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PAZARTESi 

Yazan: HASAN KUMÇAYI 
Bu .abalı saat do kuzu beı 

f,9.fe Atatürkün Aziz hahrcuı 
Vfltiin Türk milleti taralın
:cın derin hürmet hiıleri için· 
• Gnıldı. Bu öyle bir manzcı· 
~ır ki üç •ene evvel bugün 
J~i hayata veda eden Ebe. 
-;.• .. Şelin büyüklüğü kadar 
Qr/ı mü/etinin ruh aıalet ve 

'leoabetini de gÖ•terir. 
Atatürk halk içinden çık:lf bir lertti. Sırf keneli /e

l flkarlığiyle vatanın ve mil • 
etin kurtarıcı•• mevkiine 

teldi; Türkiye cumhuriyeti • 
~ yülı.ek devlet reiıi oldu. 
t~hangi bir devlet reuinin 
·Wf9atıncla her tarafta hür" 
~~ ve tazim görmeıi pek ta
"!"'ir; çünkü bu hürmet ve 
~m o devlet reisinin §ah· 
~ olcluğu kadar temsil eı
)i millete karıı bir vazife• 
•r. Fakat Atatürkün ölü. 

ltaihaclen ıonra Türk milleti • 
~ ruhunclan kopan derin 
tl'eeaür gerçekten tarihimir 
1.! _bir mi.ti görülmemi§ bir 
4;İ•e olmak itibarile fer,,• °' acle bir hürmet tezahürü · ... -~ 
lttuıtur. Bugünkü ihtilal me rıuiminden intıbala; 

1 Demek iıtiyoruz ki haya. - - ---
ltacia memleket ve milletine [ J 
~~erlikedenAtatürk ~lü·ı '-ünün Lllunosı 
iti ıle memleket ve mıllet ~ iV & _ 
ırnetinde olan bütün vatan 

::!atlarına kar§ı ibret 'cieni Atatu•• k .. 
'ti rtıiı oluyor: Türk milleti r U n 

" ne derece duygulu oldu· • 
birinci 
hayatı tllu anl~tmak suret~le her- ve ıkı·ncı· 

'-.le vazıfede fedakarlık yd" 
~gösteriyor. 

Almanlar 
Moskova 

t önünüde 

1 1\ğtr zayiata 
uğradı. 

'• ~ Oır.ko\'U, 10 (,\.,\.) - Pra\'da gıı. 
t,,ı Yazıyor: 
~ bon havzasında şiddetli 'l'!uhıı.rebe. 
ı., ~reyan etmekte \'e Almanlar ağır 
~ata uğramaktadır. İki Alman fır. 
tıı 11rn dağıldığı ve bir buçuk tabu • 

11 lınha edildiği haber veriliyor. 
~l.rrıaı cephesinde Stallnln yen.1 nut. 
~-~~ mülhem olan kızılordu efradı 

;'ltnalara devam etmektedir. 
~I ~Vd&nm muhabirl Leningradda 
~ tn1ııı trenin imali nihayet buldu. 
a. ı ... ~'V'e etmektedir. Diğer bir tren 
~ ~ edU.mektedir. Almanların ha. 
ııt Ucumıarı. l§çlnln çall§masma ma.. 

0lnıaınaktadır' 

ESERLERİ ya.şıyan ve tesirle· 
rl de\'Bm eden büyük adam· 

lann yoklukları sedlmez, İşte bu. 
nan için At.atürkiln öldüğüne hi. 
li bir türlü inanamıyoruz. Ruhu· 
n~ her zerresi yarattıi,rı havaya 
kanJmı~. Nereye bak.sak onu gö-
rür gibi oluyoruz. 

Atat.ürkün sağlığında en abes 
endi~, bazılarımızın dlllnde !jU 

sorgu şeklini alıyordu: 
- Ya O ölünıe biz ne yaparız? 
Bu endfŞe iki abes unsurdan 

mürekkepti. Birincisi, Atattirk ~a
ıunda bir adamm fani \'Ü<'udunu 
l•e1diyen akıbet ~c olursa olsun, 
O'nuıı tesiri de kendislle beraber 
yokluğa. mı karı_şua.ktı? Ne ınü. 
n:ı..o;ebet ı Sabuk köpüğü bile sön • 
düğü zaman havada izler bıraktığı 
halde, Atatürk gibi tarihin malı ~ 
•ıulü \'e koca bir ulusu huli.sa e
den, yepyeni bir delir açmış in..<wt. 
nm t~lrlerl elbette denm edecek· 
ü nitekim ediyor. lkinclsl, bu 
m'emleket ve bu inkılap Atatüı1din 
şahslle mi kaimdi? Eğer öyle idi~·· 
se memlekete kurtulmu' ve inin. 
lib~ yapılmış nazarlle bakmakUuı 
daha büyük hata olamazdı. Bir 
memleket ki ba§JDdaki adamı kay· 
bedinee kendi kendini yapayalnız 
bulur. bir memleket ki 18 milyon 

Vu.an: Bir Muharrir 

hal!a. dıuh-.ız kalmış tek bir ço<'uk 
gibi ne yapacağını şa~mr, o mem4 
lekct kendini kurtaramamıı:-1 ır. Bir 
inkılaıı !ki yarat ı<'rsını kaybedinee 
onunla beraber yokolur, bir lıılnlap 
ki memleketin bünyesinden değil, 
bir adamın kafasından çıkmıştır, 
ona inkılap demek de hataların 
bataı;ı olur. 
Eğer At3türkiin tek ba~ıııa ıle • 

ğil bütün milletln maddeli ,.e ma. 
nalı yardnnile kurtardığı meınle -
ket istildile Jayı~mııı \ ' C eğer O 
nun yarattığı inkılap memleket. ka· 
dar ömürlü ola"ak-.a. elbette ken
disinin yerine bu 3 ere layık 'e O 
nun eserini de\'am ettlnneğe mub. 
tedlr bir halef bulacaktık, nitekim 
de bulduk. En kiiçif;< bir tere<ldü· 
de düşmeden, miizakeresl1. 'e nıii. 
nakaşa.<iız, İsmet tnönü'nün şahı.r 
üsttinde bütün re;\ leriml:r. H ti fak 
etti. Demek ki Atatürk, mimarınm 
ölü.mile ,.e tabut.unun riizgarilc 
yıkılan çiirül• bir bina yapmamış; 
demek ki bu hiııanın temeli tarihi 
tekirniil \ 'C m:ılzemco;i Türk ruhu. 
non ılllr""leri imi!;i. 

tn .. an, bedenlle birinci, eserile 
lkinc·i \'e asıl hayat.mı ya.,ar. Bu· 
nun için Atanm 01ümüne lnanmı -
yort11: ye inanmamakta haksıı. de. 
ğillz. 

Bulgar is la na 
inoirılen 

parasutcülere dair 
Bulgar 

makamları
ntn tahkikatı 

bitti 
Bes oara· 

sO CÜ 
Selanik ile 

Stroma 
. . 

rasına ınmı 

Bugiin 
bUyOk he 

yecanla 
ATATüRKü 

NasıL anaık 
--<>--

Şehrimizin 
her yerin~e 
MUAZZAM 

iHTiFALLER 
Ebedi Şe!imlz AtatUrkUn ebedıyete 

kaVU§tugunun UçUncU yıldönUmU mU. 
nuebetlle bUtUn memlekette ihtifaller 
yapdm.t,ş ve Atanm aziz hatırası ya. 
rektetı ko~ bir aevgi<yie anılmı11tır. 

Şeılır1ınlZde yapıl:uı lhtltal merasim,, 
lm1Dl blldirlyoru&. 

Dlt.NOSU IL\LKEVtNJJm 

Ertılnllnllndekl Dltutıı •e?'Nlml ~ 
11 ~ t.Dl ı 4&kilra rece llıtlram ...u. 
.U• Mfluııuwt,ır • .S.ı 4aklka *
ba IOltQta koca Alemde. ne!ea se91.._ 
iti duyulmu:yordu. 

.... lleTamı % inci -:rıa-

Atatürkün muvakkat kabrinJ e Rei.icumhur, Millet Mecli
ıi Reisi ve Genelkurmay Btt§kam 

Bagla saat 9105 ta 
Türk kalblerini 

dolduran heyecan 
Saat 9 u tam 5 daldlm geçiyor. E.. 

minönü halke\'inin koca salonunda 
çıt yolt.,. Sanki salonda bulunanlar ne. 
!es almıyorlar, sanki her kalb dur. 
muş, her \'Ucut bir heykel haline gel
miş ... 
Atayı anıyoruz .... 
üç sene ev\el bugün, bu kara gUnU 

hatırladım.O muhteşem bir manzaray 
dı. On sekiz milyon TUrke can verdik. 
ten sonra bUtUn dünyanın, bUtUn in. 
'-anlığın n-(.r yaşlnrı arasında ebcdiy<'. 
tc göçen Adam, köhne bir snltanatm 
devrildiği muazzam salonda ebedi 
uykusuna dalmış yalıyordu. 

Buna kimse !nanmadı. Onun öle. 
bileceğine kim inanablllrdi? Tapılan 
adam nasıl öıeblllrdl? 

Yanan k'llblC>rimlzln tutuşturdult'ı 

YAZA!\": KADRi KAY ABAL 
mcşalelcrln arasında., şanlı Türk bay. 
rağ'mm kucakladığı tabut AtatUrkUn 
ta.bulu muydu? 

llA.hlardan kuvvetll, mabutlardan 
muktedir Atamızın, fani insanlar.ı 
mahsus bir tabuta sığab!leceğlnl hiç 
bir havsala kabul edemezdi. 

Levent Türk erlerinin, kahraman 
subayların gözlerini bile kırpmadan 

etrafında yalın kılıç nöbet bekledik 
lcri bu tabutun önnUden guzlcri ya;ılı 
kalblerl parçalanmış TUrk milleti, bir 
sel hnlln~e akıyordu. 

Meşalelerin parıltıtarile en kut.ı 

bir mabet havasına bürünen salond, 
duyuıan bir hıçkırık, dışarda bin hıç:. 

kınk oluyor, onun ruhunu taciz etme
mek için kendllerinl tabutun önUndr 
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mi.tc. o!araz y::ı,::ıy:a~ilrne3i için ilk şart 
i .. :· .l!tl rulı.ı ur. l1..: ruha malik olmıyan 
bir ı-::Uct rr.i:.:;:.Jı.:i .ıir var;ıh teşkil ede • 
mc:: Dai,na ba;.'.a.arının köle•i, hizmetçi· 
si ol ,Jlk m=c: ~riyc:in:Je kalır.,, 

kinmez. !,tihlal ruhu ferdi ve içtimai en 
yiiksek a!ı!aki meziyetlerin bir neticeıin
den ibarettir. 

"/ 1·· 1-· 1 ' I :J'l'k l ~·. l'k c ı.: cu r.ın:.ı e en ı ı ve ıu~ım ı 

Ne mutlu bize ki, bizi iıtiklale kavur 
turan büyük Türk Atatürk üçüncü ölüm 
yıl1önümünde onun büyük arkada§ı lnö
nüniin etrafında biz iıtiklalimizi icabında 
koruyabilccelı bütün §artları haiziz\. 

ru!ı.::lur,, {;:z r;.ıl,:.ı ma!ik bir millet maddi 

ba:.ım:lc.:n la.'ıir, geri, yoksul olabilir. Fa. 

k::ıı h::ı:;siyelini, §erefini, ne!•i izzetini 

miiJa:aa için /ı:ıyatını feda etmekten çe-

Unutmamalı ki manevi ku1retin ilk 
ıartı da milli birliktir. Milli birlik öyle bir 
kuvvettir ki onu yenebilecek kuvvet he· 
nüz icat edilmemiı tir. 

---%' !"P?" "M«A 1 ·ö5'at'R 

iVJoskovaga 
karşı 

A!m ar yani 
a:arruz 

hazırllyor 
---<r

Leningradda Ruslar bir ~ok 
noKtalarda JJ.lmanları 

p:.isilÜrlC:ilcr 

Lonc'lra, 10 (A..A.) - (B.B.C.) 

Bugün saat 9,05 te 
Baştaratı ı inci sayfada ı 

zor tutanlar dl§ard& hllngllr hll.Dgllt" 1 
ağlıyorlardı. 

••• 
Atanm lstanbuldan ayrılt§mı ha 

tirladım: Bir .feryat ve hıçkırık tufanı 
arıısında. ağır ağır llerllycn tabutun 
arka.smdan dUnyanın d6rt bucağından 
gelen insanlar tlcrJlyordu: 

BUtiln dUnya TUrkUn Ataauı& göa. 
terdlğl sevgiye hayrandı. 

GUlhane parkının ka.pısmda At.anın 
yolunu bckUye.n blr Mehmetçik, a1lA 
hına. aımıukı sarılın% gözlerlnl sanki 
içlnl g6recekml§ glbl tabuta dilanlg, 
yann.klannd:uı gözY&§lan akıyord1L 

du .•• Şllphealz ki mruet öksüz kalma 
dığuu anlıyordu. ı 

lhtlfalde bulunanlar GUlhane par • 
kma doğru yola çıkWar. Uç sene ev • 
vel bugtın, bu yolda akan insan selinin 
önUnde onun mukaddu ~ı gidiyor 
du. 
Şimdi l.8e, koca blr gençlik onun 

yalnız hcykell önllnde iğllecek, g!Sz 
yagllo heykelinl atlsllyen çelenkleri 
.uilataeaktı.. 

Fakat AtalllrkUn ruhu !Snllmllzde ı. 
lerllyordu. Bunu on ıeklz milyon TUrk 
duyuyor. 

KADBI KAYABAL 

Amerika bitarfhğı
nın kalkması 
kolaylaştı 

--0--

Bir Amerıkan 
gaz -:.tesine göre 

Almanya 
buna gardım 
' ediqor 
NC\.·york 10 (A.A..) - Nevyork Tay 

mJı gazete.si dJyor kl: 
Almanya, Birle§ik devletler heanbı. 

na bltaranık mesckalnl halletmiştir,. 
1 Birleşik devleUcr bitaraflık kanunu • 

nun kaldırılmasını veyahut cezrl bir 
tarzda deği§tlrllmeslni ınUnakll§a e 
derken, nazller, bizim he.sabımızn bu 
m~::cıeyl ortadan kaldırmıglardır. Na.. 
iller, aUantU<te bite k&I'§ı harp ya 
pıyorlar. Biz ere buna. kal"§ılık olmak 
Uzere harp yapıyoruz. 

Muhakkak kl birlC§ik devletler balı 
riye.aJ, kal"§ıla§tığ'ı bütUn nazı deniz 
aıwarmı yahut denlzllatU korsanla 
raıı tahrip lçln ell.Ddeıı geleni yapı 
yor. 

Bl.z, daha bckllycbillrdlk. Fakat bek 
lemedik, CUretll blr aiynsct takip et
tik. Demokraa1 UzUıUp bUzUlmedl, te. 
redaUt etmedi, ve kuvvouı surette dar 
belinl vurdu. Amerikan ka.yıplannı 

asgaride tutmak lçln en iyi yol, hak 
lanmızı çiğnediği her yerde ve her 
dc!aaında Hitlere vurmak ve kendi.. 
ml%i Hltlere karoı çarpıtmaların tak.. 
vlyeslne vermektir. 

Dunya tarlhlnln bugUnkn aathıısın 
da en pahalıya mal otan slyaaot, cesa.. 
ret, bUrriyet ve ıeref slyaseU değil, 
fa.kat :uzlafma. n korkaklık slyaaetl. 
dlr. 

Alman 
tebliöi 

Berlln 10 (A.A.) - Alman orduları 
b&§kumnndanlığınm tebliği: 

Slvastopol doğusunda ve Kerç ba· 
tısında ııtddetll blr mukavemet g&ıte. 
ren Kırımdaki dflşmnn geri kuvvcUc. 
ri pUskUrtUlmUştUr •• 

Slva.stÖpoıa gece vo gllndllz daha 
§iddeW hava hücumları yapılmıştır. 
Benzin antrepolarında ve nnbıırJarda 
b1lyUk yangmlıır çıkartılmıştır. DenlZ 
istlhkflmı limanında bulunan blr Sov. 
yet kruvazörile bUyUk bir ticaret ge. 
mlsl tam isabetle atılan bomb:ılarla 
ağır hasara uğraml§tır. 

Alman hava. kuvvetlen, Donct.z 
ile Volga arasında ve Moskova. et
rafında.ki sahada külllyetli milı:ta.r. 
da Sovyet nakliye vasrtaları talı • 
np etmiştir, Çok sayıda. Alman sn 
vaş tayyare teşkilleri, Moskova il· 
zerine tahrip ve yangın bombalan 
atmışlardır. 
İlmen ve Ladogıı gö!U elrafındıı 

cereyan ve Volşov Uzeıindc devam 
eden harekflt esnasında, piyade ve 
zırhlı tank teşkilleri, 8---9 sonteş 
rin gecesi baskın suretile nıUhirr. 
bir muvasale merkezi olan Tikvi
ni zaptetınlş1erdir. Bu münasebet· 
le birçok esir ve mühlın miktarda 
gannim alınmıştrr. DördUncU Sov. 
Yet ordusu kurmayı, otomobiller:
nl ve ehemmiyetli askeri vesika -
lıın terkederek esir dil§lllekten 
kurtulmuetur. 

Cephenin bu kesimindeki muha· 
rebelerde 16 llkteşrin~beri 120 
hm esir alınmıştır. 96 zıimı tank. 
179 kamyon, bir zırhlı tren ve her 
nevi harp malzemesinden kUll!yet 
li miktarda iğtinam edilmiştir. 
Şıırk muharebesinde §imdiye ka. -
dar alman harp es:Xlerinin sayısı 
takriben 3.632.000 dir. 

Fransada 
iki kadın 

Kürek 
cezasına 

mahkum oıdu 
Parla 10 (A..A.) - Nancy ve I>O • 

mel husus! malıkemelert. koı:nıııı!lt 
propaganda.sı yaptıkl&nndan dolaY1 
bir kadını 8 sene, diğer blr kadıtıl 
da 20 sene kllrek cezAına mahJdldl 
etm~tlr. ---------------·· 

Akdenizde 
10 ltal9an 

• • gem ısı 
batırıldı 

Londra, 10 (l'..adyo bu •bah 8 de) 
- lnglllz bahriye nezarcU, Akdenısd' 
İngiliz tııosu tarafından kazaıııı.ıı 
bUyUk bir muva~aklyeU rcsınl tılt 
tebliğle blldlrml§Ur. lnglllz bılbrlf' 
nczaretlnln resmi tebliği §Udur: d 

Geçen cumartesi günü, Nevllall 
(Amerikan tayyaresi) Uplndc blr 1°" 
gillz tayyaresi, torp!do muhrip!ertııll' 
refakatinde sekiz vapurdan mUrcld<t9 
bulunan bir dllşman vapur knfıJes~ 
Tarantonun cenubunda Libyaya gidi" 
ken g6rm~ ve derhal İngiliz ııat9 
gemilerine haber vermlftlr. Her biti 
a200 tonluk ve altı pusluk lkl§er U!. 
la mücehhez olan Orara ve PenelOY" 
İngiliz hafif kruvazılrlerlle ikl§er tıl# 
tondan daha küçük hacımda Le.Ol ff 
Layglog nammdakJ iki 1nglll% to~ 
do muhribi, bUtUn süraUerilc dUJlll-"

1 

karııılamağa ko;ımuılnrdır. 
Rus c:ıphcslndc yağmur vo k:ır tu-. 

tınaların'1:ın do'ayı, ehemm!yetıJ bir 
de~tşik11lt vukuuna dnlr haber yoktur. 
Ya nız Kırımda şlddı?UI muh:ırebaler 
vukubuldu:U bıldlrllmektedlr. Alman. 
lar, Kırımda gayet de~erll muvat!a. 
klyetrer kau.ndıtdannı ve Kerç ıı.ma. 
nına. doğru nkmağa devam ettiklertnl 
bildlrlyorınrsa da bu iddialarını teyit 
edlcl h:::.ber gelmemiştir. Almanıarm 

Slvastopol \"e Kcrç 6nUnde durdurul. 
duğu znnncdllmck~dlr. Rua radyosu
na g6re Alm:ınlnr, Mookova. cephesi.ne 
yenl ku11vetler yığıyorlar. Mo.skovaya 
kaı-§1 ycnl bUyUl• bir taarruz ba§la • 
mak Uzeredlr. Rus cephe:ılnde Taziyet 
fo!Öyle hulı\aa. edileblhr: Moskovanm 
aımaugarblıılnde kMn Volokoıamakda 
Almanlar, gUnlerce sUrcıı kanlı mu. 
ba.rebclerdcn sonra mUhlm bl.r k3yü 
zaptetmi§lcrdlr. lılojaLBk keelmlnde 
RU!Uır, mevkllerlnl to.hk1m ne :uğra. 
§lyorlar. MaloyaroıılLwcçte kayda de
ğer bir tebeddUl yoktur. 'Koakovamn 
ce u.bund bir k!SyU geri alan Ruslar 
d~manı tazyike devam ediyorlar. 

BUtUn ecnebi mUmeaslller bu man 
zarayı gördUler, ve muhakkak k1 Heh 
metçi~ toprnklcrmdaı yatan b!r a.zlz 
ölU için ncıer yapabileceğini dll§Un. 
dUler. 

Bugünkü. merasim 
İskoçyamn şark swili açığında 

Alınan havn kuvvetleri, dUn gece 
2.000 tonluk b!r yUk gemisi bat.Ir
mrşlıı.rdır. Diğer blr ticaret gemisi 

1 

de bombalarla hasara uğratılmış • 
tır. 

Saatlerce suren bir seyirden ııont' 
pnzar gecesi sab:ıha karaı saat blrd' 
d~man!ıı temas vukubuımu"tur. ~ 
m:ıs \'Ukubulduğu nnda, s:ıklz vapııl'
luk ilk dU§man knfllcslle, ikl la§C gt• 
misi ve iki torpido muhriblle, 8 pı.ıt' 
luk toplarla mUcehhcz onar bln t()l)" 
luk iki ağır kruvazörden mUrekkt9 
!kine! bir dilşman kafilesi dnha utJ 
hak etmişti. 

Lcnlnırradda kanlı muharebeler de. 
vam etmektedir. Ruslar bir noktada 
Almanları pUskUrterek llerleml§lerdlr. 
Karelide Alınanlar, yeni kuvvetler 
toplallll§laraa da ilerllyemem~lerdlr, 

Doneı; havzıumıda Ruslar, mukabil 
taarruzlarla. Alman llerleNlni dur 
durtnu§lardır. Bu cephede blr Alman 
generııll, bir Rus tankı altmda caıı 

w~tir. 

Miıli Korunma 
kanununda 

yapılacak tad ~Al 
:Milli korunma kanununun tadili 

için yap:lan hazırlıklnr ilerlemiş • 
tir, Bu hazırlrklar meyanında fi
yat mllraka.be ioleri, tnldbat .işleri 
ctirmUrne§hutlar, komisyonun fo.a 
llyeti v.e vakalann adliyeye inti • 
kali ilzerinde şebrimluleki alllaı.
dar ma?:amlıı.rdan dıı. izaha.t ist~ 
nllştlr. lst.o.nbul v:UAyeti da.bilinde 
bulunan bu il}lerle nlô.kn.dar muh 
telif reruni ma.kamlnr bu husustııki 
mUt.nlenlannı hazırlamışlardır. Fa.
kat vilayet, biliiln mıitaıea.Jann 
fi:ı;a.t mUrakabe komisyonunun mll
taleıı.sı halinde birlcŞtirilerek Ti • 
<ıaret Vekaletine gömierilmes.i.ni 
bu suretle nlıenk teminini mjlna 
Bip gönnUştür. 

O~cnd.iJimize göre. tesbit edi
len temennilcr:n en ~ühim. ııokta· 
81 k Wdn fiyat mü'raka.be :teş • 
tül~ ctıratlc takviyesi. ve ce 

mf':ttır.~ı..ı-in !behemehal şidde~ 

~-

i çocuğun kavgası 
D:nı,ıı;11lı:U'Qlt Tab*•mmue sokağı?' ... 

h \& .vuaıırada otar- &llh oğ'lu 

U M~le rııne ay:u yerdo 
~~~'.& .wr&ıı Nec.ıaetUn la • 

~kt~~ tiri coeuk Jı:avıra etnıl§ler, 
~ettin ?dünlrln ayağını kırml§tır. 
Çocuı, husta.neye kaldmlm% Nccmet.. 
Un y kalnıp tahkikata ba.§ln.nmf§tır. 

Sonra bayrağımıza sanlı tabutun 
Yavuz; zırhlrmızın muazzam topları 

arasında. Marmaranın, enginliklerinde 
uzakla.şl§I kar§ısmda artık onu göre 
mcmek ıstıra.blle a&rar&n onblnlerce 
yUz, tekrar gözlerimln llnUne geldi. 
Ve işte §il anda. salonu dolduran ka. 
dm, erkek, genç ihtiyar, her TUrkiln 
yUzUnde aynı ıstıra,p ıı.~i yanıyor. . . ~ 
~ dakika derin bir huşu ile geçen 

lhUram aUk~tunda daha. neleri hatır. 
lamadımT 

Çehlr mecltal azaımıdan Meliha Av 
n1 Sözen, lnönUntın, bu matem dola 
yısllc o gl1n mlllete yapm!IJ oldukları 
beyannameyi okudu- Bu beyanname 
elemli kalblere taze bir hayat verlyOT. 

Rus9ada 
Bir çok generaller 

terri e U 
Moskoua, 10 ( A.A.) - Hals 

komiserleri meclisi dün akşanı 
bir çok yeni generaller tayin et 
mi§tir. Bu, harbin bafjlangıcm. 
danberi Sovyet ordusunda yapı. 
lan tayinlerin en geniş mikyasta 
olanıdır. 
Tuğgeneralığa tayin edilenler 

§lL-ılardır: 
Piyade sınıfından: Bodin. Go. 

Unovski, Kodlak, Sovictrukof 
Topçu sınıfmdan: Bildof (;,, 

voraf, Goroç, Kornilodrugu; Ti~ 
konof. 

Tank sınıfından: Tamruçi 
Meclis bundan başka 38 tuğ. 

general tümgenerallığa terfi et 
miştir. Bunlardan 19 zu piyade: 
9 zu topc;:u, 7 si hava ve 3 çü tank 
sınıfına. mensuptur. 
---o--

M acar naibinin hcutalığı 
devam ediyor 

Budapeote 10 (A.A.) - N&lp Am.1. 

ra1 Hortlnin sDıhaU hakkında Deftt. 
dnen raporlar at.c,,ln dıı,moc1flinl ve 
amiralin bir müddet daha. ya.takta 
kalmUI lAzmıgcldlğtnl blldl.r;n:ıekt. 

dlr. 

Finlandiya cevabı 
htuırlanıyor 

JltıWıdd, 10 (A.A.) - İyi bs.ber 
aıo.n bir ka.ynaktnn hııber verildiğine 
gö~ FtnllUıdlya.nm kıtalarmı geri çek 
me.<Ji ıçln blrl~!k Am.erUca. taratın • 
d;ın vaki olan talebe T~ ce..-a.p 
b1r1m(: gttn zarfında bckle~ktedlr. 

ls'<emleyi ktfasma vur• 
A.rnavutköydc VMilln kalıvesüıdc 

oturan Batnı! 1Je Vnııgel adında fltJ 
balıktı bir aralık kavg&yıı. ba§lam.if. 
lar vo Bataıl bir sandalye kaparak 
Vangelln ba§llla wrmll§tur. Vallg'Cl 
ba§mdım yaralanmış, euçlu yakala • 
nnrak tahkikata ~anmıştrr. 

~ Baft&ralı 1 lncl •yf&da 
Bundan sonra. ev reisi kürıUye ge. 

!erek (AtatürkUn in.sanlık cephesi) 
mevzulu nutkunu okurnııt-a brujlamq-. 
tır. Hatip ezcümle demiştir ki : 
"- BUyU.k matemin ıztnıWmt 

her yıldönUmttndc yudum yudum .ı.. 

Çerken soluk yUz.Ier.mize ı:ııkseden 
içim.izin a.cısmda hilsraridan iz a • 
rayanlar aldanırlar. Gerçekten yaş 
pınarları kurum~ gözlerimiz.de yn 
nan parıltı, kalbimizin srzısmdan 

kaynak nlıın bir iman ~ırlır. Çüıı 
kil gönUller.mizdekl acıyı tutuştu· 
rnn, TUrklUk fiUUrunun öz ateşi ya 
nl AtatürkUn qkmm alevidir. Bu 
nlcv, bUyUk Mllll Şe!lmldn kudretr 
li ifadelerııc ''lıısaıun fikri ve ma
nevi kıı.biliycUnl mUtcm:ıdiyen yıp 
rotan ~ler iç.inde" de ''fikir, me
ral, tcdb'r ışığı ve bir enerji ha· 
zlnc~i" halinde ''ruhln.nmızı ateşli 
ve uyanık,. tutuyor dalma da tuta· ı 
cn.ktır. 

Hn.k'l~a.tle AtatUrk bugün dlliı· 
den daha zlynde n.nunızdadır B·ı 
lUcmi t rkeden iki MU5ta.fa K~
dcn fl~nl oianı, et ve komikten ya
ratılan dır. Fikir ve duygu Mwı -
tafn r emeli, ebedi bir cevher ba .. 
Undc j~izde, kafamızda Te gö • 

· lUmU~e hct" gUn daha QOk yerleşi
yor. Atntllıtt, zaman ve me&.anl~ 
çerçevelenmiş ferdi kalrbmda.n my 
nlarok rnllli hllvlyete bUrünen bir 
ruh oldu. Maddi varlık engellerin
den kurtula.n seyyal bir f1*ir cev 
heri halinde Mu.sta!a Kemal, her 
an yannnrzda, içimizdedir. llilll ve 
siyaııi hayaıt.mıu.a ait karar ve ceiıt 
lerin h~r safhasında, ileriye doğ
ru a ttrgımız her admı.da bi.zlmle 
beraberdir. Madd1 varlığtle milU 
mevcudiyeti araamdaiki meafe a • 
çıldıkça., Onun mUba.rc« ha~ • 
srna canla.rup pi:ıısl~ ~ek 
'I'llB fil1tU8ünıe beğtılığmıız dMıa 
QOk art.ıyw ... mkla!Jıyw, .. 
"- Hayatma daim1 aurette mnı.t.ın 

moQsUz iUmat Ye eevglslle muhat ola 
rak yaıadı. O n.e yapsa, ana kanunun 
kendisin• böyle bir 11allhlyet ..-erip 
vermediğini dU,Unmek hiçbir Tllrldln 
hatırından geçmezdi Buna. rağmen 

tepnatı ua.styecln lltzma. ve ruhuna, 
ou.mhuri,.ıt eea11lanna, mruı hAldml. 
yete hartl hart!ne Adık kaldı. BUtll.n. 
hareket Ye lcra&bnda yabuz ikna ve 
gOnlU kazanma yolunu tuttu. Bunu 
Heryo ne gtlael canlandırıyor: ''Şt!bı. 
canlı .elSzlerl kupkµru nl7.&mattan da. 
ha 3ğreticl kudroU bawSir. mıyitk 

Şett yakından tanıyanıa.r, onun b& 
kqlarındakl. Jnıdrett, 86slerfndekl M.. 
hatf, phsmd&kt ~erjl,ı. ~ 
gen.l§llğlnl, nQmunel lmts.ı eim&k 
huswrundald nU.fıız ve t.ff1rlnl bmr • 

ler. O, cezbeder, ilma eder, !Umat tel Stuka tayyareleri, Margate 1i • 
kin eder, blltUn millet onun p~ndtl j :ma.nı bölgesini bomb:ılanw•lnrdır. 
yUrllr. Tarihte ııa:gt diktatör bu mnz.. BUyük yangınlar ve iddetll infi • 
harlyete kavuştu·" laklar, hücumun tesirli olduğun:.ı 

Bu nutuktan sonra GUlhano parkma göstennlşUr. 
lidllerek AtatUrkUn heykeline çelenk ~imııti Afr.ikada. Almnn savaR 
ıer ıtonulnıUf vo heykell.n önünden tayyaresi teşkilleri, Mnsra-mntrub 
sanı geçi§! ya.pılml§tır. civarındaki tn!?iliz. üslerine ve Tol; 

'ONIVEilSlTEDB ruk yakınındaki istihklilnlara mu-
Genç Unlverııltelller Atanın hatıra. vaffaJuyctle hUcum ctrnlşlerdir. 

emı taziz için, hukuk :takUlteııl blnıı.. Diin gece, dil5Man, bir gece ev· 
sının !holUndo toplanmıalardı. velkinden daha nz knlabolık te6 • 

Sut ı> u bC§ geçe merasime lhU. killerle, Almanyarun ş;mal batısın 
ram alllclltuyla baıtlanınl§tır, daki bazı mevkilere, ezcUrnlc Harr. 

Bundan sonra rektör kUrsUye gele- burgun ikametgft.h mahallelerine 
rek heyecanlı bir 86ylev vermto Ata.. bombalar atmışlardır. 
tllrkUn bütlln Tllrklerln kalbinde ya.. 
~ığmı, memleketin l8tikbaltni kıy • 
meUi TUrk evlAUanna. emanet ettığf. 
ni, vo illm ordusunun TUrk lstikbıı • 
lini kuracağını söylemi§ ve nutuk 
yer yer alkl§larla kesllınlgUr. 

Bundan aonra kUnıllyo TUrk lnkl • 
l&.bı tarihi profesörü Hıfzı Veldet gel_ 
miı ve Atatürkün inkllflpçı ıahslyetı. 
nl ve eııerlerinl anlatmıştır. 

Profesör, dUnyada §imdiye kadar 
gelen en btıyük Jnkllflpçının Atatürk 
oldutıJnu ve bunu dllnyanın tıuıdlk 

etU#fni aöyteml§Ur. 
BUD<lan .sonra iki erkek ve bir kız 

talebe, &rkadR§lan namına., heyecanlı 
söylevler verml§Ur. 

Sonra Ebedt Şefin, gençliğe hıtıı. 

be.si, ve bunu takiben lılllll Şefin mu. 
Jete yaptığı beyanname okunarak me. 
ra.ıılme nlhayet verilml§tlr. 

Onıvenıtto talebesi bUyükleri klltlc 
halinde, GUlhane parkındaki AtatUrlt 
heykeline çelenk koyrnağa gltınlo ve 
yolda kendilerine muazzam bir halk 
kQUeal Utlhak etml§Ur. Halk ve 
gençlik. heykele Çelengi bırakmalar 
..-e ııua sıra AtattlrkUn önünden gco • 
mlş!erdlr. ı 

A.NKARADAKI MERAStM 
Ebedi şet AtatnrkUn a Qncü öıtlm 

yı2ı Ankarad& ihtiramla anılllll§t.t?'. 
Sa.bahleyln Mlllt Şet 1nönll bcra • 

berinde Başvekil, moolls reisi, vcklD.er 
ve millet meclJ.81 au.sı olduğu halde 
Ataıım muvakkat kabrlnl ziyaret ede. 
rek, çelenk bırakml§lardır. 

Bundan sonra. ziyareti acrbeSt bıra. 
kdan, muvakkat kabir, muazzam bir 
halk kUUeel t.l\rn!mdan ztyarct edil • 
miflil'. 

Ankara bugUn derln bir 9e911lzllk 1. 
çlndedlr. Ankara radyosu Jıe§rlyatın. 
dald mllzlk .tnaUennl bugün kaldır • 
~tır. Yalnız, haber1er okunacak ve 
A.tattlrkUn btıyQk 'ba§D.J'ı1.armdan ve 
hayabna&n ba.haedilceektlr. Saat 19,'US 
t.,&dYod& plWa AtaturkUn 10 un .. 
w ~da cıııdıudyet bayrammda irat 
ett!lllerl ııubrk o'kunaca.ktrr. 

Bulgar :stana indirilen 
paraşütçüler 

'ofyu, 10 (A.A.) - Gnzctclcr, 
Bulgıı.r topraklarmo. lndlrllen pnra • 
§Utçuıere ait tahkikatın nctlcelerlnl 
neşretmişlerdir 

Bulgar topraklarına beş pnrn§iltc;:U 
gnıpu indirilmiş ve bunlardcm biri 
Stroma ile SclG.nlk arasına bırakıl 

mı§tır. Pa;aşUtçUlerden ikisi Hustur. 
Diğcrlerlnl.n çoğu devlot mUdafıı.aaı 

hakkındaki kanun mucibince mnhkQm 
edilen firari Bulgarlardır. 

ParaşUtçlllerln lfııdestne göre bun.. 
lar yapmak le§ebbUsUnde bulunduk • 
lan l§leri bll§armak lçln Rusyada yc
tı,şUrU.mişlerdlr. Bunlar hareket et .. 
lll1:den evvel kendileri.ne Buıgnrlstan .. 
da bUyilk bir çeto hareketi bcklenll • 
diğl, isyanın muhakkak olduğu ve a.. 
halinin ıs:ıbırsızlıkla parll§UtçWerl 
beklediği. tJaylcnml§tir. Pllr&§UtçWer 
hnrekeUerlndeD evvel Bulgar firat1. 
!erinden Oorgl Dluntrofu ziyaret et. 
mi§ler ve ondan talimat a.lml§lardır • 

Dlmit.rot kendllerlnc:ı dcmJ§tlr ki: 
Depoları, fa.brikalan yakacak, kGp. 

rülert, demiryollarmı tahrip edecek 
Alman.lan ve Bulgar devlet adamla • 
rmı öldllreceykslnlz. 

Para,,lltçUlere yetecek kadar para 
da veıilm.l§tlr. 

ParqütçWero aynca verilen ta.ıı. 
mat muclbinco bunlar Tllrklyeyo ın .. 
dikleri veya TUrk toprakla.nnl\ geç • 
rneğo meebur kaldıklan takdirde Buı. 
garlstanda haz:rrlandıklarmı ve Buı_ 
garl.atan tarafından g6ndertld.iklorln1 
BOy'liyeceklerdlr. 

11 ve 28 atustosta. panl§t1tı:iµertn 
blr lumnI denlzalt.I ne Bulgaristan top 
rakların& çıkanlmtftır. Bulgar komU
nl'stlorlnden mUrekkep diğer 1kt grup 
Rusya.da.n gelml§lerdlr, Bunlardan 
bir kJmıı öldllrUlmO§ d~rlerl de ya. 
kalanmJ§tır. Bunla.nn vazlfc!1 gen~ 

bir ırulka.st. faallyellnde bulunmaktı. 

Pal'a§Utçnıer bllytlk blr 1nki.sara uğ. 
ramlf\ardır. BtınJnr, Bul.,,"'llr toprakla. 

Çdglalar Klibi 
nna. 11)1lk basar b3smaZ plAnlarrnı 

tatbik edemiyeceklerlnJ anlamıolardır. 
AlıaU kendilerine mllzaheret edecek 
yerde hUkt\mete yardrm edC'rek 
ta.kiplerine koyulmuıtur: ParantıtçU • 
lcr, Bulgarlstanda hUkUm sUrcn nl • 
zamı, halkın hissiyatını ve memle • 

Bu bir film mi .. Roman mı .. Yoksa 
esrarengiz bir klübün açıl şı m? 

1 
kctte:kl kUltUr ve ekonomi faallyetlni .. __________________________ ..J gürllnco hayrete dll.,mll§lcn:Ilr. 

1kl hnflt lngfllz knıvazörU dU§ııı'' 
na topça ve adctQO U.tUn oımaaııı• 
rağmen derha.l hUcum etmekte te~d 
dUt <ıtmemlş ve gece karatılığılld6 
düıımana §lddetıı bir nte§ açmııur . 

1ııglllz harp gemileri, ıo d~ın-" 
vapurundan onunu atcııllyerek baut"' 
mıştır. Bunlardan biri mUblmmat. ııe 
yüklU olduğu clhetle, havaya uçxnllf" 
tur. Petrol ile dolu 10 bln tonlulc 0 

nuncu dUşııuın gemisi de alevıer ic;tıı" 
de kıılmııı ve on saat sonra da. ?ı)lJ 
yanmakta bulunduğu g!lrUlmUJtür. 

Bir dUşman muhribi batırılmış. tıll' 
ik!ncisl ağır hasara uğratılmııı. uçUll" 
cü bir düşman muhribinin de sonr• 
dan yedeğe alındığı g8rUJmll§tılr. 111" 
gUlz harp gemllerl hiçbir hasara uf" 
rama.ksızın, salimen tislerlne dönrnllf' 
!erdir. İngiliz harp gemilerine, dô!IU

4 

Jerindc dilşman torp!l tayyareleri W 
rafından yapılan hUcum, tamıımen ~ 
!dm lcalmıııtır. 

Cumartesi gUnU merkeZi Akdenızd 
tngfllz tayyareleri ikl muhribin hlJ11'
yesinde 'Seyreden bir dll§man gcmutııl 
atealeml§ler ve gemi mUrettet>atıl11' 
cankurtaran nandallarma bincrl<dl' 
görmüşler, refakatindeki 1,,taıyan ın? 
riplcrini de mitralyöz ate,ıne tutıııol 
tardır. 

İngiliz ba§vekill Çörçil, amlraılil' 
gönderdiği tebrik rne:;ajmda bu ııııı
vatfaklyetin fevkalade ehemmıyctıııi 
tebarüz ettirerek bu darbenin dili 
manm Afrika ııe mUna.k&lAtma tafll 
zamanında indirildiğini kaydetııı~ 

Molotof un 
Edene telgrafı 

Lonclr&, 10 (A.A,) - Baricl18 1'°" 
m1scri Molotof lngUtere harlclye n'
zırı Edene bir telgraf çekerek 50V)'et 
mnıı bayramı doJayısile İııgllterc hÜ , 

kQmeUnin Sovyet hUkQmeUne gönde!' 
dikleri tebriklerden dolayı tefel<ld1' 
ctml§tir, 

Bu telgrafta §Öyle donllmekted!r: 
Sovyctler birliğinin 24 UncU yıtdö

nUınU rnUna.scbcWc gönderdiği teb ' 
rlklerden ve iyi temennllcr<Jen dolıı)'1 

İngiltere htlk1lmetlne, Sovyet hUkO • 
mctlnln. hararetli teoekkUrlerinl b.I • 
dJrmenizl rica ederlm. Dll§Unc"1crl ~ 
mi!: ve hlslerimiz bütun kuwctıcr11 
'V\} tamaınllc Sovyet hUkCmet şcCııı ıı 
8 sonte~rindc söylediği nutuklD ıre 
cdllml§tlr. Bu nutukta Sovyet hlli' • 
metinin maksatları ve Almnn mUsl '• 
lllcrlnc karşı memleketimiz mılletl • 
rinln ve ııulhU seven btitUn mll'('ll" 
hllrrl,yet.i \'e saadeti lçln gırt.ştığlf'l -
amansız mUoa.dele izah cdllmMlr o:.ı 
Cihall§Umul va.zlfey! b:L§anncıya 1<" • 
dar bu §ere.fil yolda llerlem":c d vıı111 

edeceğimize yemin ediyoruz. r .ıı 
davanıızın muvaffak olncn~ın.. r • 
ınlma7. bir imD.nımız vardır. 
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ızınca bardakları 
~emeğe başlamış 
~ller1mizle gördük iföm bey, bar da
lı ''Pat f ,~ aive a: zırıda kırdı ve 

Çakur cu~<ur afi~etle vadi ,, 
~ ~alın enseli, gtlçlU kuvvetli, sadn yalnız bagına içiyor, dnvncı da-
~ a gibi bir gençti. Kıvırcık 1 bir nrkad~lle diğer masada oturu 

~Yapıgık aaç1arlle daha fazla yordu. Derken davacı blrdonb.re gnr
~tıltası kendisini olduğundan sone. b~ğırarak: 
iti 1 &'Öııtertyordu. Yanındaki - Gramofona • konca gül., ııarkıs•. 
~ 1Ye ellerini, kollannı oyna. nı koy! dedi. 
Ctıduııu ııallıyarak hnrarelll Garson: 

1. lıılatıyor: - Efendim, bu §!Lrkı bitsin de öyle. 
"C!ı. on, ne bileyim, o anda 88· ÇUnkU bunu da bir mU§terl l.stedi. 
'k ~lkl de d:ıha fazlaydılar. Çalınan plAk "hele hele bir yan 
ho;ı tldan, diğerine yandan ıs.. .bak!., dedi. 
bı Oelamasınn, berikine yu • Davacı: 

r iki taktık. Bir de baktım - Bu, hele bir yan bak! diyen dtı 
~oca meyhanede benden kını" diye bağırdı ve yumruğunu ma. 

' ayakta kalmamı,,. Her • s:ıya vurarak, b;z adama yalnız yan 
ıı, lnıeyıp duruyor. Vaziyet lx;kmak dt>ğil, canma da bllmem ne 

~tının burnu, bir lklılnln yaparız! 
l'tllauarnıı, kan oluk oluk a- Pl~ı çaldıran suçluydu. Kendisine 
~~<le sel mı dersin, göl mU hakaret eden davacıya hiçbir şey söy. 
~v it tlbck pıhtılaşmış kan.· lemedl. önündeki bardağı aldı, dişle
~: dedim v kapıyn alı'. rlne götürdü ve çııkur çukur yemeğe 
\'? Yandığımın, blr dakik ba§ladı. Meyhııncdeki herkes bu vıızl. 
l.t lnaayml§ım, cızlamı ç<ıkc- yet knrııısında susmu~. şll§ırml§tı. Göz 

ltt.n geç kp.lml§ltm. Aynııııız tuımlzlc gördük hAklm bey, haklke-
tıı. Çoktan kesm~1erdl. ten bardağı ''çat,, diye kırdı ve yedi. 
layacağınız, nzlzlm, glmdl Yalnız davacı ı:oa:ımaml§b: 

'\ ~Ut mahkemesine verdiler, - Ben böyle sihirbazlıklara kulak 
~ kl~ benden davncı,. Da- ruımam. Diye bağırdı. Yanı bu bardıı. 

, hakaret etml§lm. ğı yemekle beni mi yiyeceğini kaste. 
let<Sen bir tanesi meraktan. c..lyonrun. 

~ Suçlu: 
\>t lteıneııız glmdi olacak mı? - Sana sus diyorum, diye sakin sa. 
~· hayır döğdllkJerimden bir kin söylendi. Ben bunu kıuıdctmcdlm. 

beııUz haataııedeyoıl§, bir Fazla. s!nirlenlnco bardağı )'er, sinir'. 
~ ltacıar Syllll§lnce olacak. mi yenerim: ileri gidersen pl._cmıan o. 

llııı be.na mUsaııde, gidip b& • ıunrun. 
~lı&kem~ ne güne kalmı~. Davacı bu sözler Uzenno susup iç. 

Urullah, gUlo gUhı.. mesinc devam etseydi belki blr oey oı. 
t' gidince, bcrikJ, bumu • mıyacaktI. Fakat bu sözlerle büsbU. 

\cıı ~Ifk gazlı beze parma.. tUn kızdı ve ağır bir ktltUr ıa.vurdu. O 
~a. hatifço dokunarak ve anda naau oldu, pek farketmedlm, n
ltt ltabuklqmtş yarayı olqı. ma. suçlu birdenbire ayağa fırlamış 

~llme§but mAhkemcsinln ve davacnun suratına ıılm§ck gtbl iki 
dotru yUrlldU, Vo mUb3· yumruk atml§tı, Davacı bir kaç ısan 

' lk: dalya ve masa devirerek ycro yuvar .. 
~~ zaman çağtracaklllr! landı, biraz sonra. pollııler geldi, da. 

~I dedi. 
\>!ectıuneaek bari! 

lıl&bkemc ıtmdl açıfll<:ak. 
0l"du kl bu clluell genç 

' n timdi olacağını bUI. 
ratınen macenıamı an .. 

IUçtn gönderml§, muha 
~11ıtmemııu. anlayamadım. 
ı;:1 ve biraz eonra açılan 
~ l'i ben de girdim. 

~ Ytct. On bir ~iye duman 
~ lrtnı bunınlarını dağıttı.. 
~ bı.r hldl.so değ!Jmlf gibi 1 
~ c:U8&eU genç, suçlu yt!
~lt lllevkUno geçml§U. Biraz 
~ Okununca anl8§1ldı ki, 
'11~ 'llıkla oturmaml§tı. Haki. 
~ ~lllla.kı lnc;.e, zayıt, uzun boy 
:ıbi vUcuUu delikanlıdan 
Ôiterek )'araladığı içln da .. 

tenç de: 

1 ~erkealn ortasında hakaret 

11 bildirdim. 
~ ctreyan ıekllnl ancak ıa. 
"ı ~ koydu. Bunlardan Ah • 

1 
'1.ıntarı anlattı: 

L geclkml§ meyhanede bir 

~ ~~ tı. Suçlu genç blr me-

vacıyı ayılttılar ve zabıt tuttular, 
Neticede mahkeme, suçlunun da'Va

cıyı dl!ğdllğll, davacmm da suçluya 
küfrederek hakaretle bulunduğunu sa 
blt gördü. Suçluyu 3 gün hapse ve SO 
lira. para cezasına mahlrom etti. An· 
çak davacı hakaret ederek buna ııc. 
beblyet verdiğinden ceza 3 Ura para 
cezasına lndlrlldl ve tecil olundu. 

ADLfl'E MUHAB1nt 

EBULHUDA 
Ve 
MAHMUT SAiM 

SARAYLILAR 
ARASINDA 
~ 

PEK 1' AKlNDA 

H A B E R 
SUTUNLARINDA 

- Evet .. 
- Neniz var? 
Doktor Sedat benim yerime 

cevap verdi: 
- Biraz sinir bozukluğu •. Baş. 

ka bir şey yok. 
- Ehcnuniyetsiz .. Bunun için 

hastahanede yatmağa deWtıcz. 
Doktor Serlat tekra · lafa ka

rıştı: 
- Nimet hanım, kendisinin 

pek mühim bir rahatsığlığa tu
tulduğunu zanneder. Halbuki, o. 
nun rahatsızlığı da. sizinki kadar 
ehemmiyctslzdir. Bunlar. temiz 
hava ile. kısa seyahatlerle. ne
scli zamanda geçici hastalıklar
dır. 

Nimet hanmı susuyordu. 
Ben cevap vermek :istedim. 
Babam d~a önce davrandı: 
- Seyahat dedin de aklıma 

geldi, doktor! Son zamanda bu 

Ebedi Şef _Milli Şelle beraber 

-----o-

Atatürkü mezarında 
Ziyaret 

-A.NKAıtA-

At.:ı.tUrldtıı lllU\ıt.'•k lmbrL. ~u
<'Uıtda lyııh bir .kııılife :\'r".fitığa lllo .. 
t.rJlml:ı \'o <'.n \eclz ki ihıılc4Jan d:ı

hn dolguıı ,bir ınıı.nıı. :r.e."Jgiııllğlle pırıl 

1 
pırıl ynruuı lstlkl!ıl m:ı.d.ı.lJa.sı .•. Atn-

1 
tUrl lln liı>ndl madalyası •. llu un:ıdnly:ı 
l, bund;ı,n Uc &cno «\'\el, b!.i;)ijk • 

Jı.lbtnln ·~ntt51 önllndcı Dolın.-ı.b:ıhet.• 
wra3 md:uı çıkııru ·, ııynı J hl, ure • 
rinde blnı nıe hnlknı Jll; lı goı:lorlnı:ı 

~ sönıner. bir ı Ik gibl tut.ıra', nf,'lr ağır 
tnşdııldarmı Jı.ııtırlıl onım •• 

E~ct, oo veciz ı.u.aoolrrdoo dah.'\ 

dolgun bir nıaruı. u>nı;-inllğllo pırıl pı
nl yıuıan bu nuııdnlyn !iiındl bu mc:r.ıı_ 
rın muazzez \artığını, 'JUtJn lmhm. • 
manlıgllo hl d'il'C bdl'n uçsuz 'bucak iT. 

lılr tnrlb ynpr:ığıdır.,, 
HU>met Münir \Haber) 

.... * 
Matem gününde 
Duyduğumuz kuvvet 

"Türk \"nrlığınm bUtlln köklerin ,. 
den bcnllğlııl alınış, bUtün o :r;cng1n 

vo sarsılmnz milli vcçhelcrimlzl tem. 
sil oocn, lstlkb.'\limlzln tbnltloı1nl ele.. 
h:uwı<b ı ıldat:ın ımıu bir Şer ha§•. 
mızdıı.dır. Yo onl.lıll !kwnıındasmd:ı., >' 
p:ırc bir ı Utıc hnllnık', su Jmn de.eyn • 
ısında flClAnwt kıyısm.'.l doğnı ~yo • 
nı.z. 

Bir " ... Vurulma tan mı korkuyorsunuz? 
asker h t~rına bunu ge irmem li ir!,. 

lJ tığı eOOdiyot Aleminde, M~ 
Kemııı. dUnyanm lrugtlnkU h:l.ll ortn
lillt Türklyenln lmtcttiği merhnlt'\o 
lorl, tutturduğu Jst.Uaımetl gö.rtiyo , 
ha'ladı~"I 09erln , ğblnliğrnd:;ı.n, seç. 
tlğl nrlaıdnşbrm vo :roU~ti Jnll .. 
ıotln ('lıllyctiml!'!n ne lıiMb.r gunır , 

Çir.ilen iki cümle: E BEDi ŞEF Ata.tiirk hnkkm<b 
toplııdığnn birkaç hatını3-ı yn

xarkcn C\"\'clli curQhurlyetın 10 toıcu 
yıldönllmli milıuısobctllc lmt buyur. 
duldan nutku nn ıl haurl dlklarma 
tema.'i edeceğim: 

Ebedi Şef, 1988 :rıh llk~rln aJ ı 
iı;'lııOO bı.ı hususu hatır~, o r..'UUIVI.. 

ı.ı umumi lh\tlp lllkmet Ila.yur'a: 
"- Onwıno yıldönUmUmto no aU~ .. 

tıyııooğlz? dU!)Unilp bir .,eyler hBZir

hyalım.,. 

Şcldlnde bir emir v6mll tir. 
Fııkııt, At:ı.tnrk, dalın ertıııııJ ı;UnU, 

ınıanct Bayur'a: 
"-Bn ~,e !:-lllıştun nuth"U 

dun." 
Dcml&ttr. 
Motnfn bir ycrtndo "Asla oUptımı 

yoktur ki Tilrklüf;-tln unutulmU[i b\\. 
yllk modenI ,'36fı \"C laıblll3ctı bun • 
dan sonraki lnkl,.~flyle, Atinin J1ikll('k 
medeniyet ufkundan yeni tılr gün 

gibi doğaeaJ..-tır. 
Bu SÖ.)lc(l.llderlm bakllmt olduğu 

gtln 500cJm vo biltlln medeni bMcrl
J ettua dllef;'1m §Odur: 
· Beni ha.tll'laymız.,. Ollmlclorl \"nr. 
mış. Hlltm('t Bayur, 800 iki cUmlcntn 
Drerlnde duranık, bunlann "bir ,.t._ 
dıUıame hlssl.nl verdiğini, bUtUn mlllr. 
tin o gtlne onnnla beraber eri meğl 
dilediğini ,.e dU,UndilğU.nll,, ııöykml , 
kaldırılmatıını rica etnılş. 

Atatllrk eV\·elA llre\7.uubnhs lkl 
ciımtenln soluna kalemlo bir işaret 

koymu~. fBknt bt"rketıln, llllını t :O.-ı
yo.run remı-.nntıillıe 1 ttralc <'J ıcımcsı 
llzcrlno, f)(ınlan !:'luneıto mu\'nfalmt 
etml tJT. 

Telkin ettiği duygu: Hürmet 
Atatürk Şamda blllunduğu sırada: 

bir toprak taktılml 1DC6CIC8l olmuş. 

Jtöylfilor ara mda D1flllfiıat t mzu 
yUzllnden bUyük bir lbtııüf tt\lınddU 

nevi rahatsızlıkları 1talyada ve 
Amcrlkada seyahQtle kökünden 
tedavi ediyorlar. Heı ehastnya 
iyi bir arkadaş refakat ederse ... 

- ıBu nevi hastalara öyle ar· 
k~aş bulsam, ben onları seya. 
hate çıkmadan da tedavi ederim 
ama •• Ne yapayım ki. ibu 'benim 
elimde değil. 

Babama sordum: 
- Siz seyahatten hoşlanır 

mısınız? 

- Hem de rck ~k hoşlanırım 
anın. kımıldamama. imkan yok. 

- Ne olur, baba.. Gelce k 
illd>aharda sizirile on b gün 
için ltalyaya gitsek .. 

Sedat bey baŞını Eallndı: 
- Evet. Ben de tnvsiye ede

rim sizlere bu seyahati . 
Babam gülümsedi: 

Ne güzel bir temenni. 1n-
5allah o zamana karlar işlerimizi 

Ptml5. TO\'ZI işinin nskcrl bir heyet 
tnrntınılın yupıbralc mcscleııln alev. 
k•nml'mruıl Juırıırlıı tmlnuş. Blrknç 
r.r.abıtle bir mUfreze, tapu i<bresl Jll(). 

ımır113 b benıbcr ~oL-ı ı:ılmnlm~. Ar. 
knıb! lıırmdıuı JıAdlse31 öğranen Ata
tllrk, hem ~yalıat, hem do mublU tet .. 

ldk etmelt m.ıl-sadile otılaro lm.t1lııuı. 
Ulkln, U,wı işi ile n'Ukad:ı.r olm:ı.dığı 
l~ln köylln ch-armda dola! mağa, l;:o~. 
lhlcrlo konu mnt-n b:ışL'Ullı • 

Bu dP.!ıı. da nlfümdar memurlarla 
hak ll!lhlplerl ıını.srnda ihtllAf h:ısıl oJ. 
ıno . Jlııllcın bir lnsmı, t~vzlattn yol
suzluk yapı1dığını ileti llrcrelc heye. 
canla sızlanmı lnr. Uu sırnda Atattlrlr 
giirilnmU • Onoın ndmı işiten ııhall 

derhal susmuş ve bw-zlntı itlrnz:srz kn.. 
bul ctml:ıler. AtntUrkı-., ıırknd:ı .. lan 
h:ıJ retle ornnvııar: 

- &n, bunları nereden tıı.nı3or • 
on! 

Ebocli Şc.f eevup yonıılş: 
.. _ İlk d rn görüyorum!,, 

- Pekl nnuı, senin knr§ında hrmNı 
lerlnl kcstııcr. Sf'bcbl neP 
"- Bunu b:ın:ı del;ril. halka. sorun.,. 
llloselo onlaşılou . Mf'ğcr, Atntllrl.li 

ı;ıynbcrı tanıyan Jcöymlcr, onu knr§ı-

yolunn koyanz da, annen, sen, 
ben .. Üçümüz böyle bir seyahate 
çıkarız. 

- Ben lbu seyahati yalnız ı:ri· 
zinlc yapmak htemiştim baba. 
Maksadım 15.tif edir Sizın bura
ya gelebilmeniz bile büyük bir 
fedakarlıktır. Hastahı.rnuzı, işle
rinizi bırakıp bir yere gidemi
yeceğinizı ben pekUla bılirim. 

Doktor Sedat- işte bu muha. 
veremimen il'. defa şilphelcn 
miş olacak ki, ann~m üzerinde 
dW"mağn lüzum gördü: 

- Anneniz üvey midir. Ley 
lfı. hanım? 

Bab;ı.m hayretle ~ozlerini 
açtı: 

- Ne dıyorsun, doktor? Kn. 
rım. onun öz annes"dir 

- Bnna, ka ınrz ı..(,yl[i hanı· 
mın fürey aun si r d saklayor. 
sunuz ibı g ·yor.. (' ınkü. kı
zınızla karınız arnsm .ı müt.11 
bir gerr,inlık seziyorum .. 
Bab:ım cali bir ul ~ mu! · 

b<'le rd rck: 
- Yok ~nım. drdi, bu b"r v -

himd n ibarettir. Leyla.nın ve. 
himi .. Kndınca<Yızm da ) ok yer 
sinirlenni oynattı. 

Babam araya !fil' karı ınp 
bn,e:ta mevzua f?e~mek d ha doğ 
ru:.u annl:'me toz kn11durmama\ 
ı tiyordu. 

A yakt.a. duran • 1imcl hanını 
imdada. y<'tiı;;ti .• 

lanndn gurilnce, kendisine karşı hfir. 
nıetısızın, etm mei. lı;ln tıuıımamı tar 

Atatürk ve Ulkü 
Atnttırlte J.lnı tah:ı.kkilm ooennı:s. 

blll~ or musunuz? U.ütUk UUni ! 
l\lemleketıml:ıdo dcmol>rnslJ1 kuron 

Ebedı Şef, '011,Unlln ı tfpd:ı.dtll3 güle
r<'!• ttl!l!UD..'lllil {;'Ö terlnnlş ! l\1eısc~, 

\,CK'Uk,AtatUrı.tın <'rlrcn uy:mm:ıdı~ı 

ı;oriln;o, yntak od:ıSlillm lrnpı ma gt. 
d!."r, sesleıılnulş: 

- At...ı.tllrk, hıı)dJ lmlltl 
7.eldlyn Jtal'llı bUyük taıcdlr dnY>nJ

larllc mut h:uısls olnn F.bOOt şer, 1'1• 

ltUyU bu ııeb bten 6(\\'Crmlcı. Çocul;'Un, 
billı:ı AA. ynşınılın umulmıyneak bir 
ınnluırot il rltnül, oyunlar oynıı..maı
smd:uı lıoşla.nırnıı-,. Jlıı.ttA, bir gün, 
~mbcrlmlc buloıııın mtbm: 
"- t'lklıyü, bUJ Udllğü mın:ut l\1011oo 

kom balet m ı. bine gondcrlp tnlısll 
ttlrooeğlın.., dcml!f. 

"Vurulmaktan mı 
korkuyorsunuz?,, 

J\tnttırlc, An:ıfnrtalar gnıpu Jrnmrut.. 
ıhıncy ken, rnllt('.rnn.df) en en Deri hat. 
larn kndnr geUr, dllşmruı nteı;l Jcarşı
fltncL'\ teftiş ynpnnm • O, tperlere gl. 
ralnctyo knd:ır ntmm Ustilndl'llt lllll1f'7 
dıl1tın:ınılnıı ııaldıınmıı~ mzuın gUr • 
mezmls! 

l\rnlyetl, bir glln, 1..-wn:ı.ndıınlarmın 

• hayatını hlço sayma ıruı. itiraz ooecck 
olmıışl:ır ''" general Llm:ı.n Fon :uı. 
dcrs'ln ileri h:ıtlnrdan kllometrel rN' 

ew('l 1 l:iıttobd< yollırm:ı llUc:ı ctttğlnl 
ıı~tur mııhallero girdiğini - iddlıı.l:ı· 

nnı tP~1t m:ık.'ltldllı:> - fü•rl sl.ım1lı • 
ler. 

Ebedi Şet, m:ılyctinc: 
"- Vunılmn1ttnn mı ıcorlrnyonm

nuz T Bir asker, hııtırmo. bıınu ~ti!'.. 

marnelldlr!H 
O \'Rbmı \'t'rml;ı. 

SABiH ALAÇAM 

Doktor Sedada sordu: 
- Bugiln banyo var mı, do-k. 

tor lbey? 
- Şüphesiz.. 
- Ah bu banyodan hiç ihog. 

lanmıyorum. i re zamana kadnr 
devam edecek bu soğuk su lban· 
yolan •. ? 

- Sizi neşelendirinceye, gül. 
dürllncc,·e kadar .• 

B;tbnm bu sırada tekrar saati. 
ne baktı: 

- \'o.kit gE>lmi. .. Bana müsa 
adc çocuklar. Akşama hastnm 
da vnr. G1>c kalırsam beklerler 
beni. 
Ba.~mı b-ıhce kapısına kadnr 

uğurladık 
Doktor ·s dıt: 
- LJ:ylii ban mı bi~ mf'rak rt. 

, ... vin, doktorruı'!um ! diyordu, 
O bur dan rok memnundur. 

BI<.;Y A7 .'AÇ' \RINI 
OKŞ 1 hTEDf'\l 

B·tb m i t 

8!.'d tl ha t 
dc:1 i havuz ~ da ort ık l a
rarmLa} a kadar oturduk.. Kc-
nu!'.tu.k. · 

Allalum. b· r. t tl 
ne iYı yürel.F b r , m. 
bü) lı' olm ST\ dı l • tor 
m"ydi? 

memnuniyet duyuyordıır .,, 
(VQ .. NQ) (Akpm) 

• • • 
Atatürk ve Dünya 

"Ebedi Şof llUylik A~tlll"k. bütan 
hayn.tm4:ı. \"ntn.nı bnUk ~.Türk 
mllletlnl Ul'lk o14ulu yUkscldlğa p.. 
kanxuı.yı 1..-eıtıll't!' lb:ıdct ~tL 
Ataıarn; bUJ1ll , duzgtm ve gtiz.cl 

endam küığı Uo b 7.lere bcllzerdL l~ 
kat luklktıttı- tam:unllfo fe'\'knJ{ıd b r 
Jtnd. ldı. 

ıs tıcı Dld8,, clur(lo#tJ ve ytırüd ı 
nnlnnb dtl'VI Un azametini vo TU , 
ınlllctlnln kooıı. \ıuiığmı cnnlandını 

'oe lrudret ve ka.blllyl'tl hsmıbı. fo 
bynıı doğusu 7., bir Jııılk ÇOOt1 

du. 
Onnn yUoo cUmngı, bhwn dimnğl 

mnızın ınılhakeme \-C gl:irtl~llı! ) 
tlşemcdiJ;ri, croınOOI •l T"o bizlere 1 
pah ve ktLrahlık gürillen hMISl'l 
1Jletlcrtne fildbetıertnın en ince d 

rinllldcrlııe ınllfuz c4cr, bb.lnı ıı 
töreblloocklerlml7.I o çok daha O\'V<'I 
sm.er, ve görllrdU. 

Cevat. Abbss (Yeni Sa.balı) 

Böyle olmnsaydı, oonim hastQ• 
lığımı anlayabilir miydi : 

Maamnfih - itiraf edeyim 
ki - o, benim hastalığımı hcnUz 
keşfetmiş dC'ğildir. Marazi .bir 
illet arayor. Halbuki lbcn anne. 
min yapttklarından utanıyorum. 
O rezaletleri düşündükçe kafa 
tnsımın zonkladığını duyuyorum 
Bu vaziyet karşısınd:ı ~inirlcri-
min dü:r..elmesin imkfın vnr mı 
dır? 

Dün doktor Sedndın yeğeı 
Feridun bey geldi. O da fena ıbı 
genç değıl .. Ağır başlı, müten • 
sip endamlı. Fakat ne de ols 
doktor Scda.t tam bir ı'Uh dokt' 
ru ve mütekamil bir insan. 

lçimdc yalnız ona kar"§ı derin
leşen bir sempati var. Onun düz 
gün tarnnmış beyaz saçlarını b 
kerecik okşama.!. !stedinı. Bu b"ı 
amimii arkad · duygusiyle iz. 

har edılmiş bir arzu ;di: 
- Bu ya..şta neden saçla nnız 

koyulaşmı . doktor bey? 

DC'cl"m ve ~larmm futündc. 
ı a nn larmıı bir l:elebek luı 
fıftıwyte dolaştırdım . 

Bu, onun çok hoşuna gitti,. 
O lqjam ılk defa doktor Sedat 

a<.'larıntn okJ;anmar.mdan duy. 
d•ıi .ı drr i 1 b"r hr:z'a yüzUme mf: 

ı miu baktı: 

< D ı 
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- Ev size çok ucuza geli· 

yor, mister Storm •. üç aylık 
son moda acayip şapkaya nuz? NEVRALJi. KIRIKLIK VE BUTON AG.ilLARINIZI LlfRHAL c<fSEti 

peıin almak adetidir. 
ra~-men kendisini oldukça gü - Deminki vaziyette sizi 
zel gösteriyordu. rahmetli kızıma benzettim. 

icabında S{ünde 3 kate alınabilir. Her verde oullu kutulan rıraTla iatenuıt 

- Nevyorkta ev tutarken 
ben yalnız iki aylık verir 
dim. 

- Burası Nevyork değil. 
Jak münakaşa edecek 

gibi oldu. Fakat ben kaş. 
tarımı ~.attım. Bunun üzeri· 
ne kocam is~emyie istemiye 
seksen dolal·ı saydı. O vakit 
ev sahibi bayan yumutadı, a. 
yai:ı ile köpeşe hafifçe vur 
du. 

- ivan, bayla bayan ya· 
hancı değil dosttur. 

Korkunç hayvan yavaş ya. 
vaş kalktı. Gerindi, o ilerler
ken ben gayriihtiyari geri 
çekiliyordum. Bu halim ıh'Li· 
yar kadının dudaklarına ha
fif bir gülümseme getirdi. 

- Köpekleri sevmiyorsu • 
nuz galiba. 

- Köpeğiniz korkunç bir 
hayvan. 

Misters Kotesnaş hayva • 
nın kocam.a.:ı başını okşadı. 

Onu görür görmez ·~anımış Fakat kımıldat\lnca bu ben • 
tım. Zira Nevyorkun edebi ~eyiş ortadan kayboldu. Kı .. 
muhitlerinde sık sık görünür zım Jan sizden daha gençti. 
dü. istidatlı bir romancı olan 22 yaşında olduğum için 
Annabella Bayne bilhassa kü bu mülahaza botuma gitme
çük şehirler ahalisini iyi tas· I di. Annabella o vakit garip 
vir etmekle şöhret kazanmış. bir sesle ve kelimelerin üze• 
tı. Bu tasvirler çok acı bir li· rine basa basa: 
sanla yapılıyordu. Onun için - Lüella dedi, unutuyor .. 
Grokfort ahalisi bu kadın sunuz ki Jan hayatta olsay .. 
dan nefret etseler yerinde dı bayandan daha yaşlı ola • 
bir iş yapmı~ olurlardı. caktı. 

Genç kadının Lüella ile iki kadın biribirine baktı • 
dost görünmesine hayret et. lar, manasını anlayamadı • 
tim. Fakat bu dostluk' .. an şüp ğım bu bakış bilmem neden· 
he edilemez.di. Zira iki kadın di. Beni sıktı, misters Ko•ı;es. 
yürekten kucaklaştılar. An naş döndü ve salona girdi. 
nabella bize de kibar davran Ziyaret bitmişti. · 
dı ve ihtiyar kadınla çok tek. 1 Biraz sonra ev sahibinden 
lifsizce konuştu: 1 izin aldık. Dönerken otomo • 

- Bana çabuk bir çay ve· bilde Jak çok neıesizdi. 
riniz. Tabloların soğukluğu· - Allaha çok şükür ki a• 
na tahammül için buna ihti. sil bir aileden gelmemişim. 
yacım var. j Kunduracı babamı misters. 

Lora hiçbir şey d_eme~i. Kotesnaşm ecdadından çok 
Fakat dudaklarının tıtredı • üstün buluyorum. 
ğini gördüm. Ve Lor:l.nın An· Masum bir tavırla sordum. 
nabelladan hoşlanmadığına _ Misters Kotesmış hoşu• 

~ 36 ya§ında, yüksek tabail gör • 
mil§ lc;Umat vuiyetl yerinde, aylık 

kazancı en az 300.~0 Ura oıan bir 
bay, cemiyet lı;inde yapmasını bilir, 
iyi konu§ur, ev l§lcrlndcn anlar, lü • 
zumsuz kıskançlığı bulunmıyan ven. 
serbest, lyl giyinmesini bilen 2e.30 
y~ında bir bayanla tanışmak ve an. 
laşmak istemcktedlr. Dul olmasında 
mah:ur yoktur. Yeter ki çocuğu bu • 
ıunmasın. Güzel, mütenasip vücutlu 
olmaaı p.rttır. İade cdUeC(!ğ"lne emin 
olarak birer fototratıa (Medlı;) rem• 
zlnc nıUracaat. 

t ş ve ışçr arayanlClf': 
~ 17 ya§ıncia, ortamektep mezunu, 

daktilo kullanmasını, bilen bir genç, 
resml veya husust bir müessesede I~ 
aramaktadır. (KanaatkAr) remzine 
müracaat. 

4- Lise aon ıımıf talcbesl blr genç, 
ö!;leden sonra c;at:ııımak il.Zere i~ ara. 
maktadır, {O.H.A.) remzine müraca. 
;,ı..t •• 
~ YUksek iktlııat ve t1caret mekte

binin birinci sınıtmda okuyan bir genç 
ohven bir ücretle iş aramaktadtr. 
Muhasebe ,. traMtzc&yt iyi bilir. 
( A.B.A. 215) remzine müracaat. 

·:~~ 

EN SON DAKiKA 
Küçük tlinlar kuponu 

(Bu kupona f'kleııerek ıöoderUecek i' arama ve 1, verme Uhtlan En So1I 
JJaldh..ada paras~ ne,redllecektlr. ~. 
leome tekUll ıöndeft.D okuyucalarm 
mahfuz kalmak Uz.ere "8r\b adreelerı· 
-' btldlnnclerl !Azım.) 

-o--

temekt:edlr. (K.Z.U.) remzine mars. 
caat. 

• El yazısı gayet güzel, ltae mezu. 
nu bir genç, bllnmum müeueaelerde 
asgar1 35 lira UcrcUe if aramakta • 
dır. (S.U.A.) remzine müracaat. 

• ıtı yaoında, lise mezunu bir genç. 
tahaill lle mütenaıılp bır 1§ aramakta 
dır. Be,tkta"ta Çırağıın caddesinde 13 
numarada Satder Hraza. mUI'1loaat. 

• 2• yqmda, t.t.anbul~ til 
kanın elektrik tamir ıoıertııd' 
bir genç. herhang1 bir 1ıl 
hergflıı muntazaman G pat 

(Ayal) renwne mUr&ca&t.~ 
~ ~ ya,mda, aakerıtkle 

ouyan, ortamektebJn lld11cf t/I. 
kadar okumuş. eski yaD1S 
daktilo yazan Ulr bay 11 a 
(C.U. 832) re.m%lne mura~ 

• El yazm gtlzel, llae OS 
genç, tüccar, mUtıeahhit, 111 
gl1n çalışmak tızere lf 
Ayda asgart 33 Ura D• 
(S.U.A )remzıno mQracaat. 

• AUevt vaziyeU dol~ 
teslne devam edemlyen bir 
11. genç, I§ aramaktadır. Set ıt 
ZJ J§lCıi yapar, dera vctetıll • 
ban) remzlne mUracaat. 

• Çall§kan genç b1r baYaıı 
kimyabane, yazıhane, nıu 

terzihane ve bunlara m~ 
seselerde acele ve ciddt blf 
(Haçka • Tef) remzloe ısı 

• Eııkl ve yeni h&rfjeri -1 
yazar ve blru da d&ktll~ 
bayan, mllnaslp bir ff 
A . K.) remztM mUracaat. 

'1- İatanbul tlniverııltul !! 
sinde okuyan blr ıenç. (U>'"' 

vermektedir. ( •. A. Fell) 

- lvan bu memlekette bu. 
lunan köpeklerin en güzeli• 
dir. Ailemiz eskidenberi iyı 
köpek beslemeye meraklıdır. 

Bundan sonra köpeğin ve 
kendisinin ecdadı hakkında 
uzun uzadıya izahat verdi. 
Bizim de nereli olduğumuzu 
öğrenmek istedi. Ohyolu ol· 
duğumuzu öğrenince yüzü 
buruıtu, zira bu kadının na. 
zarında lngiliz muhaciri ol• 
mıyan bütün Amerikalılar 
Rivu~ ak~siyle beş para et· 
m.:zdi. Bizim kim olduğumu. 
zu öğrendikten sonra evdeki 
eşyanın iyi mu haf aza edil· 
meıi için bir sürü tenbihler 

karar. verdim .. ~ale.ri!e ka • nuza gitmedi mi? 
dar gılmek hızım ıçm çok _ ihtiyar köstebeğin nesi 
sıkıntılı oldu. Çok _ağır olan hoşuma g:'..sin ! kibirinden, 
misters Kote~n.~ş bır has.tona öğ~n:r.esinden başka bir §C _ 

dayanarak yuruy~rd~, .~ır .!:? yi yokki. Zenginliğine rağ • 

:,. Lise talebcel blr genç; öğleden 

ıonra, herhangi bir müessesede çalr:. 
mak ıırtemektedlr. !stenlnıe pazar ve 
cumartesi günleri de çalışabilir. 

lMubtarattln> remzlno mftracaat. 

• Kadm terzih:u:ıoainde ça1I§mak 
üzere, kadm elblszlerl dikişine vlkıt 

veya müstait ba.yanlat' aranmakta • 
dIT. btekttlerln. tercümelhallert ve 
sarllı adrealer'.nl havi mektuplarmı 

Şi§ll, Osmanbey, Rumeli caddesi 69w% mUracaat. eıifl1ı 
de sa.ttet Kobaka müracaat. -V- Llae mezunu ve uk 

ııo Lfacnin ten kolundan pek iyi de otouyan bir ıenç, ehven tıl' 
rece ile mezun olmug, olgunluk imtl 1§ aramaktadır. (İyi ark~) 

Iuna Annabella gırmışu. l""o- 1 kA d E · · • · l k men tama ı ar a. · vıne gı pek te sessızce on ara ar a • . h .. ·· 
d l k d. d Iht' k r.?n para hır da a guneş yu. 
aş ı e ıyor u. ıyar a. .. .. .. l"b 

d 
.. N k .. . ı zu gormuyor ga ı a. 

'i- Bir genç, ortamektep UçUnct: 
sınıtm riyaziye, tızlk, ktmya dıırsle. 
rtuı almak istiyor. Ders verecek olan 
Bcyazıta yakın olmaSI tercih olunur. 
(N. llaskcll )remzine müracaat. 

hanını verml§, askerlikle alA.k~ ol • müracaat. ~ 
mcyan, çeı~kan, dürüst bir genç, çok • Yükaek lktlat ve ~ 
ehven ücroUe çalışmak üıere iş ara. blnde okuyan blr genç, 0 fi 
rnaktadu-. (1.K.E.) remzine müracaat. beleriıle cebir .hendue, f~ 

coğrafya dersleri vermek 

de bulundu. 
- Eğer eıyada uf ak bir a. 

rıza olursa size tazmin ettiri• 
rım. 

Kızardım, Jak da canı ıı· 
kıldığını gizlemedi. Lora ara 
ya girdi: 

- Mister Storm aana'ı:kaı 
dır, bu itibarla güzel mobil· 
yalarınıza dikkatli bakaca " 

ına gore e•ıyor muzesıne A b 11 1 b ı 
layık olan bu tabloların he • d - ,nna e ayı nası u : 

. . . l k t unuz. yeh umumıyesı ço < ıymc • (Dl!'tJ"Dmı vıır> 
sizdi. l~lerinde tablo dene • 

c~k yalnız_ ~~r~aç tane vardı. r . -• .•. 
Bır peyzaj onumle durdum ~ . 
ve dr.ha iyi g5rmek için bir • · 
adım geri çekildim. ihtiyar • 
kadın beni olduğum yerde 10.11.1941 
durdurdu: 

19.45 Ebedi Şef AtatUrkün ölUmUnün 
- Allah aşkına kımıldan· nı;uncU yıidönilmU münascbctlle, Mtııl 

mayınız misters Storm. Şef tsmct lnönUniln o gün bu bUyUk 
Gayriihtiyari kımsJdamı§ " acı dolay1ııUe Büyük Tlirlt Milletine 

tım. Canı sıkılnn ihti:;.:ır ka. yaptı~ı beyanatın okunması. 19.:SO 
dın bastonunun ucuyla yere Aziz Ata'mızın yaptığı hitabek1rden 

' bnzılıırının kendi seslcrile nerJri, 20.Hi 
hızlı hızlı vu~du: . . lııtlkl~l Marııı: ve sut 22.30 a kadar 

- Her şeyı berbat ettmız. kıı.panııı. 22.aa Ajaruı haberleri, 22.ıso 
- Ne demek istiyorsu • Yarml<l program ve ı..stıktAl marııı. 

~ Türkçe ve transızca bilen bir ka. 
ilrn, ehven bir fiyatla, •ıntfmda zay:ıf 
olan, ve der.ıılerlni yalnız: htızn;ıa.ınıı.\t 

lı;in mll§kUIA.t çeken talebeye yardım 
etmek istemektedir. Beyoğlu Tarlaba. 
~ı Turan aokak No. 42 de B:ıy:ın 

(N.N.)e müracaat. 
~ T8§ralı bir genç, ünlvcrs:teye ıle. 

vam edebilmek için Türk veya e<:nebl 
bir aile yanında pansiyon ara.makta. 
dır. Beyoğlu bOyUk Bayram aokak N. 

2 de TacetUne acele müracaat. 
• On &ekiz yaşında, ortamektep me 

zunu, daktilo bilen, mubasebeden an. 
Jıyan bir genç; reaml veya hususi 
mUeıısesclerln birinde l§ aramaktadır. 

(Şans) rem7.1ne müracaat. 
• OrtamektP.bin 8 inci emıfına ka• 

dar okumu, bir genç, tlcarethanE". 
terin birinde ayak 1.§leri yapın.ak is 

• Fen derslerinde ö#retmcnlik yap 
111 ınış, tUccrUbell ve yaz;ıaı güzel blr dir. <(Bankayı remzine t.e 

Univerelte talebe.s1, pek ehven fiyatla :t- Bir &ene ort&mektep ıı,ıJ 
ort.ıı. n Uee talebcılorin.e dera vermek • ce.llğı yapmI§, yükaek__t• 11' 
tedlr. {0.Ş.P. 866) r.ınzlHe pıüracaat. btr genç, tızik, kimya, t.aDl 

• Muhabere ve dosya tasnifi, mu. vermek tıtemektedlr. ()( 
naberat latatlatlk gt.bl, tlcar1 bilgilere 
vA. krl, ttca ret ll.ilc8in in son ımııimda 
okuyan bir genç, H ten 17 ye kadar 
İl aramaktadır. (K.T.K.3) remzine 
müracaat. 

• Franmz lisesinden mezun, bir 
yüksek mUhendls mektebi talebeBI, 
lise talebelerine tranau.ca, riyaziye, 
fizik, kimya derıılert vermektedir. 

llıfühendts okul lmtlhanlann& mte. 
matlk blr şeklide ha.zırlar. (Y.lııl.71) 

inşaat . 1'78 Sabih) adresine müraca.. 
at. 

• 19 yaşında, olgunluk imtlhanm1 
vermlıı. bir genı; i!J aramaktadır. (Sat) 

ı·emzine müracaat. 
ğından emin olabilirsiniz ............................. ..., ...................................................................................................... ~ 
Ressamlar güzel şeyleri ae • 
\'erler. 

Miıtera Kotesnaş: 
Hika9t; 

- Benimde dedi, kıymetli._ __ _ 
ikiz kardeş süvariler 

Yazan: 
Alman HlkAyecllerinden 

KARL TİYMİG 

tablolardan mürekkep bir ko Askerin bindiği yorgun at, susa· - Evet. t.o.st.nmam öyle .. Fakat, - Olan oey! Olan.. Hayır, hiçbir tirildiKi · barakaların alça.cık, uza • 
lekaiyonum var. mış htılde baeını uza.t.mıı;. üzerine kim bizimle beraberdi. onu da h& ıeY ha.tı:rlaımyorum, Biz o zaman YIP ~den siluetleri. aıralandı. Hep 

Jak takdir etti: akşamın peçeleri inen ge!Üij ırma-- tırhyor musun? bir m&Yhan~ydir .. Kadeh tokWj- ıri de ka.ranl:k içeriSne gömilldiller, 
_ Ne kadar güzel. ğın berrak suyunu iştahla fosurda - Biz:imle beraber mi? El.bet tuıııyorduk. sade bar:ıka.lardan birinin iki pen.. 
Jak takdir etti: tıyordu. Süvnrisi, hayvan-:nı dur • te; §imdi iyice hatırlıyorum. Sen. - Evet. eonra ~ üç ya teresi a.ydmlıktı. gelenlere uzaktan 

durdu. Sırtmda tunçtan dökül.nüş ikiz kardeşim Ha.na ve beri. .. Hana, tak bulıma.n mütterdt bir odada sanki ikaz ve ihta.r edici ba.krşlarla 
ihtiyar kadın kocama şüp• gı'bi oturuyordu. Bir duvarı andı • tam ~di, saat sekime idn.1i ola,.. yattık. Ben, als iki kardctin orta.. karşıdan bakan iki pencere .. Teh 

heli baktı, sonra bize kolek • rara.k, solgun semaya yükselen ko- rak evin yolunu tutmue olsa ce .. ımıdaki yaıt&kıtaydım, Geceleyin dit gi.zll bakışlarla ... 
ıiyonunu göstermek is\:edi. yu ormanlara doğru bakryordu. rek ! ~ b1rdenh1N Uı'kerett aıçraı. O a.ra!*, Hanem kardeti, bağır. 
Bu daveti yeni kabul etmiştı Ga.rp tarafındaki bulut kütlesi ar- Ve gözlerini, düşünceli bir hal- dmı, seni betin, benz:tn at.mış. ü- <h~ 
ki umulmadık bir hadise sö• kasrnda, daha kızıllık vardı, asker de, önüne dikti : zerime eğilmiş scçeledim, acayip _Arkada§. bir aey igrtmedin 

orada sema.ya geçilmek üzere bi:- _ Sa.ruı. bir şey söyliyeykn. Bu, tesirli, içe f§ler bir sesle "a.rka.da.ş"' mi? 
zümüzü kesti: kn.pr ~ıla.ca.km.ış gibi geldi. O de • bende öylo bir hal ki... Bunu ben- .ıtyorduıı, ''. •. Tam bir eene BOıll'a bu 

Dış kapmm çıngırağı ça • rece tahayyüllere dalmıştı ki, diz,. den h~ke. kinuıe bilmiyor. Ba.za.n gtln ben öle<:eğtın!., - Ha.yır. ne rl1i bir şey? 
lındı ve misters Kotesnaş a.. gin ellerinden ka:;dı ve kendisi gi· öyle anlar oluyor ki, kendimi garip - Fena. bir rilya görmUş olaca. - Ben iyice duydum; H&llll, be· 
cele ile duvardaki saate bak- bi, hayvanını suya yanaşt.a'mlş oları bir vaziyette hiaeediyorum,_ Adeta ğmı, her halde... n1 çağırıyormuş gibi bir ees .. 

yanında.ki ar'ka.daşrnı büsblit.iln u • kendim, vücudumu terlcedfyorum, - llllmklln, fa.kat, va.ziyetln pek - Nasıl olur, o, kaç aaa.ttir yol 
tı. • · nuttu. Askerlerden biri, ruhu ~ ıideta yabancı bir kuvvet, beni baa dikkat uyanduic.ıydt ve tesiri kal ahna.Jttadn" .. Mcml•te doğru. 

- Beni mazur gönnenızı bodilmiş halde semayı seyrede:nken, krda tutuyor, tamamiyle böyle bir bande yer etti; hem o kadar ki, bu Ahırlardan atlarm ~ kit • 
rica ederim. Tabloları başka diğerinin uçkun yüzü, a.krep ve yel· duygu. .. Bir a.n tam.amirle böyle nanla beraber, 80IU"& öte yana. dö- nemeleri a.ksetti ve tam kendileri 
bir gün görürsünüz. Şimdı kovruıı akşamın sekizini göstere!l i~te: ve bu gibi hallere uğradım ııerek, bemcncec:k tekrar uyudum. nin yatıp kalkbklan baraka önüne 
bir misafir bekliyorum. saati üzerine eğildi, mı, dııima, bütün varlığnnr, karde HattA ihtimal hiç uyanm&m?Ştm bl· va.muşlardı ki, kapı a.;ıldı, fu;Un.cft 

Bu kadar kalabalıktan ca• Beygirler, içtiler, kana kana iç.· f;imi hatırlay1ş kaplıyor. O zaman le! Öyle veya. böyle; bu hldiae be- bir asker, onlara doğru tıeğlrtti. 

kıl h • tiler, yorgun gövdeleri mla.k.lı1ctan kaı"Rmıda onu görilyonım. Tamanıiy nim bir türlü aklımdan çtkmadı. Gelen Ud süvarinin yüzlerine hu • 
nım aı mıftı, emen yerım- taze ya.şa)'L; sevinci masset ti ve le, yüzü de benim yüzüm. Sanki - Ne fYi yUreldJsin, demek bU- zursuzlukla bakanı.lr, tereddütle 
den kalktım. Aynı dakikada suyu içeriye derin derin çekerek ben, oyum. I..8.kin IAhzada bu aca • tUn sene bu rüya lAJcmlım dolayı en uygun kelimeleri a.radr, ..ıra 
koridordan alaylı bir ses bi• içiyordu. Derken sonsuz uzaklıktan yip ihtisas, beni tedcrar blraJc:yor !file benim için kendini üzdün? Hal· şöyle dedi: 
ze kadar geldi: bir s:ı.at kulesj,nin hafif tonla. çın - ve ben yine kendimim. bukl benim buJldan biç haberim yok _ Ka.rd61in, &rbdq, Hıuıe öğ· Alclmna: _..,,. lı 

_ Lüella bu kadar mera • hyan vuruşları, sakin arazi üzerin- - Bu, mütJı.iş bir hal olsa gere4c. tu, büsbUrtün utııVtmuştum, leden sonra bir keşfe çlkaralt a.k • Afatıda ttmbılert ~ 
sime nedrn lüzum görüyor " <le akisler dağrttı. Ye.vll.f!l. yavaş, bi ıırkn.da.ş! Beygirler, doy881Ya su içm.işleJ1o şama doğru mutat üzere geriye dön kuyuculanmıun . --.--_..

sunuz? Mademki tabloların ribiri aMn.:I sıra vuruşlar .. ve elin· - Hayır, bu his, hiç de mtlthiş di, zeki ba.k.ışlı bqlanm kaldırdılar, dil. Anca.k o Birada sana bir iş ha - ~ktuplan ~-
de saat tutnn asker, rahat bir ::c- değil .. HattA diyebilirim ki, beni parıl panl yelelerini Billteled:iler ve vale edilmişti; kardeffn o işi de lan dalall) laersDn ~ • 

asılı bulunduğu galeriyi gör. fes aldı: oldukça mesut edici .. Ben o ha.ldey 'imdi fiti asker, yavaş yürüyüşle kendisi yapımalc 07.ere acele giUJ. lrada&o "..aı 11 c1ea _.-
mek istiyorsunuz, ben de si· - Ha.mdolsun! ken, hemen hemen iki kere doğmu §iınal istilamıctme yollandılar, <fi- - Ey, şimdi! lan. ,,.,.,, 
zinle beraber gelirim. Diğeri, daldığı tahayyüllerden r.um hifmindeyi:m. İki kat ya.şamaJd kenler bllrUmtış yoldan orduglha - Demin haber geldi. Maktul (H.lıf.Z. 19) <Belld9) ,1.tt. 

Cirkaç saniye sonra ilk de. siHdndi: Fakat, sen demin bir şey söylemek doğru yoll&rm& devanı ettiler. Çok düşmüş... (H. 99) ctnceı 27) oıs'' 
fa olarak Annabella Bayne - Neden hamdolsun, diyorsun? istiyordun! geçmeden, vadi, genişledi, Dd sUva- - Bir sene aonra buglln •• De (Uç Arkadaflar> (12 s ~ 

ı k 1 1 - Sen unutm1L=un anlaşılana~ Dig~eri, ""-y öte ,,.na ~virdi. ri, aemlz, Mduız aruiden, gı'tgid~ met, ölecek olan O'"""•! (Kibar E.) (M.T.V.) ·•' i e arJ:ı aır.tım. nce esıner, ~ ._..... J- <T-- s. > ~ ~ kadn.ş! Bundan bir sene evvel ay- Uygun kelimeler bula.madığmdan da.ha ziyade genişliyen ova.dan, tnıa Han.ala beraber gelen arlr:adaşı, (Y. Akml (Harika) ( 
419

, 
çok canlı bir kadındı. Otuz nı saatte olan şey var. cevap vermeği geciktirdi: gidişle geçti. yuıkarılarmd:ı. geeenln boğuk seaıe böyle diyerek yere ağ r (Ar. so l(Nartn) rsereD 
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tayyörü içerisine sıkışmış vü· Neydi olan şey? Biz o zaman Rus gece .. Bwıdan bir sene evvel tarn Sonra., önlerinde gece karanlığın ra ahıra girdi. Tcşviklye caddesi ııtı-1 dl> 
cudu, manalı çehresi, çok bo hududunda değil miydik? şu saatte nıe ol~tu? da gölgeler gibi, btalamım bir~ KABI, TiYMtG apa.rtımanm birinci t<aısı;_, ~6 
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