından kAfi derecede fa- Çahbcrleyn tarafından derpiı:1 
: iJ.ret ~österilmediği kaydedilmek edilen kabine teheddülatının dah~ 
: beraber mecbur:i hizmet aleyhin geniş miky:asta yapılıp ynpılmıya-

e hulunulma'kta ve ~u .sözler ili\- cağı henüz mafQnı değildir. Gele-
\'e edilınekte dir: cek hafta başında bu hususta bir 

"1 b na-Utere .şimdi tecavüzü ika- karar \'erilmesi kuvvetle muhte-
l uı etnıiyen buna mukabil millet- meldir. 
rer ~?niyetinin ihyasını ve müşte- • 

ıc~ ernniyeı ve hakemlik sistemini Marsılya yangını 
a uı eden bUtün milletlerle mil-

tak 6 ··ı ·· :111 k ereye hazır bulunmalıdır.,, o u, At9 ayıp var 
,.. Beyannamede netice olarak Iarsilya, 29 (A.A.~ _ T~ bit 

0
Yle denilmektedir : edilen son rakamlara göre ?\far:ıil-
"Y.akın bir istikbalde İngiltere ya yangınında altı kisi ölmüş, 

~ari.hfnin şimdiye kadar kaydetme- kırk. dok~z lcişi kaybolmuştur. 
la'ı felllketlerin önünü almak isti- Tamır edılmekte olan ilk katta 

~~rsaıc. şimdiden milletin yük ek başlıyan yangının neden çıktığı 
tıl r

1
.gnnet g!Ssterm.esini temin -et.. henüz anlaşılamamıştır. Enkazın 

e ıyiz.,, kaldırılmasına devam edilmekte -

ı Londra, 29 (A.A.) - Siyasi dir. Akşamdan evvel facia kur
n ·ı· Ctı gı ız mahfelleri, Lord Runcinıan banlnnnın ccsedlerlnin enkaz ara-
. ~ekrar İngiliz kabinesine girme- smdan çıkanlebileceği zannedil

IBinı !)ek muht emel addetme'lcteair- mektedir. 

Garip bir makale 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

lara ve sulhpenrerane hulQl ve nü
fuz vasıtalarına bnş ·vuruyorlar. 
demokratik devletlerin müsama -
hnlanndan istifade ederek Türki
yede yerleşmeğe ve Tilrkzyeyi nü
fuzları altın& almağa çalışıyorlar. J 

Karagözle Haciv 
Mini Söylemele • 

•Sayfa: 3 

Ulu Öndere 
Çek· en le~ 

Ankara, '29 (A.A.) - Başvekil 

CelfJ Bayar, cumhuriyetin 15 inci 

n yıl dönümü münasebetiyle Atatürke 
aşağıdaki telgrafı göndermiştir 

Reisicilmhur Atatiırkün yüksek 
huzurlarına 

İstanbul 
Memleketi, milleti mutlak istik-

lalin& .kın·uşturduktnn sonra kurdu-
Moskovalı gazet& lbu kadarla 

da 1ka1mıyarak bize başka bir teh
likeyi haber vermek liltfunda da 
bulunuyor. Bizzat Türkiyenin için 
de çalışan Faşist ajanları nrdır. 
BunlaT T.ilrldyeyi sulhperver <dev
letlerden ve ko1lektif emniyet 
prensibinden uzaklaştırmaya ça • 
lışmaktadıilar. 

A B D J V •• I ğunuz yüksek rejim dnhUhlde > a. rap acı ..rencereaen .n..aragozıe ı:attığınız SOS)'al ve ekonomik inkı· 

Moskovalı arkadaşımızın bu 
ihbarına bilhassa teşekkür ederiz. 
Çünkü .şimdiye kadar Tür.kiyede 
me\·cut rejim aleylıinde ikomü -
nizm faaliyetleri vukua geldiğini 
cereyan eden muhakemelerden 
haber alıyorduk. Fnkat içimizde 
faşizm ajanlnnnın ba._cnmıza çorap 
örmeğe uğraştıklnnm işitmemış -
tik. Bundan sonra Mosko\'anın bu 
frş dı ;üzerine, ıC'ÖZÜmüzü de iyi 
açarız. Bir aralık "Garbi Avrupa 
devletleri her tarafta ikomünizm 
parmağı görürlm- ve üçüncü enter
nasyonnlin her işte entrikasından 
şikfıyet ederlerdi. 

Şimdi dG bu hastalık galiba 
l\Ioskovaya sirayet etmiş olacak 
ki, onlar da her tarafta faşist do- , 
labı vehmine kapılıyorlar. Sağ ve 
sol diktatörlükleri terfik ırn tah
lil eden ilim adamları gerek fa
.şizmin gerek komUniız:min, zahiri 
düşmanlıklara rağmen, ayni ruhu 
tasıdıklarını temin ediyorlardı. 

·İki r,ejimdeki müşterek ·nokta
lar arasına, anlnşılnn, bir de ve 
him \'e hayale m::ı.ğlUbiyet istidadı
nı ila\•e etmek Ul.zım gelecek. 

U. R. S. S. deki okuyucular bü
tün cihandan ainkaluı kesilmiş 

bfr halde yaşadıkları, Sovyetler 
Birliği dahilindeki gazeteler ne 
yaznrlarsn onlara inanmak mec -
buriyetinde buludukları için Tür
kiye ah\•nli hakkında doğı·u ve 
objektif malumat almıyabilirler. 

Fakat nyni dar görilşün gazeteler
de ve bu gazetelere ilham menbaı 
olan nınkamlarda da mevcudiyeti 
bizi çok hayrette bırakıyJr. 

Çünkü Türkiyenin hakiki va
ziyetinde ve siyasi mesleğinde 

Mosko\'anın bu dargınlıklarına ve 
tehdit ile karışık ihtınlarına hak
verdir-e~ek hiç bir şey yoktur. 
Türki.re sulhpen·er devletlerden 
uzaklnşmak şöyle dursun, bilakis 
Garp devletleri içinde en evvel 
onlara bağlanmıştır. Almanya ile 
kredi anlaimnsı yapmad.an evvel 
ayni mukaveleyi İngiltere He im
zaladık. Fransa ile Hatay dava -
mızı hallettikten sonra aramızda
ki dostluk münasebetlerinin çok 
daha kuV\"etle inkişaf edeceğini 

iimit ediyoruz. Almanya ile kredi 
anla~ma ı bunlardan sonra gelmiş 
tir. Rusyadnn da bir takım ""1aki
ne ler ah.lığımızı hatırlıyoruz .. 

Türkiye için münasebette bu
lunduğu de\•letlı-..rin dahili re
jimi mevzuu bahsolamaz. Milli 
Hakimiyete bağlı olan Tilrkiyenin 
şiarı "tolcrance.. tır. Devletler a
rasındaki münasebetlerde iman Ye 
itikattan ziyade ı::iynsı ve ikb~adi 
menfnatl{!r mevzuu bahigtir. Biz 
dostumuz devletlerden hiç birinin 
dahili işlerine kanşmayız ve onla
:nn da, hatta Rus komşularımız 
gibi eski dosllıırımız olsalar bile, 
bizim işlerimize burunlarını sok -
malarını hiç hoş görmeyiz. 

Mo~kovalı dogtlanrnız nahak-

yere bizim hesabımıza üzüntü 
çe'kmesinler. ).filli İstiklali muha

fazada hassasiyet hususunda bi -
zim .kendileriden öğrenecek hiç 

1 

bir şeyimiz yoktur. 1 
?ılosko\•alı dostlarımızın takip 

ettikleri bolşevik imanı milliy~t 

tanımaz; o milletler arası bir 
mezheptir. Onun için, ?ıiilli İstik

lale knr~ı lakayıtlık belki kendi-
!erinde bulunabilir. Fakat milli -

vetçiliğini n na yasasının alnı

na hak eden istiklalini muha - ; 
faza uğrunda bütün Garp dünJ·a
sı ile çarpışmış olan Türk Cumhu-1 
riyeti her halde Milli istiklal ide-
aliııe bolşeviklerden ziyade has
s stır ve 'bai'lıdır. 

Hiiseyin CAHtD YAL(aN 

U • J. ç•r. B k • Z .J laplı:ınn mesut semereleri muvace. 
.ı:ıacıvaaı ır:le e çı anneaer besinde Şefimi~e _karşı d~y~u~~muz 

--•c_.. ... iQll minnettarlık hıssı çok buyüktur. 
Dünkü sohbetimizde "Bekçi,, mahcup olurunı. ~ Bu duygu ile, büyük bir eseriniz 

muha\•er~inin ilk kısmını anlat- K - Senin meramın gönül et- olan Türkiye cumhuriyetinin 15 in
mış, Hnc.iv-.adın para kazandıraca- Jendirmek olduğunu evvela söyle- ci yıl dönümünü, Yekıl arkadaşları
~ demesine uyan Karagözün yo dim. Benim sesim olmadığını sen mla birlikte tebrik eder, sarsılmaz 
[l.a. çkmıya karar verdiğini söyle- bilmez misin'? Pencereden bakka- bağlılıklarımızla hürmet ve tazim
miştik. Bu gülünç mubavere şöy- la ıseslen em mahalleli davacı o- lerimizi ellerinizden öperek arze-
lı dev.am .eder: lur. derim. 

Haciv.at - İyi .:ama Karagöz a- H - Desene bu iş olnuyacak. Baş\·ekil 
clama lafla iPara ,·ermezler. K- Olmıyacağmı ben evvel- !:dal Bayaı 

Karngöz - Ne yapacağlz? den bili:vorum a ... Nasılsa boş bu- Re.isicümhur Atatürk, Başveki· 
H - Or.aya gidecek .adam ya lundum ·da abdal gibi bir "" attir lin telgrafına u cevapla mukabel~ 

hanendt, yazende olma1ı. Sen mu- karşında nefes tiikettim. buyurrnu\lardır: 
sikişinas mısın? H - Ey şimdi ne yapalım! Ha Geliil Bay.ar 

K - Muslukçu minas değilim. iyi hatırıma geldi. Bizde şarkıcı- Başvekil -· 
J ..Ukin bu akşam dökmesi K-arabete lıktan v.azgeçcr beritçilik ederiz. Ankara . 

Haydi artık yola duzülelim.. Teşekkür ve ben de s:Zi tebrı~ 

Karagöz .terisinden Tahir ile 
Zil.hredeki Tahir 

vekaleten alnının ortasına bir l·um 
rum yapıştırırsam gözlerin hamam 
tasına döner. 

II - Hayır canını, uslilbe11t mi 
sin demek i:-ıterim. 

K - Musibet sen:;in, tepelerim. 
H - Değil Karagözüm, teren

nüm bilir misin? Mesela sabada. 
dolaş tn bir taksim et derlerse ... 

.K - Sabah dolaş ta Taksime 
mi git derlerse? ... O kolay yoldan 
yana Allah kerim! ... 

H - Karagöz snçmahyor"-ttn. 
Şim<li senin sesin yar mı? o ne söy 
le bakayım. 

K - Ne söylüyorsun be! Hız
lıca öksiirsem mahalleli ayağa 
kalkar. 

H - Öyleyse biraz gezin baka 
yım .... 

(Karagöz perdede bir ileri bir 
geri yüriir) 

H - Ne yapıyorsun Karagöz? 
K - Geziniyor, gezin demedin 

mi? 
H - Öyle değil canım. Elini 

şa1rnğınn ko ela ağzınla gezin. 
K - Görür rnü~ün hiyanet he

rifi! Para kazandıracağım diye 
beııi yerlerde süründürüp alar e
decek. 

lI - Yoo ! lluna darılmak ol
maz ... Hiç tecrübe~iz iş olur mu? 
Sonra beni mahcup etmiş olur~un. 
Haydi bakalım. 

K - (Yere yatar, sürünür. 
Birdenbire ayağa fırlar) \'e tu,tu .. 
Allah mutahkını versin fesat he
rif ağzıma bir şey bulaştı. 

H - (Gülerek) Hay ahmak 
hay! Ağzınla gezin dedinıse sana 
yılan gibi yerlerde mi süriin de
dim? 

K - Ben zaten senin ne hiya
net olduğunu bilirim a. Buraya be 
nimle eğlcııme,ğe geldin öyle mi? 
Hem yaptır sonrn da eğlen. Ay-ıp-

tır Hacivat. 
H - Değil efe.udim. Ağzınla 

gezin dediğim yani makamla bir 
RC\' tiyle demek istedim. 
' . K - Ha! Gırtlak name:-L Öy
le i e kolay ... 

H - Demek kendine gilveni-
yorsun öyle mi? Ilikin tecrübe et
meden senini~ şu1·adan şuraya bir 
adım dnhi atmam. Çünkü .:onrn 

(Oldukian yerde sıçramak sa- eder hepinizin muhabbetle gözlel'ı.· 
retiyle güya yürürler) nizden öperim. 

11 - Karagöz iş~e geldlk.' K. Atatürk 
K - Nereye geldik? Ank ra, 29 (A.A.) - Genel 
H - Canım nereye olacak? Kurmny başkanı Mar~al Fev·zi 

Tarif eltiğjm o k·.mağa. Aman bi Çakmak, cumhuriretin 15 inci yıl 
rader başını kaldırıp da ar*ız ar- dönümü münasebetiyle Atattirke a-
sız pencereler i>akmn öyle. şağıdaki telgrafı göndermL,tiı·: 

K - Divane misin be!.. Hiç Atatürk 
ben öyle terbiyes1zlik eder miyim? Reisicumhur 

il - Aferin Karagözüm; gö- Dolmabalıçe • lst:anbul 
reyim seni. Ben beyite başlıyo- Kara, deniz ve hnva ordumuzun 
rum: gc.ııcral, komutan ve subnylıı.rı \'& 

"Hacivat bendeniz getdim,, kahraman erleri namına aziz curu-
"Arzedeyim -size derdim,, huriyetimi ... in 15 inci yıl dönümü 
"Tc,rif edin pencereye,, müna ebeüyle bayramınızı kutlu-
"Baş ağırtnuya geldim,, larken cumhur.i~·et orduı::unun bil-
X: - Hncivat! Niyetin dayak tün menBuplarının candan bağlılık· 

yemek galiba 7 ları ve sıhh<Lt ve afiyet temennileri· 
H - Niçin canım? ni derin .s1rgılar1mJa .arze~·lerim. 
K - Yahu niçini var mı? Baş Genel Kunna~· Başkanı 

nğrıtmıya geldim diyor.sun. Hal- Mareşal 

buki herkes o geldiği v. ldt defol- Fe\•zi Çakma , 
ı:ıun diye herkes ilflca para veı·ir . ReısicOmnur Atafürk, Genel Kur. 

H - Cnmm, o, söz icabı öyle may başk nı I\Inıeşal F \'Zi Çak· 
söylenir. Sen knnşma, sus da ben nınğm telgrafına şu cevap~a mu'k -
beyitlere devam edeyim~ bele buyurmuşlardır: 

"Armut kiraza a9landı,, l\fare_şal Fevzi Çakmak 
"Bahçe timara ba,Iandı,, Genel Kurmay Başk nı 
"Karagöz bir acayiptir,, Ankara 
" Dün akşam evi taşlandı,, Telgı·::ıfıruzdan çok müteha ~is 
K - Beni lfıfa kmıstırma h&eiy oldum, lıı:şta siz olduğunuz halde 

vat. Sonra adamak1tıı' b::ışlıyaca - büyük Ye k.ıdıı:aman ordumuzun bü-
ğım hn t... tün mc.msuplaıma t~ekkür ederbı. 

- Peki Knragöz. Büyük gün dimlcnize kutlu olsun . 
"Yelkovanlar dıı.im uçar, K. Atalurk 
"Sevdiciğim benden ltaç:lr, Kalcı inin tel9Tafı 
"Karagö~üm hır.sız olmu~a Mo kot·ıı, 29 (A.A.) - Tas a· 
"Maymuncukla kapı açnr,, jansı il>Hd:riyor: Tiırkire cumhuri-

K - Yine ll"karat bize bağ - yetinin 15 "uci yıl dönümü müna ·e
landı. Haciyvat tek otur. Sonra beti) 1e Sovyetler Birliği yüksek 
maraza edecei:riz ha!.. Covyet riyaset divnnı reisi Kalinin 
II - "Dairemin Deri&i dü:..,. reisicüı.ı:ılnır Atatürkc bir tebrik 

''Yalvarmaya k lmadftn yüz,, telgrafı çekmiştir. 
"Karagözü sorananır:,, .Sovyetler birliği halk komi erle-
"Çiftelidr 'koca ökih:,, ri konseyi reisi l\lolotof T 'irkiye Rar, 

K - E ... Artık hakettilı. Al vekili Celfil Baynra ve Sovyet1er 'bir 
nasi!Jini (Haciyvata tokadı a~ke - liği har·ciye halk komiseri Litvino! 
der). 1 da Türkiye hariciye vekili Dr. 

lşte Haci}•vnt Knnıgözle b'"yle Rüştil Arasa birer tebrik telgrafı 

şamatn ederken önünde durduk- göndennişlcrdir. 
ları kon ğm penceresi sürülür , .e Hahy devletinin At,,türke ve 
Arap halayık pencel"€den başını hükümetimi:ı:e teşekkürü 
çıkararak seslenir: Ankara, 29 (A.A.) - Hatayın 

- O, oi ot. Kuçu h:tnimi !... minııet v(' şükranlarım Ulu Şefe 
lBakcılar galmışlıı.r~·· v hükümetimize arzetmelc üzert 

Bunun ıüzcrinC' e\•in hnmmı: Hatay millet meclisi reisi B. Al> 
- Bizim beyitci hekç.i baba dülgani Türkmenin r.iy~ etind~ 

gelmiş _vle mi? Hoş geldiniz çif- mebus. doktor Vedi Bilgen, .cJo'ktor 
te bekçiler. Rasil, Sami Azmi Ezer, Haç:ıdur, 

H - Allah ömürler ~•err>in e - Şeyh Ahmet Tiimkaya ve İsa Ka-
ıfendim, rnrolun, safada da.im o- znncıd:rn mnteşck'kil bir heyet bu 
lun efendim. sabah saat 8 de sehrimize gelmiş

K - \'ann vefada day1rn o - ve mi afir edilmiştir. Heyete Ha
lun, Zeyrek yok~tmda halamı bı~· mntbunt müclürü Şükrü Bakı
bulun, Un1mpanındn bir&z durun. oğlunun riyac:etinde Ellivn gazete· 

H - ccl n birader? si sahibi Edvar'nun ve Suriye gaza 
!K - Ne bilir in. belki yorul - foleri ~nuhabiri Corc Medeniden 

muşlardır. müteşekkil bir gazeteci heyeti re-
Hnnım - (pcnceden) ne t:n- :fakat etmektedir. 

haf adam!... Hataylı mi;;afirlerirniz bııgün 
H - Gördün mü ettiğin terbi- meclisteki kabul merasiminde hn

yes:zliği ! Ne yapıyorsun Kara - ,,ıı· bulunduktan sonr İpodromda 
~öz? Yüre,ğimc iııecek. • geçit resmini takip etmişlerdir. 

K - Sen de ~·üreğinin kapısı- ================:= 
nı a~ık bırakma baba!.. Çekler. milli bayramlarmı bu * yıi tes'it etmediler 

Bu muhaverenin asıl ho~ olan Prng, 29 Çt~koslovnkya, dün mil 
.. v d 

hanımın bir takım ~arkılar iste - li bayramım kutlamndıgın an •. nor-
me~i ve Karagözün o şarkı isim- mal bir gün mnnznrası .arzetm1~. bfi 
)erini ustar. t hrif ctmesıni yann- tün dilkkfm ve daireler .açık kal· 
ki sohbette anlabrım. mış 'e ancak .rıek nz miktarda ev 

ORUÇLU bayraklarla süslenmıştir. 
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fnı. 
Çinliler "I Evvelki gün gazetemizin (Her 

Sabah) başlıklı fıkrasında Japon 
ordusu karşJSında her gün bir Ş<.'· 

hir terkı:derek çekilen Çinlilerin he
zimetlerini haber veren Avrupa ga
zeteler·nin ayni zamanda Çin odu
ları b: şkumandanı Çang • Kay • 
Şek'in karısının Çin askeri için di
kiş eli ·erek çamaşır hazırlarken 
alınını. resimlerini dercettiklerin
den bahisle "Şayet bugünkü Çinde 
bu kadın gibi düşünen erkek ve di 
şi Çin vatandaşı mebzulsa Çinin 
mağlup olmasına imkan yoktur,, 
deniliyordu. 

Bir Otelciden -'İşittiklerim Kulübü Güneş Kulübünün Atletlerı 
Teşkil Edecekler Ve Riyaseti Bür

han Feleğe Teklif Edecekler 
ZiLi DUY AR DUYMAZ SESLENDi: "OGLUM 

AHMET! 22 NUMARAYA BIRSURAHISUGÖTÜR .. 

Evet ,manevi kuvvet ııüphesiz 

ki zaferde en büyük amildir. Fa1'at 
bu manevi kuvvet, maddi kuvv ·t
i er ve teknik vasıtalarla birleşmez 
se büyük bir iş göreıniyeceğine ~lıt 

he edilmemelidir. Eğer yalruz ce · 
saret işe yarasaydı, ttalyan toplan· 
na palalar ve kargılarla hücum eden 
Habeşlerin bu növmidane hamaset
leri Habeşistanın ttaıyaolar tara''~ 
dan hiç olmazsa tamamen yutulup 
hazmedilmesine mfıni olabilirdi. 

Son zamanlarda herkesi a\ika. 
dar eden şehre ait yeni blr mevzu 
var: Otel meselesi. 

lstanbulda sınıflara. ayrılan O• 

tellerin hemen hemen yüzde a lt
mışı; muhtelif bakımlardan halkııı 
ihtiyacını karşılıyabilecek konforu 
haiz değilmiş. Bu münasebetle be 
lediye; mevcut otel nizamname le. 
rine rağmen; yeniden bir takım ka 
ra.rlar almak mecburiyetinde kal· 
dı. Mevzuu bahsedilen nokta bil· 
hassa sıhhat ve temizlik tarafı. 

Günet k lübünün birkaç apor fUbeıini lağvetmesi üzerin .. milli ta· 
k uru tetkil eden birçok Günetli atletler k\üple olan alakalarını ke•· 
mit lerdir. Aralarında Rıza Maksut, Recep, Gören, Melih ıı-ibi kıymeth 
e lemanlar bulunan bu atletler cumhu r iyet bayramından aonr a aralartn 
da bir toplantı yapl\rak toplu bir halde çalı,acakları yeri tesbit ede· 
ceklerdir. 

Haber aldığımıza göre Güneş
li atletler toplu bir halde Beyoğlu 
Halkevi atletizm şubesinde çalış

mak niyetindedirler. 
Diğer taraftan İstanbulda başlı 

başına müstakil bir .atletizm klü
bünün kurulması da mevzuu bah
sedilmekte ve atletler bu hususta
da bir karar vereceklerdir. 

geriye kalmıştır. Bu oyuıı•ın baş· 
ka bir gün için yapılabilmPsi hak· 
kında henüz bir kal'ar verilmiş de· 

ğildir. 

Beyoğluspor ile yapılacak olan 

ikinci temas bugün saat 1,!:10 da 
Taksim stadünda yapılacaktır. 

Çindeki dört yüz milyon uzun 
saçlı insan, belki dört yüz seneden
beri derin bir uykuya dalmıştı. Bü
yük devletlerden istiklii.line vuru • 
lan darbeler, milli bünyesinde açı
lan rahneler onu bu derin uykusun
dan uyandıramadı. Avrupalılar Çi· 
nin en büyük ve en zengin liınan
ıarını, nüfuz mıntakaları tesis et · 
mek vesilesile, yağma ed~rken Çin 
uyuyordu. 

Dün bu hususta bir fikir edin 
mek için Uçliçncü ıımıf otellerlır 
sıkça bulunduğu Sirkeci civarında 
bir dolaşayım dedim. Yolumun Us· 
tünde olduğu için eskiden muhar
rirlik yapıp ta tadını tadıp payını 
aldıktan sonra işi otelçiliğe döken 
eski bir meslektaşı yokladım. Te

Yalovada Moaern .ı:ıır Oteı 

Yeni atletizm klübünlin baş
kanlığını eski atletizm federasyo
nu Burhan Feleğe teklif edecekler 
dir. 

Bugün a t yarışbrı var 
Geçen hafta tehir edilen si· 

Harbiyedeki sipahi ocağı alanların 
da devam edilecektir. Yarıııki 
konkurlar evvelki hafta yapılan 

yarışlara nazaran daha ziyad.e e· 

hemmiyetli olacalı:tır. Bu müsaba· 
kalarda mania ve at adetleri faz

lalaşmış ve darkurda daha karışık 
bir şekilde tanzim edilmiştir. 

sadüf bu ya işte ... Yerindeydi. Kil· •••••••••••• .. 

Yazan: 

Garp ii.lemi ilim, fen W; t-knik 
sahalarında dev adı~larile ilerler· 
ken Çin uyuyordu. Hatta yanıba
şındaki J aponlann oturdukları saz· 
dan kulubelerini küçük villalara, 
fakir ve hakir köylerini medeni ve 
muntazam şehirlere tebdil ettikle • 
r-inin, balık sandallarının yerine bil· 
yük t" aret filolarının, hatta en 
büyük deniz devletleriHC meydan 
okuyan muazzam dretno~lnrm }:aim 
~·ldı-'ıınun farkın t vc. :·ı.ııyorlurdı. 

Çinliler, bir taraftan yuttukları 
afyonlarla, diğer taraftan da put
ların, hürafelerin, batıl itikatia-ın 

enerjilerinde yaptığı tahribat!?. u 
yuşukluktan bir türlü kurtul:m:ı -
yorlardı. 

Hükümet o kadar rre•:nl>i-.ıdı ve 
halk milliyet mefhumuı::iaıı ' ,• is
tiklal endişesinden o k .ı'Jc.r mah
rum bulnuyordu ki, Avn.p dı vlc,t
leri kendi meınleketleri,l'l'} ye~.·1tiı · 
dikleri afyonları Çinlilere cebren 
ve silah kuvvetile satıyorlardı. 

Dört yüz milyon nüfuslu koca bir 
devlet bir avuç Avrupalıyı kenii 
:vurdundan sürüp atamıyortlJ. 

Ancak son zamanlarfa~ır ki 
Çang - Kay - Şek gibi mil'i bir kııh
raman idareyi ele alara'.~ genç ne • 
sillerde milliyet şu11rnnu ı: yan•lır -
mağa çalı~mağa boşloı.nn~t:. Fakc.t 
ne çare ki çok ge~ ka!m!litı . Çün
kü Japonya, öteden~:i lm grniş ul· 
ke hakkında besled;Y,l istili emelle-

?"inin, Çinlilerin kalı tr,ın~'nna za-
n1an ve meydan bırak ·ıa .. c: ı;urcti'e, 

ı;ı·ya düşmesine ra<1 olamazdı. 
Şimdi ne olacak? Dört yüz mil

~·on insanın milli virchıı ı hu istilii.
Y' hazmedecek mi? J3unıı hize is 
tikbal gösterecektir. 

Tilki 

Damı aktarırken sokağa düştü 

Büyükderede oturan Kamil is
minde biri dün evinin damını aktar 
mak üzere u ğraşırken sokağa düş

müş ve muhtelif yerlerinden yara
landığından t edavi altına alınmış
tır. 

çük bir hoş 'beşi müteakip bu semt 
teki otelcilerde bir hastalık ve
hmi yaratan derde dokundum. Sö
züm ü iki kelimeyle keserek: 

- Bırak! ... dedi. Karışık bir iş 
tir bu. Senelerdenberi yazılır, çi
zilir. Biz de elimizden geldiği ka
dar her noktayı harfi harfine ta
mamlamağa gayret ederiz. Gelge
lelim, bizim gayretimiz bir yana, 
müşterilerde bugünkü düzen de
vam ettikçe bu mesele de dah.a çok 
zaman bu şekilde uzar. Gel.. Bak 
bu noktayı geçelim de sana daha 
alaka uyandıracağını ümit ettiğim 
bazı mü•terilerin karakteristik hu
susatı h~kkında izahat vereyim. 

Diyerek, yandaki büyük masa
nın bir kütüphaneye benziyen ka
pağını açtı. Sonra karşıdaki dola 
bın kan ağını aralıyarak: 

- Şunlara bak! ... dedi. 
Masanın içine bir göz kaydır

dım. Burada bir kitapçı dükkanı 
gibi muntazaman tertip edilen kü
çük küçük cetevllerden mürekkep 
10, 20 adet nüfus cüzdanının teş • 
kil ettiği garip bir ,kolleksiyon du
ruyordu. Karşıdaki dolaplarda ise 
şapka, palto, aya.kknbıdan tutun 
da sepet, çant:ı, çocuk oyuncağına 
kadar bir tuhafiye mağazasında 
bulunabilecek· her şey mevcuttu. 

- Bu gördüklerin bir geceden 
tut, altı aylığa kadar otel hesabı
na mahsuben bırakılan teminatlar
dır. 

- Ya! Demek siz paradan baş 
ka nüfus cüzdanı, palto falan gibi 
şeylerle de müşteri kabul ediyor
sunuz. Ha .. . dedim. Doğrusu gü· 
zel bir usul. 

- Hangi usulden bahsediyor
sun. Şuna mecburiyet dese ne ... 
Yahut ne bileyim işte, sen başka 
bir isim bul. Artık bu emanetler
den; gayri mubadil bonolarından 

medet umar gibi birer medet um 
bakalım. Satmağa satamazsııı, at 
mağa kalksan atamazsın belki bir 
gün yolu düşer de: "şapkam nere
de?,, diye bir karşıııa dikilirse a
yıkl a birincin taşın!. Malum ya kör 
ölür badem gözlü olurmuş. Ne de 
olsa mal canın yongasıdır. Sen de 
işte işin yoksa ömrün oldukça ha
vadan vestiyerlik yapar durursun . 
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DEANNA DURABIN'in 
Fransızca sözlü şarkılı ve musikili 

NE ŞEKER ŞEY 
F ilmini gö: mek ve d inlemek için 

SÜMER SİNEMASINA 
Gidiniz . Hoş ve unut ulmaz iki saat 
geçireceksiniz. Bilhassa muılkiıi 

ıiz i Gaşyedccektir . 

• 

lıaveten : EKLER JURNAL Son dünya haberleri 
Bugün saat 11 ve 1 Matinelerinde tenzilatlı fiatlar 

... 
......................... c-·············· .. ·····································-"' 

Atıf Sakar 
Bu eşya ve nilfuslar arasında yedi 
aekiz ay evvel bırakılanları pek 
çoktur. 

Hayret ederek sordum: 
- Peki bu eşyalar neyse ama, 

şu nüfus tezkeresi işine pek aklım 
ermedi. Yarım lirahk otel ücreti 
için nüfus cüzdanı emanet bırakı
lır mı? Zayiinden yenisini çıkara
yım desen yine bir buçuk lira mas 
rafı var. 

- Onun orası benim için de 
bir sır. Aşağı yukarı iki •enedir 
işin içindeyim. Bu noktayı ben de 
çözemedim. Yalnız kanaat getir -
eliğim bir cihet varsa o da nüfusun 
buradan alınması bir iş için lazım 
olmasına bağlı ... 

Tam bu sırada baş ucumuzda
ki zil, aşıkına gücel'miş sinirli bir 
kadının eline geçmiş gibi küçük 
fasılarla acı acı çalmağa başladı . 

Arkadaş mesleğine has bir pişkin
likle başının üstündeki numara 
tablasına bakmadaıi otel hademe
sine seslendi: 

- Oğlum Ahmet! .• 22 numa
raya bir surahi su götür. 

Hayretle sordum. 
- Bu ne keşif yahu keramet 

nevinden bir şey. . 
- Bu da iş mi canım. Sen bu 

otellerde keşif mi ararsın. Öyle 
tiplerimiz var ki, yüzünü kaşıma
sından bile ne demek istediğini 

anlarız. 

22 numaradaki zili çalan, Ru
melilidir. Haline bakılı rsa bir mi
rasyediden hiç farkı yok. Bir ay
dır, otelimizdedir. Ama, inan ol
sun yüzünü görmek her adama 
nasip olmaz Mübarek gündüzleri 
çuvala koymuş, akşam oldu mu, 
ver elini Beyoğlu diyor. Sabahle
yin de erkenden malikanesine ge
lir gibi zilzurna , burnunu göre
miyecek bir halde odasına çekile
rek akşama kadar kafasını dinlen 
dirmekte ... Fakat gelgelelim an
garyası hep bize düşüyor. Çünkü 
adam içten bir yangın içinde. Üc; 
saatte bir koca bir surahi suyu 
yanık mideye goçuruyor. Artık 

durmak, dinlenmek yok ... Ta*ı ba
bam ... Tr.şı. ... 

- Canım mübalağa etme böy
le şey mi olur 

- Ne zannettin ya! Oluyor iş
te. Hem de bal gibi oluyor. Sana 
başka bir vaka da anlatayım. 

Geçen hafta, sabaha karşı, üst 
kattaki odalardan birinden: "Dağ 
!ar, dağlar ... Viran dağlar!., diye 
yanık bir şarkı sesi yükselmeğe 

başladı. 

Herkesin tatlı uykusunda bu
lunduğu bir sırada bu münasebet
sizliğin önüne geçmek için yukarı 
fırladım, ses 19 numaradan geli
yord u. Kapıyı şiddetle vurarak 
içeri girdim. Ne görsem beğenir
sin. Bizim mirasyedi gibi bağrı 

ıanıklardan birisi ... Ben içeri gi . 
rince şarkıyı kesti, bu defa da gfi
ya rüyasında gördüğü sevgilisiyle 
kahkahalar atarak sevişip cilve
leşmeğe başladı. 

Fakat herif zilzurna .. . Sızmış 
bir halde. Ne yaparsın?... Hele 
görsen odanın içini kaplıyan alkol 
kokusundan durulacak gibi değil. 
Bir de şöyle dönüp etrafıma ba -
kındığım zaman ne görsem beğe
nirsin?.... Karşılaştığım manzara
yı ne sen sor ne de ben söyliye • 
yim. Böylesini al da rafa koy, böy
le temizliğe ne buyurulur. 

- Desene tekrar eski mesle • 
ğe dönüp te otellerimize devam 
eden müşterilerin karakterleri 
hakkında biraz yazacak olsan 
ciltler dolar. 

Diğer taraftan futbolcuların 

vaziyeti de henüz tebellür etmemiş 
tir. Bazı oyuncuların Fenerbahçe 
ye girecekleri tahmin edilmekte
dir. Evelk; gün bütün sporcula
rın iştirakiyle kliıpte bir toplantı 
yapılmış ve karar sporculara res
men tebliğ edilmiştir. Klüp id:ıre 
heyetinin verdiği karara göre spor 
cuJ.ar tamamen serbest oldukların 
dan lisansları girecekleri herhangi 
bir klübe doğrudan doğruya gön
derilecektir. Futbolcular arasında 

Tertip heeyti bu hafta halkın 
istirahatini temin etmek için 7 -8 
bin kişinin rahatı:a oturabileceği 
şekilde oturacak temin etmiştir. 

Ayrıca bahsi müşterek kişelerinin 
önünde de fazla tehacümUn önüne 
geçebilmek için kişelerin adetleri 
fazlalaşmış ve yerleri de daha mii· 

Yar!Ş" 
muhtelif düşünceler mevcuttur. 

B
. k f tb 

1 1 
d kl .. b.. sait yerlere konulmuştur. 

ır ısım u o cu ar a u un . . )ar saat 13,30 da baslıyacaktır. 
vaziyetı tamamen tavazuh edınce-~~ 

ye kadar bu sene için klüplerinde ı- 1 
kalmağa karar vererek ant.eren . Klfa E aberler 
manlarını federe olmıyan klüplcr -* Bayan Zübeyde abidesi: iz· 
de yapacaklardır. Bu sebeple dün mirde KarıyakaJ3 Atatürkün va!· 
yapılan Kurtuluş - Barkhoba ma- deleri Bayan Zübeyde için dikile· 
o yarkoya takımında yer almışlar· cek olan abidenın ilk kısmı müna· 
dır. kasaya konmuştur. Bu kısım 100 
Pisikletçi Kirkor Profosyanel bin liradır. 

oldu 

- Ne diyorsun... Daha neler 
de neler ... Bazan da müşkül vazi
yetlerle karşılaştığımız olur. Ote
limizde üç yataklı odalar da var
dır. Bazan kendi huyunu "anki 
yeni öğreniyormuş gibi titiz, kn • 
rıncanın yürüme•inden bile ürken * Bayram pulları ç ıktı : Cunı· 

huriyet ba)·ramı nıünaselıcliyle 18-bir müşteri ucuz olsun diye bu 0 _ Romanya turo.ında ve Berliıı o-
dalardan bir yatak ister. Tesadüf limpiyatlarında memleketimizi viçrede bastırılan pullar gelmiş ve 
bu ya, ayni odaya da demin bah- temsil eden bisikletçilel'den Kir- satışa çıkarılmıştır. 

settiğim tiplerden biri gelir. Artık kor profeı-yonel olmuştur. Kendi 
1 * Bebek . !stinye yolu yapılı• 

ikisine de Allah yardımcı olsun. s· · I' ·ı ı ·ada h b' · 1 ını . r, ı s, , me~ ur ır maneıer yor: Bebek . lstl.ıye yolunun toP-
Beriki gül gülistanda imiş gibi angaje etmiştir . 
horul horul uyurken öteki daki- Kirkor Pariste önümüzdeki se- rak tesviyesi tamamlanmış ve a'f 
kaları sayar ve sigara paketlerini başından itibaren yola ashll clö· ne ;cinde yaı;ılan Tur de Fransa iş 
devirir. O da olmayınca gelip bi- şenmeğe başlanacaktır. 

tiraK etmek üzere çalışmağa baş- I ze çatar. Artık gel de vaziyeti i- * Kahve ve •ucular koopeı·ati· 
lıyacaktır. · dare et. fi: Kahveci ler ve sucular cemiyetı 

- Peki bu takdirde boş oda Barutgücü alanında bu hafta su ve gazoz işler;yle uğraşmak ü· 
da yoksa ne yaparsınız. y&pı)acak nıaçlar zere bir kooperatif kurmuşlardır. 

- Ne yapacağız, giih birini 1 - Barutgücii • Sparh A ta-1 
uyandırır muvakkat bir zaman i • kımlan saat 15 t.ı 

* Yağ için komiayon: Sadeyağ 

çiıı ötekini uyuturuz. Gah berikini !arın standarize edilmesi için te· 

1 
2 - Bal'Utgücü . Beşiktaş Boz şekkü l eden komisyon faa liyete 

söz e sazla yumuşatmağa çalışı - kurt B takımları saat 13 te. 
rız. Ne yapalım heı· mesleg"in ken- ba.5 l am ıştır. 

3 - Bar ütgücü • Beşiktaş Boz- • 
dine göre takti k tarafları var. * toförler cemiyetinin iaııtı kurt genç takımları saat 10,30 da. - Zor iş!.. değİlti: Şoförler cemiyetinin isıni 

- Zor değil ama, bu semt için Trikohr gelemedi değişmiştir. Kurul un yeni ismi İS 
hakikaten öy le. Dün şehrimize gelerek Şişli tanbul ve mülhakatı mot örlü kars 

Daha ne müşterilerimiz var. ile ka .. şı l aşması kararl aştırılmış nakil vasıtaları cemiyeti olmuştur. 

Bu sayıp dökmekle bitip tü ken • olan Romany•anm birinci sın ıf klil p 
mez ki, fakat eskiden daha beter- * Sumer Bank merkez bina.ı 

!erinden Trikolor futbol ta kımı va ld A k d · · ] · di. Bir gecelik tanrı misafiri gibi açı ı: n ara a yenı yapı mış o-

t 1 1
. purun gecikmesi v_ ilzünden geleme · lan S•ımeı· Bank merk b. dilli o e e ge ıp te ertesi gün fırç ayı · ez ınası 

tarağı ve daha Allah ne verdiyse miş ve Şişli il e yapıl acak maç ta merasimle_ açılmıştı r-. 
toplayıp, gidenler de bul unuyor • ===:::::::;=::::::::::::=:=============::=:========:;::: 
d •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u. •• • •• 

Otel parasıııı vermemek ıçın : S A R A Y S J N E M A S J ·~ 
değme insanın akıl erdiremiye • 5 -.. • ! 
ceği şekilde savuşup gidenlerin : Bu hafta CÜMHURİYET 1 
ise sayı•ı hatsiz hesapsızdı. Ne BAYRAMI ŞEREFİNF. i 
yapacaksın, birader . Ayıp görül- Türkçe sözlü 2 nci i 
mez, malfim ya ... Meşhur mesel • 1 

S.. f"l . dir: "Anasızlık babasızlık, ama Upcr l mı ! 
ille parasızlık!., demişler, boş bir K A R i 
söz değil her halde..... A : 

~Ü~ i 

Rakı 

iŞRET 
içarken birbirlerini 

vurdular 
Hüseyin ve Hikmet isimlerinde 

lki aı·kadaş dün akşam Beykozda
ki Hikmetin evinde rakı içmişler 

ve sonra aralarında çıkan bir mü
nakaşa neticesinde kavga ederek 
yekdiğerini bir güzel dövmüşler • 
dir. 

KORSAN j 
Korsanlık, Aşk, Zengin- • 
lik ve Macera filmini ! 

ı 
takdim ediyor ı 

Baş Kollerde : '==. FREDRİC KARCH ve FRANZİSKA GAAL 
lıaveten FOKS JURNAL SON DÜNYA HABERLERİ 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzılatlı Halk matineleri :' .... ............................................................................... ... 
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Seyhan -·-On beş yıl zarfında neler 
başardı ? 

f ·G NÇL. l 
~ . _J 

Ganç Türk Ordusu Dünyanın 
En Modern Ve Kavi Ordusudur 

Yılda Yaratılan Bu On beş 
Bütün Silahlar En Son 

Dinç Orduda 
Sistemdir. 

'Meydan muharebesi; milletlerin bütün mevcudi • llaklarile, hulUa. bütün maddi ve manevi kudro t 
etlerile, ilim ve fen sahasındaki aeviyelerile, ah • vcfaziletlerile çarpıttıkları bir imtihan sahaaıdır.,, 

ATATÜRK 

'.Akdenizle Toroslar arasındaki 
münbit ve mahsuldar arazi Uzerin -
de klin olan Seyhan vilayetinin 
383645 nüfusu ve 20690 metremu· 
rabbaı arazisi, on kazası, on sekiz 
nahiyesi, 1051 köyü vardır. Bura • 
daki nüfusun yarıdan çok fazlası 

1 
okuyup yazma öğrenmiş bulunmak 
tadır. 

Sey.han viIAyetinin muhtelif ka 
zalarında külliyetli miktarda istih 
sal edilen bellibaşlı mahsuller, bae· 
ta pamuk olmak üzere poita~aı. ve 
diğer narenci meyveler ve hububat 
tır. 

Türkün genç Cumhuriyet or- Arazi mahsulat arttırılmak üzere, 
dusu da; artık 16 yaş~na. bastı ,,.... -~ Seyhan nehri sahillerinde aıulama 
Damarlarında taşıdığı kanın ne- -~~-.S~;::.~-~~--~ ve nehrin feyezanına kar§ı tedbir-

ler alınmaktadır. 
cabeti, ruhundaki asaletin haşme· 
ti, nihayet sarsılmaz bir azim ve Hayvan yetiştirilmesin& &hemmi-
irnanı ile kendini pek kısa bir za. · -i8i( A: yet verilmekte, Çukurova harasında 
nıanda bütün dost ve düşmanları. 4ZC ~il Ç • ?#F' cins hayvanlar yetiştirildiği gibi, 
ııa iyice tanıtmış olan Türk ordu :ıi;fti. mercimek ayğır deposUDda yetişti -
8U; gUn geçtikçe Cumhuriyet ida· ~ -=ı.iF rilen damızlık aygırlar da, döl alın-
resinde taze kuvvet buluyor vo ~ ;= mak üzere köylliye tevzi olunmak • 

i'İttikçe gürbtizleşiyor, çelikleşi • ~ tadır. 
,, Seyhan vilayetinin merkezi olan 
,,or. 

Adanada, ba.şta pamuk ve mensu -
Vaktile Avrupanın Şarkı cenu- .l - I br- orduıunun r- k 1 b'" 1 L il bi k"' . d k d' . . . - ur ıema arını ıara.D oy • .. a-.Yet cat olmak ÜIHre vejetalin, &nvaı 
oşesın e, en ısını aynı za - bir hava te~kilitı vardır. 

lllanda biltün isHim Aleminin alem yağlar, sabun, buz, un, elektrik 
darı zanneden asırdide Osmanlı dusu; KOZlerini hayata harp mey- dı. Sakaryanın en buhranlı günle- ve saire işleri üzerinde çalışan 
İmparatorluğunun hatta kendi danında, barut ve gazleri teneffüs rinde Ankaradan cephey4.} bir as- fabriıkalar vardır. 
hudutları dahilinde bile asla gös- ederek açmıştır. Bugün silahı omu keri tren kaldırabilmek için istas- Cü~huriyetin il!nından evve~ ~O 
teremediği kuvvet ve kudrete mu- zunaa \'akur adımlarile geçışını yon civarındaki bir kaç ahşap ma- mektebı bulunan Seyhan viUyetının 
kabil, 15 senelik Cumhuriyet Tür- gördüğümliz Türk eri; işte o milli ğazanın yıkılması ve bunlardan bu~ki ... u'· bir~~~ brtir i erkekkt 0b~ba~ üze 
kiyesinin bugün biri birine düşman savaşta cephane taşıyan kağnısını çıkacak tahta parçlarile lokoıno _ re .ı sesı, u_ç 0

. a me ~ ı, ır mu 
bir çok menfaatlerin çarpıştığı çıplak ayak1arile çamurlar ve kar tifin işletilmesi icap ediyordu. Her allı~ ~ektebı, -~ır orta tic~~t. m~k 
llalkanlar ve Akdeniz sahasında lar içinde cepheye ulaştırmağa biri 6 :6 bin insan ve 2 :8 bin hay- t:bı, bı~ ~ususı ilk mektebı, ıkı b~ç-
sulhu muhafaza uğrunda oyııa- çalışan Türk köylü .kadınının sır- van kuvvetinde olan o zamanki ki kve bd~ış yurd duCü, .

1
mh
44 ~ r~~l~ 

dığı çok büyük ve çok kıymetli tına bağlamış bulunduğu emzikte- fırkaların yiyeceğini, içeceğini me te 1 var ır. urıyetin 1 
a. -

rolün ım ve hikmetini; ancak bu ki yavrucaktır. Baş Kumandanın- ve cephanesini yüzlerce kağnı ve ~dan. evvel 80-9o ~adar olan mu
Renç Türk ordusunun bugünkü dan diinıen erine varıncaya kadar mürekkep kafileleri ancak bir ka- allımlerın sayısı bugun 825, 3:4000 
rnevcudiyet ve kudretinde aramak bugünkü Tiirk ordusunun taşıdığı rınca kudretile taşıyordu. Burada olaHn talebb~ shayısldı dCü~'mh1862~ ditr:..:ı 
icap eder. ruh; o milli savaştaki ayni ruh • sayılamıyacak kadar çok ve garip arap ır a e unye ııın-

Renk renk, çt•şit çe:;;it, suru tuı-. O savaşta bin bir türlü yokluk olan bütün bu yokluklar, arızalar, 
sürü düşmanlar vatanın bağrına içide ancak bileği ve imanı ile ha- güçlükler; nihyet Türkün tüken -
Rirmiş ve elden her türlü müdafaa rikalar yaratabilen bu millet; bu- mez sabrı ve azmi karşısındıı o za/ 
silahını almış iken yoktan bir or- gün, her türlü ilim. fen, .sanat ve man yenilebilmişti. ı 
du yaratmak, böyle bir ordu ile kuvvet kaynaklarına dahi malik Bugün; 15 senedenberi hor/ 
böyle çok üstün ve .çok kuvvetli olan genç ve dinç Cumhuriyet or- türlü ilim ve fen hareketleri, si
düşmaulnrn karşı meydan okumak dusu ile, kendisi için artık deYam- vil ve askeri sanayii, ham malze~ 
ve en nihayet bütün haklarını, bü- lı bir sulh bekliyebilir. me kaynakları, yol ve demiryolla-) 
tlin dünyaya cebren tanıttırmak; Ordumuzun 'bugünkü te:;;kilatı· rı, ziraati, ticareti vesairesile ar
ancak Tiirk tarihinde rastlanabi - nı, elindeki kudrE>tli silfihları, gün tık yeni ve canlı bir hayata gir -
len bir harikadır. Cihan Harbin- geçtikçe daha ziyade asri!e~mekte rniş bulunan Cumhuriyet Türkiye
den sonra; Osmanlı İmparatorlu· ve kuvvetleşmekte olduğunu gör - !'li; bilhassa bundan soması ıçın, 
ğu gibi Osmanlı ordusu da tam dtikçc ÇOK sevinmeliyiz. Genç nesil, kıymetli koruyucusu olan ordusu
mflllasile göçmfü:; ve enkaz üzeri- ordumuzun 15 s~ne gibi çok kısa mın her türlü ihtiyaçlarına zengin 
he baykıışlar, kartallar iişiişmüş- bir ;mm anda ne kadar km'\ etlen- bir kuvvet kaynağı olacaktır. 

i l 

t\i. A vrnpah ların asırlardan beri diğini, bilhassa lslik !ii l Sa \'fü;nnı Geçen Milli Savaş; Türkün 
ölmesini bekledikleri hasta adam yakındım gören askerler kadar gözlerini yeni hayata açarken da-1 
artık ölmüş sayılabilir<li, fakat takdir edemez, y0klu'\: içinde harp ha ziyade manevi kudret ve fazi
bu güzel yurdtın ezeli ve ebedi sa- ne demek olduğunu an('ak o a:; - letile kazandığı bir imtihan idi. 
hibi olan Ti.irk milleti henüz ölme kerler bilirler. hamasız toplara Fakat gelecek bir meydan muha- · • . . . 
nıişti. ~1evcudiyeti ve hakkı için; tren raylarından çabucak kama re besi; Türkün Cumhuriyet idare- Se. han Yalısı Tevfık Hadı Baysal 
Atasının da dediği gibi, bütün yapmak, kanaatlerine paça suyu sü- sinde kı~a bir zamanda ilim ve rt sinin eline geçen Ulus parkı 20000 
llla<ldi ve manevi kudret ve fazi- rerek otomobil benzini ile tayya- fen saha~ında dahi iktisap ettiği liı sarfile muntazam ve mükem -
leti)e senelerce ç&rpıştı ve muha - re uçurmak, süngüsüz tüfekle hü- maddi kudret ve kuv\•etin derece- nı 1 bir hale ifrağ edilmiş, 70,000 
tebe meydanlarında verdiği par - cuma kalkmak gibi şeyler bugün sini gösteren parlak bir imtihan metremurabbaı bir saha üzerinde 
lak imtihanlardan sonradır ki, bu- insana ne kadar garip ıtelir. İnö- olacaktır. R. E. Atatürk parkı kurulmuş, Seyhan 
g(inkii mevcudiyetini temine mu - nünde bozulan düşmanı kovala _ ---------·----- kıyısında Seyhan parkı inşa edil • 
Vaffak oldu. yan Türk süvarisinin çoğunun ne B t s·ı miştir. Yolları ağaçlandırmak için 

• Herke~ bilmeHdil" ki, bu~i.inkii mızrağı, ne süngii!li.i ve ne de kı- a an 1 ep 5525 ağaç dikilmiştir. 
gPııç Cumhuriyet ordusu, mayası- lıcı vardı, buna rağmen bu Türk K t Beş yüzden fazla 'köyde ı:;ıtma 
nı; o milli varlık ve hak miicade- atlıları düşman saflarına dalarak ap anının mücadelesine devam olunmaktadır. 
lesinde döktüğü kanlardan almış- ellerindeki su mataraları ile düş- Muhakemesı• Trahom mücadelesi de ehemmiyetle 
tır. Bugünkü genç Cumhuriyet or- maularmın kafal~nna vurııyorlar devam etmektedir. Mekteplerde de, 

.... - • 

d 2 - VrdumuZUD ateş knvnti çok kuvvetlidir YP. môitemadiyeıı 
e ,arttmhnaldldır. 

Bundan bir müddet evv~l Dol- ayrıca, bu mücadelelere hususi bir 
mabahçe önlerinde vukua gelen v& ehemmiyet verilmektedir. Adananın 
"Hamidİ\'e kr ·· .. .. bir memleket hastanesi, muhtelif • ,, uvazorumuze çar- . . . 
Parak "Ord 'l b' · b t kazalarında hastanelerı, bır den ve u,, şı e mm n ması, .. . . . 

.. ahçı l\I ehmedin ölmesi ile netice le tena~ul dı.spanserı ve .bır de emra-
. nen deniz faciasına ait muhakeme- zı zühre\•ıye hastanesı vard1r. 
ve e\'\'elkı· gu"ı1 ~ hk 1924 yılından 1938 yılına kadar 
ol aınr ce1..a ma e- . . . .. 
mesindc devam 1 t Seyhandakı Nafıa faaliyeti de şoy· 

. o unmuş ur. l h··ı· ed'l b'l' Ş" l .. . 
Bu Ceı aede e. 1• hl' k e u asa ı e ı ır: ose er uzerın· .., vve a c ı •vu uf . · 

r"poı·unu ha ı 1 d , de 495483 kılometre yemden ve ta· " zır ıyan ar an ve ma- . . . . 
ruf dcnı'zcı'Jeı·· · d B Ş k 1 mır suretıle toprak tesvıyesı, 40031 

ımız en ay ev et . .. · ·· 
ı;;ahı't olaı·ak d' 1 . t' kılometre şose, 4478& kılometre şo \ • ın enmı8 ır. . . . . . 

füw Şevk t. k · .. . . se tamırı ıkmal edılmış, 63 beton 
. e ., azanın "\ıddetlı 104 k" . k'" .. 62 k" .. 

akıntı., sebebiyle vukua g~ldiğini f . argır opru ve <?Pru men· 
· k t d · . ez ınşa olunmuştur. ve a m ı erece~ının gecele\•in ta 

y in o 1 una m ıy a cağım .sÖ'-' 1 e ~is ve ~~~~~~~~~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ol • vapuru .süvıırisi Rcm~i kaptan şa· 

~uçlu }Iahmut kaptanın vekilinin h·t ı k d' ı ı o ara ın enmi~tir. 
bir sorgusuna. ceyaben de: Remzi kaptan da: 

- Mahmut kaptanm yerinde 1 

ben olsaydım hemen hemen ayni 
manevrayı yapardım... Fakat bu, 
orada bulunmadan kati.retle kes· 
t . ·ı ' ırı emcz .... elemiştir. 

l\Jumaileyh: diğer bir 5orguya 
cevaben de: 

- Mahmut kaptanın muhti ol
duğuııa kani değilim .. Gemiyi san
cağa almaması hata ~ayılmaz .. E
ğer önce akıntı olmayıp; el eniz ta
bii halinde bulun:-aydı bu kaza ol
mazdı. .. (!emiştir. 

Bundan sonra mezkfır v:tpurun 
ikinci kapta111 ve halen ''Hatay., 

- Ben henüz kalkmıştım ... De 
mir baıtında bulunuyor ve hareket 
etmek üzere olan geminin demir 
almasına nezaret ediyordum .. Bir 
arnhk bizim geminin "Hamidiye., 
ye doğru siirükleıımekte olduğunu 
gördüm. Artık sular çok azgın o). 
duğuııdan kaza gayri kabili içti -
nnptı ! ... Fikrimce kazaya şiddetli 
akıntı sebep olmuş! ur! ... demiştir. 

N'eticecle muhakeme; gelmiyen 
şahit, Şark vapunında tayfa Ce
mallettinin dinlenmesi için 8 kaırn 
nuevvel saat 14 e talik olunmu..-
tur. 

Cumhuriyet Gençliği 
· Neler Düşünüyor? 

---:081:t0a 

Gençler Arasında Anket 

Yukarıdan •Oldan safa Oıman r·ikrr, J\.evnak, ADdi.ısıeJim, 
Ertuğrul, Süreyya, Ahmed 

Bu mutlu en büyük bayram günlerinin kıymeti ne kadar kat 
günü Türk Cumhuriyeti "15,, inci kat olup "15" inci yılda toplanır
yıhna girerken ileride rejimi elle- sa <benim sevinçlerim dn o kadar 
rinde tutacak olan Türk gençliği- muaz~amlaşıyor .... 
nin bugünlere eriştiğimizin son- Eukuk iiçten: Tan Apaydın: 
ıuz sevincini, heyecanını ve dü - - Bugün için duyduğum şey. 
şüncesini naklediyorum: ler arasından yalnız iki ·ini söyli 

Hukuk ikinci sınıftan Osman yebileccğim: Gurur ve ~evinç du-
Fikri Akıncı: 

- On be~inci yıla girerken ne
ler mi hissediyorum? .. 

Belki hiç 'bir şey his<;etmiyo -
rum, hiç bir şey düşünmüyorum. 
Ve belki de hiç bir şey söyliyemi
yorum. Fakat öyle zannediyorum 
ki, bu hiç bir şey yapamayışlarda 
bile her şeyi başaran bit· kütlenin 
içinde bulunmanın verdiği gurur 
var. 

Beşeriyet on beş asırda hiçbir 
şeyden her şeyi çıkarmanm sırı·ı

na erememişti. Bugün biz <ın beş 

yıldn bunu elde ettiğimizi gözle
rimiz kamaşarak seyrediyoruz: 
Laf değil realite meydanda .. 

Hukuk rna7-'l8 mezunu grtuğ
rul Akca: 

- E\'veıa sevinci iki.re ayıra
cağım. Birisi bu sene mektebi bi
tirdim, bu cihetten :-;eviniyornm. 

İkincisi de asıl !'CVindm şun -
dan geliyor ki, bu yeni gelen on 
beşinci yıl bu seneden itibaren 
Cumhuriyetin tecrübe devre:>i gP.ç
mi!;\ bulunacaktır. Şimdiye kadar 
yalnız hazım ile uğraşıyorduk. 

Artık bundan sonra temessül baş· 
lıyacaktır. Yeni bıraktığını Üni -
versiteyi ele alalım: Rir kaç sene 
önce okuduğum Üniversite ve ders 
haneleri gerek kantine gerek kali

,te itibarile şu bizim iki üç ~enelik 
ne diyP.yim ihtiyarlığımızı daha 
bari?. surette, fakat daha H~rle -
mi~ bir tarr.da gö~teriyor. Bizden 
sonraki geııçler hiç şüphe yok da 
ha· olgun, daha bilgili çıkacaklar. 
Bir mernleketiıı ktrıtiir ve feyiz 
kaynağı olan Oniverı:.itenin her 
geçen seneye ııisbeten daha bilgili 
daha ra~yonal olarnk i~lenı~8İ el
bette Cumhuriyetimizin başardı -
ğı en büyük nimetlerden biridir. 

Bize yepyeni bir hıtyat kazan
dıran Cumhuriyetimizi takdis e -
derim. On be~inci yıla giriş günü 
henim en büyük bayramımdır. 

İktısat Fnkültesi sınıf ikiden 
Hamdiye Yersu: 

- Bugün için heyecanlarım 

çok bUyllktiir. Ne kadar fazla şe
vindiğimi anlatamam. Çok mağru
rum ... 

liukukt~n Smul'i: 
- Ben bütün hayatımda tek 

bir hayranı biliyorum: 29 teşrini
ev\·el Cumhuriyet Bayramı. Bun
dan dolayı bugün ben biı· çocuk 

gibi sev~ııirim. Hayat bana l>ır 

çocuk rnyetile görünür. H\.'r şey 

tazedir. Canlıdır. Ebedidir. Hele 
bugün on beş yılın bir yekunu sa
yılıyor ki, bu toplanan bayram 

yuyorum. 

İktısat Fakültesi üçüncü sınıf
tan Ahmet Gürsoy: 

- Bugün için bir tek şey söy
lenmez, duyulmaz, düşünülmez. 

Bugün için söyler.ecek şeyler kar
şısında in an hiç bir şey söyliye -
mi yor. 

Beyazı jyi görmek için siyah 
üzerine koymak lazım. Sa:ıdet 

günlerinin zevkini daha iyi trıda
bilmek için de knra günleri hatır
lamalı ..... Diin tarih yokken var 
olan bir millet tarihten, h<ırita • 
dan silinmek i~teniyordu. Kosko
ca bir kurt köpeklere maskara e
dilecekti. .. Fakat o kurdun yav -
rularını unutmuşlardı. 

Kıta la.rdan kıtalara akan, al -
nıııa kara değmeyen, esaret acısı 
çekmeyen bir millet kendi ana 
yurdunda boğuln·ak, zincfre vu -
rulmak i teniyoröu. O ta 26 a~us. 
tos l 071 yılmda geldiği bu yeri 
son ferdi de ka!nrndan yabancı 

ayaklara çiğnetmiyecekti. \ e yine 
bunu bir 26 ağu::ıto~ günü cihana 
bildirdi. 

29 birinciteşrin 1933 de bu' 
mill~tin yeni bir çocuğu doğdu, 

ve bunu bu milletin bir evl;ldı vil
cude getirdi. Atularıauzın yapa • 
madığını "Atamız., yaptı. Ru ço • 

cuk şimdi on beşinci yılına ayak 
bruııyor. On beş yaşında, fakat bir 
kaç asırlık te~ekküllerden daha 
olgun, daha dolgun ... 

. Bunu düşünürken evvela onu• 
Yapıcm olan Ulu Öndere deni 
bir minnet ve ~ükran hisıediyo • 
rum. 

Hukuktan, RE>vnak: 

- On be.ı, yılda başarılan bilı 

Uin inkılapları gözümün önünd• 
canlandırıyorum. 

Hepsi öyle muazzam, öyle bü· 
yi.ik işler ki...... Kendi kendime 
düşi.inüyorum, bu ölçUsilz cesa. 
metteki yapının bana verdiği en 
mutlu saadet ne olabilirdi Şüphe • 

siz hepsi bana saadet ve:dyor, gu
rur duyuyorum. Yalmz itiraf elie· 
yim, ki Türk kad!nına verilen hu

kukta mü8avat, bugiinkü r-üruruooe 
mu kat kat kuvw:tlendiriyor. Ba .. 
na clüşi.inme hakkı. hayat ve insan 

lık 6aJışcden bu Cumhuriyetin te .. 
ın<'linin atılmış olduğu bugünde 
ne kadar çok mesut oldugumu ta~ 
rif cdeme,m .... 

Hukuk ikiııd ı:ınıfta "Hukul 
biriııch;i,. Süreyya Sungar; 

Ben bu bayramı çok tabii 
(Sonu i nd aayfad&\ ' .. ' 
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Sular idaresi 

Jıl 

Yazan: DANIŞ REMZi KOROK Tefrika: No. 27 

Şehre verdiği su miktarını ve 
çeşme adedini artmıyor 
tstanbul Sular idaresinin Avru· 

padan getirdiği ısu tevzi makinele
rinin montajına devam edilmekte • 
dir. Bu makineler etrafında icra e
dilen inşaat bir aya kadar bitirile
cektir. Bundan sonra şimdiye ka • 
dar şehre verilen 20.000 metreınl· 
Jı:ibı su 40.000 metremikabına çı • 
karılacaktır. 

XIII siyetimi, cezalanıruLmı arzu etti. 

Bütün bunlard&n !:ıirka9 g1in İşt• sekiz aydanberi de bu mah 
geçmedi. :Mehmetbeyin ablası ... keme devam ediyor.. Nihayet ka
Gelip gidenler haldında mühim rar alındı.. Boşandık.. Tazminat 
bir tahkikat yaparak her ,eyi duy; ve nafaka meselesi temyize ~ttı .. 
du ve ondan sonra ilı:ide birde.... Fakat o da tam bet ay oluyor .. He
lkide birde gelerek: (Hanım!... nüz bir cevap yok .. Eğer gelirse 
;hanım .. Tırnaklarınla oyruyacağı- birkaç yil:ı: lira kadar bir para a
na kalk ta bir kahve pişirmesini lacağım ... Bir f8Y değil amma ..•• 
öğren) diye muttasıl söz söyleıniye Belki bir i~mlze yarar .• değil mi 7. 
.bahane arıyordu .. On beş gün dar xrv 

Sular idaresi ayrıca Kadıköy ci· 
hetindeki tesisatı da genişletmek • 
tedir. Kuzguncukta yeni bir tevzi 
merkezi kurulmuştur. Bpundan baş 
ka. Kırkçeşme sularının kapatılma· 
sından sonra Su idaresi şehrin muh 
telif semtlerinde birçok mecca.nt 

terkoe ç_eşmesi açmıştı. 937 sene • 
sinde tesis edilen çeŞınelerden baş
ka 938 senesi içinde de 100 çeşme 

açılını4 ve bunların suları temin e
~. Bundan başka daha on al

tı çeşme yapılmışsa da bu çeşmele
re henüz su verilmemiştir. On gü
ne kadar bunların sulan da temin 
edilecektir. 

oturabildim .. Bir gece (Gönül)ü 
ılıp, üstüme bir manto geçirdim. İs
keleye kendimi atınca .. Cağaloğ • 
!undaki teyzeye gelişim bir oldu." 
Oradan Cemale haber gönderdim. 
Fakat bir türlü cevap gelmedi .•• 

Dört giln sonra hem kocamdan, 
h em Cemalden birer mektup al • 
dım. 

Kocam mahkemeye müracaat 
ettiğini ve çocuğunu istediğini bil • 
diriyor, Cemal de nikah yapma • 
mak şartile evine davet ediyordu .. 
Kalkhm ona gittim ... Hem ba~ka 
ne yapabilirdim ki? .. 

Bir taraftan mahkememiz de
vam ederken, bir taraftan da Meh. 
met bu işleri tahkik ettiriyormuş .. 
Ben ne bileyim?. Biz de Cemal ile 

şurada burada gezip duruyorduk.. 
Fakat bir gün hiç yoktan bir me
sele için yabancı bir kadını kolu
na takarak, benim evimi, barkımı 
yıkmama mukabil alçakça hareket 
eden ve kendi alçaklığını gösteren 
Cemalden biran içinde sıtkım sıyrı 

lıverdi. Amma ... Neye yarar? .. Beş 
aylık hayatımızda aldığım zevki 
mahkemelerde kat kat çıkardılar .• 

Kocam üçüncü mahkemede: 
- Çocuk benden değildir. 

Diye barbar bağırarak salıit-

Jer isbatlar gösterdi.. Bu suretle ba 
na çocuk nafakası vermekten ya
kasını kurtarıyordu .. Tam altı ay 
devam eden tahkikat ve istinkak 
!arla dinlenilen şahitlerden sonra 
mahkeme kararı ve tasdiki ile (Gö 
nülOn babası l\fehmet Beydir ve 

varistir) denildi ... Ben resmi bir 
zevce vaziyetine geçirildim ... Ni • 
kiihımız kıyıldı_ Belediyece tas • 
dik olundu ... Bu işlerden sonra bo
şanma davamıza bakılmıya başlan 

dı ... O zaman kocam .. Benim ve an 
nemin serbestliğimizden, evimize 

yabancı erkeklerin girip çıktığın • 
dan bahis \'e beraber yaşamamıza 

imkin bulunmadığını iddia ile bo

şanmamızı istedi.. Benim mahbu-

Görüyorsun ya Şinasi; işte .• Be
nim hayatım bu kadar kirli ve ka· 
ranlık.. Sordun, ısrar ettin, yalvar
dın; söylüyorum ... Ve şimdi ben de 
sana yalvarıyorum .. Bak üç aydan
beri sevişiyoruz.. Tam bir hafta • 
danberi de senin resmen nişanlın 

ve senin namzedlııim. .. 
Bir sözünle her şeye razı oluyo

rum .. Sen istemeden ben sana koş
tum, geldim ... Nlk8h beklemiye Jü. 
zum görmeden ve sana inanarak ... 
Evine, odana ve yatağına girdim ..• 
Kızım ..• Gönfilüm.. Senin Jozındır ..• 
Bunu böyle bil ve beni temiz bir ka 
dın diye kabul et Şinasi! .. Yalvan
nm sana ... Benden bıkıp, benden u
sanıp ayrılacak olursan eıninol.. 

Ben orospu olacağım.. Şimdiye ka· 
dar bir tutar tarafım belki vardı .. 
Fakat bundan sonra tam m.'\na.sile. 
Tam satılık bir kadın olacağun Şi
nasi.. Tut.. Ellinden tut ve beni 
kurtar ... öyle bfiyük bir insaniyet 
etmiş.. öyle büyük bir savap işle

miş olursun ki ... 
Genç kadının hikAyesi burarla bi

tiyor ... Bu içli hatırayı yaşatan d~f 
terini kapatırken; Şinasinin götle
ri bir şefkat ve merhamet yaşıle 

nemlenerek söze başladı: 

Bundan başka yedi camie de ay
nca Terkos suyu verilmiştir. Bu 

suretle Sular idaresi geçen kiinu
nusaniden itibaren şimdiye kadar 

123 meccaru Terkos çeşmesi tesis 
etmiştir. Yeni makinelerin monta • 

jı nihayetlendikten sonra bu çeş • 
melere kıimilen su verilecek ve önü-

müz.deki seneden sonra da şehrin 

geceleyin yıkanması için tetkikler 
yapılmağa b8Jllanacaktır. 

Türk Halıcılığı 
İran halılarile rekabet edebi· 

lecek kadar bir nefasete ulaşb 
Bu seneki halı piyasası diğer se

nelere nazaran daha can 1ı bir suret 

Ben onu bir gün Koska yolun- tedir. Kış me,·siminin gelmesile fi. 
da görüp beğenmi'} ve hemen de yatlarda yaza nazaran yüzde on bir 
tanımıştım. Bilmem nasıl oldu yükselme kaydedilmiştir. Bu sene 
işte ... O kadar pısrıkl:ığına ve o ka harice sevkedilen halılarımızı yal -
dar da mahcup ve ko~kak bir tabi- nız Almanya çekmektedir. Sevkolu 
ati olma.31na rağmen benden hiç nan mallar bilhassa Ka}·seri, Sıvas 
çekinmemiş .. İlk tanışma ve anlaş· ve Y.parta halılarıdır. Sanat bakı
ma Jeklifime yalruz bir: mından bugün Acem halıları mer • 

- Bilmem ... Nas1l olur ... Böyle tebe ine yükselen ve onlarla reka-
yol ortasında? ... . bet edebilecek bir vaziyete gelen 

Demişti.. Kemaliye ve Hereke mallan hariç 
Bilsen ne kadar saf ve samimi, piyasalarda tutunamadığından bil -

ne kadar utangaç hali vardı. Man-
tosunun kürküne çenesini ve mini hassa ~emleket dahilinde sarfedil-
mini burnunu gömerek öyle tatlı mektedır. 
tatlı, öyle aşifte aşifte gü!düğü Hükumetin İran tran<itiııden 
halde birdenbire bir ürkeklik, bir memleketimize mal çelçmesine ka

çekingenlik geliyor ve benden kaç 
mak, uzaklaşmak istiyordu adeta. 

(Sonu var) 

rar vermesi üzerine halıcılık vazi

yetimizde büyük bir inkişaf başla

"", i ' ~· • --- - - ,.. • (.J . ' .• 

mı~tır şarkın muhtelif mıııtakaların 

dan gelen mallarla Londra dünya

nın halı merkezi halini almıştır. 
Londra bu sene için bizden yalnız 
eski stoklardan çekmektedir. 

ile Sabah, Öğle ve Akşam 
Her yemekten sonra muntaı.aman dişlerinizi fırçalayınız. 

1922 yılının 4 temmuzunda 
Lavrens müstemlekit nezaretine 
bir mektupla istifasını bildirdi. 
Ba mektupta istifasıııın sebebir.i 
şu şekilde izah ediyordu: 

"Yakın Şark işlerile sırf Çör
çil'in hatırı için uğraştım. Şimdi 
her teY yerli yerine konduğu için 
çekilmem icap ediyor. Bununla be 
raber, bu işi yapacak becerikli bi
risi bulunmadığı takdirde tekrar 
bu vazifeyi üzerime almakta te • 
reddüt etıniyeceğimi de ayrıca i
liive ederim . ., 

Bütün gayretlere ra~men bu 
istifayı geri aldırmak mümkün ol
madı. Sadece Arabistan işlerinin 
fahrt müşavirliğini bin bir zorluk 
la kabul ettirebildiler. 

Bu s1rada Lavrens'e a11"Ica ya 
H mdistıan umumi vali !iği '°eyahu t 
Mwr fevkalade kom'.;erliği teklif 
edildiyse de LivreM hükfimet ta • 
raf dan hiç bir zamım kabul o
luum, ma imkin olm1yan bir sli
rü şartları ileri sürerek bu teklifi 
kaı.uı edebileceğini blldirdL 

Lavrenııiıı ortaya sürdüğü tart
lar lllllardı: 

"İdaresini kabul edeceği yer
lerde, resmi kabul. resmi geçit, 
alay vesaire, yani debdebe ve ih
tişama ait ne varsa hiç bir mera
sim yapılmıyacak .. 

Doğrudan doğruya ııalida te
masına müsaade verilmcsL. 

Livrens biliyordu ki, kaybolan 
bir dava ic;in azami bir gayret sar 
fetmişti. Suriye ve İrakın demir 
bir çember içine sıkıştırılm~ bu • 
Junacağını teessürle düşünmekten 
kendini alamıyordu. 

Dostu ve amiri olan Vinston 
Çörçil'e en son söyledıgi söz şuy. 
du: "Beni bundan sonra t<fukta 
belirmiş hafif bir bulut kadar ses
siz ve sa kin olarak göreceksi
niz r,, 

.Lfi.vrens, söylediği sözü tuttu. 
Evet, ufukların ardında yavaş 

yava, kaybolan bir bulut gibi o 
da, ortadan yavaş yava~ çekilme
ğe başladı. 

Zaten büyük bir Arap ittihadı 
teşkil etmek hülyası da yıkİlıp git 
mi~. Esasen parçalanmağa mah
kum bulanan Arabistanı hiç ol
ınazsa in~flı Y& mant.ıkt bir şekil-

Diğer taraftan Rumanya da bu 
sene Isparta mallarına iyi bir müş 
teri olmuştur. Isparta ticaret oda

sı halıların taklid edilmemesi ve 
hariçte daha güzel bir surette rek

lam edilebilmesi için sevkedilecek 
halıların üzerine hususi damgalar 
varmaktadır. 

------
Yazan: LEON BOUSSARD 

de parçalanması için elinden ge
leni yaptı. 

1922 yılı, eylül ayında Mare

şal olabilecek kabiliyet ve kuvvet
tcyken Lavrens, ha\•a kıtalarına 

A. C. Ros adile :ılellide bir nefer 
sıfatile intiMp etti. Bu sıırrtle, 

şan, şöhret, ve debdebeden uzak, 
sakin bir halde yaşamak imkanı
nı buldu ... 

Manen ve maddeten öyle ha • 
raptı, ki... O sırada onu muayene 
eden bir doktor ancak on sekiıı 

ay daha yaş1yabileceğini söyle • 
mişti. 

Hava ordusuna intisap eder 
etmez hayatını tanzim etmiş ve ea 
ki enerjisini toplamağa cehtetmi.ş
ti. 

lngrid'e olan :ı.şkım yüzünden 
başıma gelmiyenler kahnadı. 

Evvela ona olan sevgimden 
dolayı bir "Ski klübü., kurdum. 

Hakikatte Ski ve buna benzsr 
tehlikesi bol hiç işime gelmiyen 
sporlan katiyen Kvmem. İlıtiaa • 
sım da pek azdır. Fakat İngrid i
le münasebete başladığımdanberi 
başlıca gayem bu oldu. 

'asıl olmasın, İngrid'ln san 
saçları gök mavisi renkli gözleri 
narin ve biçimli vücudu karşısın
da aklını başından kaçınnayan 

insan var mıdır~ 
Klübe ilkönce çimalliler onu 

müteakip FranBızlar da aza ya. • 
zılmağa başladı. Kazaya ·u~ayan 
ayağımın iyi olmasını bek1erken 
ayağımın iyi olma"1nın bekleyen 
İngrid diğer aza arkadaşlarla be
raber dağl:ıra tırman•:.-or, ~l'n ve 
şatır beni görmeğe geldiği zaman 
!ar da: "Haydi Fred çabuk iyi ol., 
diye bir an evvel iyi olup kendisi 
ne iltihak etmekliğimi arzuluyc-r
du. Canım İngrid .... 

Ayın on üçllnde yapılaca·k O• 

la• bu şenlikleri ırc!rmek üzere 
aaat bire doğru öğleyin bir arka
iaşın otomobili ila Nisa ıreldik. 

Rotel cles Sports'a. Buraya geldik 
çe indiğimu otellerden olduğun -
dan biraz dinlenmek için orayı 

·boyladık. Tanıdık tanımadık kim
ler var diye sağıma soluma bakı
nırken iyice tanıyabilmek için bir 
JMıza durakladığım birisi kolum
dan çekerek bir küçük salona al
dı. Oda kapısı olanca şiddetile ü
zerimize kapandılfı zaman; aksi
ni haU kulaklarımda duyduğum 

bir ses: 
- A!l1an Rredciğim, iyi ki gel

din bizi kurtarac~k sende.L başka 
kim.sa yok ... 

- Ne diyor•un kuzum, kimi kur 
tarıyorum ... Neden kurtarıyorum .. 
Anlamadım ... 

- Kimi olacak hepimizi, her
ke.<i, her şeyi. .. Ah Fred sen olma
saydııı hepimiz mahvolmuş gitmiş 
tik .... J an Lük ... Hele şu telgrafı 
oku da bir kere ... Bir otomobil ka-

Dahili ıztırabın fazla olm ·ın- za 
dan bu ayaliım da pek geç iyi o
lacak. ... Soranlara lngrid: 

- Eh, sonra .... 
- Uyuma yahu Fred, iyi dinle 

- Ne yap.;ın şampiyonluk fid
yei necatı. .. Şerefli bir kaza .... Ya 
tonda iyi olacak. .. diyordu .. 

Bu sözleri hay1r diye reddet
meğe mecalim y~k ... Kaza lııırrid 
ile tanı.ımadan evvel >ukua geldi. 
Ehemmiyet.~iz bir incile ... Bir ge
ce olele çıkan yokuşu tırmanır • 
ken kaydım ve düştüm. Fakat ~i.z 
söyleyin Allah a.-;kına İngrid'in 
meşhur ve mahir ski şampiy-0nu 

bildiği ben bunları on:ı nasıl itiraf 
ederim. 

Bir defa bir halt ettim... S~tl 

me,·.sinıi geçinceye kadar Allah ve 
re de ak•amadan sonunu o:ctıre -
bil8em.. Ayağımın bir şeycikleri 
:rok. İyi olduğumu sö:-·Jcmek te i
şime gelmiyor .... 

Bu ayak ağrısı, en 'ptilalı ski 
meraklılarmında dağlardan cekilip 
şehirlere dönmelerine kadar de • 
vam etti. Ben de acele acele ecu
hanemi teşkil eden pamuk pak :
!erini, sargıl:n"I şişeleri hemen yer 
!estirerek gitmeğe hazırlandım. 

Ö~ümiizdeki kı*a kadar Allah k~-
!'İm. 

Te.7rinler yaklaşınca biı· roma
tizma, siyatik ağrıları tuttururum. 
O kı~ ta öyle geçer .... Elbf>t böyle 
böyle bir~eye benzetidm. 

Temmuz orta'ıına dogru klü • 
bümü:ı:ün ikinci rei:ıinden bir da

vet ... Deniz mev<imiıım ba.:lam:ı

sı müııasebctile klüb cenup sahil
lerinde bir deniz eğleııce•i tertip 
liyerek azaları d<Wet ediyo·· ... Bu 
eğlencelere Avrupa beynelmilel 
şampiroııu ar~lanlar ar,lanı Jan 
Lük de iştirak edecek .. 

İııgrid"in bıılunaca;(ı yere be
nim gitmememe imkiln ,·ar mı 7 

Tefrika No: 27 

Önce l\Iidilseko'dalti tayyare 
karargahına giderek imalath ne
ye girdi. Enradakilerin hiçbiri bu 
esrarengiz önüllünüıı kim oldu
ğunu bilr.ıiyorl•rdı. Fakat aradan 
altı ay geçer geçmez bir gazete, 
miralay Lavrcn•'in aleHide bir 

nefer gibi orduda hizmet almış 
olduğunu meydana çıkardı. 

Lavrens'in bu vaziyetini ogre
nen hava nazırı, miralayın bütün 
ısrarlarına rağmen onu çekilmeğe 
icbar etti. Bunun üzerine Lavrens, 
Bovington'a gidip karargahın de
po memuxluğunu üzerine aldı. İki 
sene müddetle bu vazifede bulun
du; ve hiç bir gün vazifesine geç 
kalmadı. 

Bu sırada, boş zamanlarıııı, 

beni, ancak soyunacak kadar vak
tin ,·ar... J an Lük'ün yerine mü
ı<abakalnra gireceksin. 

- Ne ... Ne ... Ben mi Griyo .... 
- Dinle ı•red ... Bizim için ya 

ya ölü'll, ya hayat.. Seı.in Karasi
kicleki maharetini az, cok biliyoruz 
Geç 0 11 kı~ ta bir şampiyonluk es
nasında ayağıııırı zedelendiğini de 
duyduk Hrr tarafa, berkeoe, se • 
nin Jan Lük'ün yerino geç~ceğini 
yaydık ... Haydi Fredciğim... 12 
bin sryirci seni bekliyor. J an Lü
küıı toplıyacağı allnşları sen top
lıyarak;ııı. Heııı ıle bizi kurtarmış 
olacak. ın ... 

- Allahın optalı .. Deniz ski
si ile knra ski>i bir mi! Ömrümde 
bir defa bile deniz ski~i yapma
dım. Kara ne i<e ne .. Budahnıı sı-

nız . iz bana .ıorm:ıdıın bu halt
ları kanştırıyor>unuz ... Reddedi -
yorunı ... · ·c hali:ıiz varsa görün .. 

Bu aralık <alandan içeri yüzü 
sevinçten parıl p.ırıl parlayan lıı
grfd giı-Ji. Oµarlijrler adımı halka 
dJyumıağa başlumı.şlurdı bile ... 

- Olrayt Fred, im havadise 
memnun oldum ... Göreyim seni, 
arsl n olduğun .ı gö•t~r ... Caresiz. 
O lak · ırn gök b:< ıma iıı~eydi be
ni bu k:ıdar üzmiyccek. diri diri 
ölü haline gctirnüyecekti. 

Vellıa.•ıl, i.~in ehen.ıniyetini na 
zarı it.ibara alan ve deniz ki. ı i
le kara skı.ıi ara.iında dağl:ır ka
daL" fark olduğtınu bkdir edrn 
ccllatl:ırım, - ayağımın hentiz ye. 
ni iyile .. t.iğini filan, falan mevzuu 
bah•~<lerek - hemencecik bir pro
va yapılmasına karar verdiler. 

Fak t bilmiyorla ki, bu pro
va tanı bir m•"·affa.:ıyetle neticı>-

bol bol, motoı.ikletl gezmeğe has 
rediyordu. Arada b'r de Donçes
tcr'e uğrayıp muharrir Dan Har
dy'yi ziyaret e-iliyor ve onunla e
debiyata, felsefeye ait mübahese 
ve münaka~alarıla bulunuyordu. 

İşte, bu zamanlarda sakfa ve 
ıssız Dor~et'te küçücük bir ev 
yaptu·mağı dü~ünüyordu. 

"Kemalin yedi esası,. adlı ki
tabının metnini de hıaltarak çöl
de i~ an,. i•mi altında yeniden neş 
retti. Kitabın bu neşrinden kazan
dı;;, parayla 1927 senesinde ev • 
velce hususi bir şekilde bastırdı
ğı "Kemiılin yedi esası., kitabın • 
dan kalan lıorcunu ödedi. 

* 
Bülüıı boı·çlarmı te8viye ettik-

ten sonra kendisine 1500 İngiliz 

lirası kadar b;r şe;; kalmıştı. Bu 

para da kitabın diğer lisanlara 

tercümesintlen gden kardı... Git
tikçe dünyadan ve dünya malın • 
dan elini eteğini çeken Lavrens 
bu parayı hava şehitlerinin yavru 

!arına ismini vermeden bağışla

nn~tı ..• 
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••• 
lenecek ı•e hepsinin yüzü ağara • 
caktı. 

Neyse ... Vasiyetnamemizi ha
zırladık... İngrid'iıne de gizlica 
şöyle iştiyaklı nazarlar fıralata • 
rak kalbim sızlaya sızlaya hazır
landım. 

.Beyhude yere kendi kendime 
tekrar ediyordum ... "Cecaret Fred 
insan dediğin bir defa ölür .... Hem 
biraz yüzmede biliyorsun ... . 

Daha ~imdiden, eller gerili, 
ayaklar dimdik, sahili dolduran 
kalabalığın önünden on saııiyelrk 

bir tur yapacağım aklıma geldik
çe İngrid'in pe.k hoşuma giden ol
raytlarını bile unutuyordum. 

Hazırlık bitti. Bir sairifilme • 
nam gibi elimden kolumdan tuta
çeke beni sürükliyecek olan kano
ya götürdüler. Yerlestim .. 

Vmitııizlik beni ö~le bir hale 
getirmişti ki, etrafı kan kırmızı 

görüyordum ... Benliğimi değiştir

miş, eski yumuşak uysal Fred ye
rine serapa irade, azim cesaret 
sahibi lıir başka Fred olnıu.~tum .. 
Ansızın havalandığımı hissettim. 
Dalgaların üzerinde öyle bir gidi
yordum ki, gökyüzünün en sürat
li melekleı·i bile bana yetişemez ... 
Heyecandan kalbim çatlıyacak g:. 
bi atıyor ... 

Ayakta idim ... Ayakta ... Be • 
!im biran bile bükülmeden hare
ket ettiğim andaki dıkilikfo turu 
bitirdim .. Hangi mucize ile ben bu 
işi lıll.\'arabilmiştim ... Bunu ne ben 
ne de bir başkası izab edebilir .... 
Herhangi bir profesyonele som • 
nuz: bir aceminin benim bugiin 
geçirdiğim maceranın eşini geçir
mesine imkan var mıdır? Göre • 
cek"iniz, ne cevap verecektır. 

Sevki tabii filan da değil... Ta
biatın fevkinde bir şey... Dalga, 
köpilk ve rüzgarlar arasında ko
yu iki defa tamam iki defa deı· 
rettim ... Alkış tufanı ayyuka çıkı. 
yor .... 

Ağrıması henliz ıı:eçmeıniş o
lan ayağımın g~terdiği arıza do
lt.yısile erte~i günkü yarışlara iş

tirak edemiyeceğimi klüp reisi tri
bünden halka haber verdi. Zaten 
İngridciğim de benilI' he•abıma 
mikrofonla vaziyeti kemali neza. 
ketle seyircilere anlatmı.~tı . 

i,te bugün ben bir dünya şam
piyonu is;em bunu kaıım İngrid i
le onun yüzünden kurduğum klü-
be borçuluyum. HlKAYECl 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Şebinkarahisarda y.aım gaz 

tenekesi altın butundu 
Şebinkarahisar, ::ı (Hususi) -

BPlediye mezbahası civarında yol 
açılırken metruk emval arsaların
da, hangi asra ait olduğu belli ol
mıyan ve özerinde resim ve ecnebi 
yazm bulunan yarım teneke dolu
su altın meydana çıkarılmıştır. Fa 
kat altınları bulan ameleler sak • 
ladıklanndan yakalanmışlardır. 

Bovington kampında daha bir 
müdd~t kaldıkta sonra 1925 yılı

ru,ıı Ağusto"unda, çok samimi ar
kadaşı olan mulıurir ve diplomat 
lord Tint Smir'in sayesinde tekrar 
hava ordu•uııa intisap etti; ve 
Linkolşayr'daki Kramvel gedikll 
zabit mekte'bine amele olarak gir
di. 

* 1926 senesi sonbaharının ıü-
zel bir gününde, Kramvel'den 
Gratons'a gelerek orada Sir Ro
nald Stars (Şark işleri umumi 
elr:reteri) ile gör~tü. Aralarında 

geçen muha.verede LAvrens içinde 
sakladığı büyük sırrından bir par 
çasım ortaya atarak şöyle dedi: 

- Benim için gıpta edilecek 
ve arzu olunacak yegilne vaziyet, 
bir sanatkarın kendi yarattığı e
seri karşısında duyduğu sonsuz 
zevk ve saadettir. Evet, ben dı 
gJzel bir eser yaratabilecek bil 
surette olduğumu zannediyor • 

dum. Fakat Jıiç bir eser yazama· 
dım; yaratamadım. Madem Jd, 

(Sonu var) 
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yetin 15 inci yıl dönümü münascbe\ 
· (htıjtarafı 1 inci aayfada) l TV• d övl d 

lusından nasıl korumu~ ve kurtar- tiyle Sofya e çı ıgın e g e e~ ev-
vel Türk vatandaşlarının tebrıkle

nuş isen cumhuriyetin buglinkü 
feyizli devrinde de .askerlik tekni· ri kabul edilmiş, öğleden sonra da 
ğinin bütün modern silah ve va- büyük bir resmi kabul yapılmıştır. 
sıtaları ile. mücehhez olduğun hal- Baş\•ekil, kabine azası, saray 

erkanı, Sobranya meclisi reisi ve 
de vazifeni ayni bağlılıkla yapa

mebuslar, askeri ümera ve subay
cağına hiç şüphem yoktur. 

Bugün, cumhuriyetin 15 inci Jar, ecnebi sefir ve sefaret mensup-
ları, yerli ve ecnebi matbuat erka

Yılını mütemadiyen artan büyük 
bir refah ve kudret içinde idrak e- m, eski Bulgar nazır, kumandan 
den büyük '!'ürk milletinin huzu- ve sefirleri, Bulgar münevver ve 
runda kahraman ordu, sana kalbi sosyete mensupları resmi kabule 
şükranlarımı beyan ve ifade e· iştirak etmişlerdir. 
derken büyük ulusumuzun iftihar Merasim, neşe ve samimiyet 
hislerine de tcrceman oluyorum. havası içinde geçmiş ve davetliler 

Türkv atanınm ve Türklük ca- Atatürkün sağlığına ve Türkiye 
tniasının şan ve şerefini dahili ve .cumhuriyetinin saadetine içmişler 
harici her türlü tehlikelere karşı ve uzun mOddet kalmışlardır. 
korumaktan ibaret olan vazifeni Elçilik binası, haricen projek-
her an ifaya hazır ve amade oldu- törlerle tenvir edilmiştir. 
ğuna benim ve büyük uJusumuzun Bayramımız hakkında Fransız 
tam bir inan ve itimadımız vardır. 
Btiyük ulusumuzun orduya bahşet- radyosunun ve gazetelerinin 
tiği en son sistem fabrikalar ve si- neşriyatı 
!ahlar ile bir kat daha kuvvetlene Paris, 29 (A.A.) - Anadolu a-
rek büyük bir fcragatinefs ve is- jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
tihkarı hayat ile her türlü vazüeyi Cumhuriyetimizin 13 inci yıl dönü -
ifaya müheyya olduğunuza emi- mü münasebetiyle gerek Pariste ge
nim. Bu kana.atıe kara, deniz, ha- rek vilayetlerde Fransız radyosu 
Va ordularımızın kahraman ve muhtelif postalar üzerinde bu bü
tcıcrübeli komutanları ile subay ve yük bayramımızın ~hemmiyetinden 
!:'ratını selamlar ve takdirlerimi bü b h. 1 b ü b t' ı ı 9 d 
tün ulus muvacehesinde beyan e - a ıs e ug n ura Raa ıy e an 
derim.. itibaren dostane mesajlar verecek-

Cumhuriyet bayramının 15 inci tir. 
Yıl dönümü hakkınızda kutlu ol- Ayni radyo postaları bu müna-
sun.,, sebetle büyük elçimizin de bir mesa 

Başvekilin aldığı telgraflara 
cevabı 

Ankara, 29 (A.A.) - Başvekil 
Celfıl Bayar Anadolu .ajamn tara
fından neşredilmek üzere aşağıda 
.ki teşekkür ve tebriki göndermiş
lerdir: 

Milli bnyramımızın 15 inci yıl 
dönümü vesilesiyle memleketin 
her tarafından aldığım tebrik tel
graflarına ayrı .ayn cevap verme
ğe meşguliyetim maalesef mani ı 
oldu~u için aziz vatandaşl~nmın 
gösterdikleri yüksek ve samımi a-

1 likaya karşı duyduğum şükran 

hislerimin ve bu bfıyük günün mil-1 
!etimiz için de kutlu, refah ve saa
detle dolu olması temennilerimin 
kendilerine ibliiğına Anadolu A
jansının tavassutunu rica ederim. 

Başvekil 

Celfıl Bayar 

Atinada yapılan merasim 
Atina, 29 (A.A.) - Türkiye 

orta elçisi ve Bayan Eşref, Türki
ye cumhuriyetinin 15 inci yıl dönü
mü münasebetiyle elçilikte bir re
sepsiyon vermiştir. 
Bükreş elçimizdeki merasim 

Bükreş, 29 (A.A.) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiri
yor: 

Bükre~ elçiliğinde tumhuriye
tin 15 inci yıl dönümü vesilesiyle 
saat 17 d& bir resmi kabul yapıl
mış ve buna Türk kolonisine men
sup olanlarla Türkiye muhipleri 
iştirak -etmişlerdir. 

C huriyet Bay amı 
sevinçle kutlulandı 

Dünkü geçit resminde piyadeler 

İstanbul, 29 (A.A.) - 'GOnler-ı 200 bin kişiden fazla bir halk kala 
den ve hatta haftalardanberi cum- bahtı takip etmiştir. 
huriyetin 16 inci yıl dönümü kut- Halkın, eumhuriyetin yüksek 

45000 ö Ü 
Çinlilerin son zayiatı 

bu kadarmış 
Tokyo, 29 (A.A.) - Alınan son 

habel'lere göre Japonlar Tajien 
sırtlarında bulunan Çinlilerin :-on 
müdafaa hattını zorlayarak Han 
keunun 30 .kilometre şimali şarki
sinde kain Pusingtsiyi işgal etmiş
lerdir. Çinlilerin zayiatı 40 bin ki 
şidir. 

Japonlar ayni zamanda l\Iat· 
çeng yolunun 20'kilometre şarkın
da bulunan Paikuoyu da işgal et
mişlerdir. Çinlilerin buradaki za
yiatı 5 bin kişidir. 

Almanyada bir casusun başı 
balta ile kesildi 

Berlin, 29 (A.A.) - Hiyanet 
cürmünden dolayı ölüme mahkum 
edilen Dresdli 34 yaşında Hugo 
Zappe, bu sabah başı balta ile ke
silmek suretiyle idam €dilmiştir. 

Alman istihbarat bürosunun bil 
dirdiğine göre mahkum, Çek ca
susluk servisine malfımat vermek
teydi. 

Iamağa hazırlanan 1stanbu1, dün eserlerine karşı izhar ettiği derin !!!!!!!""'!!""'!!""'!!""'!!""'!!""'!!'!!!!!""'11111!"'!11!"''!1'!!_1!!!!_ 

öğleden sonra saat 18 ten itibaren saygı ve sGvgi, göğüsleri .kabartan çok geç va.kitlerine kadar gezmiş
Türk milletinin bu en btiyiik hayra ve gözleri yaşartan misilsiz bir de- tir. 
mım teside başlamıştır. ğer arzetmekteydi. Bayram gece de bütün coşkun-

Şehirdeki bütiin resmi binalar, Halk sabah karanlığından iti- luğiyle devam etmiştir. lstanbu!un 

İzmirde bayram merasimi jını yapacaktır. 
İzmir, 29 (A.A.) - Dün öğle- Akşam gazeteleri şimdiden 

den sonra kutlulanan bayram şeb- uzun makaleler neşrederek büyük 
dimizi sonsuz sürur içinde bırak- halaskarımız Atatürkün Türk mille 
nııştır. Halkevi tarafından birçok tine ve bütün cihan sulhuna yaptığı 
Yerlere konulan hoparlörlerle söy- bOyük iyilikleri kaydetmekte ve 

Amerikan pikoposlarının dö
vülen Kardinala telgrafları 

husus\ müesseseler ve hatta en u- haren Taksim meydanını doldur- muhtelif yerlerinde muazzam fe
fak meskenler bayraklarla donatıl mağa başlamış, merasim esnasında ner alayları dolacım1ştır. Bunlar -
mış, clefııe dallaJ"iyle sü lenmiş, kalabalığın fazlalığından, polis in dan başka TaşkışJadan ve Anada:. 
bezenmişti. Geceki tenvirat, İs- tiznmı temin hususunda çok güç- Iu tarafından da Selimiye kışln
tanbulu bir nur deryasına garket- liik çekmiştir. sından çıkan alaylara binlerce 
mişti. Büyük Türk tarihinin bir Gece d~ şehrin her tarafı do- vat:ındaş iştirnk etmiştir. Şenlikle 
devresine ait eserlerle dolu olan natılmış, tenzilAtlı nakil vasıtalaı'l rin deniz üstündeki kısmı da fev
Topkapı müzesi ve Bayazıt kulesi tarüelerinden istifade eden halk, kaliide bir surette tesit edilmiştir. 
projektörlerle tenvir edilmi.-,ti. Her havanın da güzel olması dolayı.siy- Deniz Bauk idaresi Avrupadan 
ikisi de gece karanlığında bembe- le şehrin her yerinde uzun gezinti- getirdiği muhtelif şekildeki ten
yaz teressüm ediyordu. Galata ler yapmış, pırıl pırıl nurlu bir vir vasıtalariyle bayramı l>ir kat 
yangın kulesi, semaya de\·var ışık manzara arzeden şehirde, gecenin daha şenlendirmiştir. 
büzmeleri tevcih etmekta idi. Sa- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
rayburnundaveŞem~paşadakiha ~~:::::::::::::·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

leneıı söylevleri dinliyen halk küt .. .. .. 
leleı · · h 1 h k tl . Ataturkun yuksek adını çok saygı-

·ınm eyecan ı are e crı 

Vaşington, 29 (A.A.) - Yeni 
Orlean baş piskopo:m Monsenyör 
Rummel, geçen cnma günü Ameri
.kan baş piskoposları namına kardi 
nal İnnitzere sempatilerini bildi
ren bir telgraf çekmiştir. Köze çnrpmağa başlamıştı. Kür- )arla anmaktadır. 

lilerdehatiplcrtarafindanvcrilen ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hitabeler samimi bir kıYanç. ile 1 m an ya G E N ç L i K 
dinlenmiş ve alkışlanmıştır. Semt, 
semt tertip edilen eğlence yerle- (Baştarnfı 5 inci sayfada) 
ı·inde davul zurna ile oynanan mil- 20000 y ah udiyi karşılıyorum. Çünkü biz bu yurd-
li oyunlar halk tarafından geç va- da bu rejimde yetiştik. Bütün bu 
kitlere kadar takip olunmuştur. Memleketten yapılan işler bizim işimiz, yapma-

Bu sabah İzmirde bulunan say- ğa mecbur olduğumuz şeyler gibı 
lavlar belediye reisi ve C. H. Par- K geliyor bana. 
lisi yon kurulları, Halkevlcri ve 0VUY0l Osmanlı ~altanatının dt-vri bi-
karnun başkanları, vi!ayct ve şehir Bcrlin, 29 (A.A.) _ Polonya ze hikaye ile nakledildi. Biz o 
meclisi azaları. işçi esnaf birlikle- mahf ellerinde verilen mah1mata karanlık devirleri yaşamadan ha
rj direktörleri, Kızılay et1bba oda- göre dün öğle zamanı Polonyalı yatı güllük gülistanlık görüyorum. 
sı gibi kurumlarla malftl gaziler yahudiler 24 saat içinde Almanya- Sade bana heyecan verem tarafı 
\'e emekli subaylar, tecim odası yı tcrketmek emrini almışlardır. 16 inci yıl toparlak bir hesap ol
ve borsa reisleri saat 8 de Parti Muzir addedilen bu yahudilerin ması. On beşinci yıla eriştiğimiz 
merkezinde toplanarak arzı tebri- .gitmesini temin etmek üzere dün gibi 20 inci yıla daha parlak ulaş
kat için hükumete ı,ritmişlerdir. sabah fecir vakti birçok baskınlar mamızdır. Ve bunu en temiz ar
Snat 10,30 da cumhuriyet alanın- yapılmışbr. Bu baskınlar netice- zularımızla istiyoruz. Ve on beşin 
da istiklfil marşiyle törene başlan- sinde takriben 20 bin kişinin tevkif ci yılda yapılan bu merasimler on 
tnıştır. :Marştan sonra ilbay Fazlı edildiği tahmin edilmektedir. beş senede yapılan işlerin bir ay
Güleç ve Parti namına avukat ek- Tevkif edilen yahudilerin p 0 _ nasıdır. Bu işleri gördükten sonra 
renııe köylüler namına da doğan- lonya hududuna sevkine başlan- sevinmemek elde değil.. .. 
~ar köyü muhtarı tarafından söy- rnıştır. Abdülselam Akyar: 
evler verilmiş ve 15 yıl içinde cum Varşova, 29 (A.A.) _ Polon- - Büyük Harp insan kütlele-

huriyetin başardığı güzel ve verim ya tabaasından birkaç bin kişinin rini biribirine boğuştururken dtin
li işler tebarüz ettirilmiş ve bun- muzir addedilerek hudut haricine yaya sefalet \'e buhran tohumlan
ların yaratıcısı olan Biiyük Şef A- çıkanlm~sına dair Alman hükfı- nı saçarak sulh muahedelerinin 
tatürkc sarsılmaz bağlılık ve sevgi meti tarafmdan vPrilen kararlar içine gömüldü. 
saygılar "Yaşa ın Atatürk,, ava- hakkında snlfthiyettar Polonya O zamanın galip de\'let adam
Zcleri sunulmuştur. mahfelleri bu işte bir yanlışlık ol- ları kendi emperyalist menfaatle-

Bunu müteakip Ataturk hey- duğunu ve halihazırda iki hüku- rine göre ifşa ettikleri muahede 
keline yuze yakın çelenk konulmuş met :ıı·asında tereyan eden müza- hükümleriyle milletleri yeni b::ış
'\Te on binlere halkın önünde geçit kerelerin süratle mi.isbet bir şekil- tan yoğururken, bu gün beşeriyete 
tesnıi ynpılmı 1r. Milli hfıkimiye- de neticelenerek Almanyanın Po- meedniyet sunan zümrelerden yü
Uıniz ve cumhurıyet sevgisini gös- lonyalı yahudiler aleyhinde ittihaz riiten nsil Türk ırkının tarihini ka
teren bu geçide kara, deniz ve ha- ettiği tedbirlerden vazgeçeceğini patmışb. 
'Va kuvvetlerimizle bütün okullar ümit ettiklerini beyan etmektedir- Henüz hasta tarih bu ırkın ö-
SJ>orcular, izciler ve cemiyetlerle ler. lüm sebeplerini yazarken, mezar 
l>arti teşcl{kOlleıi iı;tirak etmişler- yapacağını bildirmiştir. taşı vazifesini gören Sevr muahe-
dri. ' Tensikat bilhassa Farmason ve desi dinamik '!'ürk kuvvetinin sade 

Geçit re mindcn sonra törene Markist profesörleri aJakadar et- mesiyle parçalanmış ve Avrupada 
ııon Ve>rilmiştir. mektedir. şu ses duyulmuştu: 

Japonya Büyük Elçimize 'r 29 (A A ) "f · "Türk geliyor,, arşova, . . - ... t uzır 
yapılan tebrikat addedilen Polonynlı yahudilerin 1923 yılında bize tarih ye-ni bir 

b. ~okyo, 29 A.A.) - Türkiye hudut haricine çıkarılması hakkın Tlirk devletinin kuruluş sebepleri
h ü~~k ~!çisi ve bayan Gerede cum da Almanya hükumeti tarafından ni altın kalemle yazıyordu. 
uııyetın 15 inci yıl dönümü müna erilen karar üzerine dün aksam Bugün bu olmuş ve bitmiş hi-

81ebetiyle Emperial otelinde par- v htclif hudut karakollarına ~üz- <liselerin 15 inci vılını kutlu1arken, 
ak b' mu · · b" b . ır knbul resmi verdiler. s. M. }erce kişi gelerek geceyi orada ge- tarıhe muazzam ır eser veren ve u 

ltnparatorun kardeşi Prens Taka çirmişlerdir. Hudut haricine çıka. müdet zarfında sulh, refah ve kOl
~atu \'e prenses bu kabulü huzur- rılanlardan pasaportları munfa- türe koşan bir milletin evladı ol-
ariyle şereflendirdiler( Hükumet, zam olanların Polonyaya girmeleri mak hasebiylo ~onsuz ~esut ve 
~~~~: donanma, matbuat, maliye, ııc müsaade edilmiştir. bahtiyarım. 

Neriman HiKMET 

vuzlardan rengarenk sular fışkırı-
yorau. Mod·a açıklarında demirle 
miş olan Türk donanması elektrik 
ziyası altında pırıl pırıl yanıyor

du. Gerek İstanbul tarafmda ge
rek Beyoğlu cihetinde sokaklar 
insandan g~ilmiyordu. 

Gece, şehirde hayat, coşkun 

bir bayram havası içinde geçti. 
Sabahleyin, .sıcak bir hava ve 

bol ışıklı bir giincş, bu büyiik bay
ramı adeta şehirlilerle birlikte te
sit için hazırlanmış bulunuyordu. 

Sabahleyin sant 9,45 ten itiba
ren vali :Muhittin Üstündağ, vila
yet makamında lstanbulda bulu -
nan saylavJarın İstanbul komuta
nı ile generallerin ve teşrifata da
hil mülki ve askeri zevatın teb
riklerini kabul etmiştir. 

Saat 10,::rn da vali, şehrimizde-
ki konsolosların da tebriklerini 
toplu olarak kabul etmiştir. 

Vilayetteki kabul rasimesinden 
sonra vali, İstanbul kumandanı ve 
teşrüata dahil diğer zevat, Tak
sim meydanına gitmişlerdir. Vali 
ile kumandan, meydanda toplan
mış olan kıtaların, mekteplerin ve 
sair teşekküllerin bayramını teb
rik ettikten sonra cumhuriyet abi
desi önüne gelmişJerdir. Bunun ü
zerine bütün bandolann ve askeri 
kıtaat ve mekteplerin iştirakiyle 
!stiklfi.1 marşı ç.ahnmış ve merasim
le sancak çekilmiştir. 

Cumhuriyet abidesine vilayet ı 

Vücut Kırgınlıkları 
Siyatik Ağrıları 

Ron1atizmalar, Kuluçlarn 
Baş ve Bel Ağrıları 

Aybaşı Sancıları 

NEO ÜRİ 
kumandanlık, bPlediye, parti ''e f d ı· 
sair teşekküller tarafından çe- Kaşeleri almakla bertara e i ır. 
lenkler konulmuştur. Lüzumunda günde 2 kaşe alınabilir 

Bu merasimden sonra vali ile NEOKÜR1ı'1 mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. 
kumandan ve arn!ral Şükrü Oknn ı 
ve refakatlerindeki zevat stndyom Tek kaşe 6 lmnış, 6 lık ambalaj 30 kuruş 
önündeki tribüne ~~~ler~~ Mii ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
terı kibeQ saat 11 de geçit resmi 
başlamıştır. 

Geçit resmine yedek subayları, 
deniz mektebi, kuleli asked mek
tep talebe i, piyade, muhabere, 
topçu, mitralyöz, istihkam kıtaatı, 
bindirilmiş kıtaat, tayyare dafii 
toplar, piyade, bisikletli, motosik 
Jetli, atlı polisler, itfaiye müfre
zesi, üniversite, yliksek mektep
ler, muallim mektebi, sanat mek
tebi talebeleri, kız ve erkek izci
ler. kız ve erkek liseleri talebele
ri, akalliyet ve ecnebi mktepleri, 
spor teşekkülleri, esnaf cemiyet
leri, Kızılay, Yeşilay ve tayyare 

İnhisarlar U. Müdürlüğün.den : 
I - Şartnameleri mucibince satın alınacak 50 kiloluk (150.000) 

adet ve 100 kiloluk (180000) adet tuz çuvalı ayrı ayn kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri: 50 kilolukların beheri 23 kuru. 
hesabile (34600) lira ve muvakkat teminatı (::?587.50) lira: 100 ki
loluklann beheri 41 kuruş hesabile (78800) lira ve muvakkat temi
natı ( 4940) liradır. 

İzmirde teslim edildiği takdirde beheı·ine 50 kiloluklar için 
25 santim ve 100 kiloluklar için ds 50 santim zammedilir. 

III - Eksiltme 7 - XI - 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 50 
lik çuvallar saat 15 de 100 lük çuvallar saat 15.30 da Kab:ı.taşta Le
vazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

lı: tur ve müesseseler erkfiniyle Hadiseden haberdar olan muh
d ordinlomatik kfımilen merasim- telif yahudi teavün teşekküllerinin 
~ e bulunmuş ve Atatiirkün sağl.- azası hudut karakollarına giderek 
~~~r:ürkiyenin yükselmesine içil ilk yardım tedbirlerini almağa 

başlamışlardır. 
Sofya Elçimizin yapbğı Bugün memnuniyeti mucip bir 

kabul resmi .karar ittihaz edileceği siyası mah-
Sofya, 29 (A.A.) - Cumhuri- fellerde söylenmektedir. 

Bcrlin, 29 (A.A.) - Almanya
nın Varşova elçisi Berline gelmiş
tir. Sureti umumiyede zannedildi
ğine gBre bu seyahat Alman hükO
meti tarafından Polonyalı yahudi
ler aleyhinde ittihaz edilen karar
larla alakadardır. 

kurumlarını temsil etmek üzere 
bayraklarla donatılmış olan otomo 
biller iştirak etmiştir. 

Geçit resmi, saat 13,20 de so
na ermiştir. 

Bugünkü muazzam geçit res
mini, arka arkaya on beş sıra üze
rine kesif kütleler haJinde dizilmiş 

IV - Şartnameler 50 tikler 1.73 Hra ve 100 lükler 3.70 lira be
del mukabilinde İnhisarlar Umum :Müdilrlüğü Levazım ve Mubayaat 
şubes.iyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden ~lı~abilir. , _ 

V - MGhürlü teklif mektubunu, kanuni ve.sa.ık ıle % 7.5 gu\en
me paras( makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek o
lan kapalı zarflann ihale günü eksiltme saatlerinden yarımışar s::ıat 
evveline kadar yukarda adı geçen Alım Kom.ü:yo~u Başkanlıi'ına 
makbuz mul ... abilinde verilmesi lazımdır. (7731) 
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Bir Gripin almadan evYel 

ztıraptan ve ağrının en şid
detlisini en kolay ve çabuk 
ve en ucuz geçirmenin ça· 
resi bir kaşe GRİPİN almak
tır. Mideyi bozmaz, böbrek-
eri ve kalbi yormaz. Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - tesirli - zararsız 

icabında günC:e 3 kaşe alınalilir 
1smine dikkat. Taklidlerinden sakınınız ye Gripin yerine başka bir i 

marka verirlerse şiddetle red ediniz.. I 

Yeni Neşriyat 
Bas',ıda rekor özlü sözler 
(DAVULDAN iLHAMLAR) 

Dördüncü tabı çıkıyor. 
Yazan: Agah izzet Y azgaı, 

ikbal Kütüphaneai 
MODERN 

TÜRKiYE 
MECMUASI 

On lı e~inci yıl sayısı fevkalade 
bir şekild e çıktı. 

Okuyucularımıza hararetle 
tavsiye ederiz. 

r=-~- T~yat~~~:w. -~~~1 
ŞEHiR TiYATROSU 

30-10-938 Pazar gündüa 
Saa~ 15,30 da 

KAN KARDEŞLERi 
..JI0-10-938 Pazar günü aJcııamı 

Saat 20,30 da 

KAN KARDEŞLERi 

Yazan Birabo 
Türkçesi Fikret Adil 

4 Perde komedi 

Baker mağazalarında 
Erkek ve kız çocuklarına 

mahsus elbise daireleri tevsi 
edilmiştir.Her yerden müsait 
şerait ve iyi fiatlarla emsalsiz 
ve zengin çeşitler bulacak

sınız. 

••... Or. Hafız Cemal····· • • ! Lokmanhekim 

j Dahiliye Mütehassısı 
; Divanyolu ı 04 

1 
Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2.5 - 6 Salı, cumarte

si 9.5 - 12 fukaraya 
• T. 22398 * 1.. ...................................... . 
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-- Dr. iHSAN SAMi --• 
BAKTERIYOLO Jl 

LABORATUARI 
Umumi kan tahlilatı, frengi nok· 

tai nazarından V asserman ve Ka 
teamülleri, kan küreyvatı sayllma 
Tifo ve ısıtma hastalıkları teşhis 1 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tablila.U, Ultra mikroskobi, hu
susi aşılar istibzarı. Kanda Ure, 
eker, klorür, kollesterin miktar

larınin tayini. Divanyolu No. 11 
Tel: 20981 

TÜRK TİCARET KAPTAN 
ve Makinistler Cemiyetinden : 

Fevkalade Kongranın aktine lüzum hasıl olmuştur. 3 İkinci 
Teşrin 938 tarihli Perşembe günü saat 13 de bilumum 
azaların cemiyet merkezinde bulunmaları rica olunar 

•• •••••••••••••••••••• UROLOÔ. .. OPERATÖR ••• •••••••••••• ••••• 

( Dr. REŞiD SAMI BERKER l 
i (İdrar yolları hastalıkları mütehassısı) Beyoglu İstiklal cad. 5 
i Mis Sokağı No. 1 (Eski Mutasarrıflık konağı) Tel. 41446 i 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ADEMi iKTiDAR 
v~ Bel Gevşekliğine karşı 

• ... • • • • ' • "":-, ;ji!.;; ~ 

YAZIN İNSAN KENDİNİ DAHA 
KOLAYLIKLA ÜŞÜTÜR! 

Nezle. 
Başağrısı 
Kırıklık 
Dikkat 

• 

Ediniz 

. . 
, ' ;::.. 

Bu ilk tehlike alametlerini 2örür srörme_ derhal 

Almak Lazımdır 
NEVROZİN soğuk algınlığının fena akibetler doğurmasına 

mani olmakla beraber bütün ıztırapları da dindirir. İcabında 
günde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat, taklitlerinden sakınınız 

ve NEVROZIN yerine Başka bir marka verirlerse 
şiddetle reddediniz 

.._.: ~. ~ ~ - ,. ;. ·, . ' , ; .~· ., ·~ •. . . ·. <:J . 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma 
Ve Eksiltme Komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan iş: 

Şişli çocuk hastanesi intaniye pavvonun"ıı ikl"'ali inşaatı. 

Keşif bedeli: 4821 lira 39 kuruş. 

Muvakkat garanti: 362 lira. 

Şişli Çocuk hastahanesinin intanıye pa•yoııunun ıkmali in~aat'I 

işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2.11.938 çarşamba günü saat 14,30 da Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İÇtmai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komi$yonda 

yapılacaktır. 

2 - Ke~if bedeli, muvakkat garanti yukarıda yazılıdır. 

3 - Keşif, mukavele eksiltme şartnamsei ve hususi şartname 25 

kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 
- İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesik~si)•le 2190 sayılı 

kanunaa yazılı belgeler ve bıı işe yeter muv·akkat garanti makbı.ız 

veya banka mektubu ile birlikte bu i~e benzer en az 8000 liralık 
yaptıklarına dair İstanbul Nafıa Müdürlüğünden eksiltme tarihinden 

8 gün evvel almış oldukları müteahhitlik vesikasile birlikte be!Ji gün 

ve saatte komisyona gelmeleri. (7554) 

BALSAMIN KREMLERİ 
Gece - gündüz - yağlı - yağsız 

ve acıbadem 

BALSAMiN KREMLERi 
Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmiş sıhhi güzellik krem
leridir. Cece için yağlı - gündüz için yağsız ve halis acıba

dem çeşidleri vardır. Hususi vazo ve tüblerde satılır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
~eyoğlu - İstanbul 

··········.········•••••ili••••••••••••••••··· - G o·· z H e k ı' m ı" --
: · iki Bayan aranıyor fi 
• Danktilo makinelerinde sü- il o ş "k •• E t 1 

ratli yazı dizebilen iki bayan r 1 u ru r an 
dizgi makinelerinde çalışmak ~ağaloğıu N':_'uosma?iye cad. No. 
üzere alınacaktır. ' f)r. Osman~. ~rafettın apartm 3. ':!., 

Fransızca • bil c n 1 er tercih 1 .,....,""!"~~--'!"""-"'".'!~!!"'!'--
edilecek tir. . : ı 
Vilayet karflsında KOŞKUN S 

Basımevine müracaat S 
~ ....................•................• ~ 

Sahibi A. Cemalettin Saracoğlu 
Neşriyat müdürü: Macit ÇET N 
Basıldıği yer : Matbaai Ebüzziya 


