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1 O SO!lt'TEŞIUN biz.im tarlhlnılı. 
de ebediyet-O karıpu bir ta. 

rfbtjr. O, tak\ lııı glioleri araı;uıdun 

U..)rılmı:t bizim milli matem günllmliz 
olmuııtur. Mu.stnfıı hemall, bir fikir 
ı;l temi ile memleketi .) cnlden yara. 
tu.ıı adaıw o gUn kaybettik, O, bugUn 
bizim dünyamızdan uzııkıa§tı, kalbi 
ourdu, gözleri mıı\f ışıklıınnı kaybet. 
ti. gÜDtl3 bir daim ODUD yiızUoU olqa. 

nıadL DUnyanm en bü.)1lk hareketle. 
J ine ııulı bir lun vazlfesı gür<'D be. 
deni ebedi sUkfl.oa kaVUDtU. 

O en güzeljmlz, en 1)1mfz ve en 
gcm:lmlzdl. En gilzell, en iyiyi, en 
t:rnclnl ka.) bedı.ı.n bir camıanm göz,. 
Yaşı dokmıısl, kıılblerinl sözyatı ile 
entme51, onun hatırası ı&rkasından 

ıuntem tutması kadar beteri bir lıa... 

re ket olabilir mi 1 
Onun ıcın tJık\jmden bir teamet 

glinu gibi fırlayan 10 sonteırin eli. 
ll nü biz her zaman gözyaşı Ue açıp, 
&;oz.)ıışı ııe knpıyacnğız. 

M:utde ini kaybettiğimiz Mustafa 
llrmııı tcın goz)aşı döınek insan nı.. 

lııınun ihtiyacıdır. Bu matem c-tıu.11. 

ııtın ıo.luğu lclnde büyük blr teselli. 
ınız \'ardır. Bu teselli O'nun bir fikir, 
bir hfıı ve bir ıilstem halinde nıhlan,. 
lllız<b .) aşamuı, yeni neııtllerlu kal. 
hinde l\lu.stafa Keınallerln filfaltınme. 
te ba~l:ımıs olmıısıdır. 

fmıtııfa Kenıııl nedir f 
O bir ;)aratma lrudrett, bir milleti 

lı;tikl ı da\'llSJ uğrunda bir nokta et. 
rafında toplanma ve olr milletin rtılıu 
ııu )cpyenı bir nizama göre ı~eme ener 
JlstdJr. lnustufa Kemal bu mwıadll 
lıer :z.ıı.man yanımu:dadır. Yazı yazar. 
l<en, kitap okurken, gezinirken, ay. 
•ıa)a bakarken, dli,ünlirken, t;a.sav. 

\'Urları §Cklllendir:me.ll lllttırken, ma • 
lly{ tahlil ederken, J.ıale ve istikbale 
tahsi:>et verirken dalma Muııtafa Ke. 
lllıı.J bizimle beraberdir. Biz ODUD •11. 
ıuıe, ııllzWe saf bir fikir, ve tefek. 
lıUr nizamı olııu varlığından uzak de. 
illlz. O'nun görUş tanı bir millet 
tnlstığl, bfr vatan taaavvafo halinde 
l'Ublara hAkimdlr. Mustafa Kemalıılz, 
l\emaııst bir dllnya tasavvur edileme.. 
l\ttı gibi, TUrk milletinden ayn bir 
){eınaı de hıı.tırla.nmasr :mütkül bir 
haktknlt)r. Esasen birbirine :mezcol. 
ltıuş olan bu iki vakıa tlmdl tek ba. 

kik ttlr. 
lttuııtafa Kemal millette. ,elminl 

Ctııe mlllete döndü . .Millet -.tıarın. 
dan çıkmıştı, millet 11:1.fl~ bir ruh, 
bir fikir, bir bls olarak IDökal etti. 
'l'a.,ı)a.n, ya5ıyacak olan, ebedi olan 
~Uııtrıfa Kemal budur. Buna ~ı 
htr yandan ebedı ıtül<raıı!a batllYIZ. 

Mtllet olarak yaşamak kuclretlni 
Ondan aldık.Ya5ıırken tstıkball teldi. 
lelldirmek, istikbalin bendeeMtnı 
tayın, ancak onun ölçUııUne gö!'e olu. 

~0r. Bir mantık nlzann olarak kafa. 
larıınızda., mllletın kafal!mda taııı. 
>ar. 

l'Urk mllletl keudJ!llDe buusl l'Ö· 
~11 getlreıı, ve mllstaktl yqama 
,..klı kazandıran lnııanm ölllmll kar. 
''•ıııııa matem tutuyor. Fakat mate. 
ltıbıin teaeınsı do ruhundadır, O'nun 
Hru,uno sadık kalmak, mllli birlltf 
kotuınaktır. .... 

ÔZOR D!LERtZ: - DUnktı bat. 
~lkıılenln ilk aatırmda e.'lef edllecek 
tr Yanlı§lık kaldığını basıldıktan 

'<>ııra görcl!lk. 
lı 'l'Elahih provMmda doğru olan bu 
it euıne 8:ltn'ID öteki yanlışlarını ma. 
ine ile tashih ederken yanlı§ 'dizil. 

ırı· 
~ 11 Ve bu kabil yanlı§lnrm tekerrlir 
trıln:ıeıneaı lçln icap eden tedbir aun. 

1 tır, Ô7. lr dileriz. 

OIUmOnOn dOrdiincO yılı mOnasebetiyle 

Bugün bütün yurtta Ebedi 
Şefin aziz hdtırası anıldı 

Onan için 
ne diyorlar 'l 

Atatlrkln 
basustyetlerl 

- nillmezdl. Ant bir kararla otomobil-
den indik, taş oeken arabaları dur
durdu ve birisine bindik; .ırnba.:1 

fle neşeli bir muhavereye koyulı\,ı 
Cilmhurtyet gazetesinde, Dr. A· ve bit sulan geç.ınlşllk. Arkoda ko

fet İnan, ''Büyuk Atatürk'ün husu- ıanlar bunu taklid ettiler." 
siyetleri., başlıklı yazısında şöy'c 

diyor: 
''Alatürkün bütfin fotoğrarlarını 

görenler, onun hnkiın çehresinin 
ifadesinde daima bır sertlik, sıır 
kaşlarının örttii~ü gözlerinde de
rin bir bakış bulurlar. Alnı düşü l· 

celi \'e çatıktır. Gülen rcsınıııi 
görmek ender bir hfıdiscdır. H ıı· 
buki bütün Atati!rkiı yakından ta
nıynnlar bilirler ki Alatıirkiin hu 
sert ifadesi yanında ll!!Ş'"'i lıir k.ı 
rakleıi Yardır. 

"- Neşesi olmıyan insanlardan 
iki surelle şiiphe edilir, deı·di. Y:ı 
lıastodır, ve ynhut o insanın lıaş:..<ı

lnrına bilılirm<'k i~temedi~i bir ku· 
runtıısıı. bir derdi \'ardır." 

Atatürk bilhassa s"rahaUerlndı· 
çok neşeli bir in'ian ohıı du. Oır 
seferinde lçele ı;ıidılmişli. \·ila~ c' 
merkeıinrleki resmi ziy:ın•tlenl:-rı 

sonra çiftliğe gidilmek için büy ılk 

bir kafile halinde yola cıkılınışlı. 
ncrahc r lııılunonlar \'nsıf Çınıır, 

Recl'lı Peker ve daha hir çok art.;ı. 
ılnslnrı . Asıl çiftlik 'olunu yupıl

makl:ı hıılduk. nı:ıtnklık1:ır içındc 1)

t..ımohillc il<'rlt'ınck imk:ını yo!-tıı. 
Bıı vaıiyet kıırşısınrln hrrke'iin tu
bil ol:ırak diişünıliiğii "ŞC'V, dönmek
ti. Jlıılhııki AlaUirk için h0ılcf ııı

ayyiin "" ikten sonra o volrl ,ın rlö-

Atatlrk'tln anası 
ve laöntl 

"Yatnn" da Cevat Abbas Gilr<'r 
"Alklürkün Anası ,.e lnönü" başlık 
lı yazısınıla şunlan anlatıyor: 

"l\llitareke silnlerinde; bıı.;ün tn 
kılCıp !llüzesi adını taşıyan Şişlide).. 

Ataliirk evinin kapısı: hı:ıkikt vaLn 
scvcrlere acık oldıığıı gibi: akidele 
ri zayıf veya hedef ve maksJtlnrını 
ncı~a koyamıyacak kadnr karanlı~ 

adamlara da açıktı. 
Mütar~kenin ağır ncılarin geçen 

giinlcrinıle; asıl Türk cevherin .n 
kiikremiş vasfına bihakkın lfıyıl; 

ol:ın Atatürkfı J:Örenler: ne kıraı 

Ye miznçta o1url:ırsa ohıınlıır mil· 
il endişelerle ı<;tırap için<le çırJ•l· 

nan kalp ve dlm:ı~lıırının cr,;ef' 
te<lavl edllcr<'klcrini içten rtııyarl ıı 
kurtuluş fımillcrinl h:ıklkııtlenmi ~ 

gibi ızörerck e~'iiz hiiviik knhrom " 
nın hımınından ayrıhrl:ırdı. 

Her tarafı karanlık görerek ııi · 
bir ümit heslenıe<lcn. ve yıılnız rr.r 
r:ık ıkınt1sına kııpılarak Rclcni• ı 
Jo;e, nwtınlıkl:ırıı ka\'u5:ırıık cık u 
J:iılerlcrdi, fnsıınlorı ay:lon '"C"' 
fena m:ıkı.ııtlar \'Olunıı tııtmnş o 

CArltnın "l"'fo 4 "1ltun li te) 

Atatürk 
diyor ki: 

BlltUn dünyanın milletı,.r·. 
ni tanırım ve bu muarefem 
harp snhnlıı.rmda olmustur, 
ateŞ altında olmuştur, i\lii.u 
karşısında olmuı;tur, yemin 
ile temin ederim ki, bizim 
milletimizin lnıwei mııne\'İ• 
yesj bütün milletlerin kuv
vei mnne,i'y("sinin pek çok 
fevkindt>dir. 

üniversitede ve 
halkevlerinde 

ihtif ai.ler yapıldı 
AtatUrkUn ö!UmUnUn dördUncU 

yıldönUmU mllnasebetile bugUn yur. 
dun her yanında ve şehrimizde büyUk 
ihtifaller yapılml§tır. Bu ihUtallerı 
ıııraalle yazıyoruz. 

RADYODA.: 

- At.ati.iri.ün hayatını •ifün rfa
kikala.nııda da takip cttir.1. noı. 
mabahçe sa.r:ıynun §MCtn c'l)!u s:ı. 

lonlanndan uzakta, kiıçük bir oda. 
da mlitevau bir karyola ii~rinde 
onun ölllmle mücadele ettiğini ele 
gördüm. Hazin ve karınıl:L."DSZ l 

AtatUrkUn ölUmü münaaebetile kibcti bildiğimiz için bir muı-i%e 
radyo, bugün mUzik neşriyatı yap - bekliyorduk, LAkin o Jıir bir U· 
mamıştır. Sabah ne§riyatmda, •Pike", man ölümti k&bol etmcm~'!tir. 
bu acı günün dönUm yılı olduğunu CUmhuriyeb"n 16 ncı yı:'1öntt • 
blldlnnl11, ve lıılilll Şefin Ttlrk mille • mttnde Ankıtrada bulnnmnk ann. 
ti.De yaptığı beyanatı okumuştur. ıunu izhar etmi,lerdi. O gccey; 

Spıker, sa.at 9,0li te dinleyJciler! büyük dalgmhklarla gcÇirdiler \'e 
tazim aUkfltuna davet etm.!Jtir. Bun. 0 ıteceden 11 gün ıonra ma,·i ~öz
da.ıı sonra İ.ltikl!l martı çalmDUf ve lerini ebediyyen hayata yamda-
aab&h n8frlyatı aona ermlşttr. tar." 
öğle neırlyatında da yalnız 1Btlkal Bundan 80ra hab)l. büyi\k Ato-

mar11 çalm.m11 ve ajan. baberıerln - nm ölümden aala knrkmBdıJmı, 
den •onra kapaıı01Jftır. hattl 6111mU dllştlmncdiğjni, ha 

Akp.m nep1yatmda lM aj&ıı.I ba. haliyle hekimlife de :"'n<lknr 
berleri okunacak radyo gazetuınden «!enler verdiğini, hıuıta dö~'indc 
llOlU'8 saat 20,llS de İnönUnün ° acı bile millet i~lerile yalmnlan allka 
günde yaptığı beyanat oltunaca.k ve dar olduğunu s3yliyel'i!1' Fbecft 
20.20 de Asi:ı: .Atamızm cUmh\lrU'eUn Şefin büstlerine dolra dönmtt, Yr 
onuncu yılında mill•timlM yaptıfı tiJyle demi,tir: 
hltabe kendi ııealerile tekrarla.nac&lt. _Atam! Müsaade et dt: ~mdl 
tır. Ajaıa haberlerinden eonra 'bil • telrrar manevt huzurunda •b1e • 
&11nkU netrlyata .on nrllecektlr. yiJn. Sen iDıammı dar p<'lib'ka 

RALKEVLERtNDlll 

Saat dokuzda Eminönü Ha!b_ 
vinin Tem<ıil oıalonu tıklmı tıklnn 
dolmu~tu. Kadın erkek ;eni~ halk 
kütles~nden ba,ka. genı;li~in. vi. 
liyt-l. belediye ve parti erklnınm 
salonu doldurduğu görlilUyordu. 

İhtifale iştirak edt-n?er :ırasm. 
da İ'ttanbul Vali ve belediyt> rn~si 
doktor LOtfi Kırdar, mna,·in' Ah 
met Kıık, f<ıtnnbul mıntalı:Hı ba!ltn 
birliği reisi llıı.kkı Tarik t'!ll, ön ııı. 
raki yerlerini iş~al etmişlerdı'. Şan. 
lı Tlirk bayrnklarile bezenmi' ~atı. 
neye Ebedi Şefin bir 1'U~tleri, ikon-
mu,tu. 

Saat dokuzu ~ g~e· F.m;nönü 
kaza'tı parti idare heyetinılen A· 
tıf Ödtll kttl"5tlye gelerek h!U7tl· 
nu Ebedi Ş;!fin hat11'ııı.9ma hlitm~ 
ten beş dakika slikUta da'·~t f't_ 
mi,tir. 

ihtiram sUkütundan sonrn pro 
fesör Operntör Mi'm Kemal Üke 
kUrsüye gelerek Ebcıli 5<'f ha 
yattay'ken birı;:ok defalar ,snmıla 
hnlunduğ.:ı g!bi en hazin :m 1ard:ı 
da yanmd:ı bulunmak, onıı bi:zmcl 
etmek bahtiyarlığını tattıirını sliy
lemi' ve kıc;aca demiıstir ki: 

doktrinlerinden değı1, ~un 
kemend takdan bi'r milletin pnb 
tarı'b yapraklarmdan aldm. t.ımit-
8İr ~tenle Umitsizliklere rue~'a 
le oldun ve yü~ bir miUr.ti, ~!9-
retten kDl'tardm, Bunun İ!:ln ııa. 
trran, millet k&lbinde yq:unakt&
drr ve ebedı)-yen yllfrvncaktn. 
Prof~ör Mim Kemalden ıııonra 

Bayan Meliha Avni, Atatftrkün a. 
lümtlntin akıı.binde Rei!llicümburhl
ğa ~ilen DUytik Milli Şefimiz ve 
Onun siltıh ve ideal arkad11'1' İs 
met lnönUnUn mitıete bey,.r.:ma • 
n:elcrini okumuştur. 

Bundan scnra buradaki ihtif.;' 
le ııon verilerek hep birlik~e Saray 
bumuna gidilmi'I ve Ebedi Abıttır 
lı:iin burad:ı.ki heykellerin~ ('elonk 
ler konmu,tur. 

BEYOGLU RALKEvtNDE 

Beyoğlu halkevindeki ihtifale de aa. 
at tam 9,0li de beş dl\kjkalık bir aay. 
gı susmasUe b:ı.şlandı. Doçent Recai 
Okkandan AtatUrkUn hayatı. memle. 
kete hJzmctlerl Ye knhra.ma.nlıkları 
hakkında blr konternns verdi. Bunu 
müteakip Taksime gidilerek Abideye 
çelenk kondu. 

( A rkıt"ı sayfa % Stttun 1 c1e) 
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Atatürk'ü anarken 
Susuyoruz! Şlmdj_ her zerremlz O. 

nun hatır~mı damla damla içiyor, 
bUtUn nıhumuz}a Onu anıyoruz. 

Dört yıl evvel bogUıı, Atamrz, 
bir göz yaşı ve hıçkırrk tutanı içinde 
ebediyete doğru aramızdan ihtişam. 

ıa ayrılırken kalblerlmlzde blssettlğL 
:miz ateş, !!U anda gene bn.ğrmuzı ya_ 
kıyor, 

·ngilizler 
Sollumdaki mihver artçılariyle 1 

muharebeye tutuştular 

, Şihıali Afrikadaki harekat 

Oran şehri de bu 
sabıJh işgaJ edildi 

Amiral Darlan ~ir it.üştü 
Maraş.al Pete.n başkumandanhğı üzerine aldı 

Susuyoruz! Şimdi yaşla bulanan 
g6zlerjml.z, Onu bUtlln canlılığı ~ 

sıcaklığı 1ıe görUyor. 
Tarihe milyonların göz ya~lle yazı_ 

ıacak olan o muhteşem kara gUnU 
tekrar yaşıyoruz: 

BJtlln dünyanın, 6nUnde lklldiğl 

cesim tabut, bir ölUyU taşımıyordu. 
ÇUnkU bu ta butta duran bir kalb ye. 
rinc, o:ı sekiz mllyon TllrkUn kalbi 
çarpıyordu. 

Tabut, ik; yanı sevgi ile dolu gö_ 
nUI yolundan geçerek on !!ekiz milyo_ 
nun kalbine gidiyordu ... O gUn, bU -
tlln dUnya, yo.nyana, omuz omuza ilk 
d"'fa yllrUdıl, •• 

BUyUk ö!U her ırkın ev!ltdmı arka. 
sındo.n akan jnso.n selinde blrl~tlr • 
mlştf ..• Onun yattığı mübarek top • 
rak, işte bunun !çın, bugUn dUnya 
cehenneminin bir cennet kl:lses!dlr. 

ÖlUmUnUn yıldBnUmU olan bu gUn. 
de, Onu gözlcrjmlzle aramadık, çUn. 
kü artık O aranuzd:ı. ya~ıyor. 

Kahire, 10 (A.A.) - Resmi: 
MUtteflk kuvvetler Sollum ve Sldi 

Bo.rranjdckı dUşmıın ardçılarıle mu • 
harebeye tutuıımuşıardır. 

Londrn, 10 (A.A,) - Ağır ve or. 
ta bUyUk1Uktekl mUtteflk bomba u. 
ça.ltları, Muıır • Libya hududu Ustun. 
deki geçitlere yeniden taarruz etmiş. 
lerdlr. Sanıldığı.na göre, lial!aya • 
Sollurn geçJdlerinin bulunduğu yol 
kısmen tahrip olunmuıtıır. Bu çevre.. 
de bulunan mihver taşıtları yeniden 
§lddctlj hava akınlarına maruz bıra. 

kılmıştır. Pilotlar, bu çevrede, daha 
lhUyaUa dağrtılmııı taşıtlara re.ala • 
mışlardır. Bjrçok yangınlar çıkarıl _ 
mış ve intllaklar vuk'ıbulmuştur. MUt 
tetik uçakları ltıs~ irtifadan bir çok 
dıl§man taşıtlarını mi!rnlyöz ateşine 
tutmu;,lardır. 

,. J'alıirc, 10 ( A.A.> - sekizinri 
ordu nczdindeki Unitcd Pres mu 
habiri r.orel sel gibi yn~nn yağmur 
lnrın çöliin batısında Daha çe\'re • 
sini san, kızıl mu:ızz:ım bir ç:ımıır 

bala~ı haline getirdi{;ini, huna ra~
men, sekizinci ordunun diln ~eee 
Alınan süvarilerinin bir müddet da 
ha mukavomet için tutunmağa ve 
kendilerini fetla elme~I göze alma• 
~a ıığrnştıkları Marsa '.'ılalrub varuş 

larıııa kad:ır ilerlemiş buhınmnkla· 
dır. Bııradnki Alman kunetleri SR 
havan lopu ile techiz edilen alay • 
!ardır. 

lTALYAN TJl!Bl.tzt 
Roma, 10 (A.A.) - İtalyan ordu • 

ları umumi karargOJunm 898 numa. 
raıı tebliği: 

Mısırda, yen+ bir yayılma hareketi 
yapmak üzere bulunan İtalyan At. 
man birllklerlne karııı d~manm ·yap. 
tığı baskı §iddeUI çarpqımalarla dur. 
durulmuııtur. 

Alman avcılan hava BaVS§larmda 
beş İngiliz uçağı dU§UrmUşlerdir. 

KADl~l KAYABAL 

Batı Akdenlzde mihver hava kuv 
''etferhıjn İngiliz _ AII\erikan ~nl~ 
kuvvetıerlne kllroı yaptıkları taarruz 
lara baııarı ile devam etmiıtır. ____________ ...... ______________ ..:_ __________ ,~--------------

Bug nkl lbtllaller General Jiro 
Amerikan silahlariyle yeni bir 
Fransız ordusu kuracak 

(Btı~taratı 1 lnd ııa~fadaı 
Dlôlill JIALHEVLEUtNDE 

Şehrimizdeki d!ğrr hıılkevlcri,nde 

de ayni §ekilde lhtlf.ıller yapılmış • 
tır. Kadıköy hnlkcvinde tnrih hoca. 
m Niyazı Tevfik, Şdırcmlni halkevin. 
de Mazbar Hasan GU1gU1, Şişli halke. 
vlnde avukat Mekkl Hikmet Gelen • 
bek, Eyüp halkcvlnde Ktıni Ermiş 

ve ÜskUdar halke\•inde Ecvct, At.n • 
türkUn memleket ve millet l!;in yap_ 
tıt'J hizmet ve kahraman!ıklan ıı.nlat 
m~lardlr. 

Almanyadan kaçmış olan General Ceza
ylre geçerek radyoda beyanatta balanda 

l\JF..JCTEPLERDE 
Bugün ~hrlmlzdekl bUtUn mektep_ 

lerdc ayni s:ıntte ihti!nller yapılmış. 
tır. 

Gençlik 
ne diyor 'l 

BugUn AtnlUrltUmUzU andık. Genç 
ihtiyar, kadın, erkek her Türk evlO.dı, 
BUyUk Kurtarıcının ö!UmUnUn yıldlS. 

nUmUnde, on:ı. oıan Be\•gisinl, bağlılı. 
ğuu gusterdi. Bı1lınssa gençlik, Ebe. 
dl Şefimizi ıınnrken, 1izerlne dUşen 

vazıfeyj bir dııha hJtıro.tmış oıdu. 

AtatUrkUn cumhuriyeti emanet 
ettiği gençlik, bu emaneti Uelebet 
mub taz:ı. ve mUdn.faa edecektir. 

Bugün konuştuğumuz birkaç yUk.. 
sclc ta.hsıl genci ile bir lls~ talebesi, 
AtatUrl:e olnn bağlUıklarını şöy!e an. 
lattılnr: 

EDEBİYAT ırAH'OLTEStSDEN 
1LHA it: 

Nevyork, 10 (A.A.) - Geçe!>. 
illtbahnrdn Almanyadan kaçrca:.ı 
anındanberi yaptığı seyahatl-er 
gizli tutulmuş olan Fransız gene. 
r<ıJi Henri Jiro, Ceznyir 5ehrj ro <l~ 
yosunda Afı ikado.k.i subay ve ~rle .. 
re hitnben n~ağıdcki bey:.ınname .. 
yi okum~ur: 

Afrika ordusunun subay ve er
leri, düşman nhkummı mllteııddit 
defalar ihlül e-ttiği hnlde sı:n~ler 
nıUtn!'<:ke mnödeleriııe harfiyen 
riayet ettiniz. Bugün Alm::.nya ile 
ltalyn, Şimnli Afrikayı işgaı et· 
meğe ç:ıJışr.-aktndırlar. Amerika, 
bu işte onlara taknudüm etn::i§ ''.C 

bize ihlnskiirnne dostluğunu ve 
menfnnt endişesinden ar,i yardmı?,. 
nı vftdc-tmiştir. 

Kendimizi kurt.annnk için bu 
frrsntı knçrrmamnlıyız. Sizin saf. 
lnmırzd:ı muharip srfatiyle mevki. 
imi alıyorum. itimadınızı İllliyo. 
rum. B'!nim sizlere itimadım var
dır. Bir tek as.kımız varclır· Fran 
S&nm a.,c;kı •• Bir tek gayem: .. Yar
ôr: Zafre.. Afrikn ordu!!'unun 
Frans:ının mukadderntınr -:lieı1n. 
de tutmakta olduğunu hntırlannız 
dan çrknrmnyınrz. 

l\lüıtefiklerin şlmıılt 
umumi knrnrs5hı: 1'l. 

• .\frlka'dakl 
(A. A.) -

General Jiro'nun muvasalatı hak
kında Pımırlesl okşanıı neşredilıni~ 
olen tehliAln mclni: 

Ge11eral Jiro, Jlransa'dnn Ceıa 
yir"e gelmiştir. Buradaki huzuru
nun miişterek bir dilşmanları olan 
askerler anısında pek feci olan pc
rnkende mukavemete nihayet ver
mesine intizar edilmektedir. Gene
ral JJro'ııun bedeli, Şimoll Afrl:.~·
da .Mihverin taarruzunu önlemek ~ 
lan Fransız barekelJnln ldareshi 
dcrulıte ve Almıınya ile ltıılya'yı he
ziınele uğratmak ve f'raıısa ile fm
paratorluRunu kurtarmak için bir
leşmiş olan milJellcrfn ~·nnınıl; 
tekrar mücadeleye girişebilmesi f. 
çiıı Fr:ııısa ordusunu lensik elmı:k· 
lir. , ı ı 

Müıteriklerfn lfaşkuman·d:ını. ku
mandası altındaki muazzam kuv. 
Yellerle hıırhln bu snhıısınd:ı Jirtı· 
ya ın!iuı here! ctmcğe mnvafahl 
elmi5lir. 

Hlrleşik Amerika hü1dlmetl, t;u 
yeni Fr:ın ~ ız ordusuna m:ılzer ıe 
vermek sur<.'llle r.encral Jiro'ya yar· 
dım etmek tcahhüdünde lıutunml'Ş· 
tur. Miitıefiklerin b:ışkumandant 
mümtaz Frnnsı7. kumandanının, 
milşterek dnvada müttefik olarak 
kıırşı!aınnkla h:ıhliynrdır. 

n~yundtırut-n \'Umlnn veya vnnıl. 
nuk lı.1e~en mlllctlcrln bııulıırı bir 
kurtnncı ss~e inde hUrrlyetlerlne kıı. 
\'U§mu, "'eya kn\·u,nır.k l~teml:ıtcrdjr. 
J"aknt turlh Atatlfrk gibi bir kurtıırı. 
cı gürmenıiotlr. O, l..llrl:ı:-dığı nıjlletl 

te .. 1.Ulltlandınnı,, her sahada Uerlet. 
ınıl::; 'e sn!lam teınellj bir de\'lct kur. 
mu1.ıJtur. AU\t'1rkü :ıde lhtı~·an, grn. 
d, icadını ,erke •I "'e çocıı~ ile yalnız 
Türk milleti değil, hür fikirli ve hUr 
\'lodaıılı büttin jnsanlılc sever. 

Don nehri doridu 
TUrk mjlletı, dilnys durdukça At~ı. 

1UrkU &C\"CCt'k ve onun yolundan, hiç 

5ıı1J11U1dan yllrU.) ece ki lr. 

Stalingradda Alman tazyiki gevşedi 
liUKUR F \JCCLTESt 8 UncU SC\"'JF. 
TAN RAGU• tYtC..1L: 

"Untlirk lıatUn dUnynnm hayran 
olduğu bJr ltn!ınımandı. O, bizi hUrrl. 
3·et ve ıstlld"linılze luwu::;turmu,, dü' 

:ının ı.lrll ı;lz.rn ll'rlnden memlelu.• tı 
Jmrtannı,ıtır. Pukut bir memlekeU 
yllkseltcn, sade hnıq> cephelerlnl!e ka. 
:uınılnn muuı!Ierl.) etler dt'ğlldlr. nıı. 
nıı herltestcn çolc mUd•ll• olaı Ata • 
türk, dl~er crphf'Jerde de hamleler 
yaptı;' lktıı;adi Cl'plıeclc, rnnli cephe. 
de, dini ceı:;!tede, huH\ ıı, \'nrlığımrzı 

yükııcltecck olan tı:ıtun cephelerde ... 
O, 8.) uf :r:r.m:ında bii.) Uk bir llq i!l·ıt, 

çı, bU.) Uk lılr Uilk ,.rıılım: kendi mil • 
lt'flnln vnrtıı;ın~ gu\ en ·ıı hilyUk bir 
ldt'all ttı. O, u.)nl ıarmıııda bUyiik bjr 
femtrılsttl. 

AtntUrk bjrlmç kelime ile nnlntıla. 
rnıır.. Pnl•nt bu ı.nd:ır<>.ık olı;un ona 
nlt lnt.ıoolnrımın ne§rcdilme•I bana 
bir ~e~f verir. Bu fırsatı verdiğin 1. 
~in sana te,ckklir ederim." 

TIP FARt'tJ,TESt ~ llnl'U Sl?lı.IFTAN 
s,UlAJJAT.11'11' .r\J.-P"f": 

Vişi: 10 (A. A.) - Kafkasları!.l 

Alınıın ordusu ilerlemeklcdir. 'fu. 
apsenin şimal b:ıhsında taarruzlar 
yapıl:nıştır. 

Merkez kesiminde 31 kaı:mat iş 
gnl cd ilmlşllr. 

Fiıılôncliyo körfesinin bir ko 
noktasına çıkn,mn hare:ıe~ yapan 
Ruslar her ikisinde de mın·arra:d 
ycls!zliklere u~rnmışlordır. 

Londra: lO {A. A.) - Sta11n.;· 
radua Almıın hücumlıırı gevşemtş· 
lir. Kafkııs:rada Rusl:ır mev:ı:i!eri 11 

salilnmcn tııluyorlr.r. 

''nr yoğnıaktııdır. Her t:ır:ır btP 

tıılınuşlur. 

l\foskıl\'n rnılrosu, StnllngraıiılJ 
Alman hiirıımlnntıın piiskiirlül clıı 
siinii lılldlrmckteclir. 

l\Io lrn\ll 10 (.\,A.) - Sovyet teb. 
liğj: 

9 Sonteıırfn gecesinde kıtal1rmnz 
Staljr.grad blllgeslnde Tuaps!'n1n şl • 
mal doı:tusundn ve Naıçıkın cenup 
doltuııunda dU'>manla çl\rpı m1,5!Rr • 

mı:ı:la lttlha rdııe'Cf,h: , il• r ""'"· bir 
"AlatUrkl), memlel c-tfnılzl lmrtar. ııonrııkl nesle tntUrk askını aşılıya 

dığ:r l'e WzJ IAyık old .. ".•umu7. me\ klP 1 r:ıktır . ., 
J1llt5Ö!tt1~ j{'ln sel·dl ~imiz gibi, g • .::ç T'\K İl\I :ıımımK LI ·~o;;f 5 l!liCİ 

, Uğ'o ftrdl4t eJıenımjnttrn dol<ı~, d.ı Sl!\'lli"J ".N Şl~\'JU EHSOY: 
91!\'erlz.. O, TUrk ı-c.nı:li,iii tçlıı bir i•I". ''Af:ıli1rke ,·ııpt ı~r hli~ill\ j lArlr 
•l~ bir r;&;vedlr. brro her bir dr o;ıı mf'1·., rfl ll'in pre!I • 

EmAnat!ııl mubafu:ı etmek iı:ln 1 tı, rı:rrtın, C•ı d'.l: l\ltırf1r~·ı. ltı'l"n . 
1~~ ııeve ~,·e wrl"t'e~lmlı.l l lılıla lt•flltr gö tudlğ"i mnharr• ·ı, ., 
~biliyor. Hf7.., ilelebet Ata: K.K. 

dır. Diğer cephelerde hiçbir deti;ıik 
ilk yoktur. 

Moııko\-a, ıo ( A.A.) - Radyo, Don 
nehrinin orta mecrasının donmuş ve 
kar yag-ınağa başlam-,, olduğunu ha. 
ber vermelrtedfr • 

l\loııkova, 10 (A.A.) :::: Sovyet ISğle 
ek tebll.ği: 

Stallngradda Sovyet kuvvetleri 
mevzilerini tahltim e!m;ııler ve kUçllk 
dU;ıman gnıplarmm taarruzlarını 
pUskUrtmilşlerdlr. Fabrikalar mahal. 
lc.aln<le Alman öncUlcrjnin hareket • 
lerı akim kalmr~tır, Almanlar iki top 
11 matralyöz knybe~mlıı1er ve sekiz 
rlU!flllan blokhavzı to.hrjp olunmuş _ 
tur. 

StaJjngTad ~l:nal batısında Sovyet 
kuvvetleri düşman sıperlerl gerisine 
akın etmj~ler ve 36 Alman öldtırmllş 
!erdir. Eaşka bir kesimde bntaryala. 
rrmız ve hıwan topl:ı.rrmtz 8 düşman 
kamyonu tahrip ctm:rıer ve bir bö • 
lUk Alman plyadesjn! fmha eylem.!§ • 
lerd!r. 

Nal~rk cenup doğıısunda !aallyetll 
harckt>tlcre de,•am olunmuııtur. Bir 
kesimde tanklarla desteklenen bir 
dU~mnn ply:ıde alnym1n yaptığı taar. 
ruz pUskUrtUlmll~ ve bir~ok tanklar 
tahrip olunmu:'u'". 

Tuapee şl...,:ıl doğuııtıncfa dllsmıın 

ırnıa~ gc~ntı?'l"e mtt\faff,ık o~ınuıısıı 

da Sr,vyct kuv\etlrrı •ara(mdan ~erj 
allrU:mnştUr. Bıı§kl\ hlr kes'mde dUş 
man tlncUlcrlnln faaliyeti akjm bırak 
tJnlmııtır. 

Fransız donanması lunusu müdafaa edecek 
MUttefiklerin Afrlkadaki umum! J 

karargAhı. 10 (A.A.): 
Fr&Dsız Fumın Atlanlk ıahillnde. 

ki Amerikan kuvvet~eri, durmaksızın 
ilerleml§ler ve blri Kazablanka.ıun 
glmallnde, d,iğerı cenubunda olmak 
Uzere ikl mUhlrn ııehrt zaptet.ml§ler • 
dlr. Akdenjz bö!gesjnde hllcum, mi.!. 
li görülmemi§ ib.ir aUrat.lc ilerlemek _ 
tedir. 

S&!i Ue Fedhaıe, pazar sabalu ele 
geçlrllmlftir. BlltUn hUcum kuvvetle_ 
r1 müthlo deniz, ha.va ve kıı.ra muka. 
vemetine rağmen bu mahallerde ka _ 

raya çıklllJflardtr. Burada hava mu. 
kavemetl, §ima.it Atrtkanın herhangi 
bir noktasındaki mukavemetten çok 
daha bUyllk olmuıtur. Karaya çık& ,. 
rılan askerlere knrşı mitralyöz ateşi 
açılmıı ve uça.k.larla gemileri bom.bar 
dıman etmek t~ebblleünlle bulunul • 
JDU§tur. ı 

M:uharebe, heyeti umumlyeaj itlba. 
rUe zannolunduğundan daha ziyade 
.sUratıe ilerlemektedir. Cezayir geh.. 
rinin surat.le iııgal edilme.sinin tıma:ı 
A!rikanm her tarafında muhaaama.. 
tm sona ermesini intaç etmesi mtln!. 
kllndllr. Bununla beraber Oran bölge,. 
sinde oiddetli mukavemet devam e~ 
mektedir. Esirlerin hattı harekıetleri_ 
njn mahiyeti ne olduğunu göeteren 
hiçbir aı&.meı yoktur, 1çerler1t girmiş 
olan Amerikan kuvvetleri. blrÇok 
Fransız lutaatınm konaklamq oldu_ 
ğu kırlarda daha. §iddetU blr muka • 
vemete maruz kalmışlardır. 

Nevyork, 10 ( A.A.) - ÖfrenUdlfl 
ne göre, Amerikan kuvvetleri, flmall 
Afrika.da a1lratle ilerlemektedirler 
ve pek yakında Cezayir ile Fası t&ms 
mlle kontrolleri altına alacakları 
tabmjn edilmektedir, Ş!mdlld hald~ 

§iddetll hiçbir muharebe kaydedil • 
memjştir, Müttefikler, Oranı sarmış. 
!ardır ve Ta!aruı eyaletin! !igal et • 
mektedlrler. Maamatih Fransızlar, 
La.eenjanın uçak alanını ellerinde bu. 
lundurmaktadırlar. 

Amerika relsicUmhuru Ruzveltın 

Tunus bey! Sldl Mocse! Pafa ile Tu_ 
nustakl Fransız umumi vali.al amiral 
Estevsya mUtle!iklerjn Tunustan 
geçmek niyetinde olduklarını bildir , 
d;ğl tarihtenbert Amerikalıların bU. 
yUk Bizete, deniz ü:ı,sUne kar~ı bir 
hareket ve tazyikte bulunma.lan an. 
bean beklenmektedir. OOyle bir taz. 
yik, hakild bir yarıD mnhlyetinde o • 
lacaktır. ÇUnkU bu liman, Slcjlyaya 
yakm olduğundan mlhvercUer bura;> a 
havadan ve denizden alell\.ccle takvi
ye 'Kuvvetleri gönderebUecekıerd!r. 
Bu §ll§Irtm.a hareketlnln 8 inci l:ı . 

gjllz ordusu için mil.hım olduluna 11111.. 
ret edilmektedir. 

ORAN ZAPn;Dtl.Dt 
Londra, 10 (A.A.) -Vlş! radyosu, 

birleşik Amerika kuvveUerlnin Ora. 
na glrdllderinl b;ldlrmektedjr. 

I{.,,. ,,. 

Stokholm, 10 (A.A.) - Parlsten 
aal&.hlyetli bir kaynaktan alınan bir 
telgraf, Fransız !jlosunun Tulundan 
ayrıldığını ve glmdl Sardonya açıkla 
rnıda bulunduğunu bi'dlrmcktedlr~ 
Filonun TUnusu mUdı.taaya te§ebbU'J 
edeceği sanılıyor. 

Sala..ıı.Iyetll bir kaynaktan ~ğrenl!. 

dlğine göre, general V~ygandın Ceza. 
ylre gltmiı o!duğu haberi yanl~tır 
General Veygan.:J, ıimal A.frfltgnm 
müd&taası hakkında mareşal Petene 
fikrini bildirmek Uure halen Vjşlde 
bulunmaktadrr. 

Mare§al Peten ile bai'vekll LA.valln 
istifa tasavvurunds. bulunduklarına 

alt haber saltıhiyeW kaynakta:ı ya • 
:anlılOmaktadır, 

Ş.maıı A!rjkadakl hadiseler pazar 
tesl gUnil Berlln havasında bir ga • 
leyana sebeb olmuştur. Bnııın topla-:. 
tısında bulunan gazet!'cllerin !'ft}'ll!T 

o kadar tazlalatımı~tır ki toplantı lçjrı 
mutad olan odanın terkine ve dnhrt 
bUyllk bir odaya geçmeğe mecburiye~ 
haıııı olmuştur. Alman ıılSzcUsU, Al 
man §C!lerlnln, Afrikııdakl hft.di!!c1nf 
b·r buz sUkOnetf ,.e soğukkanlılık la 
fak!p etmekte bulunduklarını lddi:ı 

ctml!tir. 
1(. ,,. ,,. 

Cf'7,n:l'lr 10 (A.A.) - Sıuıt 11 45 te 
Amerjkan tanklarının Oranll glrdl~i 

oğr~nllmlştlr. İhra.ç kuvvetleri bUt!lr. 
§ehre hAkim bulunan San ta Kr;ız ka . 
le tepeı.Lhl tıgal etmlJlerdır. 

PETEN BAŞKUMAND.\NLIÔI 

UHDESİNE ALDI 
Londra, 10 (A.A.) - Vi§j, radyo_ 

su, Darlanm uhtesinde bulunan Fran 
aız kara, hava ve deniz kuvveUeri 
b&§kumandanlığmm mareşal Petcn 
tara!mdan deruhte edildiğini bildir • 
mcktedlr. · 

TUNUS HtIDAFAAYA , 
HA.ZIRLANDI 

Tunus, 10 o(A.A.) - ŞimalA!rlka 

dakı h&.dlselerjn ikinci gllnllnden ıoıı. 
ra nihayet hfikQmct merkezinin c;eh. 
reai hjçbir değişiklik göstermemekte. 
dir. Yalnız aeyrüseler tahdit edll • 
miştlr. lıılesul hüktlmet makamların!!. 
verilen emirler hart'tycn tatbik edil_ 
mektedlr. HUl&.sa olarak her ihtimale 
k&?'§t jcabeden tedbirler alınını§ ve 
bUtUn memlekette dislpllnli bir 9UkCL 
net hlikUm sUmekte bulunmll§tur, 

Darlan eair dü§tÜ 

Londra, 10 ( A..A.) - Buenos 
Ayres radyosunun bugUn bUdirdlğine 
göre, amiral Darlan Cezayfrde Ame • 
rlkan kltalarının elinde esirdir. 

CEZAYlRDE DURUM 
e>ez1tylr, 10 (A.A.) - Şehrin ve blı 

hassa deniz kıyı mahalleletjnin tabi 
tutu!duklr.n bomb:ırdıman hayli ka. 
barık bir yekQ'l tutan' kadın ve ço. 
cuk katllelerinln Oezayfr banliyl:SsU.. 
ne ve etra!takl tepelere çekilmeleri,. 
ne sebeb olmuştur. HerhangJ bir pa.,. 
nlk vukuu blldjrllmeml§tjr. Şehtrdeki 
hayat eakindlr. İa§e t:ı muntazam • 
dır. 

GE..."l\l'ERAL KA.TRU NE DtYOR~ 
Beyrut, ıo (A.A.) - Ort&§arkta,. 

kı muharip Fransız ba:kumandııru 
general Katru, pazarteıı akpmı rad. 
yoda şunları s6ylt'ml.ştır: 

"Bütün Fransanın beklemekte ol • 
dugu ikinci cephe ,teşekkUI etmiştir. 
Fran.sa.nın mukaddes topra{!ının kur. 
tarılmasmdıın ibaret olan gaye, ~ima. 
ıı Atrikaya mllttetiklcrin yapmış ol. 
dukları ihraç hareketinde bllkuvve 
mUndemlçUr, 

ÇORÇtJ, NE DiYOR 'l 
Londra, JO (A.A.) - Şimall A!rjka 

ya yapılan birleşik Amerika aske: 
çıkarma hareketlerinden bahseden 
baııvckll Çl:Srçll bu hareketıerjn eıı 

bUyUk Amilinin reıs Ruzvelt olduğunıı 
ve kendisinin de birleşik Amerika re. 
is;ne bu sahada Caııl ve hararetli bjr 
muavinlik yapmış bulunduğunu söy. 
lemiııtır. 

BİR lTALYAN f<llt.'"\'AZÖHİ):\"E 

TORl'İL iSABET ETJ t 
l,ondra, 10 (A,A.) - loglljz ıı.mı • 

ra!l :k dairesi tehljği : 
Bir 1ngjliz denizaltısı Sicilya ,ımal 

kıvısı açı~ında altı pu!!lu~ top:arlll 

Vişi ile Amer. ka 
arasında 

Dlp?oması mlaase
f!!tleE'ln ~esllmes! 

Harp ilanına 
muadil mi? 
Va,ıngton, 10 (A.A.) - Vişl ile 

diplomasi mUnasebetıerinfn kat'ı hu 
.eusunun bjr h:ırp ilAnl!la mıııırljl olıı!) 
oımadığı a"nilz mcçh(\ldUr. B~ cıhet 

ancak Fransız oeı.juıe(inaen~r: 

Fransanın bj:-!eş!k Amerlkadakl se • 
liri oian Herıı I Hcyrııln barlcjy.? 
nazırlığına gelerek ou lıc d[scyl reı 
men bildirmesi ve pallApor!unu iste . 
ru~slle anln~ılacaktır. 

Diplomasi mUnaı:ıbetlerln nkıtaı 

Uzerıne blrle§ik Amerıka ile J<~rans•ı 

mill<':i arasında yegll.ne rab·ta ola • 
rnk • rr:.ıharip 'P"ransanın \"aşl~ı;-torda. 
ki :ıcfaret hı>yct key.?ti kıumı~ ır. 

Munma!lh bu sefaret h .. ~tl dipln. 
masj imtiyazlarının verllPt:t'ıti nıeş. 

k1lktflr. Duııunlll beraber geneı nı rtô 

Golün birle.şan ~ mlllelleı taraıından 
i§gal edılen ıo~ransız jmparatorıuı:ı-ı 

aksamının resmi mUınculll tanıııllll\. 
'-' mUmkUndUr. 

mllcehhez bir İtalyan lı:ruYazartıne 

torpille tam isabet kaydetmift1r. 
Düşman gemisi bu torpil isabetlndal 
sonra hareket.siz kalmı~tır. 

Şimdiye kadar 510 mihvü9 
denizaltısı batırıldı 

Londra, 10 (A.A.) - Balırjya 111-
rlncl lordu Aleksander, avam kama. 
rasında 20 Ukteşrlnde batınlan Yey• 
hasara uğratııan dll§m&n dcnfzaltd•. 
nm :;30 u bulan sayısmm §lmdiY9 
kadar tl70 e çıktığını alSylemlştir. 

Pari ste bir miting 
yapıldı 

Londra 10 (Radyo) - noriot' 
un kurduğu Fran!!'ız halk parıiai 
Pariste bir miting tertip etmiştir. 
Bu mitingde Dor:Ot lı'rans:uıın ln .. 
giltere ile Amerikaya ilanıharp 
etmesini, Vjşi htl.kOmetinın mi.h. 
ver devlet~dyle bir yarönrı an.. 
l:ı~ması imz.ıJamasmı ve Fransa· 
nın antikomintem paktıa iltı!l.81' 
etmesini istemiştir. 

Bu miting münasebetiyle but 
n!imayişlcr yapılmış ve hsJk ile 
polis arasında çarpışmalar olmuş· 
tur. 

Amerikadaki •elirfo·.iz 
Sovyet •elarethaneıinJe/ıi 

reımikabulde bulundu • 
Vaşington, 10 (A.A.) - TUrktyt 

bUyQk elçisi ile re!ikaııı ve tUttııl 

sefaret erk&.nı, Ruıı lnkıH~bınm ~ 
ıncı yıldönUmO mUnasebetUe SovyeC 
ıefarhethancsinde yapılan kabul re-. 
mlndc hazır bulunmu,lardır. 

Helair:kide Fransız 
bombardımandan 

oldu 

ıelareti 
harap 

Stokhvlm, 10 ( A.A.) - t!c!cln 
ki ~erırinin bo:nbardunam canı.. 
sında Fransız sefaret bilrolannd• 
vukua gelen hasar ~ok t-hem.niyet 
lidir. Yalnız bınadaki ka!l:ı muk•. 
v~m"t edebilmi~Lir. Bina kulJanıL 
rnaz bir haldedir. 

Amerikanın dost mill-.tlerl 
r;önderciiği gıda madcleleri 

yekunu 
\"a.lnı::ton, 10 (,\,.\,) - Zira•' 

nazırııs-ı. l!l42 cymıu içit.de do!t uıJ 
!etlere 552 mj!yon do'ar kıymPtjnıtl 

gıda maddcl"'ri göndcrllm ' oldu&'Jll 
bfldlrm~ktedir. Bu m:ktar, ııvnl .e 
nenin ağustos R vı za rfmda dot mil 
ıc~lerc ,;;-!inı'Jf':llmi• o qn ::-•1n 'TIS~1t 

lerl kıym•"lrıA"' ı vıı~ 1c 411 '" ·ı"-t•ı 

Da .abarg imana 
bombalandı 

l..ondra, 10 (.\ .. \,) - Hava nası' 
lığı iiudretlj lngl iz bomba t.e:kiU. • 
rjcin §lmal batı Almanya c;tvre.ııt' 

ve b!lhas."a Hamburı; ıımanırıı §lddd• 
le bomh:ıladıklarırıı b,JdlrmektP•Ur. 

Londra, 10 ( A.A.) - Hava nu&' 
ıığı t e bllgı: 

DUnkU pazartesi salı ı;eccsi ku• • 
vet)j bir bomba te;k·ltn1lz Hamb"-"' 
lımanı dah,l olmn:t Uzere şimal 1>.c' 
Almaı::yıı.nın birçolt yerler!ndekl badt' 
lere taarruz etrı!şlfr. Hava Ç('lk bU 
lutııı oldul?u gibi pilotların eöyıtdlft 
ne göre uçak gö\•de ve kanadları b1' 
tutmuşsa dn ton.arla bom'"ıqlar ıt 
mıstrr t:çn leh ~t'll"" 4 >• • ~ ...... 

~'ı;~nlanma 
ıl.'·ııl{nf • l\ Hi"c;:ını<' '·1in ';Jnı•1 ' 

kızı ba,an ~ıa·nmer lıiroy ffeıı 
OoklorlrırınıızdRn bay Re ad oıı' 
~unlıı nlşanl~nmış•ardır. Nf.,nnhl1 

rn 'loncııı1 "'"Od"ller rf,J,.ri7 

ŞEHiR TIYAT ''"U 
8AaJ Cll.a4 dit 

ORAll ili••' 
Nuh 

&.otuıaJı ıusaO 

Asrileten Baba 
Cumartesi ve Pazar stlnlerl 

14,JO ela •&I• 



1 

ı. 

e 

L 

. - ,.. ... ""':""""""' 

-:.:: .: .. : "" .,,~ ... ·'!~.Jt\']; .. ~ . ... -.>J • ·~·31r",... ,.!.. •'" ·• ... ~ - - .... ' _.., _ .. , -.--

EN SON DAKİKA -10 SONTEŞRtN l&U BALI 

ah keme 
~ _, /" 

·!Bit ValdAa 9JaşB.aşa 
- __ .. - ,_ ..... .., zwww -

Salonlarında z a {İ eğlen~e 
Korkunç bir kovalamaca 

Aşçı dükkanından içeriye top gibi 
birisi girmiş, arkasından da elinde 

sustah diğer birisi dalmış ve ... 

Kederi unutmak İçin zorla aranıp br.ı" 
lunan eğlence öyle bir zehirdir ki insanı 
muvakkaten uyutur, fakat uyanışta acr 
nın bir miali fazla olarak hissedilmesine 

lnaan aevincini olduğu 'gibi ked;,.;;.,; ie 
duymalıdır. Yapacağı ıey kendirini ona 
kaptırmaktan korumaktır. SE>ııinçde oldu
ğu gibi kederde .Je laiılerimizi coşmaktan 
meneden fireni elde bulunclmmaktır. 

Saat 9. KOı:Wıpar..arda. ahı;ı MU 
mlnlu dllkklnı, yt"mek yiyl'D mU:ı~rl. 

ıerle dolu. Tam bu aırada eokakta bir 
konuşma do)'tllayor ve dDkkAndl\n 
•çeriye top glbl blrl&I giriyor. M.aea _ 

ra çarp:ırnk 11ADdalyelerJ devlrereıı 
<1Ukki\ıım dJbllle doğru koııuyor, arka. 
sıada.D da b{rl!;l dalı:ı dUkldlndan ıoe. 
rtye dalıyor. Bwıun ellDde, lrJ bir ııaa. 

culı ça.kı vardır. 

Var hW.Je Uk cfre:ıln tızerine atı • 
ııyor • .tıüşıerUcr te!At ve korlru Ue 
etrafa knı;ışıyor ve tılı bıçaklı ad.'\tc 
cıı2ıertuı &oıcırdatarak bı~ğLDJ anılı. 

vor. takat IUı: giren atik davranarak 
WAÇJor, •ta Mpıyor. eola sapıyor, 
\'e bıı:ak darbelerlntlen kurtuluyor. 
"itıayet bir sandalya upuak önüne 
.. ıper ediyor. 
Höt~cuiz earbottor. Adeta yıkıhr_ 

cıuıma bUcum edeı keıı birdenbire 
muvueneatnı kaybediyor ve bu maBO 
jle birlikte yere yuvarlanryor. Diğeri 

de bundan l5ttfnde f'derek kaçıyor 

Ancnk aat kolu.ndaıı blı bıçak )ara.ı;ı 
almıştır. 

PollBler k~,uyor ve Mdlseye va. 
:ı.15et ederek snrboe soclayu yalınlı 
yorıar, )"Rralıyı da tın t,,anf'ye knlcl;_ 
rı,rorlıır. 

• • * 
Allllye lkinct ceza mahkemesinde, 

davacı Oernal vakayı yukardakl gibi 
anlattıktan sonra: 

- Bent, dedL ta bahı:ell knhveııln 
Unllndenberi kovalamıtp t>:ı5ladı. 

- Neden ko-raladı tW"D)T 

- Efendim, bu lmyıkçılar kt.byMı. 

dır, kayıkç:lal' kendlslnı ıiklyel et • 
tUer. bUdaya ben de imza ettim. 

Oadıuı knmış. 

o sece babçellka.bve lnUnden bir 
arkndaşrmla ~cı:erıceo. artuıda8Jma: 

- Şu nam~11uz adamla neye dola.. 
jIJ'Ol'!OD ! dll'e bnğm:tı.. 

Ben de: 
- Ben namuuıuıı: d~fl!lm. Aftm: 

topla. dedim. Kır.dl, yanında arkadaş. 
,arı ııe tıeraberdl. Hepııl de sarh<>6tu.. 
tar. t:;nstnlı ını rckt1 ve arkamdan 
'<ovalamnp tw.Blndı. Hesı kaçtım, o 

-<ovaladı. tam yetl~lrke.n, cıcketlml 
tKtudım, fakat kortulnınadmı, btı 91• 

"ti.da dllkkAD.a cırdlm. Burada yara. 

dı benl., 
nıılbnkt, ınıclo Ssbrt aksi lddl•. 

13ydı: 
_ BJl.dlse tamamen başka ttlılft • 

ıUr, dedi. Ben arkııCSAolarımla ıolmk 
.ın ı;rçerlıeıı, bu Oemal bana antll tı. 
ekettnı oıkarqı ba,ıma attı ve beni 

·~ğmek üzere bir t11and.ı&lya almak 
ın dtlkldna daldı. 
Eğer knçmak ltlo dl\kl.!lna glrdtv. 

.ı- sokakta cıatın gll.7t'I tuıcahlllrdi. 
,~0 de bana manı otmall tçln lçerl 
:lrdlm. Sandalyc.)1 kaldırdı, be'11' 

urıto. bn sırada ellmt ka!inlorm Ü7.fl. 

rıocte catal r.:ıı, ka,ık mı bilmiyorum 
, 1, 1, 1 ırectl. ııalladmı. Fakat vorup 
. urmadığını bllmlyorum. 

Kundan sonra ,ııtııtın 1;nl:rıldı. lllc 
,ahit ahçı çırıı~ı ~n;ndi. tUımll dam. 
dan dllıter gibi: 

- Sabrinln dUkkftnn bıçakla rlr • 
<llğlal g6rdllm. dedi. 

- Oor oğlum. Bıı,tan cıulat. 

Kanada ve Mel<s=ka 
transa He m !lna
sebetıerını kesti 
Amcrikadaki Franaır. 
ıelirine de pasaportu 

f)erildi 
Va~ington, ıo (A .A.) - A~e

rika hazin: nezı!'l Morgnntw d Un 
Vi i Fra nsasmm dUşmanla tknret 
\"e mUnakaUitJ meneden niznmnP
ıneıere mUtealtik h115usatta dıig-

- Cemal dUkklnıl koprak girdJ, 

aebeb olur. • 

Amerikanın Mısıra 
gön derdiği maı;ıeme 

arkasından da Sabi') gtrdJ. Sabrlnln \:~lngton, 10 (A.A.) - Re!sicUm. 
eUııtle lrı bir bıcak vardı, Cemal ken. hur Ruzveltln son raporuna göre, bir 
dl&llll koruınak için bir undalya al. leşik Amerika malzeme göndermek 
clı, boğultular, Sabri lkl cam kırdı, ııuretile, Mısırda.ki 8 inci lngi ıiz or _ 
ı;arboetu. Sonra yere d~ttı, Cemal de dusunun muva!!aktyctıni gen1g mlk • 
knı:b. Sonra kolundan kanlar akmağa yaııta temin elml§tlr, 
başladı. Kolundan yaralanllllltı. Bu rapora. göre, 1D41 martından 

-ı>ükk4nda mı vmda bonu1 194Z eylUIUne kndar ödünç verme ve 
- Görmedim. kiralama kanunu mucibince yapıllllfl 
Şahit MUmJn De Ömer de aynı ac. olan lrsalAtm kıymeti, 637 milyon 

kilde Uade verdiler. dolara baliğ olmuştur. Ve aon 9 ay 
NetJoode mııhkeme. selmlyen iki 1 içinde 1000 den fıızla uçak, yüzlerce 

eahldln çağnlmıı.81 lçln muhakemeyi 1 tank, 2Q.OOO kamyon ve yUzleroe top, 
ba§ka bir &11Jıe bıraktL .Amerlkadan mezkür cepheye sevke • 

ADU'YE MUJIA.BtRt dil.mittir. 

AFGANiSTAN 
ve 

Hindistanın emniyeti 
Blfaral bir ecnebi 
ettiğimiz ba yazıyı 

gazetesinde tesad ı 

aynen naklediyoruz 
Afganistan, İngilizleri, Peşaver· 

in garp cenubisinde ve Vezlristan 
huuullunda, kendı arazisi dahilın· 

de, kara 'lr'O hava kuvvetleri topla
ması yüzünden protesl:> elli. 

İngiltere, bu protosto üzerin~. 
kuvvetlerini, llindistana çekti ve 
bu kuv,·eUerin vukua getirdiği za
rar ve ziyanı tazenin edcce{;ini Je 
bildirdi. 

İngilizlerin tiu hareket şekilleri, 
mes'eleyf c.abucak yatıştırmak is
tediklerini gösteriyor. Yoksa, Af· 
kanistanda mevcut olan İngiliz 
düşmanlığı, en küçük bir vesile il~ 
ayaklanır ve Japon tehdidi kar,ı
sında bulunan Hindistan için tehll· 
keli bir vaziyet meydana getirir. 

Ba vesile ile, 1940 senesinde, Jn. 
gllizlrin, bir takım müslilman ka
bilelerinin "kiıf•rlcre" mukaddes I 
cihnt aı:maya hazırlandıklarını ha· 
her olarak Aranislan hududun.da 
aserl tedbirler aldığını da hatırh
yabil(riz. 

lintUi 19U senesinde, İngiliz
lerle Ruslar, bu yüzden, Afanistann 
bir ültlmııtom da vermişlerdi. Tabi· 
oHle bundan hiç bir netice çıkma
dı. 

••• 
Şunu da kııyr!edelim ki, ACknniıı· 

tıın orausunu, Alman zabitleri ter.· 
sik etmişlerr!i. 'fürkiy~ ile Afknnis. 
tnn nrn ındakl m!inascbetlcr de iyi· 
dir, Afknnlstan hariciye nn:ı:ırınırı 
Ankaraya ı:tclişi, yakın zamnnla:
d:ıdır. Türkiycdr.n ACknnistıına 1:ı 
bir hcy'r.I gltmi~tlr. 

Afknnistan, hu cııralarrln, hare· 
kete geçerse, Hindistanın nziycti 
ne olohilir? 

nıı su:ılln Ce\'Obt, İngiltere İf'İn 
n~ırdır. İşle bunu blldlAi içini.lir 
ki. fngillzJer de Afkanislanı tah· 
ril; tcn snkınmakt:ıdır. 

fngl!terenin müslihane niyetler 
heslcd iılinc ilıtimnl versek bile 
A rkanlst:ının da ryni emelde oldu
~unn hükmedebilir miyiz? 

19 ! !1 senesinde, Emir HnbilmUah
ın. ôldürülınesinıkn sonra, Hin
dislandn gördüğüm Af'bnh dağlı· 
lnrı ı;:ıönnüş ,.c bunları1t ıliğer da~
lıl:ırl:ı olun sly:ıst münasebetlerin 1 

öğrenm i~tim, llindisl:ınd:ı vuku.1 
E!l•len lı\\cli ~elcr, Afk:ınlslıında Çll· 

bucak :ıkislcr varatıyor. 

.-v: ~ ~ 

Hindistan ile Afknnistan arasında 
serbest blr geçitin bulunması İngi
lizler iı;in pek milhimdir. 

Hayber, Kürıın ve Bolon geçitle
rinden geçen yoUa.r, doifruca lndu~ 
vııdilcrfne gider. 

Büylik lskcnder, Mllüıtan evvel 
326 senesinde, Peşaver ile Kiıbil a
rasındaki yoldan, Penc:ıpa indi 'Ve 
orada, ordusunda iki bin fil bulu
nan Porüs'Q mağlOp etti. Afkanista
nı eski Yunnnislnna -yalnız bu ha
tıra bağlamıyor. Orada, J\rıfiristnn 
e)-aletinin şimalinde, Badnhşan vl· 
lAyeli vardır ki, burası eskiden )Jir 
Yunan J.:ra!Jığı idi. 

Harp, ~mdlye lia.<far, İngilizle
rin jşlerlni Afkanfstan cihetinden 
karıştırmadı. Bu memleket, kendi
sinden pek b:ıhsctılnnedi, ama 
harbin nihayetine kadar, böyle 
kalalıileccAi mulıleme] değildir. 

Bazıları, dünya hnrlıinin, son 
ve kat'ı harplerinlıı, Ir:ık petrol sa
halariyle Avnıpa ile Asya nrasındn 
bir SE'Cit l"eri olan f ranla Afknnls
tanda cereyan edeceğini tahmin e
diyorlar. 

Bütün öüny&)'l kaplamış olnn 
bir harpte, netkeyl verecek hiıcll· 
senin yahut hlidfselerin nerede ce
reyan edeccRini kcslinnck pek güç • 
tür, Acalıa, hnrl.ıın, bir noktnda le· 
merkü7. etmesiyle nlhavetlcneeeğin
den <>min olabilir miyiz? 

Fakat muhnripl~rln knrşılı'dı 
vaziyetlerini görclüklcn sonr:ı, bu 
mernlt>.kcllcrin siy:ıo;cl<' harbe a•ı, · 
madıklnrına göre harbin, sövlcdl
ğimiz memleketlere ııecmcd iğl nc 
şahit olurs:ık. hayret edebiliriz. O 
z:ıman. Af!rnni s t.:ın, ilk plilndn bu· 
lunat'aktır. 

Andrl, nuboscq 

Ytlzba!Jı Prayı mer:ıkt,ııyclı: 

"Acaba mücrim kııdın !tlnıfta bu. 
lon:ı<'.ak mı 1,, dedi, 

"Elimizde o kadar del}l -rar k1, 18-
ter iıtemez itiraf etmeğe mecbur o. 
laraktJr . ., 

Doktor Brayt bu e\·de olduğu ve 
mla ?ıfarşantın mC!Jum tıınllyct.ını kıs. 
men aydınlatan ba:ı.ı sahnelerden bııh 
l!lettl. Birdenbire aklıma ltolsun şah • 
'1118 gönderilen esrnrengtı mel<tup 
geldi. Bu mektubun kim tnrafmdnn 
yazıldığını bir bı.ılnbllsrydlk ! 

mnn toprağı olıır::ık taenif e<:ilme. Miistakil Af'kanlstan devleti, ırsi 
'!ini emretmişti r. bir kıırlrel sahilıi ol:ın hir Emir ıa-

Bu mektup mesele i burada taze • 
medcn ayrıldığımız nıuammalardnrı 

bjrlnı teşkil ediyordu. 
Vaşingtıl~ 10 (A,A.) - Diin rofın ,l:ın idnre edilir. "Afk:ın" ke· 

~ğleden son~ Fransız t;Cfi'!'ine pu. 
• lime i, Acemcede ''d:ığlı" mnnası-

~aportu verilmistir. Böylrli'ı.:!r. V ._ 
i hUkömetiyle Birle"'ik _A T.erika na gelen e<ıkl bir kelimeden muş-

ıırasmdaki r<.'ıınıi mUnnı:ıcbctl~r ke· tnklır. Arknnfslırn ynylosındnn RC· 
ccn THn ı l-Kulı silsile~ı. bazı yerle· 

silmiş bu'unmaktadır. 
Londra, ıo (A.A.) _ K:rnadıl rinde 8.000 melre:re kadar yüksr-

lir ve memleketin. fnsillt Jlindi'>F'ransa ile mUnasebat:nı k~ırmiş • 
•ir. Amerikan !imantanndn buh·- tanına karşı, müdafaa bel kemiBi · 
rıan FrnnSlz g'!milcri ncza~et al- nl tc~kil eder. 
t·na alınmıştır. Hindistan, lran -re Türl<islan ar .ı· 

Meksiko. ıo ı A A.l - Rclslt'Umh•ıt sıncla hıılunnn Afkanislnn, evvel"r 
Kana.to Mekstknnın V'şi iJ<ı d'plomafi hir isli!~ ve mııhncerel yolıı oldu· 
tılthıu .. b~tlerin1 ltesn.!§ olduğunu bil. nu gibi, 'l:ımnnıımzch da. hir tran· 
•Hrmiıtır. 1 sil memleketidir. Bunc.lnn ı.lolayı, 

Doğrusunu BÖ)lcmek 11\zım gellrııe 

biç de tntmJn edJhniı drğlldlm. Fll, 
baklka mis Marpnt (C\"kjf edllmhtt. 
Fııknt bcııU:r. bl~bjr ltlrııfta bulunma, 
mı,tı. Thıglnsla rastlaşma.Juırnl7 he
nU:ı; fuıb edllmemı,t;l. Ko!s akıl has. 
taııını bir tedavi mUeı;oırseslne nııltle1, 
tJrmek husnsund:ı hl~bir teoblr al • 
mamışh. Şayet tahmln1erlın doğra 

ld]y&e, Duglllsın bir 11.rar ~ebbllıiU 

de bcklPneblllrdi. 
Az kalsın doldor 8nıyta bu hııııuıı. 

ta hlr sun! ııonıc:ıkt)m Fnl<:ıt sonm 
dU§Undüm; U.olıı böyl~ bir SUl\le ıu • 

• 
1 

ı r cephesinde 
aı•z kumandanlan 

Mısır cephesindeki tank kuvvetlerine general 1/erbert 
Lumsden kumanda ediyor. Denizden yardım eden de 

amiral Henri Harvuddur 

General Herbert Lumsden 
Mısır cephesinde, bugün cereyan 

etmekte olan harpte, lnglllz tank 
kuvvetıerlne (Amerikalılar, kendı 
kumandıınJarınm emrj a.ttında bu!u_ 
nuyorlnr. General Hcrbcrt Lumsdon 
kumBDda etmektedir. Bundan evvel, 
Libyo.dakl 1 inci tank fırkasının ku.. 
mandan.ıydı, Yakınlarda kolordu ku. 
mandanlığı rütbesine ,,Ukseldl. 4~ ya. 
§mda genç bir genera!dir. 

General Lumsden, 1914 harbi bil§. 
ladığl zo.ınaıı, 17 yaşuıda bulunma. 
sına rağmen, aakere girdi ve mem • 
lcket muhı.ı!azo. teşkilAtmda bir sene 
hizmet etti. 1016 senee.i mo.ymnda, 
iklnclmlllAz!m oldu ve topçu zabltı 

olarak Franıız ve Be!Çika cephelerL 
ne gitU. Orada yaralandı ve 19 ya • 
gında iken ha.rp salibi ni:anilo taltlt 
edlldl. 
~ harpten sonra., Lumsdcn, 

lncillz erktuuharbiyestndo çalı§tr. Er. 
kAnıharblyc mektebjnde muallimlik 
etU. 12 incJ mızraklı ıılayınm motör_ 
leştirilmcslııdo hizmet gördU. 

O, 1936 .ııeneslnde, kaymakam ol. 
du. 1939, 1940 hnrblnde, Beıçlkada 

bulundu ve 12 inci mızraklı alayını 

miralay olarak idare etti. DUnkerk 
rlcııtjnden aonra Jivn kumandanlığına 
ytlkscldl. General, bu hareklttıı. 

dUmdarlık vazifesinde ceaaret göster. 
dl.ğf tçln, askeıi imt,iyaz ~ aldı. 

O, lnı;iltereden, ort.A§nrka tayin e_ 
dlldj, Burada, çn?ıııkı:uılığl ile takdir. 
ler kazandı. Sonra, Lklncl Libya har
bine, 10 uncu tank :fırkası kumanda. 
nı olarak iştirak etli. 8 ıncl ordu. 
ElAlemeyne çekilmeye mecbur kaldı. 
ğı zaman, general dn fırkasının b:ı. 

gmda yaralandı ve uzun zaman has 
tanede kaldr. 

General Lurruıden, i.)'Ueşml§ bulu_ 
nuyor ve tank kuvvetleri:ıl idare cdl. 
yor. Bu zat, at meraklısıdır da. At 
koşu!armda birkaç defa blrjncl mu -
ktı.fatı kazanmıştır. 

:ıUltRAL IIENRt IIARYUT 

Amjral H. Harud, pa.rlak bir bahrı_ 
ye mazisine aa.hiptlr, Onun tazyiki 
neticealnde LApiat.a denlJı barbinde, 
Almanı&rm Admlral Grat Şlpe harp 
gemf,sj kendini batırdı. Bu hizmetine 
mUkA!at olarak komodor!uktan vlla_ 
mjra.lllfe ytlkseldi. 

Amiral H. Harvud, bu deniz harbi 
nı ol!ylc, kıaaca taımr etmı,,tır: • 

.. Ajak, Ekster ve İ§U lmıiııdekl 1lO 
gemim, harbe girdikten 110nra, yara. 
lanmalarma rağmen, birer hpün gJ. 
bi ha.rbettller ... Harp bittikten aonra 
da, komodor gemlelnden, telsizle, ma 
fyeUndekl gemilere, yalnıa blr: 

''Thankyov, Boys,. yanı "t~tkkllr 
ederim, çocuk!ar!,. demi§Ur • 

••• 
Amiral Harvud M yqmd& lflll n 

Allcenab blr kumandandır. Londrada 
doğmuı, çocukluğundıuıberl, bahrjye.. 
de hizmet etm!ştlr. lkl oflu nrdır. 
Bunlar da. bahriye mektebinde tah. 
ııjldedirler. Bllytığll H ~. 

Am1ra1. "Britanya,, mekt.ep gemı _ 
sinde, hizmete girdi. 190. de b&hrlye 
mUlA.zl.mi oldu ve 1908 de de birine\ 
mUIAzJmllğe yllkaeldi. O, 1912 aene • 
sinde torpil lhtlau talfm!erlne gird!. 
Geçen harpte, harp gemilerinde tor
pil zabitUği ettı. 

Geçen harpten ııonra, H&rYUd, oe _ 
11ubt Amerika moawıa gtttı 'Te ını 
eenesinde, blnbe.şılıkla b&hrf;ye nesa. 
retl erkıtncbarbjyealnde Ç&lıfDla)'a 

başladı. Birkaç sene sonra da Çln fi. 
losu kumandanı oldu • 

Amiral, 1931 de, imparatorluk mtı_ 
dafaa enslltllsUne devam etU. Bun • 
dan sonra, iki senesını Akdeniz donıı:ı 
mn.ııı k ruvazör kısmının kuma:ıdanıı. 
ğmda geçirerek tec:-llbealnl arttırdı 

ve bir mUddet sonra da, harp eı:ıstf _ 
tUsU erktuııharblyealnde iki aene staj 
gördll. Buradan da cenup Amerika 
filosu komodorıuğurı.a tayin olundu. 

Ş.mdi, İngtılzlerln Akdeniz donan. Cenubt Amerikalılar, bu kırmızı 
mnst, amira li Henrl Ha rvudun ku _ yüzlü ıen askerı çok takdir ediyor • 
mandasındadır. Bu dor,anma, M.ıırır ıer. Onwı bakkalda Ter~klerl bil • 

C"pbeslnde ccreynn ec'cn muharebe • kUm: ''Anadan doğnıa diplomat .. lA. 
ler{!, denizden yardım ediyor. Un karakterini iyice billyor. Unıgu. 

Akdo;ınlz donanması, bildlğlmiz gt_ aylılardan iyi 1.spanyolca biliyor ve 
bl, Alman ve ltnıyan bava kuvvet. fıkra anla tmakta da onlara llstU"l 
!erinin, tnhtelbah:rı erlnln bllcumlan ı;eıtyor ... 
kar§tsmdn, gUç!Ukler lc;lndedjr. Bu - lng11iz bahrjyelller1 amiralin hay, 
nun ıçtn, amjraı Kunlnga!U donan • ranıdırlnr. Onun deniz tabiyulnde 
manm başından çektld!ğl zaman, ya.. t>Oytık ihtisas aahlbi o!duğunu taadlk 
rlne, bin blr dikkat!e ıım!rııl Harvud edıyorlar. H. Harvud Akdeniz donan 
rıeçildi. Bu İngiliz amiralinin cUrct. maın kumandanlığına ge;t.lğl zaman, 
kll.rlığı ile kararları, 1ngl1terede tak. I bahriye erkAncbarbJ,yesl reıs mua\i 
dir edilmektedir. nlydi. 

K.4 A ELMA,!, 
80 lngilizceden çeviren: YEHIP TAYLAN --------=-

znm görseydi, kendi l sornrdı, Esn. 
Sl'D Duglns biitUn koouşoıanıız ~ıııt. 
smda bi~ bahlıı mcw.uu oım:ımı.uı. 

Kolıı son Jcrecc neşt•ll)dl, lUUlccın. 

mel bir salon adnmı olou*unu bir ke. 
re a:..tı:ı ispat etti •. Mnr.era dolu tın. 

yntından blr sUrU kUçllk parcııl;.ırı 

mera.kin dlııllyen bl:ı.lrrc on:ettl An. 
ltıttıkı:ıı coşu) ordu. Bir a rn hl< ) Uıba. 
ı>ı l'rays !gara tnbako.sıııdıı tgııra 

kalm:ı.dığmın fnrkınıt. \'Brdı liohı ken 
dl alg:ı.rnlArından blrblnl . ıırnl:ınn -
da f'pey meMfe olnuuın., ra:men 
hal"tıdan Pmysa fırfattL Prays dtJ 
lgıırnyı b::n·ada ust lıkln tuttu ve 
amkdaşımıı tebesstlm rdPrek t~ek • 
kUr etil· 

O gece d:lba bfrçok 6C\lerden bntt. 
settlk, l'llzbn5ı Prnyı. bu arada, )8. 

kmd gene mnstemlekel rre d!inml'ğe 
karnr verdiğinden b:ıhst"dlııce bl'pi • 
rnlz btrnz bııy:rte dU~t\lk, 

l'rers rok dUoıllnt'el'\'dl 
"İngllterede coll nnbot blhll~lerle 

ltaraılAftım., dedi. "l'o tRtoda pblt 
olduğum vakalann ela kararım Uı.e • 
rinde tesirt olmuştur. Buraya Lond • 
ruya bir aııe )'U\'llSı l..'llrnıak beveslle 
ı;elnılııtım. Bu heveıı doğmadan ICIDL 
de IÖodü. Sonra Malit.kada tanıdıfım 
bir muhit, ah:ıtığım lllm&Ja.r var. Ne 
yolan 14JyJJye.)1m. lngllte.renın daJml 

isine mllstcrulekelcrjn kızgın cllne • 
• lnj terelb ediyorum.,. 

Doktor Bra1r itiraz ettt ve ~yltte 
entereliBn bir rııUnn.k&f&J& ıdrlıtlk. 

Saaı yarımı eıtlk. 

Doktor Brıı,\ t da ertl'll tabab Lon 
dra.)a ın=cctlnl blldlrdt. Kola mem. 
nundu ''İyi., drdl, O halde beplmtı 

yannkt trende buluıuyoru&.., 
Doktor vedataıtı ve bole çıktı. 
O onda Blt>kbornun hali cene ualt'.I', 

n d!kkaHınt celbettl Delıkanb dok. 
tora daha bir pııl'('a l'f'fakat etmeğ1 

tek!lf ettı , .e hattA dokroroa tflll ath 
ııraba•una bindi. Ani bir kararla ben. 
de mahaDe çocukları gibi &rab&nm 

t 

N'CVAR 
Lyo·K 

Stali. naMl cevap vermift, 

Bakaç gün e"''el, M<ısko,·:ıd. 'o 
ADier.ika muhabirlerinin Stalinf n 
bir mtlWcat istediklerini. or ıau 
da tahriri bl'r Ce"'Op v~diğini ~ ıtz. 
m"tık· Amerika gazeteleri, bo me 
Ee.if.nin nasıl cereyan ettiğini f' y 
k anb""orlar: 

'Associated Pres!" ajansı 1'!oıı
ko,·adaki muhabiri M, Henry C:ıs. 
sidy'yc kablo i,eı mhmkün olduğtı 
takdjrde Stalindcn, nmumi olar:ıı. 
bugünkil nziyet hakkmıl:ı, hu<m. 
sf olaMLk da ikinci ~phe mesc. • e!Iİ· 
ne dair maJilnmt almamıı bi dir. 
mi~ 

M. C.ıssi"y· bu telgrafa L:r:ız 
kızmış; çllnkll hir ~te malnıbi
rinin. MoskolıLd:ı Kremlin l:'.lpıla. 
nnı kolay Jtolny 2'.orlryl\mryacnğı. 
nı, Amerika!ılanıı, bili öğreneme. 
diklerini anlnmı,. 

Stalinle temasın im1ııin&1Zlığım 
bilen mohabi'r, san•mı denemekte 
bjr mshı;or olamıyacftğmı :Hicıthıc
rek. bt"ldiğimiz U~ madd~lik F-rıftl · 
lcrini bir kağıda y87m~. h:ıri~jye 
~Jcri komiserliği matb:ıat dairdi · 
ne gitmi' \'e kağıdını ' ' erip geri 
dönmü:J. 

Muhabı'r. Staıi~n bir r-el-ap 
çZ:.mryaeağmr hes:ıııladıi;.'l ıc;ın. 
kendi4'ine \'erilen \'a:ıifeyi, ba lıa. 
dar olsun, yapbğrru kafi g~rtiyor
maş. 

Bu blcli!ıe, 2 birincitepinde t'eo 
reyan etmi!'. 

••• 
4 birinci'teşrin.. r;ece ya1'11U1 • 

dan bir sa.at sonra.. muhabir, n. 
yuyor. 

Teiefon çalıyor. 
C.:ıssidy, uyanıyor ve yanındaki 

masada bulunan telefonda dinli • 
yor. Öleıle, matbu4t dairt~İ şefi 
Pal~Unof, kendisine, fjunlr.n 11öy. 
itiyor: 

- SİZi oyandırmamı muur gıs. 
rUnttz. \'akit gtıtİrmedcn, beni ge 
Jip gönneni-ı lamn. 

Muhabir rşıksız ve rsm sokaklar 
dan nasıl geçip, matbnat dairesi'De 
gittitini ve Paltrftnorun kendisi· 
ne, ttzerinde "Goı1podin Cassidy'' 
Ye diye bı'T yazı buhrnan zarfı ne 
suretle \'erdiğini anlatıyor. 

Zarfın irinde, Uç sualine de t'e-
vap Yar. " 

••• 
'O~"'bat sonra, tabrirl mülakat, 

bUtUn Arnen1ra gazetelerinde: 
''Stalin, bir defa daha. i1'inci 

r-epbenin kurulmaınru ısrarla talep 
t'diyor.,, 
SerleYhMı altmda, bllyiik harf. 

lerle, rıkıyor ve Anglo • ~akson 
ufııklımnd:ı, bir bomba gibi Jl.'ll• 
lıyor. 

Şimdi, 1'1ısırda. müttefikler ta. 
arnıza gcçtı•er. Gazetel~r RU41y;ı 
da büyük !e\'İD~ oldnğtmn bilc!iri 
yorfnr. İ!<ind cephe mesel~i l'!aJ. 
lediidi mj del"'Sinizf 

• 
ı,çı aranıyor 

C.ll.P. Eminönü lıalhvi lıballl'd 
kurtarma yurdundan: 

Müte:ıdid fabrika Te m!l~seseoı 
lerdc münh:ıl v:ızifeler vardır. J5 
nm ·nn vatandaşlarımızın hüsnü 
h:ıl V"nrakası ve iki fotoğrafla birlik• 
tc Nunıosınaniycdeki yurdumuza 
miiracantlan. 

Colış:ırak geçimini temin temek 
isteyen yıırı'ldaslnrımııa her türFl 
kol:ı vlık gö !e rilir. Kazancı az olan 
işlere girenlere mulılclif şckiM .. 
y:ırdım görürler: , 

arkaama aııldım. 
On dakika kadar rfttlktem eoara 

Blekborn kararını dl'ğtttlrdl ve dok. 
Uıra veda ednek araba.dan atladl. 
Ba on dakika zarfında ar-.1.Mıda ne 
koııaetukJarmı ber ne kadar knlak 
kabarttıyııam da lfltl'llDedlm. 

Bli.'lcborndan soara ben de aaulca. 
aııldıj'ım yerden atı.dım • Blekbom 
geriye dönınek için ~oMI yolunu ~ • 
medl ve keatlrmeee ı;alddd:srm için~ 
daldı. 

Onu t&klP ettim, Önce ''beyaz ku. 
r.u.,ya gldecetlnl tabuıjn etmlıttm. 

Fakat bl!Ahıre yanıtdıfımr anladım, 

Delikanlı bir aralık aola aaptı ve bir 
afaç gnıpu albnda bir adamla bu. 
ıunu. 

Far.la yakJapmadıtım trla bu ada. 
mın ,rtızUnU l'littmLvordmn. Ne ko. 
ooıluklamu ela ltltemlyo,.dum. Fa. 
kat bt'yecıtnlı jeıtlerlndee JS bir mft. 
nakafa veyahut da btr pazarlık yap. 
tıkJanru tahmin eOlyordum. Gene 
Sprekln eırarengtz ııurettı- öldtlrtll 
dllğU ıete aklıma ~idi. o rece de 
Blrkborn kt"8 lılr s11rna.11 idn "'beyu 
lmr:o,.dan ka)bolmııım, mı1*' • 19-
oe de bir randevuva ~ttıtı '58ylf9 • 
mlyor muydu! (De\·a.mı Var) 
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Casusluk 
ve 

s a ın faaliyeti 
Casusluk,('" iğrene bir is olduğu halele, bugünkü dünyada, 
bir meslek haline gelmistir. Bu ~izli faaliyeti is edinenler, 
ne olı:rsa olsıın, bol para kazanıp zengin olmak istiyen 

insar.lık nasibi kıt olan kimselerdir. 

Casusı k Nasıl Başlar 
Cosuzhık. pıs, tehlikelı ve o de. 

TC<:e ele şerefsiz bir iştır. G&l ı:elc· 
Ilın . yıış:ıdığımız nsırda, onun da 
propagandası yapılmış, bu ;)'oldukı 
\sergiızcşllerde mU\·affak olmuş a. 
damlar, hııtta kadınlar birer vazi. 
re kahram:ını ilan cdılmişlir. 1 'c'). 
reclilen casuzlnk vak'nları, hatırıı.. 

bırı arnsuıda, nıııttı göstenlen fi· 
liınlerdc, mııhııkktık, propacrnnd:ı 1 
rnııhi~ ctinde olanlar vnrdır. Uun. 1 

!tarln, scrgtızcşt meyilleri yaratılır 

ıve sonra bu meyfllerden jstifade e_ 
dilir. 

Geçen harplenberi ıızmı casus. 
hık vak':ısı okuduk, az mı filim se~·· 
rettik? Roman ve hayal mahiyetin. 
ide olmııyanlnr icinde. emin ol:ı. 

bm ki, casuzluk hisleri uyandır

rılmak maksadile tertipp edilmiş. 
ler ~ vardır ve bunlar, kendilerini 
!dünyaya hükmedecek kudrette 
11ören devlellcrin işidir. 

Geçen Büyük Harpte ve ondan 
sonnı. hir çok devletlerin casm 
t:ulhınmoyn ihtiyaçları arttı. Bu 
yüzden, memleketlerin içinde ha. 
!'!:reler, dışında casuslar aldı )·iirii• 
tl ii. Bunda .• En ~'lemmlyctli tuz.ık 

!>:ıradır ve pnrnya boyun e!tdircn 
1ihtivnçtıı. 

Biliyoruz: Devletler, hnfiye!ı~i 

cnsuslu!ıu, te kilıith hir meslek ha_ 
!ine getirmişler, halla bu işler için 
mektepler açmışlardır. Böylece ha• 
fiy,. ler, casuslar yetişirler. Bir de, 
lıir rok kimseler, hatırlarına hile 
setimıe<flkleri hıılde, bir tesadüfle 
easııs oluyorlar. 

Caıms araynnlnr parnsınrlnn ziya. 
0e 7.ekiı~ı olnnlnrı ararlar. Böyle bir 
adamı, ihtiyacının yüzünden ya. 
lcaladıl:ır mı, mesele tamamdır. Ne 
olnC'ıık snnkl.. 7.artır;ı:ı, ehemmi. 
ıyct ,iz, fıc;telik ele kl'ırlı bir fş ... Rtı 

snyede, mc ıı:~ke :er ı:-uerler, se~ı 

heUer de ederler. 
S:ı<ıu<ı namzedi: ehemmiyet~b:, za, 

'nlrlı i5i kahul elti mi. o:eyahat mas.. 
nırını ve ilk avlılfını alır. Gayet tn• 
-lıli ol r"k keııdic:lnden hir cıenet a. 
tı nır. nıı <;(.'net, artık ömrii oldukç:ı 
onun oovnıında hir yulardır. 

C \SllSl.'llK YOLUNDA 

r '.l il 'İ •nezfne, bn1en bir Cll'iU~. 
hık mcklelJi, dnhıı çok tıı bir ecne. 
hi ınNıılcl,:cti y,>h• görflnür. Eline, 
'lıiric;lnc hitaben bir ta,•sive mck 
ltuhu \'erirler, bir de pnro~a Öİ(N': 
tirler. Pnsıporlıınclıı do, trıcc-ır, h. 
ısıın mu ilimi, snzeleci, pul araşlın• 
cısı gibi bir ü"' ıın vardır. Hu ün. 
'Ytuıhr 'ie ilhnıi tnbli gö!ltcrir, te
rn:ı~Jarıı, soruşlurmalııra mhı;aittır 

nıımda olan bu ticarethanelerde 
onun mencıup olduf;u ca<;m)uk leş. 

klll\lına dahildir? Fakat o bunu bil 
mez. 

Casus baıcn açıkgöz davrıınmnk 

ister. Aylığının arllırılmıısını ister. 

tabii, tavsiye ıncktubıı ı;etirrliği a. 
dam vasıtsaiyle.. fstedilıi yapılm:ı
yıp ta kafa lularsn, tehdit hazırdır 

Ona, alrvlıiıırle. casusluk elli~i hal· 
kınrla dedi korlu yaptırılaca1{ı, hı• 1 

suretle yakalatılacalh bildirilir. N" 1 
yapabilir1 Yulıırını ele vermiştir 

Tclıdflle beraber, eline biraz PA. 
ra da verirler. Çalışmaya mecbur
dur ve çalışır durur. . .. . 

Cn~uo: tC'c;kllfttınd:ı , hir mınTat>n. 
nın teskllllt rcic;I, mnlyetinrle ~. 
lısnn ~asuc:ların hepsini bildiği hal· 

rlt , onların hlr, yahut iklo;fnrfen mıı• 
dıı!llı, gınun mevrudiyetinden h a. 
herdar bile rtcitildir. Casuo;lar, v:ıı. 

nız temu ettikleri adamı bilirler. 

TeşkilAt şubelerinde toplanan 
malumat, mıntaka merke1lerinı>, 

gizli ynıılı mektuplarile bildirilir. 

Bu gizli ynzılar, mektupların satır. 

lan arasına , sörnnmcven bir mü· 

rekkeple yazılır. ~fühim haberler 
ihtiyaten, •YDi ~fe muhtelif ad. 
resler vasıtasiyle de ~önderllir. 

Muhabere vnsıtalan, ~illeri pek 
ooktur. Pulların bile muhııhere edi. 
lebiliyor. MeselA: Bir merkez. tiç 

Portekiz, Üç Acem ve d5rt lspıın. 
ya po.sta pulunu havi bir mektup 

ahyar. Buntın, takarrür etmiş işa. 
retlere göre manası , o limanda, iiz 
zırhlı, ne krovazör ile dört hatif 
ıreminiıı bulunduAunu nnlııhyor. 

Bu harpte, gazeteler, casusların 

yai.:alandıklonnı, idam edlldlkle. 
rinden bahsediyorlar. Bunlıırın ne 
hırzda çalıştıklan, ne yuldıı mu. 
habere ettikleri hakkında, hennz 
bir şeyler sızmadı. Her halde, harp 

usullerinde olduğıı gibi, bu snn'at. 
ta tia büyük tcrakkiler husule gel· ı 
miştir. Gi:ıli radyolar var. Kimbi. 
lir, dnha ne Rihl ·yeni vn<ıılalara 
müracnııt ediliyor' 

Şimdi. ba hnrp gfınlerinde, her 
memleketle, ynhanrılar ~ yerliler• 
elen, her de\•letln hesabına enlışan 
cıı5us te';'-kililtları mt?vC'ullur. Hiç 
şiiphc,iz. büyük devlcllt>r, propa. 
ganda fşlerilc caoıuı;larınn. her zıı. 
mandan zlvnde, çok pek çok panı 
~arfcrflyorlıı r. 

Vak 

Vak t'ıan Avukatı 

Sümer Bank 

Y·ERLi MALLAR 
Pazarları 

Müesseseai Müclürlüğünclen: 

Şef ek nograf aramyor 
1Hul1286bc servt~lertmlzde knllıunlan Hollerit;ll :\111.b&ee'be maJd. 

neleri ı~·ln dol,;un ücretle mütcba8aıa bir ~l mekanogr&t almacaktır. 
'J'ollıı!crin, bu makhıolerln !\1ubaııebeye tatblklııde bWlll 9&1lf.. 

mDJ ıecrü\Mı ve lhtl!ll\a ııablbl ve bu ıdıteıııl tdare edeb\leoek kabili
yette bulunroaltlll ve yabancı cllllerden bfrl8lne mllllemmelen vMat oL 

nıaları şıı rlf..r" 

Bu \lazJ.yetlert hal:z olanların 11 lktnctte.,rtne kadar Jtatını:ıofkı 
hanında .&ille se ıı :l.at işleri OPnt~lnP. mliraeaatları. 

MODA ÇANTA BOYA EVi 
Bay ve Bayanlara müjde 

ı,uafl'Qf devrinde .ad.dl, ...,.. eoAda. reaPdD 
moc1aaı &'80tl diye IDyme&U 

EL ÇANTALARINIZI 
bir köşeye atıP tıM'ketmoflıık 

Atölyemiz lateditınıs renkte eL. 
blsclerlnlze uypıa olarak eeld 

~~~~~;~ ÇA NTAIARIDl%1 fenni au11ette boyar, yeıpyeat yapv 
· Ayrıcıo ber tllrlD tamir ve annarlama oanta yapu-. 

Tuvalet!nlztn rengtne uyar en all sabit tım&k cDA1armızı &neak atm)'emD.. 
do temin edtblllI1S1Diz.. BUQmum mUfAmb& Ye dert ef~ temd aıaret. 
te boyan:r. Knrak6y Mumhane caddesi llB8anpaşa baa No. ._ a. 

1 ZAn - ıaıo No. ll htanbal ıu. 

Gıyime meraklı 1 si pWı:asmı zayt ettim. HtlkmD kal. 

Bayan ve Baylar ! ~~ Tarl&~ı eukur eokak 10 

İyi bir Terzi mi arıyor unuz! No. da Ohıuınea Gllzol Bodlll' 
İ!!te Size bir adre-3: j (172•2-

Ya V UZ Sezen • • • 
Pıı.ris Terzilik Aknılernilerinden 

Dipfomalı 

ı~tililiU cad<lesi Nnmarn 11 S 
Gayret Apartımnm - Beyoğlu 

ZAYİ - 8M6 mesaha numare.lı 

Gayret mot.örllntln mesaba ,ahadet
nameainl zayı ettim. Yenlsfnl aıaca. 

.ğtmd:.ı.n eskisinin hükmtl yoktur. 

Dal~ Ali 7.eren (1'7Ul) 

Onun için 
ne diyorlar? 
_.. <JSat*anb 1 inal •Jfada> kartannat Jşleriu1; yhıe mllf

lanlar da Atatiiıit evinin dış kapı- bcrnıbcr yapabilmektir. 
s111dan diişünıeırek caddeye kond1· Buna muvaffak oimam JeiB tia.a 
lıel'ini atarlardı. etmenizi isterim mme,. atrenııt pn:ıg 

Atat&tc lıo ~ sahiplerine nmıım. aonesiııe ~ w anoe
daima ~ ft müte1'8sı davrmnr. sinin şüp'be1eri.ni ~ Bil 
mnhataplannda gördilğli k.abiliyPl e&vaba lftiyü]ı; ~ ı:mau memomt 

~inde açılır. Te)'a görtild!ık· ohnuştu. Bl~ dıddta-;~tJDlıllD ~
!erine Röre telkinatta balunurdu. na şefknt 'Ye sew:ı:istnln ..... ~ tiiııt .. 

Bu yübek kUa başvuranlardan ; lan geniş, ft içler okuyan (lftzel 

Atatnrkiin kalbinde, Ticdnnında 'tl' gözlcrile A-tat~ amrak; Ata
di~da 1~ l:tıdretleriıı tam-1 tüıitün gôk rem!i. ~ ~ 
J.ılile olgun.laşm~ olan .. milU ~ göDcrlnln ciddiyetini obıın* fdP 
e:a 7*mt; gördültfl ..oe sevdiği (iç susiu. Sonra birdr:ııbiı:e )lll!Di. bir 
bet kiflden blışıka kimse vAkıl oıla- sona ile Atatiirktın tuvTet w -Ao 
ma nuştı. danım -ve teyı:.ıkklızmm yokllıımat 

AtatOrHıı l>u sevgili g(koentttr :maksadil8 doftrnldu. Ye söa liaf 
.-kadqJ.anndan !biri; OOgün başı- ladı: 
mızda büyük iCIM>.arla 1uttıııtuımıı. - Hergftn evftnb:e ~Jen 
ve necip Türk camiasının b irlik -çe gelip gidiyor. Bunlarla uzun mu.ıı 
beraber:liltinin timısali gördfığümfis görfişüyorsan. Görüştüklerini.9e b
Yiice Cöm.hurrei!i sayın Milli n.şacnk değilim. Sen herkesi b'i 
Şef İsmet lnönd !l>uhınmakta idi , tartarak konuşm:ı{iı benden Jyl öi--

Atatftrtdin bt1 yüksıek kabiliyet- lil'5in. Ben :r.ıJruz b.Lr ana gı"bl her 
teki .aıahdot ~d~nı; anası dost gözüken veya göriinmek iıste
bö.yftk Tiirlı: kadını Bayan ZübeY· yen ina.nlare kolay kolay inanma. 
de de taınroı. mam rica ederim. dedi. Atatürk: 

Bu kadında; me(feoııt ~ mtttekl· - Merak etmeyiniz. Ben gı\rdft-
mR inı't8meroa insanlık namına ... ğtin bu riyarctç.ilcrin hepsini neaa
ranılan her türlii ahlAkl ve in~ keten güzel knbul ediyorum. ÇI). 

f:nfletler noksansızdL Hele yüksek 
zachı onunla beraber do~uşt·ı . 

Atatilric:ün dehuının anc1sındıın 

gehtıiş olduiın inanındayun diyebi
lirim. 

Bayan Zlltiey<te geniş slkOşlü, 

ince ff uuk ~.ve derin duy 
gula idi. 

Yaş.ile. liaşile, rütbe ve makıım· 
larile ,ıe yaptığı kurtarıcı ve y:ı

şatııcı bO.yük işleri ile Atatürk: 
dahna çok seTdiği ve zeklı ve gı;. 

rüşüne gfiYendiği; onu yetiştiren 

a.nnesi:nin karşısında büyüklflgu 
nbbetinde tam küçük bir sevgili 
$! b.lmıştır.• 

Muburir bundan aonra ana ıl~ 
oğul ar.ısında.ki lwnıışmayı anlatı· 

yor. .Bu konuşma Padişah Vahdet
l.ine aittir: 

".iıu konqyu ana ortaya koJ· 
muşlu. :Ve; 

- Bu padişahlar korkuncturl.ır. 
SaltanaUarııu sürmek 1çiıı gaddaı 

ve zalim olurlar. Dikkat et keııdi;ıı 
vakitsiz israf etme! •.• diyordu. A· 
tatürk di~alli ve teennili, ve ken 
di.sin.e hA.s yüksek mantı.Aile ana-
sına: 

- Yahdettin millet ve mem!"· 
kete do~ulukla hizmet eder ve 
istikll.limiii candan korursa ona 
kimse l>ir şey yaproıız. Fakııt n•· 
adamı yakından tanıdığımı bilirsi· 
nfa. Hilekardır. Milkti esir gibi 
kullanmak istediği meydanrla, 
Vahdettin hakikııtcn yalnız benim 
için deltil. herk~ için koııkunc 
tur." dedikten sonnı bir an durdu· 

- Hem yapıhcak ilk iş bu de
ijildir. Benim yapma~a çalışacal;ını 

birinci iş; milleti uyandırmak ve 
onu yetiştirmek, bütün kuvveti'e 
ayakta tutmak ve memleketi pıır· 
calanmaktan, ve milleti esnreller: 

fıunun hallerini, kabiliyetlerini M
çerck konuşuyorum. Benim yakın 
arkadaş tanırlığım ln~anlar azdır. 

Üçü, beşi geçmez. Siz de bu yakın. 
arlm<lıışlanmı tanırsınız. Bu 
nrk:ıdaşlanmın ccvherferlnl iş tia
şında, muharebe rn<?ydanlannda ı. 
nıdım ve tarttım. Onun için bn 1t._ 

kıırlaşlara BÜ''cniyor, ve güveni'.'D 
"ishP.tinite onlann kard~likierine 
inanıyorum. 

Cümlclerile Atatiirk: ftçft, iM!$' 
geçm!ycn arkadaşları hakkında an
nesine kalbini olduğu gibi açmış· 

tı. 

Fal<at Bavıın Zübeyde; ~unun 
bu açık kalbinin sayfalannda oku· 
yamııclı~ı bir ismi nrar diklcatfüı 

bir lBhza gfılümseyerclc ıl)z s~yie
meğe hazırland1. Ye bulnmadı~ı 

imıi hntırl:ıtmıık kin bClyı1Jc a1 
ker o~lunun yardımını dileyen bir 
vuiyet aldı. 

Alııtürk; fiç beş l!iim arnsındı 

"mlralny lsrnet Bey,. f de (sayı'l 
Reisicümhur ve MilJt Şefimiz) ~Y
lemişU. Anne.o;f: 

- Ha!.. Arayıp '6ulıımadıJ! m 
isim bu idi. Muı;tafn; "anası dalma 
Alntürke Mustafa hitap ~derai,, 
ıırkadnşlannın her birerlerinin kıv
metlerini ve sana muh:ıhbetlerlnl, 
\'e bağlılıklarını ben de hls!lediyor 
ve ıtörfiyorum. Hepsi iyi adamlar, 
~fivenilir insnnlıır olduı!unda ben 
de seninle beraberim. Fakat sen 
bu fsmet 8ryl her zaman vanınrl 1 

bu hır dur. lsmct Beyi; gnyci nazik. 
terbiyeli ve zeki huhworum. O se· 
nin !sterine ynrar. Öğüdünü verdik
ten sonra or;lıınun: 

- Peki ıınne. 
Sözilnü almış V" odıı<ıınn m'!h\r. 

rilı ol<>,.nlt ,.,,ı,:ı...,ıcıi." 

r.nsm çömezi, glteliAi yerde, ID\ r--------------ır------------------------------·--------------! 
isiye mC>klııbıınu verdijti adam ,.:ı 1 EN SON üAKIKA 
'5ıla-;i~·c .. ,j nları" bulur. o. belk Hikaye 
~. üzerine nl<lılh işin hcrb:ıllıil 

'hakkrnd:ı. daha tıım hir fikir <ıahı ---· 
bi ıl'"i'l'l l"r; ~eni ajnnlarını;ı el .. ~--· 

Karısı gerine ••• 
ne m: ı ad •ııl ır oldııklnrının far \ataktan yeni krılknn bayan, il\· 
1.:ın Ja de il lir. Şıınlar, pul mer.ık. nnnın karşısında saçlarını düzel-
i 1 tirken paltosunu giyen kocasına 
ısı. ıurı 1 r u~an lıoensı, ötekii"' 

döndü: 
tüc C':ır ... On! ırırı da kendisi ...,ı.,. "'' - Oh! Hanri sok:ııiu mı çıkıyor-
sahte Om•ıınlı kinısel!'r ol<fıı~urı • sun? Ne olursun doklorıımd:ın gı> 
nereden tıil ·cek. Onlıırlıı konuşur ı ı çerek u~kıı ilikımın reçete~ n \'C· 
Şu ynhııl hu. ıırıırla leesst"ı" cıle• t ' nilcrııı·<ıini ricn ecli\'er. smin şu 
samimi\ el 'c ilfmat dol:ıvısh·lı • rııya ynzıyonım. 

lke ıdi~ir.e ışillı ~ · ŞC) lcri. mahrc.ı Sodnrını diizllmlti bıraktı \'e hl : 
ol r~k ,öy'er. Hallrnkl o, ta\'Sİ) k{ığıt parç:ısı oinrok doktorun ad· 
me'•lubu ~"lirdini adam<l:ın lalima resirıl ve ilacın ismini ynzd ı. 

tizıınısızlıklar uyku UAcı ile tedavı 
edilmez. Sebebini aramak liızımdır. 
Si?: her halde cok intizamsız bir 
h:ıyat yaşıyorsunuz. 

Hıınri sabırsızlıkla ccv:ıp verdi: 
- Ol:ıhilir .•. Fııkat ... 
Doktor elini kııldırarnk: 
- Bunun hiç ehemmiyeti olmıı

dı~ını sövliyemezsiniz. VüC'ut in· 
tiznmlı bir hayala muhtaçtır. Çiin
ki sıhhat için çok Jiızumluclur. Şim
di clinbi bir clakik:ı bana uzatınız. 

- Fnknt... 
noktor gülerek. 

alını!>lır: l1ititklerlni, ~fırdöklerın 
liendi ine h:ılıt>r YercC'ekir. Gider 
h!Mırir ve lııınu )nporken de, P'> 

1ac lık elti inin Cıırkınrln d<'~ildir 

BiR \7. l'STAL \ ŞJ, 'CA 

- Faknı ne dt>mek. Korkuyor 
Sırası gelince doktorun ııdasınıı muwnuz? Siz hiç mcrıık etmeyin 
ıılındı. Hanrinin elini \'akalnyıp bir s:ı· 

Y.:zı ınn•mo;ının bac;ınrln bir sc\·· 

Yarım saat sonrn, Hanri doktc· 
r•ın hckleıne odasındn bekli\ ordıı. 

niye r.liııd<' tutııı. Sonra hcycca.ı
lt'r J,arnlaını.ıkla me~nl olan ılok-

C.iinler grçlikçc, hizmellerl lıık. . lor kalemini hırnknrnk sordu: la: 
nir er!ılmiş r,1ininiir. Ara ~ıra elin. O - Tııhnvyiil cim i5tim ! Eıılr.r hıız - emek hir uyku ili\r.ı isliyor-
miı!.titnı ol r ık I• l' k 1 gibi. n'. :ıkhrın cin fö le o'mıısı mıılı ,eş on ırn c;ı ·ış ı. c;uııuz Ö\ le mi' 
rılır. Oıın, ılk zanınnlnrcla lıoka 3 , H:ınrl; "E\'C~I!., rlh·" başını sıı1• l enıelılir .Doğnı değil mi, iyi keş-
lıklan zıyaı e, hol vaadlı nasihal· !arken, knrmnın vrrdiiU kit~ı<lı bul- feltim mi? 
ler verilir. "\'oıuk ol, '.\emini kenrf k - Ever, do~ru. Fııknt ... 
1 , mıı için ceplerini k~rıştırıvordu. 

s ıızlalı lırır." denir. Oalıa 1iyıı1ı _ Rvcı. hlr \l\"ku ilfıcı ... Faknı... - Fakruddem ve dc,·ernn bozuk 
a' lık n 'mnk. nıiikı'Hııt kop~rnı ıı _ 'eden İYİ uyuyamıyor mtBll· lıığıı - Dok lor izah edcrkrn kalr.rr ı 
nHı af' le, "ilk ılereC'e C'll•Us" g:ı\ n117.' ile de bir !!\)er ~:ızıyC\rdtı • liy"u 
ret~ t!Clir D ıh:ı ziy:ıcle fnaliyr,t E!Ö... Di\'erek doktor Hanrlnin sözünfı IlôC'ının Yerine her ak :ım ~ntm-ı-
terır ve. k hlliyt'ti clerrccc;fncle I<'' lcec;ti d:ın evvel c;ırak hir bnn\O :vapnc k-
~il it <l:ı~~linclc yiiksr.lir. Mnas şcl: sınız. Açık lm\'n-lıı hir ~z 1ı rek<-! 
lındc deı;ı l de, mühim işler görrl" Hr nri Riilerek: ynpmak ela rok fnwtnlıclır. 1'z1:rİm· 
ğü z:ımn•ılnrdn biraz boka miik." - Hnyır hnınrlo ı sun hrn ~ok de çok yorııru Jırr h vnt yaşnr1ııtı. 
fnt ela alır, rnhntırn ve fvi uyuvorum. Yalnız... nız inlihaı vnr. Bem:iniz solnrns 

eeksiniz ... 

Doktor güldu: 

- Cesaretinizi liaylletmeıte hiç 
Tuzum yok. Sizin iyilisiniz için bH 
meniz elzem. Gömleğinlıi çıkarın 
\e lıu divana uzanınız. 

llnnrf, J'Drım saat .onra dokı.oruıı 

muııyenehant..~lnde idi 

Doktor divanıı yakla~h. RanrT 

elll'ril,, ıfoktonı lıılmnJfo çalış:ırak: 

- Fak:ıt size nasıl an la t ayım. 

Nakleden: 

VAHtTOBGUN 

- Hakikati söyleyin. Bır acı fı 

lAn his ediyor musunuz? 
Hanri hırsla protesto elli: 
-Fakat midemde bir şey olmıı 

dıl!ına yemin ederim ... Ben şeY .. 
Ansızın bir cı~lık kopardı ve s 

zünü il..'mal edemedi. 

Doktor ay:ı1{a kalkarak: 
- İşte gördünüz mü? Ben zate· 

söylemiştim 

Artık tamamen anbale olıın Ha 
rl, doktorun tesiri allında kalarai. 

- :"dide mi' diye sordu. 
- Hayır kal".acijjer<le hiç bir do~ 

or size ~ylemedl mi idi? 
- Hayır, şimdiye kadar hiç h 

doktora gitmedim. 

- Gördünüz mü? Tam zamanı 
da gelmiş-siniz. 

- Tehlikeli mn 

- Tehlikeli dcltil. Fakat vaki 
kaybetmeden tedavi olmanız liı 
zım . Alccıt halde vazl\'etlnlz vnhb 
olabilir. Yapacağım llActan alır \',. 
IP.vc;iyemi harfi harline yerine 

tirl~enlz çabnk lyf olursunuz. şı., 
di bbir de kalbinizi dinleyellm. 

- nir rfaha mı? Allah ı::österme 
sin - Rir kac saat sonrn Hanrl 1{· 

Bunlar, avJıklnrını, nnmların '! Dok lor yenirlen sii?:iinii keserek: htı; ti" hoş hir ı;rv rll"~il. \l iclcn:z. 
gclnıi5 hın·nlc şeJ,Jinde, kcnıliler• - Anln·orıım, nnlıvonım ... Umu· den muzlnrirı mio;iııiz'? vnn ,1 ntır.•rnk ~e nzerlne eğilercK sıın trup gibi sağlam gldivor son· ı 

rmna anlatıyordıı • Bundan son 
arlık ill'ı çların ic;in heni doktorun:> 

7.0r yollarsın. Dehsr.lli tehlikeli. lı noktor, hemen Hnnrlyf ıorla dl-

Kücük tlanlar K•Jponu 

du ırnpuua eklenerek ., ~.ııı rueoo .. 
ı:ı nramıı ve i:ı verme U4nlıın Ea Son 
Oaklkada parasız oeşredllecekttr. 

UAnl!trm gazetede ıtörüldüğü tekllrt. 
ulmuı.ıoa dik.kut cdlııuelldJr. JCvleome 
tokJit} gönderen okuyucularuı mabluı 
tuı.lmak Uwre ı•ıuib &drealerlnl bildir. 
mclerl IAzımdır. 

Evlenme teklifleri 
\ı: Ya§ 32, boy ı,~7. ağaç sanayu.. 

nin mobilya kısmında yüksek kabili 
YCtli. aylık kazancı 100.150 lira ola~ 
aanatklU' bir bay, ev işlerinden an.. 
.ayan, fnce ruhlu ve hassss, gçzmeaı. 
nl ve giyjnmesl.ııi bilen 18 ılA 22 Yat. 
.annda, beyaz tenli, balık etinde, iJ1 
bir at!eden g"Uzel bjr kızla evlenmek 
ıstem.ektedfr. (Mobllyıı.) remzine mil 
racaat. 

4lclırınız: 
A§Bğıd:l remfzlerl fazılı olaa e • 

tu),ırul:ırımııın nnmlarıRA gel• 
mektupları idarehııneınlzdl'a (pazar • 
arı lınr:IO) bergtln ıınbnhtan öjtleye 
ı.ndat ve saat 17 de.o sonra aldnma,. 
ıan. 

IA.L.) (A.U.) (A.Ş. 87) (Acele lııUCJ 
B.Ş. ktmıeslz) (Bulunmaz) (BaJ 

l"afk) B.T.K.5) (Çabuk olsun) (Dadı) 
1 E.E.) (Eşine bağlı) (E.M. Qtin) 

F.U Ş.) (F.D.K) (23 i§ 1.stfyen) 
İ.N.D.) (Kısmet kim?) (M E. 49) 

(0.1.) (Özbaba) (P.A.) (79 ressam> 
rR.A.) (San ıs s. Çaouk) (Samfıııl) 
•Talih) (Yağmur) 

ne h•ldirilen tf(!ıırellı:ınt>ler<l cr. mivr11e f'.''1 nvm·or-;unııı fnlrn t nra· Hnnrl iirııilslzlik l<'lnrlr lınllırrlı pnr "-;khrilc mlılcc;ihi taz\•ik "t- bir rlc rteiiil t:ım üç hnslalı~ı olrlı · 
bankalardan nhrYıır. "flhaliıt, ihr~. rıı c;ırnı!n 11\·trıın"" ı.."""'nr. nıı h . - r. '''" ' ""' ır n,....,; " 1i ,. ı, "'""'n h .. rı",11 ~.,,, , 1 nl'lrrnh·nr ('1nnam l rcmzile yaz n okuvucu-
~t ~ruis~nc~"~hm b-a~------------------------------~----~--------~~~~~~~--~----~ ·~ - •~ad~~z ~ma~~~~ 
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