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Bugün acı, çok acı bir yı1dönümünü 
ı.drak ediyoruz. Üç sene evvel bu
gün böyöle bir 10 ikinciteırin günü 
Büy,ük Atamızı kaybetmiştik. . 

Tam ü, sene evvel sabahleyın do
kuzu beş geçe En Büyüğümüz göz
lerini maddi hayata kapamıf, Dol. 
mabahçe sarayında sanki büt:..in bir 
cıhan çökmüştü. O gün dünya nasıl 
olmu~tu da hareketten kalmamıştı, 
o gün nasıl olmuş da bütün ecram yı
kılarak kıyamet dedikleri şey kop -
mamıştı!. 

Böyle bir şey olmadıysa bunun se
bebi şudur: O gün Büyük Atamız 
vakıa maddeten ölmüş, fakat çoktan 
hazırladığı maneviyatımızda manevi 
ve yPni bir hayata doğmuştu. Evet, 
bugün Ata her zamandan ziyade içi
mizde, aramızda ve başımızdadır .. 
En büyüğümüzden en küçüğümüze 
kadar hepimiz, devlete, millete, ca
miaya a)d bir İş yaparken hep onun 
bu manevi benliğinden ilham alıyo
ruz, hep onun hatırasına ıadık kal • 
mıya, hep onun nurlu izlerinden yü
rümeğe çall,ıyoruz. 

Bazı büyük insanları büyük, mür
tefi, tepelere ben'Zetirler: Dibinde 
"ulunduğunuz müddetçe irtifaının 
ha.kiki azametini göremezsiniz, ölçe
mezsiniz. Onu hakk'yl.., anlıyabilmek 
için kendisinden uzaklaşmak, yani 
aradan zaman geçmek lizımdır. 

Atatürk o bahtiyar ve nadir fani· 
'erden bjri idi ki büyüklüğünü anla
mak için yanından uzaklaşmıya, ara
ian zaman geçmesini bekJemeğe lü. 
zum yoktu. O kadar büyüktü ~i ~n?" 
zamanında bile baktıiınız vakıt ırtı
faının nihayeıizliği önündf" başımız 
dönmemek mümkün olmazdı! . 

En yoksul en dü,kün ve en ümıd
ıiz günlerin:izde bizi elimizden tu -
tarak nura, irfana, medeniyete ve iı
t;klale çıkaran o idi. 

Bize tarihin kar nlık yolları içinde 
kaybettiğimiz benliğimizi iade eden, 
NE MUTLU TÜRKÜM, DiYENE 
::ümJeıini bugünkü hayatımızın bir 
hakikati yapan o olmuştu! 

Bugün maddi manevi ney:miz .v~r
sa hepsini kayıdıız, şartıız ve ıstıs-
.,asız ona medyunuz. . . . . 

Buna rağmen bütün fanıler gıbı ış-
• onu da kaybettik. 
• ? H" • ı Yeise kapıldık mı. aşa. 

Biz onun nesliyiz, veis nedir, ümid
s:zlik nPdir bilmiyoruz. Bilseydik o 
"!n karanlık en ümidsiz günlerde o
nun arkasından gider, herşeyin yıkıl
dığı mahvolduğu bir devirde her 
"•yi voktan varedebilirmiydik? .... 

Bugün işte dünya yıkılıyor, butun 
Avrupa, bütün bir medeniyet boğaz 
boğaza, dit dişe boğufuyor, her şey 
y•kılmış, her şey mahvolmuştur. • 

Bize gelincP biz dipdiri s8:pas~g .. 
lam ayaktayız! Çünkü onun ızlerm
de yürüyoruzt onun eserini tamamlı. 
voruz. Onun bize sapasağlam hıra~-
.. ,~. Türkiye, kudreti tezauf etmış 
\'r halde ve ayaktadır. Onun bu en 
"iiyük eseriı:e: Kudretli, haşmetli 
Türkiye• 'ne dostları da, düşmanları 
da ancak hayranlıkla, ancak hür
metle bakıvorlar. TPkrar edelim: 
~ünkü kı..;vvetten batka bir dil anla· 
mıyan bugünkü dünyada Türki:l'.e 
Cumhuriyeti azametli bir kudretın, 
ölcüıüz bir kuvvetin timsalidir. 

Ebedi iıtirahatgahında huzur ile 
yat Büyük Atamız, geride bıraktık
larının bir tek endi§eıi, bir tek emel· 
leri, bir tek, idealleri vardır: Senin 
kendilerine şerefli, ha§metli, müıta
kil v,. yekpa~e bıraktığın Türkiyeyi 
zamanın, ahvalin bütün takallübatı
na ve her teye rağmen daima ayak .. 
ta tutmakj daima ileri ve ileri götür .. 
mek! .. 

Büyük Atamız, benliğimize ıen 
hi.kimsin, onun için ıenin temsil etti
ğin nura ve it.ili.ya doğru koşuyoruz. 

Hürmet sana! .. ,,...---

HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

Büyük muvaffakıyetler kıy
metli anaların yetittirdikleri gü

zide evlitlar sayesinde olmu§

tur.:e 

ATATÜRK 

r-Milli Şefin Türk mil.-~ 
leline beyannamesi 
Ebedi Şef Atatürk'ün ölümü dolagısiule Milli Şef ismet lnönü 21.11. 938 

tarihinde bügük Türk milletine şu begannamegi neşretmiıti: 
Büyük Türk milletine; 
Bütün ömrünü hizmetine vakfet

tiği sevgili milletinin ihti•·am kolları 
üstünde Ulu Afatürkün fani vücudu 
istirahat verine tevdi edilmiştir. Ha
kikatte y~ttığı yer, Türk mill~tiııin 

onun için aşk \'e iftiharla dolu ola" 
kahraman ve vefalı göğsüclür. 

Atatürk, tarihte uğradığımız en 
zalim ve haksız ittiham gününde 
meydana atılmış. Türk milletinin 
ma•um ve haklı olduğunu iddia \'e 

ilan etmiştir. İlk önce ehemmiyeti 
kavranmamış olan giiır sesi, asla yıp. 
ranmıyan bır kuvvtle nihayet 
bütün cihanın şuuruna nüfuz et
miştir. 

- Devamı 4 üncü sahifede -

Ebedi Şef Atatürk'ün 
Manevi Huzurunda 

Etııoğr~fr~ n~ü- ( y A Z A N : ---------"'\ Bir hakikat var-
ze~ınden ıçerı gır-, O H J Ô 1 dı: diğimiz zaman, 6- R AN RAHM G KÇE Gövden artık 
nümüzdeki nıer- 6 IKINCITEŞRIN 941 _ ANKARA bu toprağın fani-
meır lfıhdin bir . Jik kanunlarını da 
a\'uç bembeyaz kül·------------ sana mahsus bir 
haline geldiğini ve senin ayağa kalkıp bize hitap ede- sertlikle devirip yıkarak şu mermer parçalar arasına 
cej(ini •anmıştık. dalmış, fakat ruhun mağrur kartallar gibi kanatlı.mm 

Ebediyetin müntehası, $Uraya, şu sakin \'e bey-az ağır ağır sallıyarak ve konacağı en yüksek, en göz alı-
kubbenin altına 8erilmişti. cı, baş döndürücü nokt-ayı araştıra araştıra uçup git-

Sustuk ve başımızı eğdik. mişti. • •• • t ... 
Artık, seninle beraberdik. Zamanın en derin, en son- Büyiik bir der~ '>'an lı:.yat:·ı kaıhr. ölümün <le dlin-

suz noktalarında, dayanılmaz ve inanılmaz bir uhrevi yayı yerinden oyn-ataıı bir hacl.ioe oldu. 
alemin muhtesem mahseri i inde sana aklaşmıstık. - Devamı 2 nci Sahifede -

Atatürkün bir 
kaç hususiyeti 

YAZAN: ismet lnönü 
Aşağıda okuyacağınız pz ~fili 

Şefimiz ve Cunıhuneisinıiz ismet 
lnönünün Atatürk'ün hususiy etlerine 
ve bu arada yeni Türk cemiyetinin 
bünyesine da'r lngilizce lıir gazete
ye yazdıkları makaledir ki bir kıs -
mını Ebedi Şefin üçüncü ölüm yıldö. 
nümü müna•ebetiyle iktibas cdiyo- r.:·!f .;< 
ruz : 

Atatürk için benden bir yazı iste· 
diler. Kendisine bu kadar yakınlı
ğım, bir bakıma göre bu mevzuda 
bana bazı imkinlar vermek li.zımdır. 

Bir bakıma göre de benim bu mevzu ... ~~~.~~.~;~rJ 
daki selihiyetim münakaşa götürür. f 
Her iki muhakemede de hakikatler 
bulunabilir. Bunların derecesini ta- l:>·~~IL! 
yin etmeği başkalarına bırakarak 
cesaretle ve memnuniyetle yazmağa 
baflıyacağım. 
Yazacaklarım, yerin imkin v~ ica

bı olarak, ancak Atatürk'ün birkaç 
hususiyeti olacaktır. Her büyük san. 
atkirda onun insani ve şahsi husu
siyetleri, eseri Ü:ııterine teır~r ettiği 
~ibi, Atatürk'ün sahsi hususiyetleri 
de Türk cemiyetinin hayatına ve Türk 
devlet ve hükUmetinin siyasetine de ... 
rin tesirler yapmıştır. 

Mücadeleci v~ inkılapçı tabiatte 
yaratılmıt olan Şefimiz, cemiyet ile 
yatamağı ve cemiyet ilf" çalışmağı 
pek sever. Kalabalık bir cemiyette il
mi veya içtimai bir meıelenin müza
kere edildiğine raatgelmek ve müza
kereye karıtmak saatlerce münakaşa 
etmek, onun için müstesna bir zevk 
vesilesidir. Bunun gibi, kendi düşün .. 
düğü veya tetebbu ettiği bir mevzuu, 
bir çok muhataptan mürekkep bir 
toplantıda anlatmak, onları münaka
şaya davet etmek, onları ikna et
mek için, zihin ve kuvvet sarfetmek 
pek tatlı bir iştigalidir. 

Atatürk'ün bu hassası, evde ço ... 
cukların az •ÖyJemeğ~, cemiyette in
sanların susarak önünjllıo bakmağa 
çalıştırıldığı bir muhit için çok fe
yizli bir münebbih olmuştur. 

Halk içinde yaşamağı seven dev
let reisinin diğPr vazif P sahiolerjni 
de halk içine atması tabii bir feydir . 

Yeni devir ve rejjm kuranlardan, 
eıkj ve yeni zamanlarda halk ve ce
miyet içinde iş görmek namına, Ata
türk'ten ilerisini ve barizini bulmak 
'!"Üçtür. Bunun için yalnız şahsi te -
mayül ve zevk de kifayet etmez, 
mevki ve vaziy~t büyüdükçe, genit 
temas ve münakaşaların riskleri de 
artar. Açık bir meydanda herkesle 
konutur ve hele münakaıa ederken, 
ummadığınız birisi hiç hazır olma -
dığınız bir mevzu Üzerine meseleler 
ortaya atabilir. Bu karşılatmalardan, 
halk nazarında isabetli olarak çıka
bilmek için, fikren çok sermaye, in .. 
tikal ve kavrayıf olarak da çok me
ziyet ister . 

Bir çok yabancı muharrirlerin 
Atatürk İçin hiç hazırlıksız rastgel
diklerinde hayran kalmaları bundan
dır. Ansızın ilmi ve slyasi dolaşık 
mevzular karııaında kalınca. emni -
yet ve hikimiyetle konuşmak onun 
.. an' atıdır. 

Cemiyet yafayışına olan İstidadı, 
::>nun ikna kabiliyetini azami dere -
:ede tekemmül ettirmittir. Burada, 
bilhaua ciddi meıeleler mütalea et
mek için toplanmış mümtaz ltıey'et
lerdeki ikna kuvvetini tebarüz ettir
mek İsterim, 

Atatürk'.ün .~emiyPt jfe söyletmek 
ve onunla ış g~.r~~k hevesi. bu .,,.m. 
lekete pahası olçulmez iyil•!~ yap
mıştır. 

1919 ihtilaline girdiğcinden itiba
ren, fikirlerini kongrelere, h•ey'et
lere ve fertlere anlatmağa çalışıyor. 
Nihayet, ÇPtİn ail8.h hareketleri He 
hallolunacak muğlak davalar için, 
her §eyden evvel, cemiyeti ikna et~ 
ıneğe, yani cemiyet yapmağa teşeb· 
büı edyor. Bu zihniyetin en büyük 

- Devamı 4 ncü Sahifede -
ı~---------::--.... """.:----« Bizim ilham menbaımız doğ-

rudan doğruya büyük Türk mil
letinin vicdanı olmuştur ve daima 

da öyle ola.caktır.• 
ATATÜRK 



Sahife 2 (ANADOLU) 10 İkinci Teşrin 1941 Pazarteıi 

--~~~~~--=-~--=--=-=--=-~~"";"". SPOR '' Saat Kaç?,, (Şehi'r ve Memleket Haberle.rl) Lig maçları 
Ruttıbt'tli, melfüli, puslu bi.ı' htan- dolu İdi. Atatu·· rk ihtifali Alt1nordu, Karşıyakayı; b 1 k H ti T' d 1-· - Atatürk na ıl? A N K A R A l'l 

u :-ı ·samı... aya :-ı o um :ırasın. a .. ı . h k Go··z.tepe, Ates·ı· yen( ı er m :-xıfeyi kı><altan, bezgin \'e bezdiren Diye soruyor. O'nun sıhhatı a ·- ORHAN RAHMİ GÖKÇE • 

bir tabiat d"koru irindeyiz. Gökten kında rnalilmat almadan ev;er;nc dö- f d Lig maçlarına dün devam edildi. 
kaı-vet akıyor; .l""l'dt>n eler~ \"t• acı fı:-ı- nemıyorlardı. Bozkırların ortasında, Türk ener- Bu~u··n yurdun her tara ın a 11k oyuııu Altınordu - Kar~ıyaka oy-klrı\·oı·. O'nun müdavı doktorlarından bı - · • d • ı. ıı:ıdı. ji v,. mücadelesinin tarıhı, me enı 

Deniz, gümü~ rengini kaybetmiştir; ri şunları söylüyor: ve ideal bir muhaasalası olan Anka- •ht•f il 1 aktır Birinci devre: 
puıfamıyor. ~Iartiler uçmıyor. Engin - .Atatürk~dpa~~'.dter ~ü~ü tr radayız.. 1 ) 8 er yapı 8C Hakem :\.Iustafanın işaretiyle o -
deniz b~ avuc su kadar dar, hudud-ıuz ponctıon yapı. ı ... ı e erın e )ır Buradaki ruha, buradaki atınosfe- Bu"Ün ebedi s.ef Atatiirkür, ebedi- te öldüğünü kısa ve veciz bir ifade yuna başlı~·an Altın ordu; ~ayıf bir 
taLiat bir • .,a.hbe.s J!ilıi m'.ıhdud ve .:ı- bulantı hı8settıler. Bundan -;onı·a u- b' d ha dı'kkat edı'yorum. Ve ., ı k hazı b ı ı takımla mar•,• gı·rme"ine raamen Sa-

• h il f ahşı re ır a yete intikalinin üçüncü yıldönümü ol ile anlataca v~ • r u ıınan arı .,. , .. . kıcıdır. mu mı a erı yavaş ya va.. en, ' · içim kabara kabara görüyorum ki, t avakta bes dakıka sa) gı susmasına idin sevk ve idaresi sayesinde mties. t 1 
· · ·tt· .. ,ı· d mak mı·ı·ıı·ısebetıvle \'Ltrdun her ara ~' ' ~ . 10 d k" ıı.·an ar, nıç;n \'C nel'eye gı ıgı. ı yor u. yanıp tutu•an, emniyet ve müvazene. ' '· d kt .sı·r olmag· a başladı '· ·e uncu a ı.-k 18 "O d r y . . • • n h davet e ece il'. kendilerinin de bilm

0

diği birer .;mır- Salı günü a ~amı saat •• ~ a a - sini kaybetmiş bir dünya ortasında, fıncla ıhtıfaller yapılacaktır. uu u- Bundan sonra bir hatip, Atntiirki.in katla ayni oyuncunun gayreti ile bı... 
;;uz mahluk halinde kımıldıyor; e;;\·a tık koma başlıyordu. Eu esnadıı A- Ankara müsterih, Ankara mutedil, ;;ugia umumi bir program hazırlan- ha\•atı memleket ve millet içi11 yap- rinci golünü yaptı. Altınordu!ı~ıı b.u 
. akit ve mağmum tabiat içinde. mana- tatürkiin gözleri aı:ıldı. Ve sonra ya Ankara emniyetli, Ankara kuvvetli, ınıstır. tığ~ bUyük hizme~ler _ve kahr:.ıman _ golünü ~ dakika sonra Hiiseyının b_ır 
,;ız ve m chul bir esrar vığını ha- vaşça sordu: Ankara hakim ve pervasızdır. · ı ı ·h lıklaı· hakkıııda bır hıtabede buluna- süti.v le kaydedilen ikinci sayı takıp 1. ı S t k ? Sehrimız llalkevinde yap aca < ı - • 

1 1 ııH e... - aa aç· Ankara, dünya hadiselerini kendi · 1 d. cak \'e bunu mu··teakıp milli S. ef İn - e.tti. Bu meyanda Karşıyaka ı ar mu B • k d h' · · · ct·1 u·tıı tıfallerin programı şö.v e ır: _ t 
1
• o.ı.razın yer yer u urmu:; ıs,;ııı! Kendisıne cevap ver ı er; " " . dikkatin objektifi altında, <>n kısa 1 - Saat 9,05 de C. H. P. Vıl~iyet önünün Türk milletine beyannamesi kabil hücumlarla m-ağliibiyeti e a -

veren :ıkıntısında hu akı:;am bir . .;e,;- Ve bır daha konuşmadı. . . bir §ekilde bile göz kıpmadan takip ıdarp hcvetı azasından B. H.ahnıı okunacaktır. Toplantı bu suretle ni- fiye uğı aşıyorlar; fakat mu hacimler .~izlik okunuyor; köpüklü dalgahr Saati niçin sormuştu'! Dı lmıyoruz. ediyor. Burada hadiselerin müşahede . t ha"et buldııktaıı ~.·onra, Atatürk hey anlas.amıyor ve bu itibarla seyrek. ~-1. · B • ht it d b' ' b d" t · t "k J ederl·en Dalaban Atatürklin o gün, o .. aıa te • • " tl d ... 
< ınmı'), ogaz me ap a ın a ır ısııc Zamansız e e ıye e ın ı ·a ' ıinde, hiç bir heyecan, hiç bir bul~. keİi veva büstü bulunan meydan - !arak elde ettikleri fmm ar an ıs~ı-~eli gibi akıyor, Dolm.'.ıbahcenin bey·ız zamana ait fani suali bu oldu. nık bakıt yoktur. Mevzu, en derın, Cilclüğ-ünü kısaca anlatacak ve ham • k 1 kl k f,·ıde edemivorlardı. 23 i,incü da .. kı -· -ı 1 · · k t ı\·le h:>n y lıulunılnları sa\,'gı susmasına ıl:wct !arda toplamlaca • çe en . er O!ıu- " ·e temı.~ go ge €a·ını ·arı~ ırıyor. Saat 19,15 d.e l:lrtık tamam: .· • . en ince çizgilerine kadar esaslı . ve lacak ve merasime son \'erıleccktıı-. katla Karşıyak~ı kaleciı;i topun uze-Atııturk. hm;t~·:· .. . disinden geçmıştı. Etrafınclııkıleı ı hı- l•tmaz bir dikkatle görülmektedır. edecektir. '1EK'fEPLERDE ·. rine kapanmak suretiyle bir gole ma. 

O u b 1 1 de bn d ., 2 - Halkevı kö\'cülük komitesı •• · .. • tı _ına ıc;ııı~e. gun .'..!r .n ;~·ı le fark edemıyor tı. . Ankara beynelmilel alemf' aid · · l lO ·1 k·ınc·ı te.~ı·in 1941 günii bütün ni oldu. iıl.:ımle mucadele edıyor ... F~ıkat hıç ~ır Çarşamba gün~nü. tamamen b.a) - endite w.' fikirlerinde, siyasetinin ı·eisi B. Rahmi Balaban tara1 ınc an mekteplerde ·~aat 9.05 te tatebe ve 35 inci dakikada Karşıyakalılar 
gun .. (~~h)_ demeden \·e .. b.utt~n dehş~tıy- gın bir halde geç.ırdıler. Sıhha_t ıa - ilk yapısını hazırladığı günkü esas - Ataturkün hayatı, memleket \'e mı!- .... t l . mektebin müııasııı bir bir penaltı kazandılar ve ~u serbest 
le gorunup ka~ bolan olumun kar::ı,;ın- porlarına imza atan doktorlaı gece lard 1 1 1 t Ankara !ete yaptığı büyük hızmetler lıakkııı ogıe men eı t bir gol hıydetmege muvaf-
da en küçük bir nıağlübiyet zafiy~ti gu··ııdu··z O'nun başı ucunda idiler. cı'haan asa. ayrkıtmamld§ ~r. tarı'hı· b;. da bır hitabede bulunulacaktır. ııalonuncla toplanacak ve ayni '!ekıl- vuruş an . .J k:k . a ·ine Kar 

.. . ff.. .. "'t , nın geçırme e o ugu J • d b d k "k· ayakl'ı .:ıa\'gı su.:ıma, 1 fak oldular .• ~ "a ı a sonr, "Y ' go-1tm·meden N~bzı atesı ve tene usu mu em,ı - cı· d .. . d. ç·· k'' Anka ;1 - Erkek lise~ı öğrPtnıcn el'ln - e eş a ı ,t ' ' · · k 
1 1 

·· vatı temin edecek 
. .:· . . .. . . ~ • " . ct·ı·, ·d ıre en muteessır ır. un u • f t t t . k .. t , kıben IJir ög'retmen şıya a ı al' musa ' .. Bütün Turk mılletı ovle bıl1yor; ii,·en kontrol ve tesbıt e ı ıyoı u. ra . 1 k d . t sevgisini elen Said Odyak, Milll Şe ~mı> n- )apaca , mu e,ı .... · .,. bi· fırsat yakaJ.adılar. Fakat ıstıfn-

dlinya O'nu bövle taııı\·or: Harp nwy ·Per~embe >ıabahı saat dokuza on h"' ı~ı~n ıf ve ~; eı~'iı~-- uhtaç önünün. Atatül'k hakkındak• ul'yan tarafından Atatu!·kun ha~,ltı. ~e1!1- d 1 ed~mectikleri gibi &ıidin ayağınılaıı(ıı~:ıııın. mu~aJ'fer kumandanı; t:ı- kala hast:aı.ıın başı ucuna. gele~ı dok. 0~a;;;ı~:.:ı7z v~i: ::h1\~f~~i ~çinde namesini okuyacaktır. le ket ve mı ilet ıçın yaptıgı buyuk de ıkan iiçüncü gole mani olama
lihsızlıklerııı_ .. \.·e __ bahtsızlıkların galıp tor, kalbını muayene ettı: .Sag. lam - yaşatmaktadır. 4 _ Müteakıben enelcı.> Halk- hızmetlerı ve kahramanlıklan hak- an ç ı··h 

43 
·· ·· dakikad·t 

·t b d bulu . · 1· dılar .• \Jaama ı . uncu , ' ' kahramanı olumu de Jenecek sanıyo- dı. Fakat tam dokuzda yenı bır m~ı - A k h .11 ı· t .h. ırki evı bahçesine getirilmi~ olan <:Pleıık- kında. kısa bıı· hı a eİ e_ .... nac,~'" ., , 1 \"tı,··ı?ıııı saır aı·ıg'•ı giizel bir şüt-Be k . ıı· b 1 k · · f k t 1 t b. f. · t' n ara, er mı e ın arı 1
' ' ' ıı· S f 1 t nonunur. u' ·" · · • · · · " ~ ruz: 1 ı tek~ek' ı 11ıdm5ı · .ıc_ııı ve a ·:t ayene k::ıkp e hır za ıyekt d ı1şare ı tabii ve coğrafi haklarına hürmet !erle bil'likte önde bando muzıka o .- \'e mı ı "~ sme .. , · : c- · .. _ .... ııuıutı agıanna t::ıktı \e 

daha çok ha ı at o ugu ıçın... Yerdi. Do tor, emen ar a a!'i arını etm .. b'I b' .11 t' .d k"ıdı'r clu<ru halde cumhurıyet m\! ·claııma yannames_ı okun_a rak, meı .ısın.ı> nı - bu ,u· r·et!e clevı·e 2-3 Altınordu Jehı-O' ..... - ı )' .... · b K lb. . b. eaını ı en ır mı e ın ı ra . " ~ TGaı·ıh, nunho. 1u_m~. ın0ı ~ udguıııkı ık- çağırdı. .. d~l ın mukavemetinde ıı· Ankara, hiç bir devletin bir tutam gidılecek Vp çelenkler AtatUı·k hey- hayy·eUt.RvDerıDle1cŞeikNtDırA. ne neticelendı. Iır. ene o tarı o umun n an ·or arıza gor u er. enfı' kl t. d k' t • göz kelıne konulacak \. ı> mel':ı.~irııc son : İkı·ncı' devre: . d d .. .. d .. .. ye sı e ın e ı opragına 
1 

k ti de ı ulu 
tugunu d~ ~ay. e er... .. . . Butun oktorlar, Bu ·uk .ha~tanın dikmPmiştir. verılecektir. Yabancı meme e ~r ' nan Ovun çok ağır başladı. Buna rağ-
t ~k'ı·yıa ıl;;dtıklal~.ı~··a .?itbı~ıt·· rl~!nı~t~ baş~ ıbıcuna tob~lanmlıştı. İkı gtnıı~?~~k- Ankara, insanlığın iyi, hem de çok U:\.1UMl PROGRAM yurddaşlar o günk .ayrı·ı8~a~t;~.~u~un- men. bu ctewecte de Aıtınordu, ruki~ı-ı;tı u ı a ı \'e o umıı, u un ır. m ben aygın ır ha de yatan ,u,nı iyi günl e 'rmes' i i toprak yü- Bugün xa·ıt 9 05 de uütün Halk- dukları yerlerde ·ı e <: 1 1 • on- ne nazaran daha tehlikeli olmag:.ı d~niyet dün~·asının önünde iildiıı· - Önderin gözleri bütliıı haya~iy~tiy.le zünde ;ı~tfa~:aşm.' ~ nboğuşmanın evlerıncle ve' H~İk odalarınch, hu !un l ;;~losluk ?in.alarındaktlop.~a~aı~ık, tY· oaşlaclı. 30 uncu dakikada K. :s. ıC 
du. parlıyordu. Doktorlar son hır u!llıt- tarihe gömülmesine ve adalete isti - nı merası mı .vapaca aı ıı. •ll op- ın gayreti semeresiz geçtikten sonra 

Fakat Atatürk, l.)olmııbahçede le <'Jrpını.rnrlardı. O, son dakıka- nad eden devamlı ve müstekar bir mıyaıı yerlerde Partı rııerkctleı·ınde lantı!_arı elçiler veya koıı.~oloslar tan Altınordtİ; 8aidin kornerden ortala· 
hasta vatırnı-. ı11;rda, ta?lili ~ümkün olmıyan bir sulhe tar~ftardır. Bütün gayretleri- toplanılacaktır. ihtifal de bütün halk zım ve idare edeceklerdır~ ,. . uığı ve ihsanın -ayağına düşürdügli Olı;ı~~·~c.ak .. şey.~eri ?ldurdu~u, n~u hısle de~:ın d.e~ın baktı.. İlk def~ ? - ni, bütün siyasi faaliyetlerini de bu- hazır bulunacaktır. ATA TÜRKÜN MAN E • L copu. ctördtincü defa olarak K. 8 . .1\.. 
hayyıriılukulu mumkun k~dıg" ıçın l~r~k gozlerını sanki ~ıhhatte ımış na tevcih etmiştir. Toplanılan yerin münasıp bir ma- HUZURUNDA ırnıe;ine :;oktu. 5 dakika ::;onra yine 
O'na ınanıyoruz: Korktugumuz b~- gıbı canlı ve parlak açmıştı. Ankara her ihtimal kar§ısında hallihe Atatürkün büstü veya hiı· fo Gugün ~nkara.Halkl'\'ıncb. Y~tıııl~ı- 1\.ar~ıyaka aleyhinde bir em bol ol -ımıza gelmiyecektir. !"a~at Y~ tabı- . ye sonr~, te~. kelime söylem~k - ancak ve ancak metanet duymakt;- toğrafı konacak ve bu köşe Tiirk cak merasımı muteakıp, Ataturkun cıu ;:;aid kırk metreden kuvvetle çeK
at ~ Ya, bu her verdıgını geı·ı nlrın, sızın o dHın manalı, delen ve tıt - dır. Bu metanet 'se toprağına aid em ve parti bayrakları i}p ve çıç~lderle muvakkat kalıirlerinın bıılunciuğu lıı- cıg'. topu beşinci deta olarak aglllra 
hası:; ve zalim ha~·at.. O'nu nasıl tat- reten gözlcı ini kapadı. niyetinin bütün :nüdafaasını hazırla- siislenecektir. Saat 9,0f> de, vazife - na umumun zıyarı>tınc açık hulun - rn~tı Ye maç da 2-5 Altıllordu lehi-mın ı>debilirdik? · .. k.. Bi.iyük salonu bir ölüm slikütu masından ileri gelmektedir. Ankara- daı· bir zııt, Atati.irküıı o gliıı o saat- dunılacaktır. .1 ne neticelendi. 

l>olmabahçenııı onu . Adtatııı· kuıı kaplamı~tı. Dolma bahçenin iizerin- nın havasında cesur bir kalbin çırpı- ooo Uu maçı; Ate~ - Göztepe karıjıla:-
"ıhhat haberını almak ıc:ın emır a- el k. b . k yavaı;; yavaş yarıya ini- nışları duyuluyor. Çünkü hu kalb, ZABIT ADA Yangın baslan <rıcı ması takıp etti. 1''akat h~~e!ll. :.\fo>;ta-pının parmaklıklarına sarılan gen~• e 

1 

a~ ra kanı damarl arında rahat rahat ve .... -·-·--·-·-·-H ' h rn ~enkat ma~ı maalesef ıyı ıdare ~-ıhth .. ır kadın erkek \'atanda,..Jarla \·ordu. b 1 b 1 d 1 b' .. d · . · d Diin sabah saat 5.50 Şadırv~n altııı- ctemedı· . . , , . • o o o a§an ır gov enın ıçın e- l\A VGA.VIX SONU: 
-----= OOO dir. KP.meraltında A . f· ·t· 1, . .. 11 da 844 i.incü sokakta Muzaffer Hana Birinci devre: E b d" ş f At t •• k' •• Ankara biliyor ki, Türk milleti, · 1 Ab 1 } na '1..11a 11 \1~~~eed aid 4 numaralı Baba Hoşgör lokant.ı- Lröztepeliler tekniğe kaçan :;el'i a· e ı e a Ur Un her türlü ihtimallerin, her türlü te - su"lll( e ~ı( lhırıra ıman ·ı ogou l';n Puht >\llllll oc·ığındıtn çıkan ate~ büyümek Kın tarla mütem-adiyen Ateş kaleı<ı 

h" 1 • k d h b · 1 d 1 nım, ·' u arrem og u :;n • ' · · vnünde dol:t"l'·'Orlar· fak'tt Ate>< mü za ur ~ın arşısın a ay etıy e u- il~ •tralanndl~ çıkan kııvgıula O:ımanı tchlikc.:;ini gö::.termi ·se de derhal yeti- d f t,, k • , k " • 
A h d - evamı 4 ncü Sahife4e - l lıır~kla muhtelif yerlerin nen yarala- sen itfaive tarafından «öndii.rtilmü::ı- a ":eıılıesıı:ıtnmeaka oyuııuırn ·atirşı mtu -

~ · • .. • . .-a.., ... · ve oyunun m sava mı manevı uzurun a ~una kadar nasıı hoğusacağınw:ı ),-,mış!ıtİP PARA· tür. Ateşin çıkmasına ~e. bep bırın. cı uozmak imkanını bulamıyorlardı. 7 
lıyor.. Alu f,. t"· J· .' . .' 11 .· 1 410 ... 1 kattaki Ye pişirme borusunun ikinci ıııci dakikadan ::;onra Ateş, fazla e-B .... k At 1 na ,ır .ı aı cac<esın<e · ı;.ı:ı ı .. . t . c·· -Ba .. tarafı ı inci .aah .. ife_d. e - Jer durmadaıı a~ıJmakta, ımı.:ıin.sız- uyıı · ıı ··· ı· 1. t 'h . Ah ed < g'lu Fuad kat::ı çıkan lama rina baca ·ının etrafı- nerJı saı1e mek .suretıyle oyunu ,01. 

., ırınc,t ezgataı m ı , ı ·h· .t.kl tt"·d· Fakat hav1'alamın bır turlu almak !ıklar devrilmekte, saflar . :-ııklaı?ma - Yalnız cıınıhurıyet değı!, hE'I' ~ey, ı nozvakalı, tırından ekmek alan l\li~o- na yığılan, çam odunu ve mangal kö- tepe nısı s~ :>.sma ın ı. a ~ ıı 
1
• t d ·ı·ı· e mu"temadı· ,·en ko,·m·ık ta bırıı· k ku"vetlenmekte ctınıhtıı·ı· Jıer·e. 'e ı I" b 1 ı · , · b. .. .. ı· ·· · t b 

1 
tlununla beıaber muhacımlerın an -

:; eme g v , • ' • . • ı · ş ~ s ne en ııze ır emane . ıı·. ~u na kalp ı-ı· gumuş ıra surmı\·,. eı;e - mürü ile prıııeııııı tulıışm'.:sı( ır. 
1 1 

- .... d . ·ı· 
1 

t · t ı·~· kt u be"az catı vet dınç ge ç e kaı·akteı·li hu'"vı,·c · ı .. ·•· 
1 

• ıa ·amam z ıgı yuzun en ıstı ııc e e • ıs ec ıgı no a, yıne ş .•' .• • , n v • . • eserler, şu ~·ocuklar, şu kızlar, an:ı- l.ıus .cttıgınden tutu muştur. •• k imk:ın h• 

1 1 

d altına Mı mermer parçalarııı arası- tını artık tahakkuk ettirtniş hulun - 1 • . ı · JJJl'AJ' TAS!1'ANLAfl· me , ı ası o ama ı. 
' · makt"dır. aı, şu mektepler, şu fabrıka 1 ar, ştı . '> ~ · .., 

1
·k. '· .

1
.h _ _ ~2 ınci dakikada Gözteı)e :;ağdıııı na girmiş olmaklığındı. • "" .. .. . . 11 ıçeşmelıkte e\"ve ·ı gece sı a :ıras- ..,- R!l . , . 

- Demek, Atatürk de öli.i:·mıl~ Çünkü ~ınırlarında kah.ranrnıı bahar yuzlu topraklar, şu ışlı,·P.n sa- t ' . 1 ı· k .. in üzeriı~ • t·..._ ..._,. ~.---... \·aııtıgı anı bir hücumla Ateş k. ale ·ı-
b 1 • · unıası vapı mıs, ~·ec ı ·ışın · - .. • · d L-tu·· b ı · ı 'Jk Uive bır daha sarsıldım. Orada Türk çocuklarının arslan ;;afları ha- an aı-, :;;~ı _laboratu\·arlıı.ı·, şu i'İ ocak 1 de bıçak· bulunn;uştur. nı ~ar_ ı \.e a. ın ır vo es~y e ı 

at teşkıl eden hepimiz,_ sanki bir !inde çevrelendıkleri Türk nıı·du, !arı, şu ~ıkırl_er, ı;;u kıtaplar ve dava-r IIA.KAflET ETMiŞ: _ ~ gol~nu kaydettı. _Dene 1-0 (,oztepr 
namütcnahılığın e,;rarı ·~ındp seı;sız- ::;ulh, emnıyet, refah ve ktı\'\'~t i~·in- !ar hepsı s.enın naı:nus ve şuurumuza, Sinekli caddesinde ııamızıbrbon BUGONKO PROGRAM ıehın.e ı~etıcelendı. 
ce gırıyorduk.. - dedir. vıcdan ve ıdrakımıze bıraktığın ema-.fabrikasında çalışan Suriyı> tebaıılı 8.45 Program. R..tls aJan: haberleri, !kıncı .devre:,.. . 

Gözlerim ısıklanaıı altı oka dog- Ata!.. netlerdır. 1 Ahmecl oğlu Abdurrahman Kudış, ya- 9.00 Ebedi Şef Atatürkun ölümünün _.Bu. ele\ ~·ede (To~tepelıler daha ~a-nı kavdı .. Sen, yaptığın ıhtilftl ha - Tarıhin en müthiş glinler!ııı q ·ı- R~hat uyu Atatürk!. . lııında hulunanlara knrşı ağır sözler iiçiincü yıldöııümii miiııa~ebetiyle, .\Iil- kın ~e ınsıcam~ı ~~.r oyun!~ m~ça gı~-reketı.nin istıkametlerini, bu okların yoruz. Bızden ötede topraklar, kanin Dınle ~ak, her taraftan seııııı en saırfettiğinden Adli~·e~·e vel'ilmiştir. li Şef İsmet İnönüııüıı 
0 

gün hu büyük ~ıleı:.~t~şlıler, .Goz~epemn O)tın~ıı:ı~ · 
ı·aret ettiğı noktaya doğru çızmıs- yuğrulmakta, ateşle kaynamaktadır. çok sevdıgın parça, ::;enın sık ;;ık chı- HIRSIZUK: ·ıcı dolansiylı> Büvük Türk milletine cnerJılı a.t~k bır O)U~l~ boznı,ı~.ı 
t;n,. istikbalın aydınlığı, bu altı o- Bıldiğin eskı medeni dünyanın ihti- <!aklarına aldığın şar..!.o söylenivor: Şükrükaya bulvarında l\.lehn_:ıed oğ- ;·aptığı beyanatın 'okunınası, 

9
_
05 

T:l- g.ı.ıyret.~~ı~ırlar, f_~ka: ıtım.madla o:~~ 
kun ı~ıkları altına dü~mÜ'), uzayıp var \'e sefıl gövdesıncleki bütün hasta D,n.v ?cı§ıtıı d1flnu11 almış, ltı Niyazi, Menemenli Recep _oglu R~- zim sükütu, 

9
.lO 

9
_
15 

btiklfıl .ıar5ı j,ııı Goz;epelıleıın ,ı~ın_J,ı~ını ~~ _ 
da gıdiyor. İıklar, bütün ihtira~lar, bütün ahenk (,1.'.111ıış d~rr. dımı.w:; .akaı:. mazaı1 Güroğlunun arabası içınclen bır ve saat 

12
.ao a ka<laı· k:ıpaııış 12.:ıo me~ ın~kanını ~ulamı) oıl~ıdı.. ~.ıt de 

hte, ımracıkta, eski hür ,.e miht•t· ,;izlik \'p maraziyetler ortanı uökül- G_u11~_1$ u(ııldnn şımdı dourıı· palto Ye bir bo~ çuval çalıııış tutulmu~- Program, 
12

.
38 

Ajans haberleri, kn'.1 .7 ın~ı dakıkad-a Halıd._ )_eı.~n , 
kil 'Fra~~anın hürmetle eğilerPk mc- mü<;, ınsan sürülerım biı · mah:<erın } 111·11111·~111~ ~ırkadcışlar. . tur. . . • 

12
.
45 12

.
50 

l><tiklül :\.far:;ıı \'e saat b'.ı çıkı.şl,ı :?pu, At.eş ~~le~ı on~_nd_t. 
zarın:! koyduğıı nıuhteı,em tnnı; çe- cehennemine fırlatmıııtır. Sr.m111zı 11r.ı, gök, 1111 d~nlex~·ı! .41,A('AK rlJZÜ.\'DB.\: . 

19
.
30 

a kadar k:ıpanı~, 
19

.
30 

p,,·ogram ~aptı \~ Goz~ep.enı~ .~kıncı g~l~ın~ 
Jenk.. Fakat biz, .~enin ~illetın, seııın Sf'rf aclıınlm·/a hlı' ueı· 111/r!{ı:ı.' K·ır~n .. ıkadıı Alaybey ter~aııesı kar-

19 
•
33 

!\. . h be .
1 

.· 
19 

45 Ebedi kaydettı. 12 ıncı dakıkada haken 
lste, eskı do~t Yugo,;la\'lar kralı- yurdun sulh ıçincleyız. Tarih, böyle B · · 1ı . * şı~ıı;d,; ·.;ıim Özgürün kahvesinde otu- ef Ata~~~~üna öl~~ıi:;ıün ilçiinctl yıl- GG'~zttepe leh_~n~ b~ pen1 .~ıtkı verddi r~~ ılın • mezarından alınarak senin top- bir hiidi.-e kaydetmemi.-tır ve etmı,vc- .'' ııo-, drm.: ıır ı'tdc vor; ı"tn Jiur~id oğlu fırıncı Kadıri u::ıtıı · d.. .. .. .. bet· 

1 
:\1illi Şef İ-; oz epeye uçuncu go u azan ı · 

. · 1 .1 • ., • onumu munase ıy e. • · - L .. , . • ·ı b . Jtı ı·:ığına getirilen bıı· avuç topr:>k .. Y:ı- cektir. Sf'lcd_r; 111 drıt'.. cu·, ta.şlcıı·, !'n·elce fırınıııda çalıştırıp parasını met İnönünün 
0 

gün yaptığı beyana- . uzum::ıuz ~eıe ı;erı en u pen~. · ıl ı, ,;enın büyük vefa ve dost:ugun:ı Herke~ bıze saygı gösterı .\'ı)r Ata- 811 rıuoçlı11· gu:d kıışlaı', \'ermediği Hasan oğlu Arslan Ataman t k , . 
19 50 

Aziz Atamızın bu· takım munakaşalara sebebı~et 
l" ·· /' li d 1 . ı . ın o unması, . d. k:ır~ı duyulan en büyük şükran hıs- türk ! m·uue. ın~ ~ır ·o aıı .ar. . taı·afıııdan atılan tabanca kurşunlariy- yaptığı hitalıelerden bazılarının kendi \'er ı. . . ·ıl 

sinın çok temız bır nıs:ı.nesı .. Herkes, bızım bu topraklar: nasıl Se:mııızı /jeı-, golr, su ~ınle~i11 .' le yaralanmıstır. Suçlu tutulmuştuır. seslerivle neşri, 
2

o.15 120.20 1stiklfü O~·u.n bu dakı~-adaıı sonra noı m'. 
Ve nihayet ışte madalyan... sevdiğimizi, i~tikliılımizi ne kadar Sert adımlco'/a heı ye,· rnlf'ıwı! - 1\1• • .•• t 

22 
·~o ·ı kadar kapaııı~ -errını kaybetmış olmakla berabeı • lı mllv

akkat anıt t!lrafında dızi- kı.~kandıg"ımızı ve bir gün mukaddt'- Ve ey büyük Atam, işte bı,_: yü- (Çocuk gülmesne kar§ı nefr]t 22'13r0şı"vfe s1.ıak t .:'. t a'\·arı 22.33 AJ.:ı.ıı .. s, galibiyeti bihakkın kazanmı · oJ:ırı 
" . ır.em l' e l-«ld ·' • • . c··· te ı·ı ct•• d.. .. il .. de len' bizler. :;adece ~e~in ;;<'vdigın bir satımıza yan bakılır.~a on sekız mil- rüyonız .. Go.·zlerimızde sen, içım. ız- duyan adamdan çekininiz.) habel'ieri, 

22
.
50 

22.55 Yarıııki PQ'og. ~oz .pe ı er or uncu go erını . 
arnc Tiirk gazeteci,;ı d!'ğiliz Ata- von insanın silahı, diı?i, tırnağı. mad- de sen, kafa \'e vicdanlarımızda ~en, ÇOCUK ESİRGEME KURUMU ram İstikliıl marsı ve kapanış. Fuad~a kayda m_uvaffak . oldulıı;: 
türk !, dl ve manevi bütüıı kuvvetleriyle son senin gıttığın yolda, senın gö~terdi-ı GENEL MERKEZi ' - ' - lliill Ateşlıler son dakıkalard-a bır pena .• 

Burada sııf saf olmu~ ecdadın ru- neferine, son canlı ve ~nurlu n•ahlfı- ğin noktava doğru \'iirüyoruz. tı kazandılar, fakat bu serbest vuru~ 
!Ilı ·1 1~· \•a«, ı\·an \'e .rnrattığın hır nııl- · · tan da istüade edemediler ve bu sıı· 

ç, " · J d D aı·ı f ·]· Ü mek ··c kol b·tı<ın·ı vardıktan sonra bı- ti G .. t · 4 o ı·tıire !etin k~lbi ·carpıyor. \'ıcdanlannıız, Hepsı uzanmış ar ı. ış, ıı .t- r'"'"" NAPOL YOı r rdularının""""""'""'"'"'"""'"""'"''- , _ '·· '. r·. . . ı e e oyun oz epenın - ga ı • • t 't."ıdıkları m' 'ınnnt \'e .2ükranıı_ı ter- mak için tam zamanı idi. Kapıyı aç- -- ' • rakılacugını tahmın et aıglaı\m.ıız bır ate- tiyle bitti. 

.. , ... - k d MOSKOVA BOZGUNU : sin basıııa \erleserek ' • beklemek MANISADAK1 MAÇ 
1em• ·ız ke.·afeti ile dolu; el ba •!ayıp tım ve hemen oracıkta, yu ·arı a_n : • _ . . , : 

. kaqp gelirken düşürdüğüm tufegı : ~ rnranııı \',mlik ve yola dev-'tm ettik. Manisa, 9 (Telefonla) - Bugiin karsında durduk.. ld k m·~ bakmadan yoku - ')• J Yalda ~~kizinci Hüsar alayından bi- Altay takımı buraya geldi. Inni~ . * . d a ılJl ve ur a ' ·t ı· -#"'""'"'""'"""'""""'"""'"'"'""""'""""'""""""'"""'"""'"'""""'"'"'" riııi ~iirdlik. Ölümle miicadele halinde muhteliti ile karıııla:tı . . Manisa rnac:ı · lu'·zenın meı·di\·enlerın eıı ınıyo- şun üstiine doğru koştum. Ar 1 '" ne y z Ç I . ! k . . goJm· t' ..,

1 

.. 
• d ın t;:t ,hak, de ol«.·a az çok emnivette idim. A AN: Napo.lyonun Perde EV REN: .Şa. kır Hazım ic i, ta ·atının sonuna ·~ ı~ ı. rı ımız- ~ kazandı. l·ıız .• nn de aramız a~ .. · ~ J Ç B E km d 1 dımı v·ıpmak ı·ç·n a -'------------" Bu sırııda fıçıyı getiren Bad'lı d~- avufu urırınyon rgo en en ge en yHr . • , ı y ııı-

A n knra !... . 1 .. t 1 t klı _ S2 - mı . gittiğimiz zaman, aa·tık bir daha ihtikar suç.undan hak-Gözlerını uzaklara çevır: şan çıktı. Bana yo gos erme' e • kalkmamak üzere diişmliştü bile. Za-
lstr kurduğun vatan!. finde bulundu. Tüfeğim dolu olarak Az sonrn Koruitniya~·a vardık. Bu he~i. yahud şu müdhiş hali görmek is- Len bütün yol boyunca rastlan:ınlar larında takibat 
\.:e i~te onun toprağı Listüııcl,. ·"l'- elimde idi. Teklifiııi kabul "tt 1

m ve rada dık. derin bir vadi vardı. Hare- t<>ği ile olacak ayaklarım beni oraya hep böyle değil miydi? Can çeki~enler lı ııı ,- 0 ı~ında vürüven \'e son rlakıka- herifı yol göstermek üzere onume ket :;erbcstliği olmadığı için tow~ıı- sürükledi. .. 
1 

.. 
1 

)'aınJanJar · · · ı k tt B · b d i ı t ' ve o u er ... 
na kadar kalbınin ate:ı sıcaklığı 

1 

e a ım. enı orada, ura a 'o aı:; ır- nun geçmesi içın <lurmıya meclıur ;\fanzara, hiç ele uzaktan göründü- Az soma, lıir aLeı:;iıı başında, tence- Keçecilerde Anafartalar caddesinde ,evdiğı, kurtarıp ~·i.icelttiğin, ıne_ı.ı · dı, gfıya bulundukları yeri tekrar bulunuyorğuk. Bu sebeple de rndi - ğii gibi değildi. Beygir leşinin üzerine resinin içine doldurduğu kan eritmek- deri taciri ~Iişon oğlu Aydınlı Hayirıı0 ~ubiveti ıle ıftihar duyduı!un Turk bulmamaklığım için beni ~a. ırtıyor- nin ba~ıııda miithiş bir kalab:dık top uzanmış olan adam o vaziyette ölmüş- te olan bil' piyade neferi gördük. Ne Malto, bir hafta evvel kilosunu 17. 
miJleti !.. duH. k k lanmıştı. Ve lıu sevgilı do~tum C:ran- tü. Ölmüş beygir etini kemirirken öl- yaptığını sorduk. Birt beygir ciğerini kuruşa !'.atın aldığı ham keçi deıriJerı· f~te uzaklardakı eski a,,iyanm a ı nteı~ ben de sabah erkencl~n gieriyi aramak içın miikemnwl biı· nıliştii. kaynatıp pişirmek için hazırlandığını ni, Mustafa admda birisine 260 kurıı· 
Çankaya!.. beş on t

1

~
1 

ıle l>uraya gelip evvela fırsattı. Ayakta duranların c!a yüzleri kan söyleyince biz de çömeldik. Arkadaş- şa ,Odunpazannda 28 sayılı dükkaııd:ı 
Biitifn Türk ihtilülıni seıı l)rada kadını .. u~.~~~ak, ~onra, çdedcn Dostumu, yahut başka arkadıu~ln- içindeydi. İki tarafa sallanıyoırlnrclı. )arda pirinç, bende de biraz un vardı. manifaturacı lsm::ıil oğlu Giridli lb: 

hazırlamı:-ıtııı ve .·imdi de onıda .-'en- orad!_I gordugum bır çok yük~ek rüt- mı bulabilirsem, burada donmak tQh Yanbrı:ıa Rokularak ne olduğunu so;- Güzel ve bol bir çorba yaparak birlikti! rahim Sezai Derki, piyasada metre"~ 
den bize kalan, ~ ihtilftlın eıı biiylik beli subay kaputunun ~ahıpleı·iniıı he likesi geçırerek beklemekteııs<>, mü- dum, cevap almak mümkün olamadı. yemek tP.klifinde bulunduk. Bir taraf- 85 kunışa ;;atılan beyaz piıkeyi, sıırı1l 
~iması, dostun, sılah ve mücadclp :ı.r sabını sormak kararında ıdım. nasıp yollardan ilerlemek ir.ıkanını On adım uzaklaşmadan bunlar da tan da ciğerin bk kısmını, süngüleri- adında birine 120 kuruşa sattığı, r.:ı-
kada~ın. inkılap yolda~ın. saçiarı S~10LESKTEN HAREKET - KRA da elde edebilirdim. ölen arkadaşlarının yanlarına uzan- mizin ucuııdıı. at e gö,tererek kızar- vırlıbahçede 1359 uncu sokakta 18 s:ı· 
bizim için ağarmış ve eskiden ,,enin- SNOE ~CCHARE~ESl - DRA- S:ığa sola dalarak etrafımı araş- clılıır. .. . tıp yedik. ;-ılı evde kahveci Hamiclin evinde ~: 
le beraber baktığı pençerelerdeıı ha GON :\IEU~! .. tırıı-ken, kula balığın dışıııcla kalmış ve Zarnllılaı· sarhoş degıUerdı.. Ölen Ciğerli, pirinç çorb:ısı piştiği za- ker sakladığı tesbit edilmiş, hakJaa·ın ı 
liı Türk mılletinin yoluna ısık lut:ın İmparator ayııı on dordunde Smo. bir ölli lıeygi;rin etrafında toplaıımış arkadaşlarının kav.uştugıı ebeclı huzu- man'. al.ay bizim ~-ulıınduğıımuz yere da takibata ba~lı~nmış~ır. Yapıl~~] 
fnönü... lenskten çıktı. Yanında Grenadıer üç kişi göı'düm. Bıınl:ırdan ikisi ayak- ık·a ltcal\.Uı)an·:ık1 :. ~.u .. ışke1ııcedıı Öh

1
a· yatt~n gelmıştı ve y.emegı yerken, alay uz:ık- araştırmada Hamıdın evınde 21 çu\ ~-

Bılivorum kı, ruhun nıiislcr·h ve \'e avcı alayları vardı. Bunları artçı ta zoı-Ja durabilecek derecede stırhostıı. ·ur u mayı c ıı~unuyor ar ı. memış- fıışmıya başlııdı. da 1000 kilo kadar şeker .ıie bulunrnu· 
nıemn'i.mdur. Çilnkü e,;t!ı·ın, onıı bü- olarak takip ettik. Bizim arkamız - Üı;üncüsii ölii be\·girin üzerin.e yatmı!), !erdi. Yere uzanmaktan maksatları, Ayni gün imparator, geceyi Koruit- tur. 
yültüp genısletcnın elindedır. Çiiııkii dan cl:ı pek küçük kuvvetlei' haline h:)r halde clişlerisıe et koparmıya ı;a- öliime yürüm~den,. .yatarak ulaşmaktı. niyada geçirdi. Biz biraz daha geride Şehidi.er caddesinde 1512 inci "~: 
hu topraklarda azlar çoihlmakta, düşmüş olan Pren · Eugene'nin, Da - Jışıyordu. Uzaktan görünen maıızar.ı Az sonr:ı -;3vgılı dostuma ve alay- bia· ormanda g celedik. kakta bakkal Hasan Has~ünüıı: nd'I· 
ışıklar artmakta. hamleler de\' um ela, vous'tun ve Ney'in kolorduları geli-ı bu idi. '·ııı bir hır arkadaşa rnstladım. Bun- san gı-amlı. terazi kullandıgı tesbıt e ı 
ı·li.ralıır tahakkuk etmı>kte, meş:ıfe - yordu, Yenecek bvr şey bulıııımaclığı şiip· larlıı birlikte, yolun kemv.nnda yiirü- (Arkası var) miş, kendisi Adliyeye verilmiştir. 

• • 



SAHiFE 14 ) 

Türk Tarihinin 
Askerinin 

En Büyük 
Hayatı 

- Baıtarafı 3 üncü sı.h ifode -
f::ıhri ;·averlij(inin kvcih oluntluj(umı 
bildiri;·or. Şamda lıuluncluğu sıraıl:ı 
Rcyakbki kun·ellerin kumandasını 
cleruht n c·lmek üıt•ı·e Y <'llİ bir ~mil' 
alıyor. Rayak:ı gidiyor. l•'akat orada 
kum:ınclu o>dill'cck lıir kuı·wt olmadı
ğını ırfirüyor. T~krar ~·edinti ordu\·u 
ve diı{~r <ıl'llıtl:ırııı enkazını kumaııtl:ı
<I :ıltınn :ılaırak bunhrı lIHLJl cirnrın
d;ı tup!ıyor Ye tensik ~diyor. II:ıleı> il ·• 
Katn1~_ı aru:-"ında İngiliz Ye Arap kuv
ı·etlcrııw kar~ı wrıliğ:i mııharehrıle 
chi~nı:.ıııı nı:ığ.lüp ediyor, ondan wnra 
dü~~ıan artık ile!rliy _ miyor. 

) ılıl~rını • .ırclu!: ·rı grubundan yalnız 
~ltıst.ıt.~ h·'llı:ıliıı 7 inri ordusu kal' 
ını~. dııt<•r 1 v~ ~{\kizinti orduhır bit
nıi~lc·r,Ii. Aıl:ıııaya nak!c<lil~n 2 inci 
oı du I~irnan l•'ou 8~ırıclC>r~in eınrin'1 \'ı.'
ril~r<·h Y~lılınm unlu lan v.wulıu. mu
h:ıl:ız:ı ı•dılıyor. Bu '"nada Liman l-'on 

c:ı kendisin• istanbula dnvct ~ıli;-o_r· ı Orılıı,uııuıı kun·etııı tartan bas • 
l:ır. Hu davete ıc:ıbet etmıyor \'l' mıl· komutan Atatürk kat'i taarruz za
let ;·olunda daha ~erb_e 0 t çalı:<ubıl- manmın heniiz ge!medii(ini takdır 
mek • _çın. as_kerlıkten ı;tıfa edıyOl'. ederek taarruz etmedi. Liikin ılevlı•t 
Her Lırını \ıır sava.~ meydaııııııl:ı, lı'.r reısı Atatürk, Fran.'1«larla yazclnıı • 
~uvuffo_kıyetııı remz• .. o_lıırıık .. :ıldıgı berı cereya!ı eden müzakerel~ri in
rutbelcrını, asıl <'il buyuk r.u~be~·ı. taç etmek ıçin (Sakarya) zaferinin 
mıllet rehberı \'e mıllet frda :sl rnt- •nt•haıntlaıı "tıfade ettı. 
lıeH•ne erml'k üzere fı>dn edıyor. 

Ye i~te bundan ;onrn yalııız Tiır- AFYON TAARRlJZU 922 
kıyeııın değıl, bütün rlüııyanın en Iliitiin dahili buhraıılar lı»r!:ıraf 
•nce t!'frrruaıına knclar bılct.lıı Türk edılıni~ <lıiter ceplı«ler kamılen likid~ 
ıstıklal mücndlnıız bıı~lanu~t·r. edılını~: lıiitün kuvv!'lleri Yunaıılı-
ıstik!iıl nıiicadelcmiz ba~laııı•~lır. laru kar~ı toplıy:ıcnk bı,. dnru:n h:ı-
herlıKi alt1nda vntan hürl'İ\'l't Vll ı~- ~ıl oln1u~ VP adetçe olan z<taf telfıfi 
ııkliılinı> kanı~tunın ı,;tıklaİ ınGc·acle- edılcrek kuvwller takriben mü,avi 
ll'm•zdı·ıı kı,;:ı nollanlır: hale ı:elmı~tı. 8ııkarradanber! ııeçen 

Atatürk i~erıdeki \c• dı~~rıd:ı:;ı hır .-;eııdık zunı:ından ınhai muh:ıre
clü~mnıılar:ı kar~ı mııı·at'fak olmak lwyı lfazırl:ımak i~ııı •Ft fade t>dil • 
:tzn1ınde idi. Bunları yapmak ı<_'ın ı.ll' rrıi~tır. 
~ar<': ::;ıy:rnet, scvküiccy. ve tp,;kiliit. Bn~koınulan Atatül'k ia:ınıız ha-
tı. zırlıkları ırin zamana nıuhtuc oldu-

1 
~.-;;;;;;;.. ______ ':"':'~-:----•ı I ~a ııılc· rsi ıı ~P.k il ıııes i liiz ı m gddiğ-i n-

« Ana dolu 'ya geçmekteki ma k•a· ıkn ~fn.,t:ıfa Kemal Atl:ın:!lla Yılılıl'lm 
dım, Anadolo'nun ortasında ve orduJ.11 l g- r up knm~ınılnnlığ'ını ı1 1in(l 
Türk millet inin kütl .. i a :ı: imeai :ılı.rnr. Fa~at :ıı-tık \':lZİyet ııı· I. k:ırı-'11 · · "' ve ı·ahım lıir hal alıııı•t•~. 1-<t.·ııılıul 
iç inde Türk mı etın ın yüksek ·' ·• hiikümeti a~kııırlır. 

.11n_xnr:os .11i1T,\llf:KESI 
bütün Iıayatıııı degıstircn bn· delııı <le ATATÜRK :ıo hıriııcite,ı·in 1918 d~ hükumet 

ğil, fakat beynelmilel mlina-;elıet - ı•·---------------1 ~Ioııdro8 nıiitarekesini inızalınr-ık 

OJnun ölümüne 
dünya da ağladı aeciyesin e ve sarsılmaz azim ve 

imanına ist in a t etnıekte idi.» 

A i:ıllirkiin istikliıl harlıiıııJ.•kı pla- ı!ıı nıiiddet~c. «h·vl .. t reisı .Atatürk 
nının :ına t'ıkri ~u idı: l~uvv nıü\'~1- lhplun1ntık fnalı~·ptınl' Ut•\·nnı cıttı. 
zenı>sı ha,;ıl oluncıya kadar .ı.nılam:ı Ashrı h:ızırlıklar bıter l.ııırııcz müs
harlıi \'e miidııf:ıtı; ondan ;onrn Ana kiiliıt düğümiiııii kılı~J:ı kestı ve ta~
dolu i~:ndeln dü~nı:ıııı nıuva,;ala hııt mim edilen taarrnz :?6 :ığn-to":ı b:ı,. 
!arından ayırarak imhıı e\mPk mak- lndı. 
"adiyle kat'i taarruz. istiklal harbinden sonra At:ıtlirk, 

Atatürkün cdii<man ordu,u Ana- kazanılanı korumak ve hayat mtl • 
dolunun harimi isitıetiııde boğulncn~ cudelesinde daıma muvaffak olmak 
tır. • 'özü bu harekat pl:inıııııı ve nı- ıç.n her ~eyden evvel ke;kın hir kılıç 
hai imha fikrinin sc•mbolık ifııde<i • yanı ku\'vetli bir crduya malik olmak 
dir. lüzumunu takdir etmiş Ye bu (kesk•n 

c •• r.ır çok kun-etl adanılann ık

tıdar mevkııtıe gcld;ğin gör\ln ne·dı

nıız, lıurılarııı e,;erlerinı giızut·ıı ı!'C

çıı·dıji;ı znmarı. hıç bır mıllet ı·e de,·
lct ınkıliıbıııın ne Atatürk tar:ı fııı
ılıın yapılan kadar fevkaliıde . n-. de 
O'nun eser• kadar ıı·ı mül!ıe'lı olıııa .. 
dığını anlıyacaktır.:. 

DEYLI TELCR.\F 

* c ... Ataliirk -eğer ya~asalartlı, ta
rıh lıııgfinkünden rok farklı ; ı!aca k
ıı. sözünün tam bir hakikat olar ak 
söyliyeceğımız mahdud adam!:ırcluıı 
biridir. • 

XIYl'Z KRO~IKL 

* < ... Atatürk Tiirkiı·eı·ı Yenıılen 
~·aptı ve emin hir yol 0ü~erır;dr ıler
lemi~·e devam eden bir nv'mlf'ket 
bıraktı. Tiirkıye yniden kuv\·rtlen -
ınış olarak, At:ıtürkün cRcrınc de• -
vam etmek hu•usundakı en mlbıı•t 
in1kı\nlnru ~ahiptir.> 

"10RVEÇ GAZETELER! 

* c ... Büyük harp, lıır çok şôh r~t-
lerın meydana çıkmasına, veyahu t 
iilme;ine seb(•p olmui!Ur. F:ıknt Ln 
umumi feliıketoı el uzutmaclıi(ı he)"· 
nelmılel şölın•tler anı<ındn lı'ı· ıl~rı 
gPçm~ m~vkıine yükst•len ı·~ lııllıa'
•:ı bundan _,onı«ı dünra naz:ırın<lnk• 
prestıjinı bii:-1biitiin yiik;eltfnl.•rin 
rn ba;ında gelen ve bunların ~ay~nı 
ctıkkatı olan şüphe,; ı z ki nıoıJı.n : Tüı· 
kıvenın varatıcısı Kemal Atnt u rhttlr. 
K~ımıl Atntiirkiin gel'ek bır :~~k c ı· 
ve gerek bir d<•vlet adamı olarnk ı il· 
cude getırdiğı e<erler ba:ılı bıı,ın;, 
bır tarılıtir.• 

!TAXS FROE~fFCE . ' 
' (\Vestern :\Iaıl'dd 

* c ... Atatiirkiin i,Iahatı de\·:ımlı 0· 

lncaktır. Çlinkü lıu ıslahııt. Tiirk 
milletmı kurtarmı~tır. Atatürk. Tür 
kiyeyı tek bir düşmanı kıılmak:<ı::ın 
lıırııkmli•tır. Bu. zamanımızııı !ıi~ 
b•r ~erin. başaramadığı bir şeyd;r. 

.... Hıtlcr. 193:l te. Atntiirkil.ı nıu
\·afiukıretlerı, kendisinin Nn:-<yoıı<.tl~ 
So,;yıılızme olan ımanını teyit d -
mekte olduğunu söy!emi~tir. Tiiı·ki
yc•nnı kurtulu~ miicadeh•,;ı parlak 
bir mısnl olmu~tur.• 

FÖLKIŞER BEODA!TTE!l 

* c ... .\!uam· hiç b•r binı Atntürk a-
dı kııdar büyük saygı te!kın ctnıc -
nıı~tır. Atatürk yalnız Türkiyenın 

• 

• 

• 

!erde ıyılik ı·e yalnız ıyilık yapan biı· k b. deı·Hi.dli<m:ınlara teslim edi):or: :\1t;,. 
d d 

Atatür Ün ırkaç tara Kemal mütareke inıwlannın<l.·ııı 
a anı tr.• · ı· ı 

... . flütün dıktatöl'lerle bütün de- hususiyeti ~:'.~~ . 1'.~r.·~mbıfı~.~~~y:'.'.k~~-11 ~~~;•1• b~~· •. t.;ır~= kılıç) ı yaratmak vazife,inı istıkliıl 
harbindeki kıymetli mlisaviri ve var 
dımcı"1 mareşale tevdi ·etmi.-ıtir. ·Bu 
kılıcı kull:ınmağa ihtiyııc ol~aksızın 
yalnız O'nun mcvcudiveti s:ıYesind~ 
Tiirkiye harici .>i,,·a<eti son "seneler 
zarfında müteaddid muvaffak;yetler 
ihraz etti. Boğazlarda ve Tr:tkva ser 
hadd.nde gayri askerilik ilga ı:e tam 
h:ıkinıiyPt istirdad cdild., Hatay ana 
vatana iltihak etti. Ve lın kunetii 
ordu Türkiye cumhuriyetınin nüfuz 
ı·e ,prefinin itiliisın:ı hfıdiın o!du. 

mokrntlar Atatürk kadar iyi ve bi.i- _ Battarafı ı inci oab.ifede _ "'z tc,Iım olm'.tııın tehlike,ini 'anl~I;. SAKARYAYA DO(lRt; 
yük okdardı bu ıki idare 8istomı eıeri 

1920 
de Türkiye Büyük M' ll t y?r, fakat lıuna aldl'ran olmıyor. K~n- Sevkülce:·şi oyalama harbı izmir-

ara>ondıi hiç bir zaman zararlı bir '. . . d . ı e dı"ı hnlırıılarında d•r ki. , den Ankara kapılarına kudııı· -kuş u-
Meclııının mey ana gelmeaı olmuş· cDahıı Halepte iken, cİeı·lı,·ıl k.·ı'·'ıııe- çuşu takriben 500 kilometre- sürdü 

ihtıliıf zuhur etmıyecckti.> u tur. . :·i tebdil etmek ve ye rine bimlerini ı·e taarruz ı·e müdafaa ile nwczedıl-
OBSERVER Büyük Mıllet Meclisi, mille tin ar· surahateu söylecliğim zeı·attan miir •k- clı ise de asıl müdafaa Sakarv:ıdıı \'3-

zuıunu ve iradesin i k endi nefsinde k(I}). bir kabine ge~i rn1ek lüzumunu \"C pıJdı. .. .. 

* c ... Atatiirkün ölümüne lıug-ıin. 

ha;·sıyetın artık bir hatırad:~; tınska 
bır ~ey olmadığı bir 'ilemde. bii;·iik 
b•r d•'det adamı, büyük bir asker, 
yüksek derecede haysiyetli hır ıalısı
yet olarak ağlamaktadır. İngiltere 
ev\"elfı ce~ur bıı· düşman. sonradan 
sadık bir dost olarak tanıdığı büyiik 
ııdamı seliımlamaktadır.• 

SUNDAY Tl::'tfES (!ııp·i'ız) 

* c. .. Atatürk öldü. Fakat O'ııtın 
yen• Tiir.kiyede muazzam e~erınde 
mündemiç bulıınan ruhu daima ya
•:yacaktır.~ 

c ... Bulgaristan Atatürkün ş:ıhsııı
clıı lıliytik bir do"t kaybctmektedır. 
l f ntemimizi Ct•nup komsun111zUli ma
tenı.ıyl(' hirl P~tit·iyoruz.:1: 

DN'ESS (flnlııar) 

* c ... Yaptığı inkılıibııı büyük ehrm 
mireti Tiirk şuurunu uyandıı:m1-; ve 
ona kendı kıymetıni tanıtmak ımkilnı 
nı vermi< olnıa'1!1dadır. ;lfac:nıstan 
kendı,;inıİı •ndık bir dostu o!mu~ o
l:ın ve ilk barı~ muahedelerinı ilk do. 
fa olarak ve miinha'lr:ın kentli kuı·. 
n•tiyle yırt mı~ bulunan bu bü) ilk 
ölüvii ~eı·gi ıle düşiinnıekteclir.• 

. ~!AGYAR NE.IZET (.\[acar) 

* c ... Krnl Şövalyenin - krııl Alek-
snndt'- ölümünden 4 sene :-:0111-ct ha
yat sahnesinden Kemal Atat!irk te 
çekilıyor. Fakal Yugo,ıav mılletiııin 
bu anda, O'nların fikırleriniıı ist,k
balde de yaşıyacağına ımanı var • 

dır. • 
POLITiKA (Y•ıgo,lav) 

* . ... Türkıvcnın kendisine huduıl-

topluyor. Dahili ve ha rici h 
1 

aynı zamand~ bcnım lstanbula celbim .\luhıırebe 11 temmuzda ba~ladı. 
. h • de 

1 
M'll asım ar faydalı olacagını açıktım açıg" .1 Is tan- İsmet pa,,a, esn• gurubu çıfte kuR.ıt· 

ıce, er ,ey n evve , ı et M r b ! b'ld' · t· \ ' ' ' . d k · · - . . . . . ec ı- u a ı. ırmış ım . akıa kabine tebf-:1- ma nn urtarmak lÇtn, lo temmuz. 
sınden ve h.~rhangı hır meclıate açık dit! ettı. Fakat benim J,;tanbula c>lbi- da muhn~·ebeyi katederek rıc3ta ka
ve cesur munakaşadan çek iniyorlar· me lüzum görülmedi.• ı·ar \·erdı . .\lüteakıp gtin lerdp ordu 
dı. Manevi bakımdan milli dava _ Görlilüyor ki he~·kesin itidalini b~- E:;kı~ehır şımal ve cenubunda toplan 
ye t eıaalı bir temsile v .. k' ga bettiği bir zamanda diişüncelerinin iii- mıştı. Düşman Seyitgazi mıntakası-

e muna •taaı · b'i ilk b' d • 1 ki ' h · k l T .. k •
1 •//A C' -~· Tı" k ·ıı mümkün olmıyan m·ıı · ı · . nı l y . ır ogru u a çızen yenilme- na a ım o muş, ur ordusunun ır~ l l yeı ın ur mı e-

b •
1 

'd ' . ı 1 .. ~ ahıyete mi~ kumandan kendisidir. Hlikfım<'t Ankaraya doğru olıın muvasala hat-a~ anmıJ ı 1• Vazıyet, butun dü, ün- onun söziinü dinleın•mekle yanlı~ ha- tını tehdid edıyordu. Ordu şınınle a· tine beyannamesi 
celı, vatanperver ve s inirleri aalim ı' reket etnıi~ cılııyor. Suriye simalindc tılmnk tehlıkesine maruz idı. 'iis • _ Battarafı ı inci ... hifed" _ 
olan vatandaıları bir anda toplamıı· yapılacak ciddi bir is kalmıyor. Ordu- belsiz şartlar altında gayri müsavi tı . . Jar grubu liiğvedilivcır. ){ust~fo Kem:ıl bır muharebeve de,·am etmek Türk En büyilk zaferleri knzandıktıın son-

Harp ve ihtil a l içinde bulunan bir 11"tanbula geliyor. İti!Uf donanması ı,,_ ordusunun im.ha~iyle nelicelen••bilır- ra_ da. ~t~türk, ömrü_nü. yalnız Tiirk 
millet in meselelerini meclia ile idare tan bul limanına girmiye baslamı•tıı-. idi. Tekrar manevr a hilrrıyelmı kn • ~ılle~~lın. ~a~larıııı_. ıııs~niye_t~ •. ezeli 
etmek kolay bir it değild ir. Ata tür· Paytahtta vııziyet karışıktır. Herkes zanmıık ıçin diişmandan arayı :ıç - ~z·~l ~rı_nı .. ~<; tır;he ı!'ıııkket~ıgı . m.•'
kün, cmiyet içinde yer tutmak ve kırılmış ve ümitsiz k'.ılmı~tır. Fikir\'(' maktan başka ç:ıre yoktu. Atntiıl'lt, 21~' '!rıı~ı. 1 'J.ı ... e.rıı~. e ge~ımıı~tır. 
çah,~ak h":••~aıdır k;, bu teın;z ve siyasot kun·etleri :~y.rı. n)'l' l küçuk J>Hr- 18.trmmıızdn ordunun (. akıı.rya) g,, :\.!~l.lt';ı.mızııı ,bu;' ~klugü.n_•". kudı"C"llll<', 
çetın ıdareyı bı.ze temin etmittir. çalıur hnlın~I': h ı rıb ı rıy1e cn rpı~ıyo ı·. rı~ınC' ('C'kıJnıe~ıni (•tnrc."tti. t«::•lt tın~, nıt:~d' ı~ı~_et . ı~tulnd.ına .v·' 

:\fC'ml»k~ı ıçııı ıır!ık kurtu!u~ ümidi Bu manevraya h«vkükey, ih!i • mukdkt ulıl~ıgu ın-<nıııyct \'azıf.lerıııe 
kal".rn<lıgıı~ı -~ıı:ııı uir rok ~im<eler ~-:ıri rıcııt) denir. Bunu y:ıpr;b ilmek ~a~·,nl.?''" .•'.ıkadı vnı:<!~· cN<' mutlu 
şnh" m<'nla'.ltıııı korumuk ı•e oz haya- içın ~ok biiılik mıınevi c, , 0 , ] " rurkum <lı; 0n~ dt•dıgı zaman. k•ndı 
tını kurtarmak kaygu.<uıııı diismil"tüı· dır Tarı·ııte. "erı' m c,.ırn ".zıın- c·ııgiıı ruhunun. hiç sönmiycn ııskını en 

ve mücucle1e~ine hayrnnd ı r. O'rıtla 
turıhi eseri hürriyeti .;,;even biitün 
milletler ıçin bir •embo! olarak ka
lacak kuvvetli bir ~nh,iyet görmek-
\,edir. , 

AL:\IAN A.JA. ·~.J 

. · · · ~ ,., anevra \"l Pmlr Yt.1 
• - • ) ~ • • '· mu•·affakıı·etln t· tb· k 1• d manalı bır suı ette hulusa ".'tm 1 ,tı. 

• • c u • · ecen s<'r ar- F . 'h · . · · · · 
.\X.4DOLUl'A Gô.\'DERfl,.llF. lnr imha meydan muharPb<•si :;apaıı kılm~~·';:ir~ı)Ce"tnıı'." ıtt~:ıı:e ıl<' gk<'rı hım!-

/ 
~erci· rla. J· d· h· . ı· ·d · . . ı;<' ım. en ı.u ;o· TEKL Pi · '1 • il .ın " •1 11 •11 ' 1 ır. dıın ın·anh-ııı "t k' ·ı t .. * . . l\!ustıı[a Kemal ht·ıbtıl N _.. l' ' ıc en mu e ıınıı \'C en c-

< <\taturk şııhs•yetlerınııı kuı· . 1ı· . . ' un \,ırne ı- SAKARYA MUHAREBESi miz z.hniyetleriyl<' milcchh<·z nıodcrn 
vetı~:ie. ı;illctl~ri dahılcn ve hariceı; ',:.', .. •r. nıK;idclet Şi~li~l~ki pı·intl e t_~dkik bir ık\'lc>t haline ıt<'t'·rnı·•k, onun bıış· . . . . ,. uı:oı. anaat getırıvor kı' l ·t· ıılı \ Yunanlılar 14 ağ_ustost:ı kuti ne- lıca kaı·gı•ı olmu-.·tuı·. T,,."kı'lu'tı ... ·,a·. I• 
dgıs.tır_en harp sonları St•tlt•rı arn,ll!· 1] 0• ;·ıııııl·.ıcıık hı' b"ıı·· 00 '." ll. t· k k 1 b t k ·• .n ' ' • .• ç 

0
,.y kt o •re -:ızanma · :ızm•y e ü ün ·uv • ; . mizd~ w bugiiı,-Lütün \';ıtandu· I::ııruı 

da daıına hu•nsi bir yer i~gal t'de • giiıılere aiu ihtkı .1• '· 1 . .1 1~ .· u.r: 1 vetlerıııı sarf ederek bei•nc• ve <on · 1 1 d 1 · 1 •• ş · cektır. O, yeni Tiirki.ı·enin y:ıı-;ıtıcı;;ı aııl.·ıtıı". . . s .ı .. ıııı ,eıu hı ~''-' ~ t· •ı.. . . ·ı ·l . . . b· ·I· ılı' ı·ıcı an arın a yer e~nrn; o an laık, mıl-- _ a:. ı ı uz ıçııı ı Pi em•: P _ .ı~ •1 1 .ır. , liydçi, halkçı. inkıW.pçı. ıl~vletçi. cunı-
ve kurnrusu olmu~tur. Yakın sarkın ~htan')ul <•rlıabı hami:·e!inre mııh- Thısman kunetlerının çogu ıle, ce. huri.vet, biz- lıütün f'\"<at'ı'ı·l .. At.·ıtür-
şimdiki rehresini Atatürk te,ı;it l't· t I f ı t k t l ' > .e ı nam ar nltıııda programlar ,~ mı.~. nn _·u~a ma );apıyon u. , kiin en kı;·metli eman,tidiİ-. 
ti.-. tı~k:ıl:ır t<:~kıi olunmak suretiyle ça. - ·1 _Agu<'.osta ) un:ınlı!ar :->aknrya Üfulünılen lıeri Atatürkün aziz :ıdı 

GER~[ A"11A (.\lınc,ıı) reı .h?lııs aranmakta idi. llunlnrın hl'!' mcız11nm on üne ı:elılıler '"" tarrn- v .. hııtır:ı•ı, bütiin halkımızın en can-* b!rını ay .. ~ ay~ı _tedkik_ e~tinı. Hiç biri ı z~. ba~laılıl;ıı-. Sak:ırya m~ıha. rcbe-ıi dan duygubriyle sıırılmıştır .• Icmle-
• ... Adı, Türk milletinin mi ili ı ·• bır kuneı le) ıdı; eye ı,;tınad etmiyor- ba,J.ırken ) un an orı\usu Ttlrk onlu- kctimiz:n her kö<esinılo ,.e lıiltiln mil

bkliı~ mücadelesinde ve Türkıyenin du: Bına_enaleyh hiç lıirile te~ı·ıki me sunun ıkı mı,;li ku\'\' tinde i,\ı. Dii. · lctÇ<' kenılis;nc göslvrıliginıiz samimi 
sıynsı ;nhada yeniden leşkılfıtland_ı- saıden bı~· n,ti:e beklemedim. Kuwei ıııan_ çı.,k üstün olduğundan Atatiirk bağlılık. clevlN ve milletimiz için kud
rıim~sın:! gayet ;ıkı_bıı:. su~:c.ttı• .. bng-

1 
w;·ı'.iı_Yeı~ın ılo.gnıdan doğruya mill,•t h'.ı; .. u ~ harbin basınd~ hiikiim süren 1 ret ı· '. ~·rf:ının b0liğ nıbalidir. Türk 

Iı ol.ın _Kemal A.taturkun ol,umu .. ge· ı· ol.ıc.ıgı kıınaatı bende pek kuı·vl.'tli idi. f.' ~. h.ıttı ~nutlane mudaf:ıa etmek ı milietıııın aziz At.'l.Uirko gibU.•rdi)Ci 
rek Turk_ıye ıçııı ve gerek hutun lstıınbtılda cereyan !'den :ıhvul • fıkı ıne_ bag l annııyarak miidafa:ıııın '<'ı·ııi VI' sun;ı, onun i~iıı Ataliirk gitıi 
dostları ıçnı derınliği iilçlilemcz lıirlden, yı.ıpılan teşebbiislerdeıı, billı:ı<- ~lestıkı "urette y:ıpılm:ı-ına .kar:ırl1 bir eı·liid ye!i~tir<bilir lıir k:ıyıı:ık ol-
kayıııtır.> ~:ı \'azıyetın veh:ımct ve fecııııtııı . \ ~rclı. Bu har••ket !arzı s:ı)'l·sinrle duıtunu bütün ılünya)·n gös(,>rmi~tir. 

lZVESTIA (Sovyet) den nııllctiıı hube_ı·i yoktu. 1-ıtanbul- ı :ınnnhl:ırın _!<uşatınası mücs~ır QJ ·J_. A.t:ıtürke l:tzim vazifemizi if; etti-* da oturup mıll etı halıcı«lıır <'tmek nı .ıılı \e 23 agusıo,tan 13 eylulo ka- ırını z lıu anda, halkımırn. kıılbımd0n 
.... Atatürk milletıni m:ılenı içınde imkanı ela kalmamıştı. Ilın:ınııleyh dar .22 ııün_ dcı·am t•d!'n muhnı"ue ııc~le!ı ~iikrnıı clu)·gularınıı ifade etme· 

e,erim• bırakıyor . İ~gilterede ~·meli rlo't o· yapılacak şeyin i,tanbulclan çıkıp zarfında _Turkler a>,ami 20 ki!om<'t· ) ı, uıl~ıınıe,;j lazım g•·le•ı b'•r borç "ay-
lan ve. Atatu rkii yenilmez bir dü.>. milletllı içine gırmek ve orada çahs- re çekıldıler. . . ılım. 
maıı dıye tevkir etmig bulunan e•ki mak olduğuna karar verdim. Bunun Bu yeni lıir miiıl:ıfna ,i,tc•m• d• .\!illetler arn<ında kardesçc bir iıı
muarızlarmın Tiirkı:.-eııin ve bütün sureti icrasını düşüncliiğüm ve bazı ki ?una sevkülceyşçe muannidane; ~3nlık hayatı Atatlirkün en \..ıyme_tli 

suz bll' miııı;et ta~ıdığı Biiyiik Halas_ 
k:"ll'l Atatiirkün hayatı ı\lmanya<la 
olduğu kadar iyi hic bir yerde re nıı 
hı"lacak ne de takd•r cdıl bdeiek
tı;. Zira Almanya da aynı yolda:ı 
'!eçmıştir.:o •! ıt: ~ 

c ... Almanya Atatiirkün 

, ı 

' ı 

• 

• A\'l'tıpanm böyle büyük bır adanın. arkadaşlarla müzakere etti••im sır:ı- tab•yece eliist ki müdaf:ı:ı dı\'ebılı ıdeali idi. Bütün dünyada ofümünnn 
öliimü ile uğradığı kayıp kar~ısında da ıcli ki, hükfımet lıeni ord~ı müfot. rız. görıliiğü ihtiramı. in,anlığın fıtisi idıı 
~ok dc:;n bir elem içınde Iııı!t•ndu _ tişı olarnk Anadoluyu göndPrmdi'• Atatürk \ıunu sathı nılidafrıa ta - ümid wri~i bi; müjdı> ohır: t .selüml:
l(tınu o_ıırenmek belki de onlnr i~ın t~hlif etti. Bıı teklifi d<'l'hal maal • birı~·ı,. ifade etti. S:ıthı müdafaa f ik ~ını. Bu s~_z!crım, yazılıırı_yle 'e ~-opra-
bır tuzıyc olacaklır.b nırrınuni\·e kabul cttinl ri yenı ınüdafaa tanzimntınn c~a~ 01. gımızda Şo\·nlye a~k~rlcrı ' ~) nıumtnz 

TlMES (lnııiliz) · · mu~tıır. Artık müdafaa hatl.ırı yok- "':ı!ısi,·ctltl'İYle P>tnııza İ$~ıı·a~ edeıı * ANADOLUYA GEÇ[ tur, müdafaa sahaları v:ırdıı. büyük ııı:ll':tleıe. T ürk mılletı atlına 
c ... K. Alatiirk . ruhla rı ı·e ~öniilk- Mustafa Kemal Yunanlılarııı ,2• Yunıın ordu.,u Sakarya ınuhııı·cbe· ~ükr:ınl:ı:·ın~ıı.ı if<~<L.si.uiı~ . . .. 

rı hakıkııten göz kamnstıı· ıcı ısığ: ile mire girdikleri giin 1 ı; m:ıl'ıs l!lUl 'inde çok kan zayi etti ve Jı:u·bin Dc:ldımızııı ı,_a ı ~ ısı. 1 ınıll<·1ımızm 
aydınlatan vehim ve h;ıyul tlii~m:ıııı kü~iik ve eski bir vapurla ~-c nıuiy:•· gayeiirtifa nokta'1nı S:ıkar.v:ı muha- fedakar. sııılık h.'"~'nı~, . v 
bir pi,ikologdur.. tiyle \ıirlikle istanlıuldan Sıımsuııa rebe" esn:ı;ında (muharebenin se- insanlık ıdonlın ııı .ı,ı.k mümtaz 

E~IIL LUDVIG harket ediyor. 19 may1'ta g 8111,una ldz giinü) geçti. muharebcııııı ::ıeki- siınıı,ı, 

* k l h l A T k t 
«•nci güııijnden itibaren dibınaııın E,..siz kahrnm:ın At:ılürk ! 

~ · ·ıror ve cer a masya. o :ı \'~ k d · \'atıın sana minnettardır. 
« ... Atatiirklin, lıir cok ins:ıııların Si"a" mıntak0, Jarınd:ı f•ali.ı·ete bas.·· taarruz ·u r~ti erimeli'>! ba~ladı. 12 h · ' " " ı·ı ı T" k k Bütün ömrünü izml·tiıw verJi"'in 

lıas.armıya mnddeten kadir olanı," • 11 .. 01• ı•e bu"tı"ııı Aıı:ıclolıı iln "izh r.ııı· PY u < e ur mu ahi! taarruzu ile " " , c " t · · lı Türk nıill.t i ile lıcrııber s;:;nin huzu-
dıkları i~leri bnşamınktıı giisterclit~• Iıııbcrata girişivor. 1~~/1 et.ınıre a~ladı. Ankarndıın 50 ru nda tazim ile egiliyoruz. Bütün ha-
azim ve cesar et e ve eld e ctlılıi mu· Atntürküıı 1ı«ıııdaıi soıırııki faal•· f:'k'·m~rc mesafede). Yunanlıl;ır ,·aıı nda bize ruhundaki ateşten canlıhı.: 
vaffa\..ıyctlere bütiin Amerika hay- yelleri biiHin vcsiktı lurı ile lıirlıı.:te ·' ·ı~e ır • Afyon demiryolıınun he- wrılin. Emin ol, ~ziz hntırıın sôn-
ra ncl ı r.> hliyiik nutukta etrııflıca anlatıiılığı men şarkıı,ıclakı başlangıç nıe ,·zılc- mez me~ale olarak ruhlarımızı daima 

General SHER!I.L içııı biz bu \ıiyoji;rafidc ynlııız esa< :·ıne kııd:.ır çekilmiye .mecbur oldu • ate~li v.e uyanık tutacaktı r . * ııoktalıın belırtcccğiz. ar. 
c ... Atatii r kün ölii ın ü . lıerkesl•c 

h a;Tunlık uyan dı ra n Tli rkiy" iç;n 
azi m bir ziyadır . O'nun ka hrHmanlı· 
)(ı ve d eh ası o n1emlcketin İt-itiklilhnı 
yaratm ış ı·e kalkınmasını tenıın et
mı~ti r. Bu ziya, ~~ran~a için dP ço 1

( 

acık lıd ı r. Çiinkü Atatii r k, onun sıı
dık ve d ürüst bi r d o•t u id •. Y iıw ha 
ziya sulh duvası için de çok elimd: ı . 
Z ira b u büyü k devlet şefi , yorulmaz 
bir surette bu davanın korunmasına 
çalışmakta idi.• 

ASKERLİKTEN lSTIF ASI 19 eylül 1921 de Büylik ~fıllet 
:\l eclisi ;.1\Iustafa Kema]p (G:ızi) ıııı. 
vanıuı VC' yeni 1'ürk devletin 11 ıni.i -
şiir riilbesini tevcih etti. 

REfS IC'U::'tl llUR 
/S.\JET /.\'ÜS (' 

Bütün dünyanın milletlerini 

tanırım ve bu muarifem harp sa
halarında olmuttur, atef , altında 
olmuttur. Yemin ile temin ede. 
rim ki bizim milletimizin kuvvei 

maneviyesi bütün milletlerin kuv· 
veimaneviyeainin pek çok fevkin
dedir. » 

ATATORK 
!ü~k milleti d<' O'nun ölümünf' böyle •Jlıyordu 

ALBERT SARRAl:T 
Frnnsanın eski Ankara Elçi•i 

sabık dah iliye nazırı 

Bu sıralarda memleketin her ta . 
ı·:ıfında muhtelif naııı l :ır altıııcla bir 
takını teşekküller kurulmıya bıı~ln . 
mıstı . Atatiirk lıunlan aynı prog -
raın Ye ay ni nam altında birll.'ı;tn·C' • 
ı·el< biitiin milleti alakadar etmek \'C 

b ütiin ordıı:·u da bu maksada hı\d ı ın 
k ılmak ıstiyordu . Üzer indeki orılu 
nıüfetti~liği ~ıfat ve sal:lhiyetlerin • 
den de istifade •ederek bu noktadan 
ışe başlıyor 'ı·e az zamanda hu ınak
sad hası l oluyor. F nknt takip etliği 
me<tıi tarzı isln!]buld a malı\m olun-

Sakarya meydan muharrlıesı Yu
nnn lı lıı rn ka r~ı kat'i ndice ha•ıl et
nıedı . Fakat kat'i neticeyi hazırladı. 
KuvYetler arasında müvazene hasıl 

oldu ve Yunan ordu:-unun tırnrı·nz 

kudreti kırıldı. Yalnız mü<l:ıfaaı mut 
laka ise .hiç bir zaman hedeflerine ı
~al rdemezdi, 

• 
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10 ikinci Teırin 1941 Pazarteai 
!''"'••••ı 11111111111 ....................................................................................... • ·: 

~İzmir Levazım Amirliği İlanlarıi . . 
······· ·······································································································'= İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - Pazarlıkla 800 kö,ele ve :ı2 kilo tahta çivi satın alınacak
tır. 

2 Pazarlık \'e ihalesi 12-11-!J.ll çarşamba günü saat 15 de iz
mirde kıslad~ı levazım amirliği satın alma komisvonundıı ya-
pılacaktıİ·. · 

:ı - Vasıf ve sartlar her gün komisyondan öğrenilir. Taliplerin 
mezkür f:!Ündc komis~·onda bulunmaları. 

lzmir levazım amirliği satın alma kom iayonundan: 
1 - Pazarlıkla 5000 kılo zeytin yağı satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık ve ihalesi 12-11-941 çar~amba günü snat 15 te izmir_ 

de kışbda lernzım amirliği -atın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

:ı - Taliplerin mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 
4 Vasıf ve sartlar kom:syonda !'!Örülür. 

l:unir levazım amirliii aatın alma komiıvonundan ı 
l - 15 bin kilo ayaktan sığır eli pazarlıkla satın -alınacaktır. 
2 - ihalesi 13-11-9.Jl per~embe günü saat 14 de izmir lernzım 

amirliği satın alma komisyonund-:ı yapılacaktır. 
:: - Taliplcdn belli günde tcminatlariyle 2490 •ayılı kanunda ya

zılı ve>;ikalarla birlikte komisrona müracaatları. 
_ 4 - Şartn-amesi her gün komisyonda f:!Örülelıilir. 

lzınir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
l - Mayıs 942 nihayetine kadar devam etmek üzere izmirle Ab

dullah ağa Kilizman, Seferihisaı·, Çe~me, Meııteş, Foça, Sö -
ğütçilk ve üç tepeler ara<ında 1000 tonluk kara nakliyatı işi 
paz-arlıkla ihale edilecektir. 

2 Pazarlık ve ihalesi 12-11-941 car~amba günü saat 15 le iz
mirde kışlada levazım :ınıirliğı satın alma komisyomında ya
pıbcaktır 

:ı - ı:;artname her gün komisyonda görülür. 
4 - Taliplerin belli gün ve saatte teminatlaı·iyle "" 2490 sa~·ılı 

kıınund:ı rnzılı ,·esikalarivle komi..•~·ona müracaatı-arı. 
İzmir levazım amirliği satın alma komisyonund an: 

l - Pazarlık :ı 1000 adet silngülük satın alınacaktır. 
2 - Şartııamesi ve numunesi komisyonda görülür. 
:: - P-azaı lık Ye ihalesi 12-11-941 çarşamba günü saat 15 le izmir 

kı~lada levazım amirliği satın alma komisyonuna müracaat -
!arı. 

4 - Taliple!'in mezkiir günde komiwonda bulunmaları. 
lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - :ıo ton kuru fasulya pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık ve ihalesi 14-11-941 cuma günü saat 15 te izmirdc 

kışlada lı•vazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

:'. - lsteklilerin teminatlari~·Je \'t• 2490 .' ayılı kanunda yazılı vesi
kalariyle birlikte hazır bulunmaları. 

.. 4 - Sartnamesi her gün komisyonda görülür. 
Çanakkale askeri satın alma komisyonundan: 

l ,- A~ağıda cins Ye miktarları yazılı zeytinyağı birliklerimiz ih
tiyacını k-ar~ılamak üzere Çaııakkalede LLimen anlıarına teslim 
edilmek şartiyle 2490 sayılı kanunun 46 ıncı maddesinin A 
fıkra,ına tevfikan pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - lhale~i 12-11-941 çarşamba günü sa<ıt 15 te yaııılacaktır. 
:ı - lsteklileriıı belli gün ve saatte vesika \'l' teminatlariyle bir

likte komisyonumuza müracaatları. 
Harbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 
1 Pazarlıkla 100 ton kuru fasulya satın alıııacaktır. 
2 - Ev,,af \'e hususi şartlar komisyonda görülür. Taliplel'iıı geti

recekleri numuneler beğenildiği takdirde mezklır numuneler 
üzerinden pazarlığı yapılacaktır. 

:ı - Beher kilosunun muhammen bedeli 25 kuruştur, 
·I -- lhale<i J.l-11-!1 l l cuma günü sa-at 10 da yapılacaktır. Talip

lerin kat'i teminatlariyle harbiyede vec!ek subay okulunda sa
. ın aJma kon1jsyonuna mür.ı:tcaatları. 

Harbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 
1 En·elce de ihale<i ,Jan edilen 150 ton samana talip çıkmadı

ğından ayni miktar :;·aman tekrar pazarlıkla "atın alınacaktır. 
E\',af Ye hususi şartlar komisyonda görülür. 

2 - Samanın döküm halinde beher kilosunuıı muhammen bedeli 
1 kunıs balvalı 4 kunıs 75 santim trli ciheti askeri,·eden \'eril
mek ~arti;·ie beher kiİrı.<unun muhammen bt•cleli · 1 kuruş :15 
ıo:.antimdir. ., ,, fhalesi 14-11-941 cunı:ı günü s·:ıat 11 de yapılacaktır. Talip
lcıin teminatlariyle harbiye yerlck "uba;• okulunda satın al-

- nıa komisyonuna müracaatları. 
//al'fıiw }"ı·de~· Subay Okı,/1111ı/fl SA. AL. f{Q. 111111daıı: 
1 - Kapalı zarf t1'uliyle 14 10 !Hl günü ihalesi yapıl:rn 500 ton un

dan makarna imalinr teklif olıınan fiat pahalı f:!Örüldüğünclen 
ayn, miktar makarna imrıli,l'f'i tl'krar açık cksillm~re kon
muştur, 

2 - B<"hır kilosunun muhammen lıeılcli imaliy si 10 kuruştur, 
:ı_ Ev,af \'e hususi ~artl:ıı· komisyoııela görülebilir, 

ihalesi ı.ı 11 !l.J 1 Cuma günü ,aat ı ı ele Komisyonda yapı
lacaktır. 

" Tı,Jipleriıı tenıinatlari;·Ie llar\ıiyl.'ele Yedek subay okulunda satın 
nlma komisyonuna mürnc:ıatları. 25 31 5 10 

lııanbul Harbiye yedt'k ,,ubay okulunda Sa. Al. Ko. Reisliğindt!n: 
ı - Kapalı zarf u ııliylr :!00 ton kuru inciı· satın alınacaktır. 

2 - Beher kilosunu!! muh~mmen bedeli !lO kuruştur. 
:ı - .f:v>'llf ve husıı~i şartları komisyonda görülür. 
·1 lhale•i lfLJ l-!l41 ''alı günü saat t1 ele komisyonda yapıla

caktır. 

5 bteklilerin ııııınıkkat teminat makbuzi~·le teklif mektuplarını 
ıhııle natıııden '>ir .•ant evvel harbiy~de yedl'k sulxıy okulun-

dn 01.tın alma konıis~·oııuııa \'ermeleri. 1 5 10 15 
llrırbiyr Yedek Sıılın11 Olmlımda SA. AL KO. mmdaıı: 
l - 20191 ton kuru ot açık eksiltme ile mlinakasaya konmuştur, 
2 Otun beheır kilo"unun muhıımmen bedeli 5 kuruş 50 santimdir. 

Evsaf ve hususi şartlar komisyonda görülllr. ' 
:ı ...,. lhak'!li J!l/11/911 Perşembe günü saat 14 de Ilıırbiye Yedek su

lı<ıy okulunda •atın alma komisyonundn yapılacaktır. 
1 Otun ihalesi toptan yapılacağı gibi 6228 ve 8052 ve 5911 ton gibi 

il~ kısımdan her hangi birine talip olanlnrda ihalesi yapılacaktır. 
Taliplerin alacakları her hangi bir miktaır üzerinden teminatl:ı-
riyle komisyona müracaatlnrı. 26 31 5 10 

Mııy/n A~keri S•ıtııı Alma. Kcmıisyoıııı11dll11: 
1 - Kapalı zarf usuliyle iki milyon kılo odun satın alınacaktır. 
2 - )!uhummen bedeli Otuz liç bin altıyliz altmış lıt>ş liradır, :'ıluvı.k-

kat teminatı iki bin dört yliz sekiz liradır. 
:ı - Şaırtnumeııi kQmisyomımuzdan görülebilir. 
4 lhale~i 20 ikinciteşrin 941 günü saat 15 ele yapılacaktır. 
r. isteklilerin· mezkur gUn ve saat 14 d" kndar kanuni vesikalariyie 

birlikte komisyona müracııatlal'ı. 3 6 10 14 

Ha~biye yedek subay okulunda sa ı nalma komisyonundan: 
1 - Evvelce de ilan edildiği ve talip çıkmadığındnn ihalesi yapıla -

mıyan 225 ton kuru ot tekr ır pazarlıkla münakasaya kon
mustur. 

2 - Ev.:ar ve husu•i şartlar komisyonda görülilr balyalı kuru otun 
beher kilosunun muhammen bedeli 5-6 kuruş ve teli ciheti as
keriyeden veı·ilmek ~artiyle 6 kuruş 15 "antimdir. . 

:ı - ihale.si 14-11-941 cuma gü nU saat 11 de yapılacaktır. lsteklı 
!erin teminatlariyle harbiyede yedek suba;· okulunda satın 
alma komi yoıııına müracantları, 

_,.... -- tARADOLOJ ----
Harbiye yedek subay okulunda ıa tın alma komisyonundan: 
1 - Pazarlıkla 50 bin liralık gazyağı .satın alınacıLktır. Ev•af ve 

hususi şartlar komisyonda görülür. 
2 - lhulesi 14-11-941 cuma !!'Ünü '>llııt 15 te yapılacaktır. Kat'i 

teminatı 7:,00 liradır. 
:ı - Taliplerin harbiyede yedek subay okulunda satın alma ko. 

misyonuna müracaatları. 
Harbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 

1 - Puzurlıkla 21 ton "ıdey<ığı Halın alınacaktır. 
2 - Evsaf ve hususi şartlar komisyonda görülür. Asit miktarı 

azami sekizdir. 
3 - Beher kilosunun muhammen bedeli 175 kuruştur. !halesi 

12-11-941 çarşamba günü "ant 14 de ,vapılac-.ıktır. 
4 - Taliplerin harbiyede yedek subay okulunda satın ıılma ko -

mis~·onuna müracaatları. 

Harbiye yedek subay okulunda satı nalma komisyonundan: 
1 - Pazarlıkla 30 ton sacley~in satın alınacaktır. 
2 - Evsaf ve hususi ~artlar komisyonda görülür. 
:ı - Asit derecesi azami sekizdir. ve 1-50 tenekede bir numune alı_ 

narak tahlili yapılacaktır. 
4 - Beher kilosunun muhammen bedeli 175 kuruştur. ihale
si 11-11-941 salı günü saat 10 da yapılacaktır, Taliplerin kat'ı 
teminatlariyle harbiyede yedek subay okulunda satın alma 
komi~yonun-a rnüracaatlar1. 

Harbiye yedek subay okulunda •atın alma komisyonundan: 
ı - Beher kilosun~a ;,tasyon Yeya iskelede teslim 5 kuruş 75 san 

tim fiat tahmın edılen 600 ton kuru ot 14--11-941 giinü eaat 
on beşte p::ızarlıkla satın alınııcaktır. 

2 - Ş::ırtnamesi her gün komisyonda görülür. 
3 - Muhammen bedeli :34500 lira olup kati teminatı 5175 lira

dır, fsteklilerin belli gün ve saatta komisyona müracaatları. 
8 10-12 

Çekmecede Avcılar köyünde SA. AL. KO. nundan: 
1 - Kapalı zarf usuliylc 400 ton leva kömürü alınacaktır. 
2 - l\Iuhammen bedeli 8000 !ıra olup muvakkat teminatı 600 li

radır. 

3 - Bkoiltmesi 18-11-941 salı günü .saat 15 de K. Çekmecede a\'
cılar köyündeki >:ıtın almakomisvonunda yapılacaktır 

1 - Şartname her gün mezkur kom~yondan istenilebileceki gibi 
mektupla da münıca-at cevap \•erilecek!İI'. 

5 • Eksiltmeye gırrrıek istiyen ticaret odalarında mukayyit ve 
bu işle iştigal etmiş bulunacaklardu·. 

G - Eksiltmeye gireceklerin mühürlü teklif mektuplarının ka· 
nuni vesikayı ı·e mlinakasaytı iştirak vesikasını ihtiva ede _ 
cek olan kapalı zal'fları ihale saatinden bir saat evveline 
kadar avcılar köyündeki satın -alma komisyonu riyasetine 
makbuz mukabwinde vermeleri. 31 4 6 ıo 

Eskişehir Tay yare fabrikası 
direktörlü2-ünden: 
Fabrika için birinci ve ikiııc. ,ııııf tesfiyeci, tornacı, fiı-ezeci el"!krik

çi, hi~tih tamircisi, !'\aatçı ve nıakine res->amı alınacaktıır. VerUeeek gün
delik lıcret i'tekJil,,rin imtıh,,ııda gösterecekleri muvaffakıyet ve kabi
liyetine göre 500 kuruşa kad~ı yükselebilecektir. 

lsteklileriıı imtihanda muvaffak olmaları, gelme gitme yol ma"rafla
ıiy!A bilumum zaru•·i masraflarının keııdilerine aid olduğunun bilinm~
hi gereklidir. isteklilerin a~ağ-ıda yazılı ve•aiki h~milen dilekçe ile falı
rilrn genel direktörlüğüne mliracaat etme!Ari. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdaııı 
2 - Askerlik ve•ikası 

3 - Emniyet müdürlüğünden tasdikli hüsnühal kağıdı 
·1 - Okul ~ahadetnam~•i 
5 - \'ar~a bonstırvis. 10 L2 l·J 25 27 29 rr. saııi 

10 12 l·l 25 27 2!) K. e\'\'d. JO ı~ 14 K. sani (9568 4638) 

lstanbul Nafia müdürlüeünden 
20-11-DH peı·~emlıe gün(, ''"'t 15 d~ lstanbulda nafıa mlidürlüğü 

eksıltıııe konıis~·omı odasıı.cla (11205.16) !im keşif bedelli İstanbul 
teknik okulu makine !abur: tu\·arı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt_ 
meye konıılmu~tur, 

:\lu~a,·ele, eksilt,me, ;,:ıyınelırlık işleri! genel, hu~usi ve fenni şartna
meleı :, prOJc kesıf hula"ısıyle buna ıniitef Prri diğer evrak dairesinde 
l[Örli lece ktir. 

Muvakkat tenıiııar (841) liı·r.dır. 
lsteklilerin teklif ınektuplhrı ve en az bir teahhütte (10.000) liralık 

bu i~e benzer iş yaptıgıııa dair idarelerinden almış olduğu vesikalarn 
istinaden İstanbul Yiltiyetıııe müracaatla eksiltme tarihinden tatil gün
leri hariç (3) gün evveı ı.lınmı~ ehliyet ve !>41 yılına -ait ticaN?t odası 
vesikalarını havi kapalı zarflarını 20-11-941 per~embe günü saat 14 de 
kadar Nafia müdürlüğüne verme!Ari. l 5 10 15 (4551) 

inhisarlar umum müdürlü2'ün
den: 

J - Nümunclrn·i mucibine", ~2602 kilogram iRgarta kanaviçe sa-
tılacaktır. 

2 - Muhammen bedolı 24,451; 50 liradır 
~ - Pazarlık 18-11-941 •alı günü saal !l.30 ela Kabataşta le\•azını 

şubesinde mütc\'(!kkil satış komisyonunda yapılacaktır, 
4 - Numuneler her gün adı geçen komisyond-a görülebilir. 

2 s ıo ıa (4577) ,----------..... ------------~ 
Müzikli Narin Lokantası 

ATATÜRK caddesinde 112 numarada teessüs eden NARIN lokantası 
bay.ra~ın birinci gli~il_nden itibaren umuma açılacaktır. Her gün öğle ye
mekleırmde saat ?~ı ıkülen bir buçuğa kadar klasik muzik ve akşamları 
saat ALT/DAN ıtibaren memleketin en mutena saz heyeti ve okuyucula
rını dinlemek zevkini ancak NARIN LOKANTA ve GAZİNOSUNU tes
rü etmekle elde edeftilirsiniz. ' 

Sayfa S 

Yeni Tahviller 
Maliye Vekaletinden: 

2-6-941 tarih ve 4057 numaralı kanun mucibince ihracına selahiyet 
veôlen ve ha•ılatı tanıtı.men Diyarbakır ve Eliizığ istasyonlarından 

Irak ve İran hududlarıııa kadar yapı lacıık dcmiryolunun inşasına tahsi' 
edilecek olan yüzde 7 gelirli 1941 denıir:colu istikrazının 20 •enede it
fa'! meşrut 5 m;lyon lirulık birinci tertibine -ait tahvillerin satışı 

7·11-941 sabahından 15-11-941 akşamına kadar yapılacaktır. 
Tahviller hamiline muharrcır olup beh 0 ri 20, 500 ve 1000 lira itibari 

kıymette loirlik, yirmi beşlik ,.e elliliktir. 
Tahviller'ıı ıhraç fiati yüzde 95 olarak te•bit edilmiştir, Yani 20 lira

lık birlik tahvil bedeli 19, 500 liralık tnhvil lx;deli 175 ve 1000 liralık 
tahvil becleli de 950 liradır. 

Ru tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve mü-
' esseselerce, vilayet Jıususi idareleri ve belediyelerce yapılacak müza -

yede, münakasa ve mukıwelelerde teminat olarak ve hazinece satılmış 
ve satılac.'l oklan milli emlak bed'"lle rinin tedi~t'sinde başabaş kabul 
olunacaklar• gibi tahvil itfa bedelleri ve faizleri tahvillerin tamamen 
itf-asınıı katlar her tül'lıi 'ergi ve resimden muaf bulunacaklardır. 
Me~kür tahviller Türkiye cumhuriyet merkez, Türkiye cumhuriyet 

zir:tat, Tü.-kiye iş, emlak Ye Eytam, Halk, Türk ticaret. belediyeler ban
kalnriyle 8üıııer ve etibank tarafından satılacağı gibi diğer bankalar v-a-
sıtasiyle d~ temin olunabilir. 5 7 10 l!l 15 4607 

lstanbul Jandarma satın alma 
komisyonundan: 

1 - Jandarma ihtiyucı için 62400 kilo Sığır eti 25 11 9'11 , alı 
günü >aat 15 de İstanbul Tahim - Aynzpa~ada Jandarma müfettişligi 
dairesindeki İstanbul jandarma satın alma kÔmisyonunda kapalı zarf 
u•uliyle taahhüde bağlanacaktır. 

2 -Etin beher kilosunun t-ahmin bedel! 58 kuruş ve ilk teminat 
miktarı 2714 lira 40 kuruştur. 

3 - Şartname~; hor giiıı komisyonıımuzda ıröriilebileceği gibi 181 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir, 

4 - isteklilerin lstanbul L<>vazım umirliği muhasebeciliği veznesine 
yatıracakları ilk teminat makbuz veya Banka kı!falet mektubu ve ~art 

kağıdında yazılı sair belgderi \'e haYi teklif zarflarını ek;;iltme saatiıı

den bi.- saat eV\·eiine kadar komisyonumuzda bulundurulmaları. 

Satı~ 

No. 
953 

954 

10 14 ))-( 22 (4637 956:)) 

lzmir Defterdarh2'ından: 
:\Iuhammeıı 

bedeli 
Lr. Krş. 

:ıs oo Kahramıııılar Kuruçay l\I, 1544 iincii ikinci sepetçi So. 
1382 ada 7 paı·seı No. iu 143,25 metre M. 14 tajlı arısa .. 
Köprü M. Mısıl'!ı C'd. 1737 ad;ı 16 parsel 7-1 metre )!. 
445. 1 No. nırsa .. 

18 ~o 

955 Köprü M. Mısırlı Cd. ın7 ada 47 par~el :17,50 metre M. 9 25 
445. l No. lu arsa .. 

956 ikinci karııtina Selimiye So. 1760 arla 5 par,;pJ 616 metre 145 00 
M. arııa .. 

!l57 lkinci Karantina Nuzmiyc ve Karantiııa So, 1753 ada 7 4~ 00 
parsel 206 metre murabbaı 70 nııınaıralı ar;a .. 

958 İkinci Karantina Selimiye So. 1759 arla 6 parsel 297,75 120 oo 
metre :\L 10 tajh arsa .. 

%9 İkinci Karantina Selimiye So. 1760 ıııia l pıırscl :121,25 80 00 
metr~ )l. 9 1 tajlı arsa ... 

960 ]kinci Karantina Nizamiye :;o, 1756 ada 1 pan'CI 270 70 CıO 
metre 111. 70 No. lu a>rsa .. 

961 ]kinci Karantina Çeşme So, 17·17 ada 1:1 parsel 96 )letre 70 00 
:\I. 2 tajk ev .. 

962 İkinci Karantina Kamerıye So, 7SO arla 3 par.el 304 70 00 
metre 70 No, lu arsa .. 

963 lkiııci Karantina iotikliil So, 77!l :ıda 17 pars~! 233,öO 70 00 
metre :M. 16 No. lu arı;a .. 

96.J ikinci Karantin:ı iôlikl:il Su. 77~1 ada 16 pııır-"'l 263,50 80 00 
metre M. 18 No, lu arsa .. 

965 İkinci Karantina istiklal So, nn ada 18 pars<>! 61,75 19 00 
metre M, 14 No, lu arsa .. 

966 İkinci Karantina Kameriye So. 780 ada 1 par-;eJ 275,50 42 no 
metre M. 70 No. lu arsa .. 

967 ikinci Karantina Şükran So, 781 ada 4 parsel 206,25 80 00 
metre M. 70 No. Ju aırsa .. 

968 İkinci Karantina Kameriye So. 780 adu .J paı°""'I 230,50 70 00 
l\Ietre M. numara~ız arsıı .. 

969 ikinci Karantina Kayseri So, 7RO :ırla 6 paı'<<'I 244,50 75 00 
Metre :M. numaratiız :ırı;a ... 

970 Salhane EnYeriye So, 688 arl:ı ;; pa.'!'el 2!) metre :\I. 15 00 

, 119 tajlı arBa .. 
Yukarıda yazılı gayri menkul E-mvalin pe~in para ile mülkiyetlerinin 

~atışı 27-10-941 tnrihinclen itibaren 17 glin müddetle müzayedeyi' konul· 
muştuL lhalel!.>ri J2-ll-9H taırihine müsarlif çar~anba gllnii saat on 
dörtterlir. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7,5 depozito akçh! 
yntırarak ye\·mi nıezkünlıı nıılli emlak müdürhl;riınde ıııüt<>~ekkil satış 
komi•vonııııa ıııiil'acaatlan ilan olunur. 27-10 44G!i 

MADEN 1 

Kömürleri 1 

müesseseler artırma ve eksiltme lstanbul sıhhi 
komisyonundan: 

En ucuz, en temiz Kok, Sömi
kok ve sair maden kömürleri en 
ehven ~artlaırla kömürleriniz, nak
liye ve hamaliye de bize aid olmak 
Uzcre vazıhnnenizin, evinizin rle~ 
po•una' ka(jpr yerleştirilir. 

Müracaat yeri: Fevzi Paşa 
Bulvarı No, 7 Telefon: 3304 
Satış deposu: Kestane pazarı 
Ilardak~ılar Rokak No, 3 

DO I{ T~O R 
Salô.hettin Tekant 

Çocuk hastalıkları mUtehaum 

İkinci Beyler Numan zade sokak 
5 No, da hastalarını sabahtan 
akşama kadar kabul eder 

Pwinç 
Kuru üzüm 
Soğan 
Patııte• cArl:ıpazar 
Battab 
Bulgur 
Soda 

Salça 
Mutbnk vunıurt:ısı 
Kııru ka~ı~ı cekirdekli• 
Kurn b~klıı · 

l\Uktarı Muhamm~n fiyutı 

77.000 Kilo 52 Kuruş 
16.600 c 65 • 
15.500 c 09 c 
52.000 c 13 < 

45.000 • 26 • 
lS.ooo • 10 c 

• 70 • 
Adet :ı,5 « 
Ki~ 170 • 

« 16 c 

Knt'i teminat 

6.006 
1.521 

20!) 
J.01'1 

J.755 
195 

126 
.1()1{ 

:ı 
•) 

00 
00 
25 
00 

00 
00 

00 
75 
8:1 
40 

<:ekli 

Pa.arlık 
c 
c 

• 
c 

Ek<iltme tarihi 

c 14 111941 Cuma 
Sani 15.SO cin 

c 

c 
c 

1.200 
95.000 

150 
100 

mali yılı ihtiyaçları olbaptaki şartııamelc•ri ve nümıınel~ı·i \'!'chile pazarlıkla eksilt-Sıhhi milesseselerin 941 
meye konulmuştur. 

1 _ Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve lctimai Muavenet müdürlüğü bina sıııda kurulu komis;·onda y:ıpılac:ıktır 
2 _ Eksiltmenin sekli, gün ve san ti ve muhammen fiyatları il~ kııt"i teminut mııhbuzları karsılarında !l'Ö•

terilmiştir. 
a - istekliler 941 yılı Ticaret odası vesikasiyle 2490 ~ayılı kanunda yazılı vesikRlar ve kat'i teminat mektup 

veya Baııkıı mektuplariylc birlikte belli gün \'C saatte komişyon:ı müracaatları (!1688 14673) 



Sayfa 6 

Kırımda Y alta 
zaptedildi 

Doğu Kırıında ınütcac.l
dit Rus ınevzilerinin 
yarıldığı bildiriliyor 

Derlın, 9 ( A.A } - Alman tehlı -
ğı: 

Kırımda Almaıı ve Rumen kuv -
vetleri mağlüp düşmanı yakınd.ııı 
\'e cenup kıyısı boyunca tahıp Pt -
mektedırleı·. :\Iuharebeler Kt•ı·c v::ı
rırn<la,;ı üzerinde de\'anı etnıektec.lir. 
Yalla zuptedılmı:;tir. 

Loııdra, !I (A.A.) - Bır ~f:ıcar 
teblıği, doğu Kınıııcl:ı nıiitc.ıdılıd ru~ 
mevzilerinin yarıldığını lıildırmekle 
ıse ele. lııı tebliğ tN•yyiit etmemıs 
( 1 I'. 

---oo.:>---

Hit/ere göre 

sovgetıerin kagıpıarı 
on milgondur 

:;,ı;oo,ooo esir alınn11s 
nn1azzan1 n1alzen1e inı

ha edilnıiştir 

(ANADOLU)' 10 İkıncı Teşrin 1941 Pazartesi 

r , 
Askeri vaziyet Sovyetle~e göre Telgraf, Telefon v.e Ajans Haberleri D 
Şark cephesinde n1ü

hin1 bir tebeddül olmadı 
Son yirmi dört saat zarfında ge

len haberlere göre, şark cephesinde 
mühim bir tebeddül olmamıştır. 

Donetz havzasında Alman ilerleme-
si kaydedilmemiş, Ruslar mahalli 
mukabil taarruzlarda bulunmu,lar
dır. Kırımda Alman taarruzu inki
şaf halindedir. Cenup sahilinde 
Yalta limanı Almanlar tarafından 

Leningradda mu Sulh k~nferansı 
kabil taarruz 

yaoıldı 

\' olga doğusunda ilkba
har taarruzu için ha

zırlık yapılıyor 

Isviçrc, lsveç, Portekiz 
konferansa davet 

edildiler 

Kon/ eransta Rusyayı 
dük Valdmir temsil 

İşgal edilmiştir. Moskova cephesin. :\Ioskova, 9 (A.A.) - Bu geceki 
de bir tebeddül yoktur. Mojaik Sovyet tehliğı: edecekmiş 
bölgesinde ve Tula ile Moskova a- Diin biitüıı cephede muharebeler 
rasındaki mıntakada Ruslar mev- devam etrnhıtiı-. Muharebeler Lilhas- Londra, 9 (A.A.) - Ilitlerin bir 

zii taarruzlar yapmışlardıı:. Lenin
gradda Karelya bölgesinde bir Al -
man taarruzu Ruslara göre durdu· 
rulmuştur. Bu taarruzda Almanla • 

~a Kırımda çok şiddetli olmuştur. Avrupa kongresi toplıyarak ~ulh 
1Io,,kova, D (A.A.) - Öğleyin tesebbüsüııe girh~mek istediği hak -

ıwsı;ccııll'n Sovyei tebliğı: kı~da nesredilen. haberlnr 43 saat -
C.ecP, muharebeler lıüti.iıı c. ephe ·ıtir bir çok üıaretlerle bur·t,:a gelm.ek-

ll"nl0 c1 ..... ın1 ntmi t'ı . • . . .. < 

1
" "" " ~ r. tedır. ııı haber alan mahf·])erdc şn 

,oııdr:ı.'. 9 (A.A.) - En son ha- noklalaı· hemen kat"i teliıkkı edil -

Milli Şef Ankarada uarışları takip buuurduıar 
Ankara, !l (Hufltı-i) - Milli Şef, bugün Ankara ipodromumı tc~rif 

elmil!ler Ye ·at yarışlarını takip buyurmuşlardır. 
·---000 

Afyonda lnönü •• •• gunu 
Afyon, fi (A.A.) - Belediye mecli"inıiz, l\Iilli Şef İnönü.ve Afyon hal

kının derin ;ıcvgi ve saygısını belirtmek ic:in her yıl 2!l Ağu~to,; günü. 
nün İnönü günü olarak kutlanma,;ına knrar vermi~tir. Belediye mecli
:sinin bu kararı almfünnda sebep ~Iilli Şefin 922 yılı 29 Ağustos güııü 
akşamı cephe komutam sıfatiyle şehrimize gelişidir. Hatırlardadır ki 
İsmet İnönü, Ebedi Şef Atatürk ve mareşaJ Fevzi Çakmakla birlikte 
o geceyi belediye bin-a::nnda geçir mi::;Ier ve hep birlikte Dumlıpıııar 
meydan muharebesinin planlarını h~zırlamışlarclır. · 

-------000-·-----

uzun Mehmedin 112 ci gıldönOmü 
Zonguldak, 9 (Hususi) - l:zun :\iehrned tarafından maden ırnmu

rünün bulunma,.ınııı 112 inci yıldönümi.ı halkın i'ilirak ettiği mera. im_ 
le kııtlaı1mıslıı'. 

----000-----
rın Norveçten getirdikleri iki piyade 
alayı ile bir nazi b:rliğini kullandık
ları bildirilmektedir. 

Londradan verilen bir habere gö
re de, Leningrad müdafilerinin do
ğu istikametinde yaptıkları bir mu
kabil taarruz neticesinde yarım mi). 
lik bir ilerleme kaydedilmiştir. 

ber~el'e gorc, lhıslar, L~nıııgrad l'(•p 1 ınekledir. 
hcsıncle taarruza geçerek Alm:ıııl.n·ı 1 - K:rnferans 17 son te::l'inde Voro'ı·ıorun begannamesı· Hitlerizmi imha için 
Y:ll'ını mil geriye :ıtnıı~l.ıı·dıl'. toplanacaktır. y 

Londra, 9 (A.A.) - Gece. Şa~·k 2 - Du toplantı Viyanad:ı yapı -
ceı)hsı hakkında az haber gt:lnıı~tır. Iacaktıı·. 
Alnıanları.n bıı· çok noktalarda nıü - lyı bılınmiyen biı· se\' v:ır;;a, o da 
dafaa halıncle oldukları bildırılnı~k- llitlerin bu müııa,,ebetıe Rusvayı 
ll"Clıı• l)"] vl d · t 'J · · ! ; · · u ' v a mırc emsı ellırııl e tırmı-

veceğidiı·. Dük Vladmir, Prusr:ı 
l{avtel j Bükreste Lon~lra, 9 (A.A.) - Rusl:tl'. \ 101

- Prensi Ferdinandııı kainbirederidir. 
~ , R'a dogusunda ılkbah_ar tıwrı·uzıı ıcın 'ıkı bitaraflık takip eden lsveç, Por-

Ilükn·::. 9 ( A.A.) - Rumen m ille- hazırlık yapıyol'laı·. ı~gal ~ahıısıııcla- teki2 ve hviçrede konfeı·aıısa da ve 
ti, kral ve muzaffer orduların Biik- kı yerlerde bulunan fahrıblaı· mu edildikleri :övlenmektedir.Bu devlet 

Çete harbi öldürücü bir 
savaş olacaktır 

Almanlar kitle halinde 
ölüme sevkedilmiştir 

Amerika 75 miıuar do. 
ıar sarf edecek 

Finlandiya münf er id 
sulha yanaşmıyor 

rc>'3e dönü~ıinü alkıslanu:ıtır. Kral lo- \''.~f!,a~ıy~~Ie .. bo*altılmış \4e ıloğuya !erin bir kaı·;r verip vermedikleri ~Ioskova, fi (_A.~.). - ~fare13al Vo
casıııda Alnıaıı genci kurma\· re i .1 gotuı:uımuııtur. Ruslar, P_olonyunıı~ mc>çhulclür. Hitlere göre, sulh konuş roşılof, Sovyet ısçıle~·ıne bır beyanna
ınaresal Kaytel de bulunrnuşt;ır. z~- ı~galıııdenberı V~lga _dogu~umlakı malarında icap eden ınkişarları bu me ne'lrede~e~, .F~"lısl. ~a!ı~varl_arını 

flerlın, 9 ( A.A.) - Almaıı~-.1 d,•\· ta gazete. ı, Romanya ıçın knt'i za- fııbrık.alı~rını genıışletmışlerdır. Bın- devletler temin edebilecekleıinden mahv0 tmek ıçın ı;;lıhs_alı. ıkı uç mısline 
Jet reisı Hıtler, dilıı nasvoııal - so~v·ı- fer muhakkak olmakla beraber ha- lercp ışçı ve kadın fabrıkalar:ı alın- Alman devlet reısi bu devletlerın çıkarmıy:ı davet etrt?ı~lır .. 

Vaşıngton, 9 (A.A.) - Hitle>riz -
mi ortndan kaldırmak için Amerika
nın 75 milyar dolar sarfetmeğe ha
zır olduğu Finliindiyaya bildil'il -
miştir. Zaıınedildiğine göre, Kordel 
Hull, Finlandiya ile Rusya ara;;ıncla 
rnünferid bir sulh yapılmasını tavsi
ye ettiği ~ırnda Alman umum kar:ıı·
ga~ı tarafından derpiş edilen proje
lerı µkamete uğrııtmnk için hazırla
nan bu muazzam (V) plimını da 
Fin elçisine bildirmiştir. 

Iıst parfo;ı aza~ı önünd~ uzun hir ;Hl- r~_kıl~~ıı , henüz tamamlanmadığını, mıştır. konferan;;ta bulunmalarını istemek-ı Sovyet :\Iare:ıalı dıyor kı: 
tuk .-;öylemiştir. Xnlkuıı bellı ba~lı cuııku Kırımda Rumcnlerın Alman- oo tc>dır. - Hiller, muvakkat zaferleQ·iııi tl-
taraflanııı aşağıda hiilıba edıyorıız l:trla birlıkte hareküta dcnını ctlık- Orta Sarkta kara ve Londrada~i bitaraf mahfillere gö. de etmek için çok büyük fedakliı·lıklar-

Hitler, Versay muııhedesın . c\cğıi)- lerını ·azmaktadır. ·~ re, Avrnpa devletleri\•le d·ıha cıo· _ da bulunmak zorunda kalmıştır. K~n-
tirmek için yaptığı bütiin gayretle - :\Iare.:al Antone~ko, mare;;al Kav- hava f aaliyetİ ı·usu bunların hükfi~etler~yle ~ufh din,o kö.Ie _olan Alm:mların kanını esi::-
rııı netıce,..iz kaldığıııı ve denıo ·•a ı tel ~ereı ıııe bır zıvafet \'errn ı ;;tir Al- 1 kola,\' olacaktır. Çiinkü bunla!', önce gememıştır. . . . . 
ıle idare edilen memleketlerın Av - man mare alı, cu~arte:>ı akştlmı ·Bili• {ahire, fi (A.A.) - Tebliğ; Lib- den Beri inde alınan kararları usu len Budkantlkı cın1·s, !lımkl~'ıclı:i\ı~oskHo"ı·t·a1 c:-
rupa,\·ı harbP .nı\·arlııclıklnı·ıııı ı .~aı·et reşı terk elmı· .. tıı· .. 'Iaı·e"al Ka)•tele, ya hududunda diişmaıı devriye faa· t d varın a e rar anma ... erın - . .· . ·' , r t' t d l · · · h a ikten başka bir şey yapmıyacak .11 t· . d tt·-. '. Idı ım. harb· .. 
ettikten sonra, Almany:rnın doğıı ta- Romanya yıldızının bü\·ük nisanı ve- ıye 1 ar rnııı ve, evri,\·e erırnızın ll- !ardır mı e ıne \:a e ıgı .ı ı r ı, .. :>-
rafındaki dü.;manı Polonyayı 18 gün rılmiştır. · · rekatına mani olamamı~tır. Tobruk- · !ay zaferler harbi Almanlan kütle :1a- Stokholm, 9 (A.A.) - Gelen ha-
de nasıl mahvettiğinı hatırlatmış n __ 

00 
ta bir devriye kolumuz dföıman lıat - ooo linde ölüme v~rmiştir. berlere göre, Fınlfındiyanın Sovvet-

ı_ııgıltereye ken~isıniıı uz~tmı!'j. oldu- l\.ru·· ç u·· ı{ h· b ı . !arına nlifuz etrni~tir. :l kayıp vardır. Hava hu" cumıarı bı"rdan. Çete h~ırpleriııden bahsl'den Vc.ro- !erle harbin kesilmesi hakkında· A-
ını do;ıtluk elının reddedılmesı iize- <l er Cl Bir clüııman devriye;;inin arni nokta- il şilof diyor ki: . .. merıkaya vereceği cevap bir miid-
rine nihai zafere kavuşmak için Jfı _ dan hücumu.~~ardolun~rnştur.- . - Çete lıarbı henuz b:ışlamıştır. det tehır edilmiştir. Sosyal demokrat 
zım gelen bütiin tedbirleri almak Bahama, !l (A.A.) -- Diik Dö Viııd- _Hava ~eblıgı: Napolı, Sıcıl~·ada bı"re 11"ddetıendl Öldürücü bir savaş olacaktır. 2 kudret partisi, parlıimentonun davetinı is-
mecburiyetinde kaldığını tekrarla _ sor ve eşi Amerikadan dünmü$k:rdir. Agost, ,Lıbyada. Mar~oba, . Eladen, Y li dernokra. i clo>ıt. olan İngiltere \'l! temiştir. Sulh için Hangönun geri ve-
mı!jtır. * Nt>vyork, fi (A .• .\.)-- P:.nıınıadı.ki '[rabl\lfusl~ahrp, BBındıı:azı,bPenbınla, Beı- A:nerika. ile .?iirrıyet. seven bütiin rilmesini istemektedirler. lsveç ga -

Hitleı· btı d h b. b··t .. . . a, a a a, ar ı\·a om a anmı:;; ... E rnılletlerın n.1.uznhc1retı.ne _dayanan Kı- zeteleri :mi hun FinJö::ndı<-adn 1-,.-1 kar 
. fh 1 • n :.n sonra. ar ııı LI u.n Japon tıc:ırct mü<>. ~Ct·lcriı:in kapatıl- tır. Binı.t:tziye gündüz hücumu da ssen, Napoli ve diğer zılordu, nazılık ve faşıstlık mahvolun- a .J .. 

:sa ~ aıı~.ı ~" 1 nutu.k.n~ında vermı~ ma;;ı üzerine j:ıpun:::ı Panamayı ıwo- \'npılrnı!itır. Bütün h<>derlerde van - cıyn k:ıdar harbe dPvam ederektiı-. şılanncağı kanaatındediı·Jeı·. 
ol.dıdıgu but~ııı .tnf,;ılalı lıle _,·,mıthm t~. to etmiştiı. P.ınnma pr.ıtl"s o~·u gınlar çıkarılmrn, infiHıklar olnıu - hedefler humbalandı ooo 
goz en geçırmış, mı ilet <'r arı1. l .ı:n- . d 1 . . • tur. Akdenizde bir \"1pu1· batıı· ı . L~nd~ıı, 9 (A.A.) - Fın ;ıözcibü, 
h d

·1· - . . d' d - . 1 .. l'k J e ( e nu~ 11 ' 1 mııı, Al 1 ı:ı .1 Fııılandl'··ınııı h k ·ı u ı ıgının tlnyayn Ve" ıgt nı.r l . . bir de:ıtroverlc bir rnpur mifralvöz man ar, '\.USyaua n1u- .. ' are u a nihavet ver 
~~r~_rları tef~iı· etmış v0 ııihn)~et ~ö- * Loııdr:ı. : ı ( ,\.:\ l - Alman i ~- ateşine tllt~ılmuştur. 2 tayyaremiz ·ka- Loııdra, 9 (A.A.) - İng i liz hava J ll } mek kara~ında olduğu haberini tek-
zuııu b~ı b~y~elrnılel _Yahudı,ıg . ıı eıı g:ıl kumandanı, 2.'5-·IO ya;} ara~ıııd:ık; yıptır. Bir düsman ::t\·cı,;ı düsür " I _ tebliğı: vasa a yo arını {eSC- zın etmıştır. Ruzvelt, gazetecıler toıı 
kun-etlı hakım olclugu Sovyet Rus- bütün Fran:;ız kadınlarınıı; Almanya- müştür. • · u Bombardıman tayyarelerimiz E=- - bı'}ece}<}er mı'? lantı~ın.?ı~, l_"ınlanclıyaııın sulh arzu-
ı·aya naklederek o sahada lıas.lı .ı·an d 1 "fı.~ıı· dahı'Jı'\•e neznı· t' . t bl'-.. sen ve batı Alman.Yadaki hedefler·" sb·ulnd~ g?st~rır bir delil olmarh<rını a ça ıştırılma-~ını emı·etmi~tiı·. n ,, e ının e ıgı ı F " ,.;avaşın saf~a~arnıı bırer bırer göz - Süvey~ bölge~ine erkenden bir ~:- hiicum etmışlerdir. Essencle ı<iddeilı Londra, 9 (A.A.) - Stalinin Rus-

1 rmı~ ır. •ııliincliyanın Ameı·ıka 
de~ geçırmıştı~. ~ . * · 'evyork. !l (A.A.)- Cıılat c:ı~Lıtii kın yaııılmı ·tır. IIm::ır ve ölen rok- ınfilfiklar, büyük yangınlar ~lmus - ya üzerinde yapılan baskıyı azaltmak dan tavassut teklifi almadığı, bern-

,,,600,000 esıl', L> bın tayyar,'. 22 sünün salı giinkü «Si:ı:c gc•:~ Alnıan.>a- tur. Kahirl" Ye lskeııderi\·ecle alarm tur. Ostand ve Di.inkerk dokları ~la için A\Tup:ıda yeni bil' cephe açılma- n:ıt _ın propaganda olduğu hakktı;du 
lıııı tank \"e 27,000 top bu sava:;l:ı nııı rnai{lup olm~sı mı, Amerikaııır verilmistir. · bombalanmıştı!'. 8 tayyal'enıı7. ka _ sı hususundaki arzusuııun ifade etti- k~ ıddıalar durumu karıştıracak nıa 
Rusyaclan znptolunan ganainıin mik- b:ırp dı'iında kalmı mı mm':;fı!;tn·» · yıplır. ği bil' anda bu arzuya İngiliz balkı- bıyett.edır. Bu iddialal'a ce\·ap olarak 
tarını göstermektedir. Bu :ıkla ha\'- :;ullin~ halkın Nevyorkta yii:ı:de 5.: ii, lllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllln llllllllll Loııc\ı·a, 9 (A.A.) - Alman !'ad- nııı bütiiıı sııııflaı ıııın bıtir:ık e>ttiği- tm1rr_ıka hariciyp nazırı Kordı>I 
ret verıcı rakamlar. Tlıtlerın miit~- Bulunur Kurtaracak .. vosu, diin aksamkı tH's.Ti.vutıııda s,·un- ni kaydetmı·k geı·ektir. · u ıle Fin sefirı Porkof :ırasında 

biitiin Aınerik:ıda .ı·üzde 68 i Alman · s 18 ' - t Iea. mca Almanya dahi dahıl ulduğu lan söylemiştir: trntPgiiz, Sivastopol w Noro,;es - .ıgu> os ve :l ilkteşrındt• iki nıülı1 
h ld b .. .. A 1 maO-liıbiyetiııi istedikleri ce\·alımı ver- ın" • Al ı · 1 B u k' · k ı l K kat elr·ıt'ı <l ı a e utun \'!'tıpanın ko ar kolay " ''-- ı.-ı.,ı... · ı ıi.rı; ıırNrıda .. R ııı·- « zun kış gecelerinden islıfade e- ·ıııııı maruz ·a c ığı teh)jke\·i \·e a- ' ıı a ıır rapor ncsl'<'tnııstir. 
yerıne k<:ıyf4rnıyacağı derecetle bii- miştir. sa/zlaı-, Biıyiik kın·taı ıcıla/'1111 o/kışlı- derek düşmanın Almanya üzerine radenizdeki Ru=- donanma;ınııı zol' Bu rapora göre, So\'ye~l~l'in ·t~rk 
yüktür. Hıtler, esir adedine baknı"lk * Lizboıı, fi (A.A.) - Portadaıı !fOI', kııcrı!.:/ı!for, bıuj11·lm11w ba.~11101'- akınlar yapacnğına biç şüphe yok- vaziyetini t!l.hlil ettikten :<oııra ı;öyle edereğı arazi mukabilinde bir aıılns 
Sovyet Rusyanın ın~an zay.atıııı 8 _ g.elen bir :ı~kc~· kıta.~ı. bu sabah Li- lor. O, hir lıcilııasıııı a11lolı11oı · : · tul'. Binaenaleyh evlerin yıkılrna~ı - yazıyor: ma yapılmagı istendiği Porkofa malı 
10 milyon aı·a,.;ıncla tahmın ~tmekre- v· ımrh·ln A, . , l· l· . , .. 

1 
.. ,_ Arkada.~/ 111-, Bınsa igfilci rdil. ııııı, sivillerin bombalanma;;ının önü «Berzahın Kafka;;ya etrafmc\a iyi rem surette bildirilmistir. 

dir. mo .l · · 01 .t< '1 .ıı ın.ı golll e- 111i.~li. O giiıı llii!liik J!illrt Mrcliııin 'ıı ne geçilemez. bir .rol şebekesi yoktur. Yalnız. No- Kordel Hull, bu teklifin, Ru:-; mu 
ır.tın Amerikadan bab,,eıleı·kt•n, rilıni.şlir. Bu kı~a oradaki Portekiz! k~ıblır.~i lııçkıı ıklal'/a çıııl111ordu. /rl.r- ı·oseski c:varında bir demil'volu var- kavemetinin zayıfladığıı\a delıl ol-

Ruzveltin Arnerıkan gemilerine ateş garnızoııuııu tavıye edecektir. rıııde rııilamoktoıı 111c1111111 olan bir f ok Londra, 9 (A.A.) - İngiliz hava dır. Fakat Almanlar. zorlukları mu- madığını yalııız Finleri ali'ıkaclar e-
açmak emrini verdiğıni, kend 1,_ 111 m * :It'.ll.',1•? (A.A.) - Cumı~ ak~ıı- 1 iııgoıı 1"111.~a ? da bendim. Riı• lıaU1ı kuvvetleri cliin gece iııgal aitındaki vaffakıyet amili haline sokm:lğa a- den bir mesele olduğunu söylerniR -
i~e bilakı" ate~ açmam ağı emretli~i- mı )l,tlt.ı) a ) apılan taarruzda uç du~- a rkad 115 l.:111 sıidııı f rnıat re/ i11ord11: Fransaya kar:şı çok ııi del etle 'bir akm lışmışlardıl'. Ve aı·azinin cesaret kı- ttr. Porkof, Ruc;yanın galebesi t:ı k-
ni :ıöylemı:: ve Alman gemılerı ate.se maıı a\·cısı ıli.işiiriilnıiistfa·. l'ataııın lıor/mıa t/iisıııaıİ doJloıııı.~ yapmı'3tır. Öyle bir an olmu~tur ki, rıcı mahiyette olan sekli Almanlar dırinde verılecek teminıit bnhsindc 
maruz kalırlarsa, keııdıleriııı miic!a- hançerini, 300 elen fazla av tayyaresi şimali icin geçilmez bit· :-ıed olarak adde- mü:;;külat çıkarmıı;;:ıa da, Kor<lel Hul 
fna etmeği bılırler, ılemı:tir. Afatu••rk'u••n i"ok 11111dııı · lmı·toracal.: bohtı kurcı Fransacb fabrikalan bombalamıstır. dilmemelidi.r. Heı halde Alman tü - muslihane bir teklif kabul edilmedık 

Hıtler nutkunu bitırırken, ı)ug rl ııkli 11rıdı riııi? Lenste hedefler kısa bir zamanda a- menleri tayyarelerle derniryolu CİYa- ,.re bu me,;elenin müzakere ecliıeıni -
Almanyanın 1918 de olduğu ı-ıb ı 

111
• Yeı iıııdrıı fıdw/1111? !evler içınde kalmıştır. On bes in- rına vey:ı daha elverişli bir yere nak_ yeceğiııi söylemiııtir. 

hilal etmesine inıkıiıı olmııdığını ve sı•ıaA blandırdıgv J - J'rınlış .~ijy/iiyor.wıı, dedim l'l: gilız tayyaresi kayıptır. Pilotla~·dan !edilebilir. Bu kadar ehemmiyetli bir .:.oo---
bugünkü sava~ın l!l18 harbıııın de-ı ı'alonııı /}(lfiıwa dii.~1111111 dayo.rnı biri kurtulmuştur. hedef bahis mevzuu olduğu zaman 
vamından başka bir .,ey olnıaclıil;ıııı M h t •k hançcı ini, I~o~dr.a~ 9 (A.A.) - Per~enbp ge- Almanlar:ın zorluklardan dolayı dur )\ınanistanda üç köy 
\'e Almanyanın her h.ıltle lıuııtlan e me Çl Bıılımur kııdaroctık bahtı karo ıll't- ce:ıı ıngılız hava kuvvetleri Napoli ıdurulacagı beklenemez. Çıkaıma ha-
galıp çıkacağını söylemııı \'e ·ılkı=ilaıı drrini.. de bir şimendifer istasyonunu ve fab- reketi yapılabildiği takdirde Alman- tahrip edildi 
mıştır. Samsuna çıktığı zaman üstü başı Diye ben de Jıaykll'dı111.» rikaları muvaffakıyetle bombalamış. !'.l.rın !1ostof müd.afaa h_altı.nı çevir - Budapeşte, 9 (A.A.) _ Yunanis-

000 yırtık P_~b~~Jar~. ~~t~.ak, aila.hsız bir 111111111 111111 111111111 111111111 11111111111111 11111111111 !ardır. Bir .tayyare meydanının ya- mel~rı ve Rusya ıle İngılteıe. aras~n- tanda Alman askerlerine '.·apılan sui 

D ı nefer gordu. Yuzunun rengı bakıra kıııl.arında ela ha~aı·laı· olmu.ıtuı·. dakı .muvnsala yollarıııın _kesılmesın- k dl 
U··şu·· nce eı· -ı d A M ff k 1 Ü < d as er.e mukabele olarak Oto, Kartil-d_o."nmüş bu asker, ag ıyor u. ta - uva a o a- en ıbaret olan hedeflenııe varabil- f 

turk: ooo neleri imkan dahilindedir. Y~ ' \'e Kata köyleri b:ıştanbaşa tah-

ANKARA 
- Baştarafı 2 ncı sahifede 

rabilecek v,. hepsini devirebilecek 
milli bir İradeye, milli bir şuura sa
hiptir ve Türk milleti, ,imdi bir Şef et 
rafında, ordusu, hükumeti, meclisi ve 
bütün varlığı ile kaleler gibi tutun -
muştur. Ve Ankara bu kale dıvarla
rına çarpacak her küstah ve müteca· 
viz dalganın kırılıp kalacağını da bi
liyor. 

Ankaraya bakıyorum: 
Müsterih ve faal; kendi iç mesele

lerimizi düşünmek ve tanzim etmek
le me§gul .. 

Hiç bir dünya hadisesi, Ankara -
yı kendi İş ve hareketlerimizi eski 
dikkatle yakından V"' dütünmekten 
dikkatle takipt,.n V"' düşünmekten 
uzaklattıramıyor .. 
Ankaranın bütün bunlara mukabil 

bizden istediği nedir biliyor muau -
nuz? 

Çalışmak, çok çalı§mak, İyi ve me. 
todlu çalıtmak .. 

Bunu Şef de söyledi, Batvekil de .. 
Bu çalı,ma, §ahıa ve ailelerimizin 

saadetini de arttıracak olan bir te • 
rakki ve m üdafaa parolaaıdır. Biz, 
çalı,maıın ın muhaualaaından genit 
ıaadetler elde edebilecek ıayılı mil· 

- Asker ag"lamaz arkadaş, dedi, ı v b•ı• d K b rıp edilmiştir. Bu köyler milleti tP.dhiş 
sen ne ağlıyorsun? d B ı. l JyOr U H K Jst.a nbulda gıda n1ad- Bük~·cş, 9 (A.A.) - Sov,·et emri.de 

\

Ca "lDI urusun un eyanatı x çeteleri azası idi. 

Nefer irkildi ba,ını kaldır ı. u At .. . ong- oııg, 9 (A.A.) - Japon mu- 'k ~ 
seai tanıyordu v~ bu çehre ona hiç de F aturk, Sıvas _ve ~masyada_ te!lki_ 1'ahha:1ı Kurusu, diin l\.Iaııiladan Va- delerinin kontrolü suı a!>dler hazıdıyan 6 Yahudi idam 
yabancı dPğildi. Hemen doğruldu, tt'.ııı kuvvetlendırmıye çalıştıgı ;;ıra şington:ı hareket etmiştir. edilmiştiı·. 
Anafartadaki kumandanını çelik yay •. uda. Amerık~n ya_rdım komıtesının Kurusu ~yanalında elemiştir ki: İstanbul, 9 (Hususi) - Fi at müraka lı•--------------1 
gıbi selamladı. ş.ır~ ş~belerını. ~eftışe gelen geııer-ıl - Vaşington göriişmeleriııclen şim- be komisyonunun et fiatleri hakkında A N A D Q L u 

O, sualini tekrar etti: H~ı boı '!· kendı;;ıyle konuştnuııtur. A- dilik ne kadar az bahsedilirse o kadar yarın bir karar vermesi muhtemeldir. 

S .. 1 -ı ? sagıdakı fıkı-a bu konusmadandır · i.~·i olur. Ben mekltııı götu··~·en bir Ku- Valinin Ankwradan av<letini nıiiteakip 
- oy e ne ag ıyorsun. ' R 1. . . '-. . . • 1 ld 1 İç Anadolunun yürekli çocuğu içi- en '.~: Amerıkalı, endışelı bır göz- ruye değilim. Bir mektup göndermek şe 1rin iaşe ve gıda mac e erinin kont-

ni çekti: le Atatuı ~e sordu: kafi gel:;eydi, bir murahha:mı gitme- rolü hakkında yeni t~dbirler alııı:ı.ca;,1 
- Düşman memleketi bastı, hü _ -. Pekı, ya muvaffak olamazsa - sine lüzum yoktu. Vazifem, amiral haber verilmektedir. 

0 

kı'.imet beni terhis ediyor. Silahımızı nız ! .. .. . . Nonıuray:.ı yardımdll'. - .oooı---
'!limizden aldılar. Toprağıma giren Atat~rkuıı cevabı basıttır: Şanghay, !l (A.A.) - .Ja))On sözcü- ld 
dü,manı şimdi bPn neyle öldürece - - Bır mıllet, rnevcudıyet ve islik- HÜ, Birrnan~·a yolunun Va!,;iııglon gö- lstan bu a yakalana• 
<Tim? lalini temin için tasavvuru k:ıbil 0 _ rii:ımeleri neticesinde askeri vasıtalar- k h k J 
,, Büyük kumandan: lan her le!-iebbüsü ve fedakfırlıfn yap daİı zi.nıde diplomatik vasıtah:rla ka- umaş mu te ir eri 

- Üzülme çocuğum. Gel benimle, tıktan sonra muvaffak olur. cYa mu panacağı kanaatinde olduğunu söyle- İstanbul, 9 (IIususı) - Mehmed \'e 
dedi ve Samsun deposundan nefere vaffak olamazsa?» dernek o mille - mhüir. Kamil isminde iki kumaş taciri, fnz-
silah verdirdi. Atatüı-k'ün yanına k a- tin ölrniiş c,lduğuna hükmetmek ele- la fiatle kumaş satarlarken yakalan-
tılan ilk bahtlı Mehmetçik budur. mektir. Şu halde millet yaşadıkça ve R us- J apon münasebatı mışlarclır. Ayrıca mal satmadıkları 

feclakfırlığa devam ettikçe muvaffak içın de haklarında 1.ahkikat yapıl • 
Jetlerden biriyiz. olmamıyu imkfın yoktur.» Tokyo, 9 (A.A.) - Kitumaro fe - maktadır. 

Ankara çalı,ıyor, karilerim. Biz de DOKTOR lakeli hakkında tefsirlerde bulunan ı:::---
çalıtmalıyız. Toprak, tezgah, fabri- ı----- ----mi! japon matbuatı, Sovyetlerin bu ha- b J 
ka, büro, mektep ve her yerde çalı,. ·Ali Agah diseyi kabulii mümkiin hııl suretine Evinde U duğu rkeğİ 
manın intizam ve hızını cebri bir yü- bağlamalarını i=-temektecfir. Nişi Niaj k } d 

Çoı:uk Hastalıkları Müteluısaıaı ~ ve arısını yara a ı 
rüyüşe kaldırmalıyız. Ankara bunu diyor ki; 
istiyor ve bu istek, yine bizim için - Hastalarını P azardan mada her c ·Bu bir kaza değil, ri:ıyetsizlik - İstanbul, 9 (Husıı,.;i) - Vefada 
dir, yine bu güzel toprak için, bu gün İkinci beyler sokağında (84) tir. Sovyetlcrce mayin dökülen sa- oturan Tahir iı:ıminde birisi; karm 
meaud milletin toplu lu ğunun emniye- numaralı muayenehanesinde kabul halar harp sahası dahilinde olmakla serv~ti evinde yabancı bir erkekle be-
ıi ve saadeti içind ir. ve t.ed&vi eder. beraber, indi surette mayinlenmiş raber görmilş, ikisini di! bıçakla yar:ı-

ORHA N RAHM l GÖKÇE re tehlikeli mmtaka ilan edilmjştir.:t lamıştır. 
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