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onu aörOyoruz 
~rk •anki vefat etmemiştir; O bütün muvakkat, <irı. 
ı.tQI IQni unsurlarını kaybederek bir fikir, b!r ruh.ve bir 
'wi ltQ/ine gelmiı, varlığımızın mütemmım bır cüz' 

teıkil etmiftir 
'Bu sabah büıün Yucdda 

Yazan: BGseyln Calllt 'Yal(ın 

~tin vefatmm yıldl.lnUmii 
ı.. 4t.,.;::tl~ du~ duj;'tlmuz acı :irin
~ ~n her zamankinden zi· la"' ııa 1 bir halde k~lhlmizde ya· 
~alckaktır. Atafürk mc • 

faııJ , arlıi;:'lndan uzal•
'tiirk mllletlnln rulıunda 
itaba canlı bir surette yer-

' Y&§ıyor 'c bizim için bir 
' bir hattı hareket kaidc~i 
~'le~iyor. J\t.ııtürli snn'iii 

&..::~~tir; o bütün mmak· 
.~,. f" bit e anj unsurlıınnı knybe· 

h fikir, bir ruh ,.e bir ideal 
hnı . blzlm \'tırlıı:'lnuzın 

bir cüz'ilnU teşkil et 

olabilmesi Türk müfe'kkiresi lçio 
sert \'e değf~ kalıplar \'e ~ertıc. , 
\'eler tayin etınlyerek memlekette 
tefekkür ve ,icdan hürriyetini tesis 
etmls olması sayesindedir. AtatU .... 
idin bize bıraktığı anane da.ima ak· 
hn, bilginin. zaman icaplarının gös
terdiği yolda kend~. '.~edan Ye ken .. 
di mantrğnnrzla duşımerek yUrU • 
me.< suretinde hulasa edilebilir, 
Bundan dola}1dır ki TUrk inkılabı 
görenek ~ukurlanna saplanıp rea. 
lit.c Ue temaslarım kaybetmek \"Q 

cansı:r. bir ı;ekll haline girmek teh· 
likesinden iı.a.dedir. Ellmi:t,df'I de • 
ğismlyen düı;tur dalma objektif 
hakikatlere istinat. ederek, daima 
yü"ASek ahliik \'e lmıanly~.t mefhum. 
lanndan ilham alarak lıur Ye müs
takil bir hayata ıloğnı Yürümektir, 

Atatürk memlekette inkılabı , it• 
cude getirdiği 7.aman (inünde 
işte böyle mesut lhtlınallerle dolu 
genis bir saha ~tJ. Burac:la onun 
ll'SS(}i ile yürürken ancak kendi sal 
mİzle, j~tihadmuzla. bilgi ve kabili. 
\"etimizle yUkselobllecektlk. Ata. • 
tiirkün ,·efatından sonra blitün Jn. 
kıliip mekanizmasının hayret \'eri. 
el bir kolaylık \'e mU\'affakıyetle 
yürüyebilmesi Türk mllletfnin ol • 
brmtluğu ''e kabllfye!I hakkmcJa en 
parlak. bir delll teıtkil etml'>Ur, 

Bogilnkli mllll matem gününde 
Türk ,-atanına en bU;rUk hlzoıeu 
ifa eden Atatürlrii yad ederken o. 
nun ııçtığı yolda, fakat şahsi gay· 
retlcrimizin azamisini sarfederek, 
dalma daha metin \"e da.ha bilgili 
olarak yCriimenln AtatUrke ka.rııı 
bir borç olduğunu unutmamak foap 

e<ler. 

Ata IJOCCU 
''• Şel spor ve btlbaısa gtlreıı 
"• pehlivanları çok takdir ederdi 
~LJ sevgısi o kcdar içten 

ve derindendi J:<i 

Sabaı Orman Çitt:iğinde · ç~'ı~an 
~bır kövlü ile bizzat güreşmıştı 

ttirk SJ>oru çok severdi, ait hatıralarını an!atan Cevat 
ekzersizlcri y~pmak, Abbas Gürer, azız Atamızın 

~ek, yüzmek başlıca 1936 da bir ilkbahar saba?ı ~~n- , 
~l" S'porlanndandL Aziz disivle beraber Orman ~if~l~gın. 

t\>an}ığı sever ve pehli- de yaptığı bi_r sabah gezıntı:ı e:
~dir ve taltif etmekten nasında cütlıkte çalışa~. k<?~!u: 
""'Vk duyardı. )erden biriyle bizzat gureşt1gını 

"vatan" da Atatürke şöyle anlatıyor: ~ 
Bir ağaç dibinin topragını ka-

1, .... l hart.an ve o civar<!~ yalnız ç~lı-
1 E 'ı· n şan bir işçinin önunde Ataturk 

durdu İşçiye o kada.r Y8;kmdı 
lılJ T K U ki. ~pasının kalkıp ı~:naen 11 fırlayan toprakların _ıcuç .• par., 

çaları Ata türkün, zarıf • düzgtln 
tiz ~örmiyen ayaklarını okş~. 
du Ününde duran. kar::ı.ısı~a di. 
kilen bu vakitsiz zaire ışçı bat
madı bile. Bu vaziyette . e~ 
sessiz durduk ve seyrettık, ~ 
ne kendisine ne de c:apa$~ bir 
an dirilenmek fırsatr vennı}'Or 

Dli;;;an 
eh· 

• 1 ı11 '?radda 
~Çlzktan .. 

:;...ı~fır 
ıı. .. f~ı~t•n düımanları 
.. ~.,.: t, bµgünkü Al. 

i nın ar'~ık umumi 
~ .\Inıanya olmadığı. 

t bulunmalarıdır. 

(Devamı 4 ttaciide) 

Sovyet Tebliği .................... 
Moskova. 10 (A.A.J - Resmi 

Rus tebliği: 
Dün bütün cephe boyunca ınu " 

harebelerc devam edilmiştir. Mu • 
harebe bilhassa Krrmıda şiddetli ol 

Atanın aziz hatırası 

irgiliz 
t arp gemileri 

A denizde 
16 ltal9an . . . 
gem ısını 
baiııdılaı 

-<>--
t' ltalyan mahrlb 

de batırı:dı, ikisi 
basara uğradı 

.ondra, 10 (Radyo bu sabah 8 dt<) . 
lııgUiz bahriye nezareti, Akdenlzdc 

·D&illz filosu tarafından kazı:ı.nılan 
t>Uyük bir muva!laklyeU resmt bir 
tebliğle bildirmiştir. İngiliz bahriye 
nezaretlnin resmi tcb1lğl. şudur: 

Geçen cumartesi gUnU, Nevlland 
(Amerikan tayyaresi) tipinde blr lrı. 
gillz tayyaresi, torpido muhriplerlnln 
re!akatlnde sekiz vapurdan mUrekkep 
bulunan bir dll.şman vapur kafileslnl, 
Taran tonun cenubunda L1byaya gider. 
ken görmüş ve derhal lngillz harp 

(Devamı 4 üncüde) 

Molotof un 
Edene telgrafı 

Londra, 10 (A.A.) - Hariciye kc
mlseri Molotof lngııtere haricıye na. 
zın Edene blr telgraf çekerek Sovyet 
mllll bayramı doıayıslle lngilterc hU • 
kQmetlnin Sovyet hUkCimeUne gönder 
dikleri tebriklerden dolayı teşekkUr 

et~llr. 
Bu telgrafta göyle denilmektedir: 
Sovyctler birlljtinln 24 Uncil yrldö. 

nUmU mUnasebctile gönderdiği teb • 
rlklerden ve iyi temennilerden dolayı 
İngiltere hUkQnıetinc, Sovyet hUkQ • 
metinin hararetli leşckkürlerlnl bil • 
dirmcnizl rica ederim. Dll.şUnceleri .. 
miz ve hislerimiz bUtUn kuvvctıerlle 

ve tamamile Sovyet hUkfimet şefinin 
S sonteşrlnde söylediği nutukta lfado 
edilmiştir. Bu nutukta Sovyet hUk~ 
metinin maksatları v.e Alman mUstev. 
lilerlnc karşı memlcketimlz milletle • 
rinin ve sulhU seven bütün mUleUerln 
hUrrlyeU ve saadeti için giriştiğimiz 
amansız mücadele izah edilmiştir. Bu 
cihanşUmul vazifcyl ba§anncıya ka • 
dar bu şerefll yolda llerlemcğe devam 
edeceğimize yemin ediyoruz. Haklı 
daı. amızm muvaffak olacağıııa sar • 
sılmaz bir imanımız vardll'. 

anı dı 
--<>--

Eminini 
Ralkevinde, 
Oniversite e 
yapılan büyük 

lbtifa er 
Bugün, Iill>cdi Şef At.atürkün e

bediyete ka.vıı..,c;tuğunun üçüncü yıl 
döntimüdür. Üç s.,ne evvel, bugün, 
sabahın saat dokuzunu beş dakika 
geçe, onu, o bllyük nda:rnı, bizi m•ı 
ha.kk:ı.k bir e~aretten, ölUmden kur • 
taran eşsiz hıı.I!iskii.rr ehed'yen 
ka.ybetmi: tik. Bu ncı kayıbm ruh
lannuzı tutuşturan hicran ve ma. 
tem h'lvası, henüz içlerimizde olan 
ca . iddetiyle ynşama.ktadır. Üç S<'

ne evvel, nas1l bir anda. koca bi• 
milleti, azız Tür1..t m 'Betini, yedi • 
den yctmfse, Onun ölüm haber 
sarın \'c 3l"SIDJŞSa, bugUn de, .a)
nı kuvvetle Elbcdt ufulUnUn matc • 
mfn i, gönilllerl:mizde taptaze, dip 
diri duyuyoruz. Bunun içindir kı 
bugün, blıtün Türk mllleti t'"k blı 
kalb ve tek blr ruh gibi, 'yurdun 
her ta.rafmda tertip edilen ihtifal· 
leTde, artık bir dalın :yüzünü göre-
miycceğimi.z. sesini duyrunı:yncağı.. 
mrz O'nn bağhlığnu, sevgi ve hül« 
metini ifade etmekle mesguldür. 

Bu münasebetle, şehrimizde ya
pılan ih lifnlleri tafsüatile okuyu • 
cularmuzn bildlıiyonız: . 

EMIN()r>."U HAU\E\'L.,'])E 

Eminönü Halkevindeki ihtifal 
mern.shn.l, saat tam dokuzu ~ 
dakika geçe, Ev remi Yavuz Aba. 
danın, hnzurunu Ebedi Şefin ruhu
nu tazizen beş d:ıkikaltk ihtiram 
vakfesine dnvet eden sözleri ile 
bnşlanuşt:rr Başta, İstanbul Mer -
kez Kumnnda.ru General Osman 
Akac, viüı.yet, Parti ve Belediye er 
kfım, İstanbul Maarif Müdürü Tcv 

(Deumı 4 iineüde) 



Ebedi Şef At.atUrk, \iç yıl elrvel 
bugün öldU. insanlık nllesl, U~ yıi 
el'\'eJ bugün en büyük r;ocuğunu 
kaybetti. 

Üç yıl e,..,,·eJ, Türkler gibi dUny11. 
da nğladı, bizim gibi karnlıır giydi. 
Bu bUyUk lm;t,bm a.cı ı yürekleri • 
mizde dalına !uuıayan \'C kapnnmı • 
yn.n bir yanı.dır. Bunun için dei:11 
midir :d, O'nun öldU!'.;-U gUndeoberı 
biribiriınlzl tesellıye çalışıyoruz. 
~'ünkü O, bWm atamız, b!lbnnuz, 
kardeslrnız, arkada ın11z, dostumuz. 
lrortancmıız., herrıeyimlz. \'e her §C. 

yimlzdJ. 
Atatilrk, dehnlnrlle tnrlhe ebedi 

e.ref ve kt\·anç \'eren, bUyiik m
sanlar silsilesinin bir ~hllıasıydL 
Ve bUyUklüı'.;r\i öteki büyilk!er gibi 
bir cepheli de&rlldi. O, tarihin tanı· 
dığı birkaç büyüğün beyetJ mee 
muasıdu ki, Atanm büyükluı:;"lİD.e 
ancak tekabül eder. 

Dünya t:uihlncle. hiçbir miUi ve 
aslteri ba.5buğ, Atatürk gibi. mede. j 
ni \·e siyasi bir kurt.ancı olanuuıın , 1 
hiçbir ulusun tarihi, me!kfırcsini 
bu kadar kuv\'ctle talınyyüJ edeu 
bir önder yarııtamamıstır. 

Atatürk, zaferlerinin, mnvnffıı • 
kıyetlerinln. medeni hamlelerinin 
seyrini halkın nıhundan, ,·icdanm· 
dnn altlı. Zaferleri, mU\ nffıı.kıyet 
leri ,.e hcımlelcrll ... hallu meı.-ut et . 
c:cğe çnlıstı. 

Büyük bir lmmıındnn ıfatlle, 

Türk toprnklannı yıılnJz düşman 
pençeslnden kur<amUldı, o t:oprnk. 
lıınn feyzini o.rtırmn,'U, o toprak • 
larda yıışıyan halkın refah \'e saa
detini temin etmeğe sa\·astı. Türk 
milletini yeni bir ruh, yenJ bir 
lman, yeni bir haynt, yeni bir lrfno 
kazr..:ndırdı. li1kirlerl fiil ile tehiç 
etti. llnyntıı giden y.ılu millete kü
şad etti. Ve 1.'iır"nün tarihinde yen! 
\"e parln.k bir de\'"ir nçb. 

Atamrzm fo:ı.H.>rt düsturu şu idi: 
m_ il 9 Bugünkü çalı,.nı:ı. ile ynrmkl çalı.s 
~aşmaf'(.a. ... e ... eı- mnyı \'erimli Wzı;fıhlıırda hazırla • 

- ---- --- mak. V akıt Ebedi Şefünizdc, elektriğin ştm.. 
.Asmı Us Vakitte "AtaUlrk ölmi!dl, dl 1~!k, §İmdi hamret, l"e §1.ııdj l:r 

letlcı ktı\'\'eUn ynratan ve okşıyıuı 
o Türk m.illeU ıç.ııd y141ıyor,. ba§l.ık.. • §efknti \·ardı. 
lı başmakales1nde dıyor ki; 1 Vatruı dc<r-·-ız b·r tek -.:r 

milli .. lerlnd .._ l 11.thwll.D 
liu sabalı :> wı tören e u.- doğan Türk ço~uklnrmm en fed11ı· 

Jwımı&Jl ıcın e\'lerlnJ~ ııoıuı-'a çtlmıı liür. en a il li lkı. hiç Upheslz Ata 
hor vata.ndll:ı e:.rnfına blrıız. dikknt et. mızclı. l.Jildn, ac:;km.ı dimağına gi:;z 
8lıı: K.ı;çük bllyük, kndııı erl(ek her • bn&-ı yapan görgüsüz rtsıl<lnrdao de. 
kC3.ln kıynfetlndo At<&tilrlcü görmez trfldl. l{ıı.lblnln vuru u ile bütün 

y 
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Afyon BelediyE 
Meclisi 

1

29 ağustosun lnönü günü 
clarak kutlanmasına 

karar verdi 
Afyon. D (A.A.) - Belediye mecl! .. 

st..mlz MilU Şe!1 İnönUne Afyon halkı. 
nm derin sevgi ve stıygısmı belirtmek 
tein her yıl 20 ağustos gUnUnUn lnönll 
günll olarak kutlnnmasına karar ver
miştir. Belediye meclisinin bu kararı 
alma.smda aebep, Mlllt Şefin 922 yılı 
29 ağust.os gUnU akııaını cephe koım-"' 
taDJ sıfatlyle §ehrlmlze gcll§lerldlr. 

Hatırlardadır ki !emct lnönll Ebedi 
Şe! Atatürk ve mareşal Fevzi Çak,, 
maltla lılfllkte o geceyi belediye b!· 

na.smda. geçlrml~ler ve hep birlikte 
Dw:ılupmar meydıı.n muharebesinin 
plll.nlarım ha.zırl:ımI§lardı. Cumhuri • 
yet meydanını sllsllycıı zafer anıtı 
kaidealnde bu üç büyilk b8§m harita 
llzerinde çalı:şmalcırmı gö.itcreo ka 
bartma. d3 bu hatırayı tesbit eylemek 
tedlr. 

mı f Diılddwları:ı, mnğı:Wıl:ı.rın mme- milletin kalbini kuwctlcndirmek t.s. 
kAnlarında Ol:ın ynWazdnJd 'Türk tiyen bir Ô.l)lk, a5k1 hnynt j:u':!faO m 

Türedi 
ayaacılar 

hnrflurlnde onu gormez m1 f GllndeUk bir uşrlctı. 
gıızotel rln tırlarw'da gene onu ı;or. Ata.tüı':rlin fikren ve f"::fleo der. 
rııcz mi 'l Bu mnn7.nrıı lınruısında kcn- madan çıı.lİsruı kollan, fllıren \'e fi 
dl kendlne: •'Atatürk ölmOOl; Türk Uen çalış:ı.nlara. dn.inm ~ durur 
mllletl ııı nde yasıyor,, demt.'Z mi? da. 

Bn'dlmt ııudur ki AtntürkUın bayn.. Türlı mille~ mun ır milı.7aslle 
tmcb Türk milletinin ~ğı bütün t7.c def yekpare nuru, Atatilrh 
Derlem hamleleri onun tilUmUnd!D devrinde bulmuştur. 

80nra dur:n:ı, değllıllr, o kndar k1 bO. On:ı reel htidlse ftlemlntn dış'lldn 
tUn clhıını snrtıo y:ı.ngm nlevlerl nnıoo peyda olmuıJ, Uı.b:.at U tü, lmrnnlıl. 
smd3 TUrl<lyc cumhuriyetinin durumu l'e aealp bir ef a.ne tipi olarak tn
b::ıJ!ın mllletıerc ~P vermektedir. 1 nıtmnk l<>tcyen romall~ bııkı:;lı 

TllrJ·I •o:ı cumhuriyet rejlmlnln suursuz ,.e nnnkorler de oldu. nu 
talllnl • ~ta:ilrklln ömrü Ue ölQenler budalalar, diişUnm~lllcr ld, O,. per• 
onun lilUnıUndcn ıronra bu t.ıhınlnle • de arka.smda.ld bil) uk sırların r.inun 

I• b cttlklerlııl artık de kclla.rmı kııvu,turan znvııl'ı, 
rın:ıe ne b yU lıayrnn 'e üclz bir agnostik felse· 
itlr.ıt edlyorl:ır. fe mevzuu değildir Atatüı~< blı 

Atatllrkün ülilmilnden sonra ynlnı:z. dfıhl, b!r kurtancı, • mimi ve' ger 
bugünkü clhAn bahranı lçln:le Tilrkl. ocl< bk in..cın.n tipiycli. Hem de ger. 
yenin ~arlı,'.;"lru ve isU:d!ı.tlnl koruyan Çekleıin en gcrÇc~~di o. 
do~ra yo~.13 rs~ır.n:ı.lcsız.ın ytlrC:.nek 

1 
m:n•:ıtfııldyetl gösterllmlıı c.I~) dı, 

bun:Un b3Jlm hlçbl .ey ya:ntm'lı:nııı Atntürlc öldüğü gl! aeı ncı a't· 
ols:ıy4ı ı;eno Ebedi Şdl.n bını.!rttğı ladık. Ma.tcmlere büründul•. Üç yıl· 
ıır.ık .. 1les em~ınete knr,ı h:ıtenerkıe daiıbert de arkasindan ağhyol'"z. 
dilşen rn:r.lfe yerine geUrllmlş sayııa.. Ve çok zıı.mn.n ai::lryu -:ız. Fak:ı.1 
blllrJl. s:r kere bu ~stı ml.U vaz.ife.. 15urasını uııutmnyıılrrn. her faniye 
de en kUçalc bir lhm:ıl olmıımıştır. F..n mukadder olıın ölüm, O'nu arn.mıı; 
Uıh11kell tr.ı!ının dı.lgnbn arasında dn.n tı.lınaJda, At:ınm biwiık lıilli 
hl!:blr rsmtıya mahnl vermlvecek yetini, enerjik flahslye!tni, nıhu • 
ırnr-tte h"r ıurıu mım emniyet ted!>lr. mor.da öldürmcdJ. lçlmade. rulıu . 
lerl olm-nr;1ttr. 1 muzda, \"nrlrğnnız<la. ve bir lı:eli.""Z"e 

• lle her ncfcs:n:f-.de yn'ıyor. Kn1bi 
Cumhurtyet mlzln her vunısundıı., O'nun kalbi 

Yunus Nadi "Atatürk ynşıyor,, carpıyor. 

baglıklı makalesinde ezcümle dıyor ki: l'l1ııvcrnnın !J'lnrlle yülilil bir o. 
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Bazı maddeler üzerinde 
geni§ ve gayritabii alışlar 

oluyor 
Son zamanlarda plyasad 

tacir oI.miyan. muht.ellf meslekler • 
den ve ticaret ods.smda da. knyıUarı 
bulunmıyıı.n bıı.ZI klmselerln bazı Uca. 
ret n.nlaşınaları dolııyıs.le Uerlde kıy. 
metlerinin yUkselmcst ihUınnli olan 
maddeterden top' yıp atök.lar vUcude 
getir:iiltl rı aln.kadar makamlara yıı.; 
pılan Ihbıırla.rdan ıınla.§ılır.ı§tır. Ser • 
maye ss.hlbl olan takat Ucaı1 bilgileri 
bulunmıyan bu ldmseler zaman za • 
man bazı m:ıddelerd n gen!§ mUba .. 
yaat yaparak piyasa.da llZum.ır.ız bir 
hareket yaratmakta ve !lyatıar Uze 
rinde nafiZ olmaktadnlal'. Pl.yııaa.da. 
zaman zaman ortaya çıkan bu mu .. 
b:ıyaııcılarm mllbayaatl hayretle ta.

1 
kJp edilmektedir. Fakat alll.kcıdar mn. 
kamlar bunların bazın ıo ve dl§ ticn. 
ret iç'n muzır görlllebllecek ha.reke~
letlne maru olmağa karar vermt.şUr. 
Bunun için bu nevi geniş alrşlarm g!Sz 
den uzak tutulmıyarak maks:ı.Uarm 

ara§tırıle.cağt anıaşılmıı.ktadn". • 

le, t Jlmfyetle, ha fılıı eğileUm. 
Yaptığı ve yarattığı ıteYlcri dalma 
b~<tırl::ynrnk, O'na imtlsn.J c(!crcl<, o 
yolcla yüttiyer k, AtatUrk ndrnı 
hlirmetle o.nalını. "Şlm:U El>OOJ Şef o:ia.ddl dsmtıe anı.. caJp mllıı~ işnreti gibi gölden in 

mızd:l değildir. l•akıı.t oıemlelcet sanki miyen, bizden. lcJmizdc.n çıkan .AtJ'. 
O d:ılm:ı btı.lmle benıberml' ~lbl, O mıı:m bu en l'' y .. J Türkün, bn bu S:!n de gitt'n, senin de al"knndan 
<lalm:ı. bizim ·:ın. \Ude yürayerek yük millet lrurtnncı nm m~!lc\I Ağladım, ajladmı h:ı.rııb oldum. 
yol ı;tisterlc!Uk e:tıyor:n:.ı, glbt hlıı varlı,ğı huzu~ncfa s:ıygıylıı. nı!:ınet
ekslli:ıeylp billkl3 d::ili artan gay • 
ret, azl;n v imde b!Ulll l:!rlle hep ı.. 

lerllyor ve l ı~ ellpr. Atat.irk m öl- E o E:. B 1 ve H 1ss1 R o V1 AN 
meylp ya~Jı •ma bun:bn d.du b~l.l-
gntll d 111 mi oJ;ır? ıton:tl hüvlrt:.:ı•. 

r.e döo..ın..z, kE'n;ll kendlnl1.e balnnı:z.: 

At.ıtjr t ru:ıl.ırınız.J3, kil ..ıl~rtılzde; 
rlltlrlcr';.ılroe ) ıı;,ıyor bulncaksımz. 

Evet, At:ıtUrk yıı'}ıyor: H yırlı ba
len tn n.ın ndl'!fl en ü r:ı köydeki en 
mUt:ıvazl mlUct fer.tl:ıe kahr hap! 
mu:le ve bJt ın mi ı tte l-nşıyor. 
Zat.en her millet bilM333 m:ı.ne~ lyntı. 
le m'l•I 1:ı1n mPvlQJ.ı!ıJ.ın ve d ~°" 
m~J:ı•ı b:ı;ltıı bir şey mllir? Knhrn.. 

Y az1n . NEZiHE MUHiDDiN 
mnn l\t.ıt.lr'<.ın ıırıl n z • .ı y ., ' 'l.'d~ 

olou m:L"l ve gell!'('t•k b .. t..n n uı rl. 
uıl:.ıd ~b dl5et I; o yn 5:ıe;ı.k ol~ 

aın.b ; ı Ül" !< nl' \BrJır'? 

- B::ni mi öldiirecektin? 
- Evet!! .. 
- Demek ynnhşl kla :..Ş..!:ını vttr 

dun öyle mi? 
- Öyle!! 
- Meğerse sen bir lfrltm~n! 
- Ben.. ben.. evet.. fnl.a.t bun .. 

Jar sl?.e alt değil .. gidin·z buradan! 
- Ben! nld!ıttm ! Ii&lll nasıl al· 

dattm! SeCl! 

t tr.dll ve lnkıllp -z::ıferbrinl hu • 
IAs'l eden t ırlhl nııt'ı tn;ın ıı •nan.b 
O'nun sliyleıli •I şu cUr.ıl r )Dli ız or. 
lıın ı lt•n hf1lerln imi. ı.-:ırmıttıb. çm
l:ınıald:ı ımımıyam't cbe:llyet için bli
tll:ı Tilrk n saıcr nln kııln'thrrna h • 
tlfi bir l!JI al, t ıt>kte tl.v .ıı 

cdooı:l.tfr: 

- G!cllniz di•·onım size! B111 -

da ~iniz yo!c aıi'"ı:. zeni sevd ğ m
"- D.ı Un v6.5tl olJ;:ı~:ımuz nl'tlct.'. le yalnız bırakın! 

o.sırın.t4 '!> rl çcldll':ı mlllJ nıusl t- - Fa!tnt ben de kabahatliyim! 
- GI IinJ.? •. gidiniz, simdi polis.. 

ler gelecek. Annen"ze yazık olur. 
- I:Eı1 .i rol yap ·ors•ın de~ 1 mi? 
- S""i r:5~"k htr"!'liyorpro! <.'ı 

Jr n•z bura:'~:ı! Aramıufa 1.!Jl:ılz kııl 

rna:l. 
II.ayrr, Abt .rl> ölme r. o rl. Ker:m D"frctle; fa',.,t sll:ı,...lyen 

mlllı:t1 lıı iç! JIJ'Or ve eoo.Ilyt-t bir n ~da :rueı p:ırey:: b ' wordu: 
tn[n!,, ı - B~lki t""'i k rtarabirılm! 

Mehp:ıre Kerlmi şiddetle itti: 

- Gidiniz buradan! Sizin şefe. 
ntinize muhtaç değ.Hm! 

- Demek onu seviyordun öyle 
mi? 

- Hem de bUtun mevcudiyetim 
le! .. Sizden de oh.. nenden de .• 
nef.. nef ... nefret ediyorum!! 

Kel':m, çıldıracak gibiydi: 
- Sefil fahl!)c ! -diye bağrrcı·. ve 

tiikiirür g'bi iğren~n bir h~ışla 
Mehpareye baktıktan sonra scı 1 
adımlarla yürüyerek kapıdan çıktı. 

Odanın bir k6Aesine büzOlerek 
feci sahneye dilSiz gilii bnkan Vikt
var teyze b'r kUlçe halinde yere 
yuvarlanan MChpareye koŞtu: 

- EV18.dIID, ciğerpnl'em Mehpa· 
re' J{e>.n'line luyd n. 

Mehp::.re, ~asum Ve.' b!'ı tir te • 
be sümilc gözle.'1nl Vlktvara çevir .. 
di: 

- Viktvnr teyzcclflm,,, Hcnıer. 
kara.kola git, haber ver! 

Anado~u bantüyo- 1 

sunda inşa t 
Teni plA a gire 
tabdı t edilecek 

si i 
sanatkarları 

Atıcı CJÖ!Li~ .. ,,_,, .-. ..---. ...-

ATA U 
EZARI D 
z·vARET 

6111 /941 AN KARA "1' 

Belediye, §ehi.rcililı: mUtchassısı 
mim.ar Prostun Anadolu ciheti, 
Marmara sahil nAzun pllnmda gö. 
zönünde tuttuf;'U esaslar ve beledi 
yeye verdiği bu husustaki raporıı 
uyarak hn.len gayri muntnzam b1r 
şekilde inkişaf eden Irızıltoprnk, 
Feneryolu, Caddebostanı, Göztepe, 
Erenköy ve Suadlyenin ilerde dıı.· 
ha iyi bir surette inkişaflarını te -
rnin edebilmek i~..ıı hudutlandıra • 
cak ve inşa.atı tahdit edecektir. 

Konservatuar 
icra heyetı 
tarafından 

Q -ııerdivenlerden ıı~ I' 
tf.<. Atatill'kil, ın ~lJt t" 

nıeğe gtıliyorduk.·. BU dıı. ·Jıtlft fi 
,. mldir1' •• İçimiz bur!nılB ::0~ 

gözlerimiz yanarak, , 

Bu sahil boyu köyleri Ça.ınlrca 
da dahil olmak Uzere her birinin 
mümeyyiz vasıfları tebarüz ettiri 
lerek sıhhi birer yn.zl!k kasaba ka· 
raltteri muhafaza edilecektir. Hal
buki bugUnkii inşaat sistemi bu gü. 
zel sahil po.rçıısmm bu evsnfmı boz 
makta ve Anadolu banliyösUnU F.h 
ıin blr parça.:: haline getiı :nekte • 
dlr. 

Bilhassa mimar Prostun tavsiye
si vethile Bağdad caddesi boyunca. 
iki kaUı binalardan fazlasına mU • 
sııade cdilmiyecck ııncnk sahası ge 
niş olan binalar için üç kııtlı inşa• 
ata mtl&ı.ade edilecektir. 

Teknik okıılu Fen kısmı 
mezunlarının Yedek Su
baylık hakları değil midir? 
Oğreııdiğlmlzc ıröre, teknik oku

lıınd3 okuyn.ıı talebeler, yccımt sutııa.y 
olmak bakkıııa mnllk bulunruındıl·. 
brmd:ı.n !jlldl.yctçldlrler. Bu, haM• 
kcıten llzerlnde durulıWısı icap eden 
bir meııcledlr. 

ınınm oldağu tırero, bu mckteb 
193'1 cleın evvel (Na!b Fen) ismlle 
tedrisat ynpıyordıı ve o zamnn mel ... 

. tc~ biti.ren gençler yedek subay o

lublllyorbrdı. Ctı tarihte bir tnd.I .. 
l!l.t J"&p114ı ve mektep fen ııumıunı 
ile benı.beı' teknik mllhenclliıl yoüş • 
tlrmcye de ~ Ancıı.lt mllfrodat 
proı;ra.ınm:ı y nl dersl1 r IUh·esı \'C' 

ılers tıcrinln arttmlm:ısllc lkl 6l'• 

neye lndl.rll;ın, tekııllt okulunun ten 
me.mur.ı y tl,,tiren lmımndan ıne::un 
olD.n gcuçlere, yedek eutxıy Olma tıııı, 
la verilmedi. 
n:ı.,. ltllill Şeflml:r. oldu!:"lı hnldr 

blltlln bcmıekctfn fen ve sanate \ r .. 
dlğl ehonımlyet ve tcknlsycnlcro o • 
lan lhUyn.ç mal~mJıır. Ekserisi me
mur olm:ı.ktı:uı ba: lın maalesef hiç 
bir l:J görcml.)en lise 01C7.u.n1:ıraın 

vcrUcn hakkın, teknik olitılu fen ıoe. 
mur;,ı kısmmdan yetişenlere de \.-eril 

m l IAzım:IJr lmnııntln:lcylz. 

Bu gençlerin mağdur ol~!arı 
\•e daha büyUk bir oev•ı:ıe r.nlışnb ... 
m Jerl \'O arzulannnt tetldk edllm!:
al için, bllhnssa s:ıyı;n mnnril vcklU. 
mlz llns:ın Ali l"liccll,n uUHaı<br c. 
ıacırlllA emlD bulunuyonu.. 

İhtiyar kad:n sa.çJa.nnı yoluyor • 
du: 

- Senı mi porse teslim edece
ğim? Ya.pıunam bunu! 

- Ya.p:ı.ca.ksm Vllttva.r teyz~ 
Onu ben öloilrdilm ! Ve Kerimln is 
mini ağzına almryacıı.kstn !.. EvlA • 
cınm başma yemin et V.iktva.r tey
ze! •• 

Kn.dmcağı:z hlingür hllng1iı- ae
Jıyordu: 

- Yemin et! BiitUn gtlnahlan. 
nm ecri var bunda •. yemin et Vikt
var tevze! .. 

İhtiyar kn.d:n gözlerini knldn-a • 
rak göğsünde bir haç fşareU yaptı. 

.Mehpare onu öptü: 
- Haydi VLKtvar Peyzeclğim, 

git artık ... 
İhtiyar kad'Jl, sendtliyerek kalk· 

tı.. sa.ısa.k admılarla ka.pryo. doğru 
yUrüdil. Lokanta& kendisinden~ 
ka hepsi yılb~r rserefine fz"nliydi. 

On dakika sonra poUslu cinayet 
odasma girdi: .ıert zaman Mehp:ı.re
yi elinde küçtik ta.ba.ncaslle buldu
lar. 

ntE?IPARE?\1N HATIRA .. A:ıI 

Kerlm ! İki günden beri ni;;"Z!m • 
d'ln knn gelmiye bru,lııdr. Hay:ıt i· 
c"mde sönüyor •. itınn bann .. mcsu
clJID.. hUin b1.r s:uı.det içinde son 
nefes'.mi vereceğim .. ah seni bir ke 
re olSun, öbneden evvel görebilsey. 
dlm! .• Bana bir kere daha: "Sen! 

Çar~a 
~mt ban 

ba g 
e 

Belediyenin verdiği kararla lmtlhııu 
ları yapılmış olan ve bUyUk bir alAka 
uyıındırao musiki sanaUta.rıanndan 

bir kısmı k!lfi ehliyet göstermediğin 
den ikmale kalmı§t.ı. Bunların ikmal 
imtihanı yılbaşında yııpılmaaı icap 
etmekteydL Fakat belediye gec;enkl 
imtihanın sonu değil baştnngıcmı esn.ı 
tuttuğu tc;in muaikl sanntkll.rlan ce • 
miyetlne iknınl l:Intihanmın çarşamba. 
g'lnll yapılmasnı: blldlrmlşUr. Bunun 
lçln konservatuar icra hcyetl önünde 
çar§amba gtlnU sn.at ıo dan 11 e kııdnr 
imtlhruı yap1lacaktır. 

Bu imtihan yalnız ikmale kalan 
mus!ki§inas ve hanendeler değil aynı 
zamanda imtihana g'.rmeyln heyetin ik 
mBle kalmı§ addettiği snnatkArlnr da 
girecektir. Bunların başında. Safiye 
gelmektedir. Sa!iyenin o ı;Un lmtlha
nn geleceği muhakkak addolunmak. 
tadır. Çünkü bu defa da lmtlhıınn gır. 
mlyenler veya muvaffak ola.mıyanla'!' 
bir d:ıha imtih:ın verinceye kadar u. 
mum.1 yerlerde saz çalmak ve şarkı 
sliyleM •kt n surcU katıyede meoedı.. 
ıccektır. 
-~~~~-~~~~~----

' in" ;rii ; : :::n i yolu 
e Taksim meydanı 
Yılba ıada era
sı e a dacak 

Şehir Meclismfn ka.ra.rile lnönu 
gez'.nti yolu olarak isimlendirilen 
Tıı.b.tınde yeni a.çılıı.n eEki stadyum 
sahnsmda stadyumun son kalnn kı-

l smıları d:ı tanuı.men yıkılmıştır. 
t Belediye bir tnrnftan da bu yeni 
1 bulvarın t.a:nzimlnl hemen hemec 

ikmo.1 etmiştir. Bu gezlnti yolu za • 
rlf bir şekllde tanzim edilmekte 
dir. Taksim meydanından Tııkslm 
bahçesine kadar elektrik dlrekleıi 
dikHmlştlr. Bu direkler Viyana. ge
zinti bulvarlarıntla oUub'U gibi kfi
çUk direkler üzerinde top ve tek 
ıı.bajırrlar d'kilerek yapılm:ştır. 

"lnönü" bulva'l'ttl n butlin tan • 
zim işi yılbaşın~ kadar ikmal edile 
cektir. Beletli e bu bulva.n mera • 
simle n.çncak ve büyük Milli Şefi • 
rn.izin ismini taşıyan levha bulvn • 
rm iki ba.şma asılacaktır. Bu aynı 
zamanda yeni bir şck.lde t.nnzim e 
dilip o.çılmış olan Taksim meydımı 
ve bu sahanın küşat merasimi oln· 
caktır. 

Başvelt'limiz Doktor Refik Sa:r· 
danım ismfle tevs;ır. edilen Beyaz:t
tan Uı.leliye ınen Kosko caddesi • 
nin üzerinde kalmış olıı.n son top 
rak yığmlan ve ankı-;,z kaldrrılına.k 
ta, cadde ha.küi geni.'.jliğini almak • 
tndır. 

seviyorum!" diyen seslni ifSf tebll 
seydim. Fakat bu mllmkün mü?! 
Sen, genç, güzel, meni. ft.licennp 
ve ben m sevgilim sen! .. Azılı, vah
şi katiller arasında, karanlık ve 
sefil bir hapisbnne höcresjnde te • 
m"z ve bahtsız gençliğin çürüyüp e
riyen beni belki hfı.la seviyorsun! 
Evet beni seviyorsun .. a.lcüınnııyo
rum ! .. Karanlıkları derin derin din 
leycn ruhum beni alclıı.tmıyor .. Se· 
sini i:ftiyonım. O zaman hasta, del' 
mans z, mukaddes bir alev pa.rlı -
yor, İçim ışıkla doluyor. Oh. benim 
iyi, l ve temiz sevgilim!. Ben se
ni görfuu::e~·e kadar in.lanltın hep 
kirli, hep iğrenç olarak tanı:hn ..• 
hayat ônümde, kın1.lnrla. pis b3cek 
Jerle, ç1ye.nla.l'la kaynıyan derin ve 
karanlı:.t bir çukur gibi açıldı. Kü • 
çücük bir yavruyken ben bu mu • 
levves çtıkura düştüm.. o mlsk!n, 
o zehirli b8,9erııtla. kucak kucnğn 
yuvarlandD'Il·. her ta.rafını ufunet 
ve irinle bulaştı, temiz, sağlam hiç 
bir yeıim kalmadı. Meşum karan -
lıklarda kalan jnsanınnn rtihttna 
bir gtlneş gi:bi doğup ayd:nlatan 
sevgi be>nlm sefil haya tuna~ doi"
madr. Levs, r'ya, fuhuş, hırs ve zu 
Ifun sayfalarından ibaret olan mn
ceralarımnı müellifi olan anamla. 
bttbanıı bfle hi~ SCVllledim .. onlıır da 
beni sevmediler.. onlarla bile a .. 
romda.ki mllnasebet. yala.n, riya, 
hodb!n blr menfa.at ve korkunç bir 
kayrtsızltkla teılılikcli, ~ürlik bir 

l\lüzesinln bllyük kaJlI ında" 
dik... crrner ,,,_ 

Hemen ıı.z. Uercle bir nı ~ ff1 
duka görillüyor. yanına dfdlJ'll'jı 
dık \'c bcra.bl!rinıi:ı.de ~e i bO ~ 
taze bir menekşe demetin eJlef""" 
merlu üzerine koyanık 
hağlayrp durduk. ~ 9'; 

Atatüı':(ün muvakkı\t ~~ 
ucunda siyah bir kadife~~ 
IJstirllmi~ ve en vedz ki nS'~ 
daha. dol!!tm bir mina ~ıı.1~~ 
pırıl pırıl yanan tstlldiil 118c;ı,·· ~ 
Atatürküo kendi ınııd8 ) e~ 
ma.dn.lyn.yı bundan üç :;:ıe litl"""",r 
bUyUk sahibinin cenıı ~ Jo 
DolmnbahÇe sarayından~ 1 rctJ~ 'nı yastık ilzertnde ~ bin e bit ~ 
kın yru h gözlerine sönııteı aı1'111"' 
gibi tutarnk ağır ııf,'11' tnŞ! 
hatırlıyorum... ~ 

E\'et, en ,.eciz. kitabet~ ~ 
do'.lı,'lln bir mina zengin ~ .! 
pırıl yn~ bo mndalyn. 111""..
mczann muazzez ,·arlı&'lfllt ti' 
knhramıuılığile bikiye ~:. 
bucnksrz bir tarih yıı.pnlo·~ 

l"lne zihnim gerilere~~ 
AtatUrkU kaı1Janda ~o ~., 
Orta. boyu; geniş om11:ıl~.iırı /! 
çimli. sn.n uçlan; oı&"t ~~ 
lerl; bir Jtadmcıld kııdnr >t fi"~ 
beyaz ,.e zarif elle~ a;,.; 
kunetli sesi; belli a.ı~~ 
de ince fakat keskiıtt ~.J' 
c'I kl rı; bir pa.rmağuıı t;1*1": 
<laima - .. 1\.ldardn.n bir . 

11 0,,~ 
mu gibi licdanmm ~kil ell ~ 
"Un kutnk ,·eren, '"e~...tij 
anin.ti tarzı.. hepsi goZUJl"-
ne geliyor. ~ 

Sonm birden onu. nıJı1I e~ 
te a.vu u , melk!l~cSifi~ J 
sinmi~ fakat ııi.~ b tllll 1.~ 
bt. t:oprağn. .~rtlecek 10 ~ 1 
günilnde görüyorum... de ~ 

Ben O'onn. nAşı önün bir ~ 
yenlerdenlm. Yme b5yle ~ ~ 
ve berrak İstanbul a~1' ~·,. 
mabnhçe snrnymuı bUyii ııŞ tJI 
nun tam orta !:ll\ kuruJııl t, , 
zun masa üzerine m~~ 
tunu koyarak önünde el gtll":., 
Jar. Na.mıw Ia1mdr. Sonrtl tol' ~ 
ferin koll:ı.n üzerinde bit ,'\"l~ 
basma. bfnclirlldl. rnY :ırd"~ 
renk renk çmunarmı ~.Jl ur:;, 
harekete geÇen beygirlc~,u, ~ 
bu tarihi arabanın üı~::tı: f' 
zı bir ba} nıtra snnlı o;ıu--~~, 
yavaş götiirfildüğilnil gorlif ~ 

Koca bir milletin gt<Uş ~ 
deği tirdiJ(ten sonra hıı~c11 ~ 
nunn. da tanzula. boYu.n ıJ.I ~ 
yi:':c \'e MDh insan. •• Şi,ıl'l 
yn.tın r. - ıfl".,, ' 

Aintlliklln Antcırad-t'dl~ ı'1 
kat lmbri önünde knl:ıb rntı~ 
kai.ı dakika içinde boD l:ıl' ~ 
can 1.ıı.ndı. ,,,... 

Mertllven1erden ağır W 
O.)Tild•k· or1ı~ 

HlKME~ 

köprü gibi mUtemadi)'ell ~ 
ve kınldı. Küçük ve aç ~~ 
yurduklan zaman yatan . e. ır~ 
rine gUldüm menfaatle~~., 
bir menfa.at ~ııka.bill ı:S:rq >~ 
man beni doyurdulııl' " 0 bet' ~..,lı 
gtildüler .. ya.§amak WX1 dıı. tıUFIJI)' 
rezaleti küçücük ya.ŞIXXl l~~ 
bir üstat gibi öğrendftJ\: ::.tt~·.11f11 
yUdUğüm cemiyetin ıuı;- fll"". • 

sevgi. §efka.t ve fıız1IetJJ:ı~-s. >~ 
yoktu... Kendimi bili~ dıP, 
zünde adım atmağa b~iJ! .. .ıı • 
dnn itibaren önüme rı.ıJ1 ~~t' 
bütün cehennem ho eıı.i ccbCSıet· 
k!rlar eliıni tutarak b ;;...,ı çel> fi • 
min kızıl gayya.s:na dO!i•lcrıe •. :.. 
Be&ı orada alevlerle, ate~. ~ 
!anlarla, ejderlerle oyn~~ ~ 
korku, perva yanmuı u -an })it ...t.lf\ 
nahın tadı beni ayıiına} ısıl ff'' 0 • hoş haline getiı'tti. J{ıp:k ıışet ~eıı: 
vilcudüm, uluyan bir :<1cttl· )'e 
sikisile durnıadnn bİç ~1 -
görüp sevlııceye ktıdar 1Jırtl ıll .O 
inanmadmı. Bann insJlllll .• çaıı,
c'tilm ve hepsini nldS.t~ '°' 
ben de her zo.man nidS nW1' .,c 
bizim h~;'ll:t.mmm ınuv _..., , 
ba~blesıydi. ~~.M 

Yirmi ya§mA eıınedC:i"'~ 
mun çllrilyüp koktllğuıı; ~ " 
ıaman seni göniilm.· 0 ~" 
yakm, o knd=ır ınJlSUlll· cı- f.l' t#ı' 
muztnriptin ki, haytı.ı:.. ~el') 
acım duygusunu l'DctJif1711 



H A lJ E R - :Ak$81D 'f)08tuz 

va ait bılınrn.i-' 
ven hatıralar 

I • 

"-Beni burada, şu konuşduyumuz nokt:ada as!., 
'·-Burada, şu onuştuğumuz noktada yamaklarından öpeceğim 

Ebedi şer At.aıU.lrk'e ait bazI ha
t.ıralan topladım. Onları, Haber o
kuyucularına sunuyorum: 

SON SÖZÜ 
9 Teşrinisani 1938 akşamı, Atn-

tllrk ağ rlaşmıştı. Saat 18,30 da 
koma başlıyordu. Bu srradıı büyUk 
ınsanın gözleri açıldr. Yavaşça. şu
nu sordu: 

- Saat kaç? 
Kendisine verilen ccvn.\>3 mu 

luıbele etmedi, sustu· 
İşte, bu silkut, fani Mustafa 

Kemalin ebedi silkQtu olmuştur ... 
San.t 19,15 de etrafında bulunanL"• 
rr bile fa.rketmemeğe başlnmıştır. 
Fako.t Ebedi Mustafa Kemalin son 
sözU yoktur. O, bUo<>iin. içimızde 
konuşuyor, yar;ryor. Yarın dn ko • 
.ııuş:ıcnk ve yaşıyacn.k. 

TAHAK'KUK EDIİYEN 
ntR ARZUSU 

Atatürk, ciddiyet ve vekan se 
verdi. .Aüıyişten h.'ç hoşlanmaz 

ğenirdi. Uzunluğu 24 kilometre tu
tan GölcUğUn Gezin kıyılan tamn
men kumsaldır ve ada.erk da bu sa 
hile çok yakındır, Atatürlc, burada 
bir kös yaptırmak arzu etmiş 
hatta plaja kadar servis hattı dö• 
şUnerck malzemenin bir kısınr ts
tmmrştır. Ebedi Şef. son şark se 
Ynha.tinde Gölcükde gezmiş ve re
fnkatindekilere dcmlştlr ki: 

- Burn.ıım t.arıhini. biliyor mu
sunuz? Bumda, Tilrklük kayn:l.§ı 
yor. 

Ne yazık ki Atat1lrkün ta.hak -
kuk etmeyen bu emeline ibugün 
Gölcilğfin hlizUnlil dalga.cıklan ter
cUma.n oluyor. 

l~Dtisrnt '\'E ATATÜRK 

Ebedi Şef, BUyU'k Millet Mecli 
sin.in 1937 yılı açı:he nutkunda de
miştir ki: 

- Endli.strileŞmcik, en bUyük 
milli dava.larmuz arasında yer al· 
maktruırr. Çalı:şması ve' yaşamıı.!ı 

lınhis mevzuu eden Atatürk, ayrı . 
ca 0$.mnnlı J.mpera.torluğu tarihin: 
mi.sal olarak gösteriyor, Yalakabad 
( 1) daki k{ığrt.hnnelerln üzerinde 
duruyordu. Hatta, Umumi Harp er. 
n~mda faaUyetini tatil etmiş olan 
Beykoz kdğrt fabrikasının, ne için 
mevcudiyetini idame ~ttiremediği 
ni anla.tıyol'du. 

Atatllrk, bu husustaki milli faa
leyetin durmuş olmasını doğru bul 
muyor, (evvelce yapılsın da simdi 
ne•ye yapıla.masrn ?) diyorou. 

Ebedi ~. bacaları tütecek o
hn tcIDSlerin yerleri hakkında da 
c likka.te değer bir düşüncesi vardı: 
Ha.brikaln.rın, teknik mahzur bulun 
rpadığı: takdirde, tren battı ü~riı• 
c le kurulması. MeseIA, E.5kişehir 
ı ~ıbrikasnun arsasnıı, bu müliıhaza 
i'lıe, bizzat ıkendJsi SeÇmlşlir. İmtlt 
ı ıağrt ve sellUloz fa:bri'kalarınm ye
t ti ha.kkm.da lza.hat verlld.Jğl zspı.an 
•la, yine aynı dilgünce saikUe, mcm 
nuniyet1ni beyan e~. Atatür env ıze 

Büyüklük odur ki hiç kimseye ütilat etmiyecekısin, 
hiç kimseyi alclatmıy.acaksın, memleket için hakiki mel. 
kiire ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes 
•enin aleylıinde bu!unacaktır, herkes seni yolunclan çevir. 
meye çalııacaktır, ı§te sen bunda mukavemetsiz olacaksın 

h A 'al , önüne namütena ı manı ar yığacak/ardır. Kendini bü. 
yük değil, küçük, zayıf, vasıtası, hiç telakki etlcrek, kim
seden yardım gelmiyeceğine /~ani olarak bu manialıan a. 
§acaksın, ondan sonra sana büyüksün elerlerse bunu di
yenlere de güleceksin. 

1925 

Bir adam ki büyük olmaktan bahseder benim h -
ma gitmez., bir aclmn ki memleketi kurtarmak için evv 8 
büyük adam olmak lazımdır, der ve bunun için ele nümune 
intihap eder, onun gibi olmayınca memleketi kurtaramc. 
yacağı kanaatinde bulunur, bıı adam değildir. 

1926 .... 
Bir takım kil§ beyinli kimselere kendimizi beğendir

mek heoeırine düşmeyiniz, bunun hiç bir kıymeti ve 
ehemmiyeti yoktur. 1926 

Atatllrk tıuilıl nutuıtlanncbn birini sôylc..rkeP 
dir. Söyle<liğimi.n aksi çıkarsa. beni 
burada; şu konuştuğumuz nokta.da 
as! 

Sen, erkfımlıa.rp isen, biz de eıık&· 
nıharblz. Aram:zd:l ne fam va.r? 

dr. Hususf hayatında sa.de ve mah
viyetpcrverdi. Gariptir ki Dolma 
bahçe samyrn"'Il geniş dekoru, o bil· 
yilk fnsam sdmıı tır! Devlet -reisi 
AtatUrk sarayı değil, evl olsun .is
teml.<itir. ÖmrQ vefa etseydi bu ar 
zusu tahakkuk edecekti. Seçtiği 
yer, Maçkada.Jd taşlık ars:ı idf. Bu· 
rada, mimari iisll\bu bakrmmda.n 
ra.de olan bir ev yaptırmayı dü • 
5ünmllş ve husuef hayatında, Dol 
ma.bahte sarnymın kapısına bir k?-
llt vurma~ ıırzul:ımıştır. 

Daima refakntinde bulunan su· 
lr.ıylardnn b rine: 

- Boğazı ve Ma.mıa:ra.yı, M~ 
kadaki küçük evim.in pencerelerin· 
den seyretmek isti~onun. 

Demiştir. 
Atatürk, Elii.zığd:ı Kürlı: ile Ge

zin islasyonbrı arasında bulunan 
Gölcük içindeki adayı dn çok be 

ba.~adı: (Con Brire) yi YR.kala
ma.kla çok iyi etmişti. Onu ev. 
velce basit bir hizmetçi telakki 
ederken yanılmıştı zira (Con 
Brke) ehemmiyetli bir . role sa
hipti Zaten hareketlerınden ve 
konu$uş tarzından herhangi bir 
kimşo olmadığı görülüyordu. A!
manlar casus teşkiHi.tlarına ilk 
geleni almazlar bil~is çok titiz
lik ı?österirlcr şn halde (Con 
Brice) onlann' her imtihanınd~ 
muvaffak olabilecek tıynetteydı. 

Her istiycn casus olamaz. B~ 
mesleğe girenlerin. geniş umunu 
kültürleri, derin teknik malfimat. 
lıu ı ve sairlam hir maneviyatları 
bulunmaTıdır. Bir çok c;ı.susl~r 
erkfı.nıharp mekteplerinin bır 
çok imtihanlarında kolaylıkla. 
muvaffak olabilecek kabiliyette
dir. Böyle olmasa askeri sahada 
ış görmelerine imkan kalır mıy. 
dı? Bütün bunl.;ı.rdan GJkan neti. 
cc: (Franz Haber) in emri al~ 
da çalışan <Con Brice) nin tek 
ba5ma da c:ekinilecek bfr kimse 
old~C::U anlaşılıyor. Şu halde 
"Inteli.,.ence Service" den bu 
adam hakkında mal\ımat ~lına. 
bilir. 

için ekcmom.!t elcmanfarr memle • 
kct:ntizde mevcut olan büyük, kU
çUk her çeşit sann.yli kuracağız ve 
iıJlcteceğiz, En başta. va.tan mlldn
fan.sı olmak Uzere, mahsullerimizi 
kıyınetıendirme'k ve en kısa yoldan 
en ileri ve refahlı Tilrkiıye ide.aline 
ulaşabilmek için, bu bJZ' za.nırettir. 

At.n.tlil'k, memleketimizde kurula
cak sanayi kollnn o.rasında. bilha.s 
sa lulğrt ve aellüloz ~ine 
çok ehemmiyet veriyordu. Bu hu • 
sustnki hatırasını sayın Cevat Ab
bas Gürer şöyle RJils.tıyor: 

- Atat{irl[, kağıt için, her sene 
Avnıpannı muhtelif memleketleri• 
ne ödenen parayı pek fa.z!a bulu • 
yordu. Bir yandan da Tilrkiyedc 
k§.ğrt ve scllüloz sanayiir!in kuruJ.. 
mııru için lfıznn olan llk maddelerin 
bulundui;-ımu dilşUnilyordu. Bu var 
lık içindeki yoklU!,":u birçok defalar 

ATATVRKVN 
KAD1RŞ1NASUGI 

• 

Ebed! Şefin latiklAl MUharcbcsi 
CSn.M~ bUyük taarruzun ~h • 
yacağınİ ve kendisinin cepheye gi
de<:eğini gizli tuttuğunu bugün öğ 
renmiş bulunuyoruz. Bu husu.stıı.ki 
bir hatrra.smı:, Ankara mebusu Ynh 
ya Galip Kargı {iÖylo anlatıyor: 

- Meclise (şimdi C. JL P. ye 
nit olan bina) giriyordum. Atatilr· 
kün otoniobili Jle gitmek üzere oJ.. 
duğunu gördllm: 

- P~am, paşam. 

Diye seslendim. Böylece a.yakfis
tü konuştuk. Bana, Çankaya.da çay 
ziyafeti vermlyeceğinl. biWds kalı 
raman ordumuıa. taaıTuz emrl ve
receğini anlattı. !çimden gelen bir 
hisle: 

- PMam, muzafferiyet senin 

Dedim. 
O. gitti ve büyük zn;feri ile dön-

dü. .. 
Meclisteyken, beni aradıgmı ha-

ber vercüler. Hemen koştum. Ata
türk, kadirşinas Atcıtürit bent ~ 
şılndı: 

- Bum.da, şu konuştu~z 
noktada yanaklarından öpeceğım. 

Sözlerini söyledi ve öptü. 

"ZAMA ;'T~\ GöRORSONOZ!" 

Atatü.rk, Erkiınthıırp ~ 
dır ve Şamdadır. Bir gUn erltadaş.. 
lıı'rllc konusurken, nra.1nnnda. bir 
nOktal nazar ihtilafı çtkı~or. On • 
lanı: 

_Siz, u7.ağı örmüyorsunuz. 
Diyor. 
Ceva,p veriyorlar: 
- Sen zabit isen, biz de za.bttiz. 

Sahr:mı kaybetmedi, bu yola 
kapı vazüesini şöm!n~~? ba.Ş
ka hiç bir §CY daha ıyı goremez. 
di. (Sam) tcreddütsilz şömineniıı 
içine gmvcrdi, ı·.alm duvarlara 
vurdu yere QÖmeldi döşemeyi 
tetkik

1 

etti, ~ne n~ile. _ (Srun) 
en nihayet v~eçtı ayaga kalktı' 
dışarı çıkacaktı, odadn. keskin 

bir kahkaha çınladı, '(Sam) deli 
(Sam Coys) derhal yazı masa. gülümsedi, bir~ evvel (Con Bri. gibi kızmıştı, ocaktan çıJt!ı et~ 

sının başına geçti, (Tomas Mur. ce) odaya girer ~rmez şömineye fma baktı, fak~t. kı~~pnl.ıgı ~d:ı 
dok) a oln.nı biteni yazdı, bundan atılmıştı, su halde gizli yolun eriyen şeker gıbı sıiı:ıdı .. gıttı. 
B?nra ''Intelli~nce Service" c §Ömineye çıkması ümidi en faz,. Zira kar§ısmda (Cell?ı ~rns) ü 
bır rapor hazırladı ve (C<m Bri .. laydı, (Sam) geniş ve yüks-"'k en ~ocukca, en ncşelı b1r kahka_ 
c.e) hakkında malılmat istedi şöminenin önüne geçti, baktı: ha ile sarsrlırkc!' bul~u. 
lşi bir saatta bitti, yazdıklarmİ Muazzam bir kapıyı andınyord;ı, Genç kız. ~~ıı:e dik .. ~lk ba-

<Co Bcnet) vasıtasıyla yol. kenarla:"I oymalarla süslenmil1· kan detektifı gonın~ butün ira. 
ladı. ti. Ortasınd3 (Vilyam) ailesinin desini toplAyarnk gulmesine ma-
Artık (Franz H4ber) ve adam- arması nakşedilmişti. Bu ııömi. ni olmrya çalıştı. 

!arını ele geçirmek zamanı gel. nenin bir yerinde gizli dehliz.e a- Fakat zerre kn.dar muvaffak o 
~işti. Şato ı>}fınını. bir kere daha çılmasını temin eclecek bir mani- lamadr zira h.~.a gözlerinden ya§ 
dıkkaUe tetkik ettı. \'ela veya ona benzer bir şe)in bu. akarcasıt?. ı:üluyordu. (Sam) ne 

Kalktı, elleri ceketinin cebinde lunması 18.zıındı söyliyecegını kestiremedi mml· 
od~da birknG defa gidip geldi. Lazondı ama 

0

(Sam) bulamı· darur Jdbi sordu: ' 
Düşünüyordu. Yeni bir karar yordu. Belki bir aaatten fazla - ~tme.zel, sizi bu kadar ne. 
vermiş gibi odasından çıktı, ellerini kUeük heykellerin, oyma... eel~ren sebebi bana. dtı. !Clyli. 
(Madam Vilvm) m eski daire. la.rın, köşelerin im!rinde gezdir. ye'bilir misiniz? 
sine girdi. Mağaralardan gelen di, bütün çıkıntıları ;tti veya Genç kız birr.z nefes alır gibi 
gizli yol bu odalardan birine çı. çekti fakat nafile hiç bir netice oldu, du~a'klannı toplayarak ~-
kacaktı. Fakat nereye? (Sam) elde edemedi! vap verdı: 

Atatürk, o ı:unaııiki yUZ ı :Mus 
tru'a. Kemal Boy gilWyor. Ark~ 
lan: 

- Bize, zamanla ileri gideceği 
ni m1 lyma. etmek istiyorsun? 01 ol 
da liva ol! 

Diyorlar. 
Atati.iık: 

- lfoyır! 
Muk helcelnde btılu:mıyor. Bu " 

nun U:ı:erine, muh :vere §Oyl~ de
''nnl cd.iYor: 

- Pe'ki, fel'Bt ol. 
- Hayır! 
- Peki, mil§ir ol. 
- Hayır! 
- Ya., Dt' olaca!ttmı? 
- Zamanla görUrntlnilz ! 
Hakikaten, zamanlı göroülr. 

lh ALAÇA f 

(1) l'nlova. . 

- ~e tuhafsınrz! Sizi gören 
gcceyı bacaların icinde dol ~ 
makla geçirdiğinizi zannedecc-k 
Aynayı göstererek ilU.ve etti: 

.. - ~e~dınizi bir seyredin, dü
şuncenızı ~na da bıldirin 

{Sam) ın içinde bir in ra.k 
ca~l~ndı, bir kaç adım attı. Göz. 
lermı aynaya çevirdi .. Ve çok 
geçmeden o da bütün kuvvetiyle 
~lıneye başladı. 
Başından topqğuna lmdar sim

siyuh olmuştu. Yüzü bir kömür· 
cü çır~ğınhine dbnmü,stü. 

- V~y canına diye bağırdı, 
beni bu vaziyette görse annem 
bile tanıyamaz! Sonra eliyle eö
mineyi göstererek devam etti: 

- Bu işi iste şu canavar be. 
cerdi, ama ne olursa olsun onun 
esrarını bulacağım. 

(Ccnni Börns) bir anda ciddi· 
leşi vermişti: 

- Nasıl? diye tordu. siz rsömt. 
nenin aitTinr mı ru"JYOTŞunu.z? 

- Evet YokRa sizin burulan 
haberiniz wr mı! 

- Fakat tnb!I! Ben daha ba. 
cak kadar kızken bunu öğrenmiş. 
tim, Durun si?.e göatereyim. 

( Dmmmı tmr) 
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Ana lol ı a 'aııs mn r rrdı<;· he!bc lcre qore dünya vaciyctinc bakı~ 

aue ilerledikten sonra takibe de_ M o skovaya 
vam ederek mağlup dü.5manı al ~ 

zapte ~ıl 
dağdaki mukavemet yuvaların. k arş l 
d~n c;ıkarmışlardır. GeGit bulun-
madığından dolayı güçlükle varr .. 

l • 

1 
ınt:1cn bu dağdan sonra bu kuv_ Alman1ar yeni 

Dün g"ce neıredtlen Alın~n vetler yarımadanın cenup sahi -
başkilm:ındanlığmın tebliğinde !inde geniş bir cc;>hc tutmuşlar-
şô)1c deniyor: dır. Yayiad;;\.ğın şark :nünteh:ı- taarruz 

Kır.roda Almar. ve Romen kuv. smdaki Feodo:::ya limanı birkaç 
vetlerı, mağlup duşmnnın takibine gün evvel esasen alındığı iGin hazırlıyor 
ccnu•> kı) l , un .ı ve uJ nı za. dü..,manm ricat hattı bu suretle 
manan he . .ırınıfüia ı üzerinde kesilmişti. Yayladağm cenup dd R l b' k 
d t ' ...ı Y lt t ,., batı sahı'lı'nde l·a· ı·n Yalta ş~hrı· Leningra a us ar ır ço evam c r.•.: . · ıır. a a r.np cuıı. ' .. Al l 
miı;ıtir. de dü.c;müştür. Sovyetler bu su.. noktalarda man an 

D.N.B. nJan ı Alınan ordu a. retle Fccdosynd":ı sonra dcni7- püskürttüler 
rının dunh.i.ı te ' ınE' cluır, aşa. de~ firar yolu bulmağa teşeb'...üs ı..ondra, 10 (A.A.) - (B.B.C.) 
ğıdaki tafsJ · ı , • m ... ~ cdir: cdebilecekleı i nadir limaıılnrdaıı Rus cephlliIDndc yağmur ve kar fır~ 

Pereko!J b ı z hının Muvaffa. birim daha kaybetmiıJ oluyorlar. tınaıarmdan dolayı, ehemmiyetli bir 
kıytle ; arılma ·mdan sonr~ Al- Yaltnnın zaptı ile Alman ve dcği;,lkllk vuk-uuna dair hnbcr yoktur. 
man ve Rum n kıtnlnn Kırımda Rumen kıtalan takipleri esn~m- Yalnız Kırımda olddeUi mub.3reb:?lı.
mağlup olan So\ v ... tleri u"'n•ıma. da Sivastoııol hı-arp limn11mın ı vulrnbulduğu bildlrllmektedir. Alman
dan ta tip ctm '.tedirlcr, :'\lu k cenup doğu ccnahma ~elmışler- ıar, Kırımda gayet değerli muvııffa ... 
kibler dü;manı mütcmadiyer dir. Sivastopol Alman hava kuv- klyetıer kazıındıklıınnı ve Kere; llm~
hırpalıyoı lar, Çok yakından t~- vetleri bombalarının fn.sılasız ııına doğru akmıığa devo.m etut<ıeriııl 
kip edilen ve hava kuvvetleri~.( yağmuru altınd~ bulunmasa, bıldlriyorlarsa da bu iddialarını tey~t 
rnütem~ di elb'rli,.;.i halinde çalı Sovyetler için firar imkanı vere. edici haber gelmemiştir. Almanıarm 
şan ordunun butün silflhlarmın bileceklerdi. Fakat SovyeUer Sivaatopot ve Kcrç önilnde durilunıı ... 
ateşine maruz bulunan mağlQp :ı.5rktan da kaçamazlar, zira Al. duğu zannedilmektedir. Rus radyo!u •• 
dilşman her taraftan o şekildt: man \'e Pumen kıtaları bugünkü na göre Almanlar, Moskova eepbcslDe 
sıkıştırılma:,t;.uır ki, nihayet resmi tebliğde bildirdiği gibi yeni ırnvvetıer yığıyorlar. Morritovaya 
inhilale bac-km:stır. Takip eden Sovyotleri KerG yarımadasınd.ı. karşı yenı bUyülc bk taarruz başla • 
kuvvetler, dü.,cm.,nm noktalarda takip etmekte ve orada yerleşme- mıı.k Üzeredir. Rus cephesinde vaziyet 
ileri hareketini geri!ctrr.-ğe ma. !erine mani olmaktadırlar. şöyle hu!Asn edilebilir: Moskovıının 
tuf mukavemetin' ehc.mmiyet Şark cephesinin dii:"Cr kısım- ştnaııligarbislnde kAln Volokoıamskda 
\ernıektedirler Bu mukavemeti larında da harekat devam et- Almanlıır, günlerce suren kanlı mu
g&tercn kuV\;etlerin ~trafından mcktedir. Alman hava kuvvetle_ huebclerden sonra mlihim bir köyü 
geçerek .-evkülcey i ve tabiycvi rl, bu hareki'>.~ bilhassa Rost.of zaptetmı.,ıerdir. Mojalak kesiminde 
en mükemmel neticeleri almağı cephesi etrafındaki kesimde 1ıop_ Rwılar mevkilerini tahkim ile uğnı. 
ümit ettiklerj ı~ yerde enerjik luluklara vrduğu şiddetli dar.be· ~yorıa~. Maloyıırosıavcçte kayda d<'· 
bir surette ileri n.tılmalttadırlar, !erle yardım etmiştir. Aynı za:- ğer bir tebeddül yoktur. Moskovanın 
Geçen haftanın ve bilhassa bugü_ manda Alman hava kuvvetlerı cenubunda bir köyU gerl nlan Rusıa.r 
nün askeri tebliğleri. takip eden Donctz'in ~~ı mecrasındaki Ji. dllşmanı tazyike devam ediyorlar. 
lruvvetlerin bu usulü ta.kip ettik- man bölgelerinde de hasarat Leningradd& kanlı muharebeler d<'• 
}erini nztkça göstermektedir. Al· yapmıştır, Bu hücumlar. ayrıca vam etmektedir. Ruslar bir noktada 
man kıtalan sim.ı.lden gelerek Leningrad'daki ::ı.skeri hedeflere Almanları püskürterek Uerıeml§lerdir. 
Yayladağa kadar son derece sür. de müteveccih bulunuyordu. Karelide Almanlar, yenl kuvvetler _..;.__......;,,________________________ toplamışlana da tıerliyememi§lerdir. 

PORCU A TA Doneç hnV211J1mda RWllar, mukabil 
taarruzlarla. Alman ilerleyişini dur 
durmuşlardır. Bu cephede bir Alın.an 
generali, bir Rus tankı alt.mdn. can 
vermiştir. 

(Ba§ tarafı ı odde > ı mek üzere biribirlerinden ayrıla. 
d.u. Bu çalışkan işçiyi vaziyetin_ bildiler. Kastamonulu ka~yen 
den Atatürkün gür sesi ancak a. Atatürkü. tanımamıştı. İşçıden 
yxra.bildi: beş, on adım u.zaklaşt.ıktan son· 1 o ltalyan gemisi batırıldı 

- Nerelisin çocuğum? j :3:• ufa.k ~r .. müık~at v~k (Baş t&ra.fı 1 Dclde) 
Suali işçiyi doğrulttu, çapasını ı~ Atatür'~ m~esını ~ gemileriDe haber vermiştir. Her blrl 

yere dayadı. teıdim, Bu gıbı .. v~~tlerde cıo- 5200 tonluk ve altı puaıuk ikişer top. 
- m:ı.stamonulurum beyim mert ol.an .Atatürkün. 1& mOcehhez olan Orara ve Penclopi 
- Kasta.ınonunun içinden mi- - Bır lira ver! ı.cwa hant kruvamrlerue ikloer bin 

sin? Demesi hayretimi mud.p oldu. tondan da.ha küçUk hactmda Lans ve 
~ Hayır köylerindenim. ~ ve nnıhabbetine güve- L&yglcııg namında.ki ik.l 1ngWz torpi. 

- Askerlik yaptın mı? ? _ Biraz sonra zatı devletleri- do muhribi, bUtUn ırllratk:rlle dUşmanı 
- Yapmaz olur muyum. • . k" ld - .. - ecek karvılama.ğa. kO§muşlardır. 
-Harp gördün mü? ~;.~m ~ .. ugu~ ~e~·yl; saaueroe sUNn bir seyirden aonra 
- Sakarya muharebesinde bu- • g u, ve ı 1 pazar gecesi sabaha karşı saat birde 

1zmi b. k kazanmıya alışmış olan bu yu~ 
Iuııdum. 1: ~mdrktan ır aç taş. sizin IUtfunuzu batıra. ola. düşmanla t,emu vukubulmuştur. T<-
ay son.ra tezkere aldım, .

1 

rak sa.klryacaktır. Bari işine ya_ mas vukubulduğu anda, sekiz vapur. 
. ~ehlıvan yapılı Sakarya gazı. ra.yacak miktarda verirsek sevin- luk ilk dUşman kafll.esile, iki iaşe ge_ 

sının ~vabmdan h8:Z .v~ 7.e\."k clirmiş oluruz, müta.ıa.asmda bu- m.Lsl ve ik.l torpido muhrlbi.le, 8 pu'""
duyd~cru, fakat kendısını tanıt. lundum Atatürk gülerek fakat iuk toplarla mücehhez onar bln ton. 
~-ak .. ist~cdiği için olacak Ata- çok manalı kaşlarını ça.ta'.rak: luk iki ağ'Ir kruvuörden mürekkep 
turkun ışçı;ye S?n sc;>~: _ Bir lira yüz kuruştur, az; ikinci bir d0,şınan katilesl daha iltı 

- Sen gül'CŞır mısın . mı? buyurdular • hak etmişti. 
Oldu. Bu suale kadar ciddi bir _ Evet yüz kuruş işçinin bir 1k1 hafif İngiliz kruvuörU dUşmı:. 

çehre ile _gözünü kırpma.dan oe- günlük yevmiyesidir Cevabında na topça ve adetA.ıc Ustlln olma.:ıına 
vaplarmı veren Türk köylüsü iş.. bulunarak sustum Atatürk: rağ"men derhal hücum etmekte tered 
çi gülüm.siyerek mütevazi bir _Öyleyse on yevmiye ver! düt etmem.iş ve geoe karanlı~da 
tavır aldı ve: emrinde buundular düşmana §lddeUi bir ateş ac;mı_,tır. 

- Güreşmez m!yim. Döndüm Ka.st.&ttionuluya yak· togiliz harp gemileri, 10 dlişman 
Dedi. Ne yalan söy}iyeyim, }aştım. or{ lirayı kendisine Uza- ı vapurundan onunu ateşllyerek batır

t.oprağı .çapalar~en rı:rı sarsan tırlren bu Sefer işç.i:. . ml§ttr. Bunlardan biri mUhimmnt ile 
darbclenne şahıt oldugum otuz, ı - Bu parayı nıçın bana ven. yüklü olduğu cihetle, havaya uçmll{· 
otuz beş yaşlarmd~ gilri:>tiz :ya: 1 yorsunuz. tur. Petrol ile dolu ıo bin tonluk o 
ratılışlı. pişkin vücutlu, yay ~bı Sualinde bulundu. Koca Tür- nuncu dUgman gemisi de aıevıer içlıı .. 
atik, ve tetik bakışlı çelik bilekli kün sebepsiz para almıyacağını de kalmış ve on saat sonra da. hl'ı.111. 
Ka.crt:a.ınonulu ile güreşmemi A.. hissettiğimden: yanmakta bulunduğu görülmU.:;tür. 
tatürkün teklif ede<:eğinden he. _ Mintanm biraz yırtıldı da Blr dUşmlln muhribi batırılmış, bir 
yecana düşmüştüm. yenisini alırsm, ıı.ıncısi ağır hasara ut;Tatılmış, üçüı:-

Bereket versin başını gülerek Diyerek parayı kabul ettirebil- cU bir dlişman muhrlblnlD de sonrn 
bana çeviren Atatürk gözlerini ' dim. Bu hareket tarzımızdan me- ı.lo.n ycfleğc alındığı görUlmü,tur. lr
kırptı ve işjye döherek: rakı artan işçi: glllz harp gemileri hiçbir hasara ut-

- Benimle de güreşir misin'? 1 - Siz kimsiniz beyim? dedi. • rnmakııızın, s:ıllmen üslerine dönm~ 
buyurdular. Cevaben: ıerdir. lnglliz harp ~rollerine, dönüş 

Ben i~..çi}e büy.ük ·muhatabını 1 - Ben tüccarım. Fakat gür~Ş- ıerindc d ı,'llan torpil tay~· • !eri t. -
anlat .... b'lmek imkanını ararken tiğin bE'f, bu c;.iftliğin sahibidir. rafından yapılnn hUcum, ta n:ımen c-
Atatürk: ı Diyerek Atatürkü tanımayı i~. kim kalmıştır. 

- Bırak çapanı ileri gel! em. çinin zekfısına bırah.'tım ve büyük cumartesi gUnü merkezi Akdcnizde 
rinde bulundular. adama yetişmek üzere acele ya- tnglliz tayyareleri iki muhribin hlmıı. 

Bu emre tereddütsüz tcbeiyet nından ayrıldım. ycs:ndc seyreden bir düşman gemisini 
eden IUı.stnmonulu ~p~mı bı- 1 On beş yirmi dakika sonra ay- ateşlemlfer ve semi mUretteb:l.tını, 
rakt.ı. Uerledi. B n seri bir hare. nı yoldan dönüvorduk. Kastamc- cankurtarnn sandallannıı. binerken 
ketle i~i!tin arkasına geçerek ı nuhı işçi bizi görür görmez ko- g-önnUşler, refakatindeki ltalyıın mub .. 
Atatürk ile ra tn'llonulu güreşe ı şarak yanımıza geldi ,heyecanı. rip1 rlnl de mitralyöz ateşine tutmu' 
tutuşmuşlardı. 1 nı saklıyamıyordu. Heımen Ata- ıar<lır. 

A;t::.türltu, biitün ciddiyet ve I türkün ellerine sarıldı ve öptü. 1nglllz baı;ıvekill Çörçll, amiralliğe 
var -kuV\etiyle Earan ve sarsan Yüreğinin bütün sa":ıimiyetiyle: gönderdiği tebrik mesajında bu mı;
Kastramonuludan kurtarmak irin - Demin Atamı tanıyamadım. \"aft'altlyetln fcvkalı\de ehemmiyetini 
Ata "rke gösterilmiy~n ve hir.. Beni affet. Hic ben ı;izi lle (\'lir. - tebarüz ettirerek bu darbenin c.Illş 
settfr1lmiyen bir G~lmemle Kas- şebilir miyim? dedi. Atatüık: manın Afrika ııe milna.ltaıa.tma to.m 
tamenuluyu yere yıkını~ a mu- - Zararı yol( Şimdi burada zamanın·ıa indirildiğini kaydetmiştir. 
vaffiı.kryt>t eh erdi. 1 il.imiz de biriz. Devlet ve millet 

Fa:1·at hemen ~ya2.q. kalkan i.S: işleri b3.~mda b~:ı senin büy~i.'· Eski ispanya cumhurreisi 
·~ubiyetini saymadı. Kısa nüm, babanım. k'f d'ld' 

muna:ra..'}adan sonra her iki 1 Buyurdul4r ve işc:iri okşadı. Fransada tev 1 · e 1 1 

taraf çelm.cmi kabul et:ıncdiler. j ıar, işinin ba<ıına yolladılar. ı.ondrıı, 10 (A.A.) - Taymls g:ı 
Mili kül vazij etteydım. Asil s:aıa; ;;ın: = ztesinln Fransız hududundaki mubı:ı 

kan taşıyan her iki pclılivanın, l .. biri c ki tspıınya cumburrelsl Largo 
asaletlerinin büyUkl-Uk eri nislx>. Olum Caba.Ueronun son ~erde Pertı;ueuı;:' 
tH:ıde büyük bir izzeti nefisleri.. l(ocaeu Deftcrdıırlığmdan mlit.caklt de tevkil edildiğini fnkat Vişl dıı.hniyıc 

M il i y asimız RusqaJaı~r 
(&,; ''""' 1 nolde) UN1"ERSITEDEIU MERASl>I Bir çok gePe~a 

file JRut, Basın Birliği İstanbul mm Üniversitedeki merasim çok can - • ıtt 
ta.kası idare heyeti ı·eisi Hakkı Ta. dan ve heyecanlı olmuştur. Yüksek fer' 1 e 
rık Us, matbuat meruruhini ve bin.. tahsil gen<;Jlğt, yeltpare bir kütle ha. t1 ) ,. 
lule genç, ihtiyar, kadın. erkeğin ıinde bu sab:ıh Ebcdt Atayı hürmetle J\loskova, tO ( ~: diiD . 
t~ ettiği kütle, b!r anda ayağa. anmıştır. komiserleri ınecl~=~ıer taf~ 
klalkamk h~ü iç.inde, başları iğik. üniversitedeki lhti!al, merkez b\.. bir çok yeni gen~ra> b3şl~':,,ıı 
Gbedi Atn.türkü hürmet.le aumıştır. nası ho!Unde yapılmıştır. İhtifale de.. mi§tir. Bu. harbırdrı uı:lll1~rtı 

Bu.ndnn sonra Yavuz Abadan kuzu beş ı;"Oçc, beş daklltalık ihtiram danberi Sovyet O fi~ pi>" 

kürsüye gelerek (Atatürkün insan- \'akfesile başla.nmra, bundan aonrn lan tayinlerin en ge ,:ıerY-r 
tık cephesi) mevzulu nutkunu o - rektör Cemli Bi18cl heyecıı.nlı bir hitn.. olanıdır, ""..-ifl tw 
t.uma.ğn ba5ln.mrştn-. Hatip, ezclim be irat ederek gençliğin sevgi ve ihtı- Tuğgeneralığ-3 '-"' -..A~ r;ı 
le daııriştir ki: ramma tercüman olm'U§tur. şunlardır: , r,a->:;A, 
"- Büyük matemin ıztxrabını Rektörden sonra Unlverslte Türk Piya~e sınıfında~~,rjc~..i,~ 

her yıldönümilnde yudum yudum i- inkıl6.bı tarihl pro!esörU Hıfzı Veldet, linovskı, Kodlak, ~ ~~ v 
Çerken soluk ylizlcrlmizc akseden lnkılQ.p tarihl bakımından AtatUrklin Topçu sınıfınd~·;ı()(JI"'" 
iÇi:ıruzin acısında. hüsrandan iz a - •u•tısiyetinl; eserlerini anlatmıştır. MU f Go oç J{OI'llP ,..... vora • -:- , ~t1l(l~J. 
myanlar aldaıurlar. Gerçekten ya§ teaklbcn biri kız, ikisi erkek olnuı.k konof. . ıfe.W$5 ~ 
pınarlıırı kurumuş gözlerimlWe yn uzere Uç yüksek tah9U genci, heyecan Tank sınıfında~~ ... ltS. ;{(~ c-
nn.n pn.nltı, kalbimizin sıztsmdnn ıı hitabelerde bulunarak arkad~an. Meclis bund~n ~~ t h 
kaynak alım bir iman ışığıdır. Çüu 1 nm hlıılerlne tercüman oımuııtur. Genç general tümgcnerai9 ııı ~'l tp 
kü gönüller'.ımizdcki acıyı tutuştu- lerln nutuklarından sonra, Ebedi Şe miştir. Bunlar?an .. 
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ran, Türklük şuurunun öz ateşi ya fin Türk gençliğlDc, hitabeler, d:ıha 9 zu~opçu, 7 sı ba• 
ni Ata.türldin aşkının alevidir. Bu sonra da Mllll Şefin Türk mllletine hl. sınıfına mensuptur. f 
alev, büyük Milli Şefimizin kudrel• 1 tııbcsi okunmuştur. Merasimden sonra 1 
li ifadelerilc ''inı:;anın fikri ve ma- 1 gençlik, Sarayburnuna giderek Ata .. v Ş • O 
ııevi kıı.bili;>•etini mütemadiyen yıp tUrk Abidesine çelnk koymu!jtur. oro ,iti' 
ratan Jljler içinde" de ''ftkir, mc- .,11,ıleJ 
ral, tedb;r ışığı ve bir eneıtji ha- Zongul da kta Sovyet ihtiyat ~ıı at#ı~' 
zinesj" hal.inde "rullla.rmıızı ateşli 1 geçit resmı Y ..,.., 1' 
ve uyanık,, tutuyor daima da tuta· Kömürün bulunuşunun wudra, ıo <A.·~:>.ııi11 * 
ciılttırH-•:u .. -tte A•-·"'-"· burriin dUıı~ \ 1 d teki Röyter mub~1tdlill ~~ 
~ ~ .,- yıl dönümü kUf an 1 göre Rus ihtilillı t 0rd1"'"1'f"..ı 

den daha urade a.r.ı.mızdadır. B~ : Voroşilof Rus ihtiYll-_...ur. # 
alemi terkcden lki Mustafa Kemal. Zongulda.Ic, 9 (A.A.) - Zongul· geçit resmi ya.ptı~ -~ 
dea fAnl oln.nL et ve ke:rnilcten :ra· dnkla kömürün Uzun Mehmet t~ görmüş ve kızılord"'üı eW:-Ş 
ratılarudır. Fikir ve duygu Mus - rafından bulunmnsınm 12 nci yıl - kıtnlanndan teşekk g~ı 

\ tafa Kemali, ebedi bir cevher ha.o tlöntimü olan diln, burada kömUr bu ihtiyat ordusunun 
\)ınde jçimizıde, kafamızda ve gö • bayramı olarak ikutlarunrş ve bli - lcrre ~Ü~u;tur. ~IS' 
llimüzde her gün daha çok yerleş!- tün şehir bayraklarla donalı".mış • ~At1U 
~\>r. Atat.fu1k, 7.8.lDail ve mekfi.nla tır. Bu milnasebetle saat 12,30 da s • d k•I fı'' 

~=el=i~l~~~!t~a:~: :~ ~~;~:;~m;~e!a;~f:ye:ı:;~~~ urıve e etıerı 
ruh oldu. Maddi va.rıık ~ngeııcrln· ile ıise ve vaıi, gen~ıik klüpleri ve ~ alva kU~~ 
den kurtulan seyyal bir fikir ccv ha.Ik pa'rtisi, halk evi reisi ve idare 1 Ur 
heri hnliı:ıde Mustafa Kemal, her I heyetleri flyeleri. sivil ve asker! kumand~~"'~ııt" 
an yanım.n:da, itimizdedir. Milli ve erkan ve memurlnr, umumi mecli'3 
iNrMf haya.t:nnıza. al.t !karar ve cclıt ve belediye meclisi azaları. kömlir 
"ıelin her safba.ımıda, ileriye .doğ- işitmeleri mensupları ve maden o- Beyrut ıo (i\.J\.) - 1 > ı> 
nı attığmuz her ıı.dmıda bizimle caklamıdc.n gelen L""i grupları ve ülğlne göre, Suıiyedelt ~~ıtf': 

'beraberdir .. Maddi varltğNe milli I halk. iştiriı.k eylemiştir. Uzun 1~eh- kuvvetıeri kurnaodıınt~ıtl+~ 
mevcudiyeti ara.smclııki mesa.fc, n • mcdm hatını.c:ıı ve buluşunun onc- r:ık, mu,·akkatcn ort:~rl ıcıl 
~ldıkça, Onmı mübarek hatıra - mini belirten eöylevlen:len sonra lmparalorlult kuvve ıp'J 
lima canlarup şahl3laşa.n müş.lerok ı maden okulu okurları Uzun .M:eh - ğını UstUne alınştır. teıı'tıl t tf1 
Türk ülküsünıe ba.ğltlığmuz daha. met v • mn.den marşları söylr~ş • Gcncrııl, hUk(unctıe(le!I ~t 
çok artıyor ve sll'klaşıyor," 1 lerdır Gene bu mlinnsebeUe dü.ı zere Avus~trnıyı:ıya gi 1, :İl 

Ha.tıiıp, sözlerine devamla, millet mndoo mühendisleri cerniyeıti tnnı- meye vekft. rllJ 
çnpmda. bir şahsiyet olan Musta.fn fmdan bir çay ziya!cıti verildiği gi- _ _ ıŞ bl 
KC'Dlalin hnyntıru 1880 ıile 19381n bi, ,gece de maden okulu lbir fener Al nan -F ransıı 
dar çerçcvcei içine sığdrnnarun im alayı terti!ı eylenüştir. d8~ 
kıin.-uz olduğunu, hayat ve eserle- 11aı1a 
r.indeki ebedilik ile namütenahi .. H·ıeı· alt b ı·ıeıı·kler et liğİn Atatilrlriin şahsiyetini toplu 1 1 ın meMftOdi .. j ..ti.& 
olarak kavraya. ve anlryal>llmeyi D d Jıt Jf 11' 'f 
imk§.nsız der~ede güçıeşüroiğını ımga an , an D 1a1Ul <"'.: ,, 
anlatmış ve demiştir ki: sonra bllezlklerin Bcrn, 10 (A.A·) -:;;~ ~l 
"- Onu anlatan her söz, eksik d ili J l k Bernde beyo.n edil JJ!l'l&ll \.l f' ,J 

ve kifayetsiz ka.Jmağa ma.hkıimdur. e !i er ne urşun manyanm FrıınsIZ '" ktıf~ı ~tpt"'~,' 
B~ıın razı .olma.le_. ~ilk. ~yc1:_: . dOldt rD!Uj0f UŞI ltalynnın FrantıaY& unııt , 
nın aruı. çizgilerını belirtebılmegı 1 den vazgeçmesine i5"ııdS ı:ıı ..I' 
de li.r rna:z:h.ariyet saymak lfı.zım • Maliye Vekiı.!etinin bundan bir J tcşebbUs etmesi ı~~r. <fF• 
dır.' kaç sene evvel verdiği bir ka:ra.r yetsizlilt uyıındırtJl:Ş de c;eolı 

Bundan sonra, bazı dnr görllşlU er. la Darphanede damgalanan bile Romadan TrlbUne : --tt' , 
nebilerin AtatUrke izafe etmek iste - zati er üzerinde, çarşı iç.indeld bazı tesiruı çekilen bir tcJJ>i cı'e~t:I tıı1<0 ı" 
dikleri diktalörJUk bnhsine tcmıuı e_ kuyumcu \'a;tan<la.şlarm suilsUmal .... ,.r n te Nis ve Korslka ....-,,.11ıııei' ..• il den hntip, nutb."'Una devamla, demi§ • yaparak halkı kandrrdıklan nıtla.- den vnzg-eçtiğ'l bild.. J.JC'JJV'". 
tir ki: _ 1 şıldı~da.n b~ı .. t~bi~ler alınma- runm Vlşl hUk<lınct~yıı!Jldetıl1 
"-Hayatına. daimi surette milletin sına !uzum gonılmuştur. 1 ~ işbirliğini ıtnl~ a ııı et 

öiçUsilz itimat ve se'T,lslle muhat olıı 1 Son zam~nıa:xıa J?a~a~eye g~- gibi ltullnnmaklıı. ıtııll ./ 
rak yaşadı. O ne yni:lso., ana kanunun len alt·~ bılez.klerın ~ uzennde ?ı'r edilmektedir. • /"' 
k dl 1 9 böyle bir s:ılQ.hlyct verip c;ok delikler bulundugu nazarı:Jık· ı _ _.o - L bİf 
v:ı:m:;:ğinl dUşUnmck hiçbir TUrltUn kati cclbctmekteydi: Bu sıra.da '/; 1 ükıe" jj 
hatırından geçmezdi. Buna r~ğmen Dd aı~Plı~nn~J:; Y;ılpıl~n ıhbdalriklaln:I~ ~u ı Amerı ıa•j! r ki: ff~ 
tcşkllMı esaslyenln IA!zma. ve ruhuna, c '"' ı <ı .cz;ıı: enn e erının, Ş~hsiyet ıyo Jı IQ 14 

hurf-t esaslarına, milll h!Udml Darplı:ınenın OJ.mgalamasmdnn son ~~ •,, 3 h aiı8 a 1 p 
cum ,,- " d'" lik • l llı k .,. t hnrfi harfine sadık k 1 iı BUtUn ra u~ ayar ı a n veya ·urşun n ~ 
~r:ket ve icraatında yııln~ iıma ve ıa doldunııup .halka y~ek ayar oı.,{İ apo "'ıt 
gönUI 1•azanma yolunu tuttu. Bunu damgasından ıstifadc edip satıldı· \J; 9~ 
Hery<> ne gUzel can·andrrıyor: "Şefin ğı haber verilmiştir. Yapılan 1.ah- 1 h g rrec , , 
canlı sUzlcrl kupkuru nWı.mntttın d:ı. kika~ bu ih~larıu haklı oldu~U· ar ae lJ ı;ll' ' 

nu gosterdigınden Darpluı.ne Mu ı " ) _,,,, ...,~ 
ha. öğretici kudreti haizdir. BUyUk 10 (A r~· J&r- .11 dtirlilğii delikli bilez'kleri dnmı;nla- 1 .. onclm, .~1• dil~ ey 
ş--ti yakmdnd tamynnlnr, onun ba Aıneı"' 

nuımağa karar vermiştir, 1 Birle 'c j.lıt 
kışlıırındıılct kudreti, sözlerindeki sıb- Bu karar üzerine kuyumcular bir ihtilaf ç~~·nsd\ı tutııııı1 
hntl, IJllhsmı'lo.ltl <?nerjlyi, bllglslnln Darphane müdürlüğüne milraca - miyct\e göz on~ rciSİ µıı~ 
genişliğini, nUmunel imtisal oımalt atla hiç deliksiz bilezik imalınin Nevyork belcdı)e ·rt elli..&• 
hususundaki nuruz ve tesirini bBir _ , t \'"Z-} 11 v mlimktin olmc.dığını ishal cL'lli;;!er- "Uzak S:m' n • bit .~ 
!er. o, cezbcdcr, lkna eder, ltlmo.t tel dir. Bu va.zh"et karşısında D:ırpha eldir. Japon.Y~r.'' , # ~ 
kin eder, bUttın m'llet onun peşlnd<ı ne müdürltiğil Dnrphrıneye getiri • hnrbe sürükı.;~·cb~·~ nıı.f'ı~~ • ., ~ 
yUrUr. Tarihte hn.ngt diktatör bu ma7 - lccek bileziklere ev\'el5. bu bilezik- 1 EaRkn mUhl?11d . . tje. . ııedPeC 
hnrlycte k&\'ll§tu? •· Jeri n sahibinin damgasını koyn.r:ık 1 rikan şahruyeti .e ie lls>'..oıl>" 

Y"nvuz Abadıındnn sonrıı. kü•sü~" mcsuliycli kabul etmcsuıi ve bilfı- mesclcsı tamnın~ndc JıJr- J. 
gelen §ehlr meclisi azasından Meliha hıre aynrlamağa getirilmesini ka vahut ~-1 hafta.,~·,-- .ci de (l 1 

AvnJ .. 21 t~rlnl~vv .. 1 1938 de Atatur_ bul etmiştir, İml'bc gireceğiz. ıı,ıetc:ı;JıM. ' 
ltUn ölUmU tnfin:ısebetile "Mlllt Şef İs . N ru Nişi Jaı><>Il g jçitl ı;:~~ 
met tnönllnün millete be' ?.nnamesini ı Geç~n ay :;:arfmdakı 'k •a nıUz.-ıkerc 1~ ~W', k t • 1 l . men aJ bOıi o ~ .A 
o umuş ur. ta yan zayıatı len Kurusu eli d~S-.µ: 1ı1el>"' Dahn sonrıı, Eb::!St Şef AtatUrkUn nonıa, 10 (J\.A.) - ltıı.ıynn umumi cek olursa bundan .11 ) il f 
cenaze merasimine alt kısa bir film lmrargtLhı ilkte;,rin ayı içindeki ve mesuliycıti ,AJilCriJtıı) ;;J' 
~ilsterllrı'ş, mera.sime iştlrıık edenlı!r bunda!l <ıvvelkl listelere dıı.hU bulun ğe çal.ı;.ma.ktn.dır· 5of 
mUt.eakib:m GUlhanc p:ırkma giderek 

1 
mıyan .::aylat mil:tamu bildirmekte .. .. .. dii4tJ<aıııl11 ..ı 

Saraybumundakl Atatürk dbidoolne cir: Tutuncu kUP1 oldıJ jl'İ ~,JJ 
çelenk koym!.IŞlardır. ı ı - ŞlmnU Afrikada ordu ve fB§lst mah e.df11till ııf ~ 

IlEYOCLt; llAlill\'tNDE milisleri znyl11tı: 128 ölU, 182 yaralr, .Emin ve 1iıısn11 tB \'~~~ 
lluradakı mer.ıs.me de dokuzu beş l 17:> knyıp. dnı:ı, dUn BcŞ.ik~i\JlcUAe f .ti 

ccçc bc;.ı dal:lkalık ihtiram sükQtU i1c 1 Rus cephesi. 152 ölU, 340 yıırıı.lı, 15 bıris.lnc alt lbiT ~ ı~ı( ~ 
ba§JBnmI§tır. Bundan sonra İstanbul kayıp. lkepenklerini k ç!\ı.q,r..,... 4 ' 
.parti ldal'I'.' heyeti reisi R~ııt Mimar 

1 
Yunan - Aınavut _Yugoslav cephe Ier, 88 JiralJk µııı.l tJefıe ;.7 

of\"1unun hltaoos! dinlenmiştir. Onu te. Pi: 179 ö!U, 128 ynratı. !ardır. dBl<i ~c tl ~111 

kıbcn avukat Mckki Hikmet de Ata. .Anavatan toprnklal'l: hava aklnlan KoJtu}tlıLrIIl gôrUl~~ 11 
tUrkün bayat ve eserlerini nnlatan bir 1 netlceslncle 9 ö!U. kanda.n çikt:ıkı.az:ı0ğltJ cü c~ 
nutuk alSylemlşUr. MllH Şefin mlllete 2 - Donanma: 70 l!lU, 121 yarnlı yakalanarak :scY --'ııııi.;J r 

• \'CP ' 

nin tazmini: iı:ır'n;n bir nyrğmm HU .. oylD Sabri Eroğlu mUpteıa. oldı:- nn.zırın·n bu M.11scden lıo.barl olm". 
dayandığı toprağm kayma.sm. 1 ğu hnstnlıl•t'l:ı l:.ırtulamıynrnk dlln- Jığını "!: ya:ı ettl~lDi bildirmektedir. 
dan dolayı yıl;ıldıi.:'lna, yoksa be 1 kf.I p~r günü Annd<ıluhlsıırmdn rnlk. ı Muhabir, eski cumhurrelslnin usu 
ntm hiç bir müdahalem olmadı- 1 su Yen.mnb.3lledeki köşkünde vefat len Frıuısadıı. muhakeme edlleceğüıl 
ima dair teminath ._özlerim1c 1 ctmlşUr. Cenazesi yarınki salı gllııO 1 takot bllytlk bir lhtlmnlle neticede 
ancak ya.pıln.b'lcli. c l" r::ını"zını wll.c:.~--•P lt"ldıı-ılacal;:.. hpanyol hUkümetine l"Jlim olıınac:ı- J 

Atatürkle işçisi tekrar gürC$.. tır. 1 tmı ll!ve e,.t~ktedlr. 

beynnnameı:Inln okunmasını mütcıı • 234 kayıp. mahkemesıne n. ~::.'Ş· 
k;p, hep b!rlıktr Tnkslme gl<1!leraıt 3 Bnvnlardn, 3t ü!U, 46 yaıalı, iki su<,:lu dn. dtl~ 
M>Kl~ eçlc~ .kıcmn11§tur. 28 ~ı,p. hapee ~ 



~NC1TE$RlN 1941 HABER Akşam postası 

ııer ~tıanıarın e b r T •• k • G 
ra111ar p~s~·a ur ıye ıreko-Romen 
ınalda Şaıkevı 2-1 
Yenuikten sonra 

D,.esner 
fQmpqon 

o u 
"1ıııanıa 
~: ll\U r meşhur Çamar kupasının 
•.. "ıtıla Saba.kası Şalke ve Dresner 
~~~ 8~ arn.aındıı, Berllndeki ollm • 
ht1ı1t ıı <hıda yUz bine ynkm bir kıı
t:ı ltu nunde oynlımışlardır. 

lk 'l'Vetu kadrolarile sahada yer 

1
1klakıın Çok gtlzel ve zevkli bir 

~~ta:rını~Jardır. 
6nce bütün tahminl1lr Şal. 

tıı'Ydi. Halbuki Dresner raltlb -
gt}zeı b!r oyun çıkararak nr. 

l ... t 1 hine çevirmeğe muvaffak 
tı .. r. 

ilci d da evrede Dresner 21 inci d -
bıttr~ltıgı bir golle devreyi J. ') gn. 

1 ı. 
ıııcı 

< c1a1ıa devre birincisine nazaran 
~~ dl! heyecanlı ve gUzeJ oldu. 

ı,{1 l'rı.ıı~rede her iki takım da birer 
ııı 1~lar. Bu suretle Drcsner sayı 

~ ~.\ iye Yükseltmiş olarak maç. , 
~l'an~aUb olarak ayrıldı ve Al • 
"lPl~o ın Şhur Çamar kupasında 

1 
n Oldu 

~ 
~.1°ıı~e·y· bol -m-a-çl-a-rı 1 

on DÜN l' AP/LAN F/.\'Alj 
1 ~ııı eo· U halkevi tnrafından MÜSABAI\ALARJ 

ı:!v· len voleybol maçlarına .. k" k 
a... ın j:__ t·ı- 1 d de Tür ıye gre o rumen güreş 
~ıı e.;ı ı..::. ••uıas ı .. sa onun a .. b-1- ı r· 1 ta ı.,ııişti:-. Mühen<lis B. A· musa UA: arının ına k~~ılaş_ 
~ k~.ını, mühendis A. Kur- ma}a.rı dun ~ce gc,: va.kıt Be'

' ....._ Ş~ıncı ka.t~~oride nıiihen· yogh~ ~alkevı salonunda nihayet. 
~or <l §lı halkC'vini birinci ka· lenmıştır. 

rrı; ... 13evo"'lu YUksck mu - ~Iuhtelif kata.g-orilerde derece t) tııa::t6n 'etmislerdır. alan güre;çilor şunlardır: 

"'Ünkü kupa maçları 
&ell.e,.bahçe lstzklô.li, Vefa -
e!Jlerbel}ini, lslanbulspor-
~ E9übu yendi 

thoı a. 1 w il 1 ~tdile Jan ıgı tarafından ter· d er. 
:oq. v n kupa maçlarına dün Nuri - Mu3'nuner. Murat -

56 KiLODA: 
1 - Halit (Ankı~), 2 - Ri'· 

cep <lzmir}, 3 - tsmail (An_ 
kara). 

61 KiLODA : 
l - Bektaş (İstanbul), 2 -

Fazlı (İzmir), 3 - Handal 
< tstanbul). • 

66 KiLODA: 
1 - Panayot (İstanbul), 2 -

;\~ehmet (Kocaeli), 3 - 'falat 
(Izmir). 

72 I(/LODA: 
1 - Peslen (Kocaeli), 2- T)r. 

ğan <ls~nbul), 3 - Mehmet Ali 
(İstanbul) . 

79 KiLODA: 
ı - Rızk ( fotanbun. 2 - Adil 

(Samsum), 3 - Mt.Jıli15 Ozmir). 

87 KiLODA: 
1 - Narin (İstanbul), 2 -

i\lehmet Ali (Ç,Onnn), 
AÖI R SIKLETTE: 
Çoban Mehmet rakipsiz .. 
İstanbul ITTir·.:şçileri 4 birin~:. 

Jik ka?.anarak ba§a geçmiş bulun
makta.dır. 

METRES MVSARAKASI 
Yenikapı Gcıwlik klübünı.ln 

5000 metre t;.zcrinden t~rtip <'!ti
ği. Metres müsabakası dün 
Yenikapı ile. Yedikule arasınc:ic1. 
yapılmıştır. 25 ;.tletin iştirak 
ettiği bu müsa~ada Haydarpa_ 
şadan Raif 21.12 ~e birinci, yine 
Haydarpaşadan Fasıl ikinr.i, 
Yenikapı Gençlikten Haralambos 
üçüncü olmuşlardır. 

ANKARA AT YARIŞLARINDA .. ~ .--- ~-. ~ ~ .-. ~ ~ ~ 

Y asmanın iki ayağı 
birden kırıldı 

~ eQ;f Şeref stadlarında de . Aydın, Zeynel, Esat, Turan -
..._'\tg1~ ~ıştir. Kuvvetlerin mü· Naim iclih, İbrahim, Cemil 
&:~bu ıgı Yilzünden sönük ge - İstiklal her zamani kadrosu~u 
t~korrıac:Jarda Fcnerbahçeliler muhafaza ediyordu. Oyun bir 
~aıqkY İstiklfıl klübüne 11 gol g-ün evvelki maç gibi kuvvetlerin 
tqj~ ettnfevsimin gol rekorunu müsavabızlığı yüzünden çok sö
~;~llorı Şler diğer taraftan De nük geçti. tık dakik~dan ~tibarcn 
~en ~~r da maçın temdidinc hakimiyeti kuran. I~ en~rlıler bi • 
• :-ııa~Q. oeykozla 3-3 berabere rinci devrede 8, ıkıncı devrede 

. rnuvaff k l 1 rd tie 3 gol yapar~k mevsimin gol 1 t • • d 11 
~ 11~1ğer ka~şıı~~~ia~ı ::ır rekorunu da tesis edip sahadan, 2 'rap rçın e KIVr~nan zava 1 

haıı ~erle kapanmıştır. Fe- galin ayrıldılr ·. 

~~ha~a~~~1~~~ila~~;ı~:~a~~~ Sere~~~~rfs~: _ hayvan bir tabanca 
.\t.t-: ANADOLU 2 k · ı ·· ı • •• ·· ıd •• ~eller '!ı.1DAR 2 - DOGU 1 Şeref stadmda günün ilk rna- Ur ŞU n 1 e Q Q Uf U U 
~.!ki~cc stadında güniın ilk çı ikinci kümeden Kurtuluş ile 
• :vrnı ncı J'..~mede:tı Alemdar :- Anadolu arasında yapıldı. Ha -
tır ~Upleri arasında yapıl· kem Şazi Te.zcanm id3rc ettiği 
~tı~d ehmct Reşadın hakem· bu maça takımlar en kuvvetli 
. ka a cereyan eden bu mii kadrolariyle çıkmışlardı. Oyun -

~- ıt%dr her iki taraf en kltV • nun ilk devresi 10 dakikası müs· 
~-Yllııu o~ariyle çıkmışlardı. tesna tamamen J{urtuluşun üs -
~ ~kıtdn ılk devresi mütev~in tünlüğü altında geçti. Ve Kurtu 

ıla1ı e cereyan etti ve Alem l~lular devreyi 4-1 galip bitir-
0...:.~ canıı çalıştığından dev diler. lkinci devrede Anadolu 

~ QYıı ~alip bitirdi Jkinci dev çok çalıştı ise de ancak bir sayı 
~n <:ok sıkı old.ıı ve takım yapabildi ve maç da bu suretle 

li~deılık}ı birer f'Ol vaptılnr. 4-2 Kurtuluşun galebesiyle ni-
~ ı 1ktAlı etndar oyundan 2- 1 havet buldu. 
/·l'A_ . BEYKOZ 3-DEM1RSPOR 3 
" 11Uıı 9.-:- ~EYJ....ERBEYI O Günün ikinci maçı Beykoz ile 

et-he ~kıncı maçını Vefa ile Dcmirspor ta.kımlan yaptılar. 
C:a ı'l)l' klüpl"ri yaptılar. ifa Hakem Tarık'ın idare ettiği bu 
ıı hu n hakemliği altında ya- mac;a takımlar şu şekilde çıkını§ 

l~ t takmaca Vefalılar "'ll şekil· !ardı 
'l":ı.h 1ı;tla cıktzlar Beykoz: &ıhadir- Sadettin, 

ı~tı, iJıt :- Enver, Cihnt - füimüran - Mehmet. Kemal, 
t~ tfı, Necdet - Ferdi, Cahit - Ömer, Turhan. Şahap, 
~ lqf~ · Süleyman, Fikret. Kazını, Fikret. 
tı l>lerbe . Demirspor: Nevzat - Nuri, 
~ l}ıtıh Yı her zamanki kadro Turban- Mustafa, Rıdvan, Ha
'l(ı et.Jeti af aza cdivordu. Oyun lit - Nuri. Recep, Mehmet. E
Jtaell t:-o n müsavi olmalY'ası yü min, Mustafa. 
~darı it~ ?.Cvkc;iz geçti. llk da- Oyuna Beykozlular çok sıkı 
Vefaı ~haren hakimiyeti ku - başladılar. Sağlı, sollu yaptrklaK (fe, ı ar birinci devrede 4, rı akınlarla rakip kaleyi tehdit 

~'::-9 k 1l'eoe 5 ~l yapar~k ma ediyorlardı. Nitekim bu çalışma 
"'~~~ndılnr tarının mükafatını 5 inci dakika-
" Al tr.F, iı - 1ST!K- da Kfı.zunın yaptığı birinci golle 
~llıU11 LAL O ~ürdiiler. Kolaylıkla k~nılan 

b....~ırıt ~rı mnrt Fcner"oahçc i· bı.: sayımn arkam geleceği düşün 
-~ h ,Y fst"kl"l _,, . , . . t Be ~-~.1 ı ~. rıaı 1 n rırn.c;rııun oy ~ v.e ur. gevşe en Y.11.vL.1\l.r..:· 
~~ai(e:ır. Sclaminin iôarc - bt~ hatalarınm cemsı~ rabı~·: 1 
~ N:~çıko...'1 Fen~rlıler yi çektiler Onların bu durgu11~lıı?"ıuı l 

-..qcak !lıt şddlde dizil - dı&n istifade eden !)em.irsporlu - 1 

Ankara nt ynrışlannm yedinci haf. 1 riman, 
la mUsabakaları her zamanki gibı 

1 
Ganyan 200, p!ı'lsc 105, J05, 

fevkala.de kalabalık bir seyirci kUt • lıitsct KOŞU: 
lesi önUnde cereyan etmiştir. I 

4 lincU koşuda Ahmet Atmanın 

Yosma isimli atının iki bacağının bir-
den kırılması ve hayvan ıstırnb için. 
de kıvranırken tabnnca ile öldl\rUlme. 
si herkesi haklı bir teessüre garl<~t. 
mıştir. 

1 - Yavuz, 2 - Dııvalaclro, 3 
Baron, 

Bu yarışta S:ıron koşmamıştır. 
Ganyan 125 kuruş verdi. 

\ ÇCN<'Ü Ko::;u: 
ı - örnek, 2 Ceylfuılck, 3 - Tu. 

Gayri muntazam ve çok D.rızalı ol. na, 
duğu söylenen yarış pistinde, bundan Bu yarışta Yel koşmamıştır. 
evvelki haftalardan birinde de Mime. Ganyan 545, p!A.seler 170, 120, 140 
za.nın ayağı kırılmıştı. I nöımoxcü KOŞU: 

Köstebek yuvalarının sebeb olduğu l - Özdemlr, 2 - Yatağan, 3 -
söylenilen bu kazaların önüne geçmek Sifkap 
herhalde o kadar zor olmasa gerek.. Ganyan 200 p!Aseler 2GO, 140 
Fakat nedense ihmal edilen bu iş 

1 

ın~stN"Ct KOSU: 
görülüyor ki gU.n geçltkçc yeni bir ı · - Yıldız,·:? - Cesur 3 
kazaya sebebiyet vermekten geri kal_ ceyıa.n, 

Al • 

mıyacaktır. • 1 Ganyan 645 kuruş verm!şllr. 
."1;.nttanm yarrş ncticPlerl şunlardır: Çifte bahiste Örnek ôzdemir çlf. 

B.anlN t · • O KOŞU: 1 tin..-: bilet nlnnlıır bir llrnyıı mukabil 
1 - Heves, 2 - Sekban, 3 - Ne. 1030 kuruş kazanmışlardır. 

lar canlandılar ve üstüste iki gol 
yapa_r~1\ galip vaziyete geçtiler. 
Ve bırınci devre Beykozun bütün 
çal~~masma rağmen bu netice 
de<,.{ışmeden 2- 1 Denıirspor lehi 
ne kapandı. 

İkinci devreye Beykozlular 
mağ'!Cıbivetten kurtulmak ilini -
diyle çok enerjik b~ladıln.r ve 
bunun n<:ticcsi olarak 15-22 inci 
dnidkalard:. ·rhan n' Şahap 
\'ıuııtr.~:vlc Ust.üst<- ilo san ka -
~ndılar. · 

Dcm.irspor yaiıbiyet.tıı>. mağ - 1 

ICı'!>iycte düşunce tekrar canlan· 
dı. Ve yaptığı akınlann birisin -
de soliçten sık ı bir şiltle tekr.ı::
bcraberli~i temin etti. 

De\•re bütün didinmelere r.aj{
men bu netice değişmeden bcra· 
bere bitti ise de oyun on bc!ie:
da kıkarlan iki devre temdit edil
di. Fakat yine takmılnnn çalış
ması semeresiz geçti ve müsaba
ka ~1 beraberlikle nih -ı.·. et bul 
du. · 
tsTJ\. rı;t:L ~I"vP. .;..._;:,;' OP 2 

Günün son maçı tı:.tln~~lll'P<>r 

Hat ralar 

B •• y 
Atta ab r a ·emr·· - l! 

esna a .. e me i e eti d ş n ş 
1 

Euni düşman tarafına uzata
r~k : " Bir kaç güne kalmaz, 
be inizi kıracağım f,, dem·şti 

Ataltirk anlatmışu: 
" ... Bir gün Haleb şehnnde cok 

bUyilk t.anınm·ıı bir kumnndanla 
hasblhal ediyordum. Berum bütün 
fj.kirlerime iştirak etti: 

- Ne yapmak liızımdır? dedi. 
- H'ç bir şey yapamazsınız. hiç 

olm<ız.sa istifa edütiz, dedim. 
Muhatabım gözyaı larl) le tcy!l 

ettiğı fıkir ve his iştirakinden soıı-
1 a bana dedi ki: 

- Yapamam: çünkü kendım ve 
çok sevdiğim evlatlanm için me 
dii.I'- istlnndını yoktur. 

Hatırladığıma göre şu cevabı 
\'Crdim: 

- gfendun, mevzubahsolan ko
ca bir Türk milletinin hnyo.t ve 
mcmntıdır. Mahvolan budur Ye 

1 
buna emin ol~uğunuzu gözyn§Ia • 
riyle izhar ediyorsunuz; bu hnynt 

1 ve memat. _manzarası karşısmdu. 
1 hususı miilii.hazalar ve endişeler 

varld olmamak lazımdır. 
o tnrihte vaziyeti ve sözii umun! 

uzerindc müessir olacağına §tiphc 
etmediğim ~u .zatın h~l'ekete gel 
mcsinc çok ıntızıır eltim." 

:(.. * :{. 
" ... İçimden şu mülii.hııza geçti. 

''Bir adam ki büyük olmaktan bah· 
scder, benim hoşuma gitmez. Bir a
dam ki memleketi kurtarmak için 
evvela büyük adam olmak lfıznn • 
dır, der ve bunun için bir de nümu 
ne intihap ederse, onun gi.bi olma
yınca m('lllleketin, kurtulamı) acağı 
kanaatinde bulunur, bu, adam de • 
ğildır. 

Bu gece. ~ sof~~ nuıhmurlugu 
etrafında iki telükki t.ebe il Ur etti· 
Biri müsbet, biri menfi. 

Bu telfıkkıye göre evveıa büyUk 
adam olmak. sonra memleketi kur. j 
tarmak Jii.zımdır. 

Diğer te!Mdtire göre büyük a 
danı lafln olmaz; evvela memleket. 
'Jmffa~h. Ohdan SO'nra dahi bti 
yüklük mevzubahs değildir." 

KAZIM üZAl,P AXI.ATIYOR 

Eski Büyük Millet ieclisi Reisi 
ve Milli Müdafaa Vekili General ı 
Knz~ özalp dn Ataturke a:t ha· 
tırnlarını şöyle anlatmıştır: 

_ Sakarya harbinde ben ordu. 
muzun 5a.ğ cenahını idare ediyor • 
dum. Atatürk başkumandan sifa 1 
tile bir mukabil taaITUz hnreketl 
yapmağa karar \'ermişti, Mukabil 1 
tnnrrur. haıeket ni yakından idare 
ctmC'k Uzere karargfilıı ile bi:rlik· I 
tc sağ cenaha geldi. BenJrı bulun
duğum tarnssut t epe~ine. çıktı. o.. 1 
radan dU~manın vazıyclıui bizzat 
gördil ve harekete geçti. 

Atatürkte o zaman gördüğüm 1 
hal, kendisinde vn~fe hissinin her 
ı;Pyden UstUn o!dugunu gösteren 
bir m sal olmak itibariyle nakle 
<!ilmeğe değer 

Auıtürk bir giin at Uzerinde har 
bi idare etmek üzere giderken yol 

ile Eyüp ar~sı~da oyn.;l.nd1 . Ha
kem ::'\ecdztm ıdarc ettiği bu ma 
ca 1stanrulspor su şekilde çık • 
mıstı. 

Fikret Faruk, Hayr; _ En 
ver, Riıştü. Bel·ir Yavuz, Sü 
leyman, Tarık. Kadir, Vakur 

Evüp takımı ht'"r uı..mnnld kad 
rosunu muhafaza ldiyordu Ü} u 
na 1stnnbulsl'.1C'r ~aşladı. Eyüp 
müda.faa-=mda ke-s1len bu hlicuın 
dcrhnl saıTda:ı nıultnbe!e ~ördü 
İlk arılard~ _F~üulü1er cok eanfı 
oynuyor \'C kı cenahtan yaptık 
]an akın!arla 1:-tanbulspor ı:al:?
sini tehclıt cd yorlardi 

B:.ı çalıı::ma 10 dakika kadar 
c1e\·.a.m etti. Bund'ln soDra t tan· 
bıılsporlular Uikimiveti aldılar 
ve Tan, uza':tan <:ektiği bir .,üt 
le birinci golii rıı :ı.r 'ı Bir" nz 
sonra pena1 ~11 . 1 il{inri r vı'nrını 
~fi ı-az;:ırrh';ır n,.,.vrc .. .,ıarnıa 

doğru mıidafilerir. tereddiıdün -
den istıfa 'le e , n"' ~\'Ü ,...,füler ';,ır 
rrol ynn+ıJar \ d V'"e 1- ' a 
retlendi. 

lkinci de\·rcd f!':tanbu1Sl')()!" 

ma<;a tamam 11 hakim o.<lu ve 
Süleyman mL -lafoiı, hatasından 
ürüncü go'ü "ant• Evüplüler 
sol açıkları vasıtas!'ı, le bu o-ole 
mu1<ab01e cttllE' r;e :. .. .n d~i -
1'a1nrda iir ...... · ... :!C'r 
den mac 6 -:.> l ı , ':> • oo :.. ., W; 
!ibiycti ile nih<'-~·d buldu. 

da hayvan ürkmüş, ayağı kapak • 
lanmış, bu esnadn Atatiırk attan 
dilşerek Kabum'l kem· !erinden i
kisi kırılmıştı. İşte At.atürkü:.ı mu
kabil taarruz hareketini idare et 
mek Uz re karargii.lu ile birlikte 
!:ağ cC'ııaha gelişi bu elim kazanın 
vukuundan bir gün rnnrn oluyor • 
du ve hiç iıphesiz kaburga kcmlit 
!eri kırılmış olduğundan büyUk bir 
ı tırap içinde bulunuyordu. Bunun 
la beraber o, sanki hiçbir şey )cık· 
muş, sanki bir gün ewel telllikeli 
bir kaza geçirmem.iş gibi duruyor 
du. Kendisinde snğhğma en küçUk 
blr kaygı sezılml)ordu. İcap eder. 
tetkiklerde bulunduktan ve liizım 
gelen kararlar verildikten sonra 
bir arnltlt· yanına )akhştnn. Gc • 
!:irmicı olduğu kazayı bildiğim iı;"n 
halini ve ıstırabını sordum. 

Atatürk: (Bu Sira.da böyle şey
leri dtiştinecek halde değılim. 1.şi 
mize ba.kalım) dedi. Biliyorsunuz 
ki Snkaryn muharebesi 21 gün sür
müştür. Bizim mukabil taarruzu -
muz bu muharebenin son safhala 
rmd!l olmuştur ve Uç dört gün için 
de düşman rica.ta mecbur <>dilmi!':
tir.) 

General K&zım Özalp, muhar
ririmize hatıratını naklederken 
yanında 1zmir meb'usu Mahmut 
FAat Bozkurt bulunuvordu Sa
yın meb'us, generalin ~bu h~tıra. 
smı şu <:uretle tamamlamıştır. 

"- Atatürk attan duşerek eğe 
k~mikleri kırıldığı vakit çok sar
sılmış, Bir zaman yerde kalmış. 
Yanında bulunanlar yetişerek 
kendisinin kalkmasına yardım 
etmişler. Atatürk yerden kalkar 
kcn sağ elini Yunan ordusunuıi' 
bulunduğu tarafa doğru kaldı. 
rarak ve elini tehditkar bir sekil
dc ufka doğnı salhyarak: (Bir 
kaç güne varmaz, belinizi kır~a-
ğ'ım ! ) demiş. • 

Bunu bizzat o zaman kaza ma
hallinde bulunanlardan işittim ... 

MALATYA MEB' USU 
Dr. HiLMi ANLATIYOR 

Atatürkiın en eski mesai arka 
da.şiarından :!\fa.latya Meb'u~ 
Dr. Hilmı, bir muharririmızc 
Ebedi Şefin son günleri hakkın. 
daki bir hatırasını şöyle naklet
miştir: 
"- Atatürk en son defa ola. 

rak Savarona yatında ziyaret 
ettim. Ayakları hafifçe ödemli 
ve karnı da bariz şekilde şişkin
di. Benı yanına yalmz olarak ka. 
bul ('tti. Hastalara mahsus açı • 
lır, kapanır tanda bır şezlonk 
üzerine uzanmıştı. Bu vaziyeti 
görünce tabıi çok müteessir ol
dum. Fakat kendisine eskiden 
olduğu gibi güler bir cebre ile: 
''Geçmiş olsun,. di) erek elinden 
öptmn. 

O benim sözüme asla hastalı. 
ğiyle alfikalı bir cevap vermedi . 

\Sanki hiç hasta değilmiş gibi 
göıi.indü ve ilk söz olarak: "Dok. 
tor. H~tayda bizim askt!rin işgal 
etiği yerlerin haritasını gördün 
mı.i ?,, dedi. 

Ben IDbcdi Şefin en ağır has
talık halinde bile dimağı memle
ket kavgasiyle işlediğmi göıi.in. 
ce: "Paşam, böyle bir haritayı 
ben nereden görebilirim? Ne de
mek istediğinizi anlıyamadım.,, 
dedim. Derhal: "Erkamharbiye. 
ye git. Orada gör. Askerlik ba
knrundan o kadar mühim nokta. 
lar i~~al ettik ki bizi artık ora_ 
dan atacak hiçbir kuvvet yok. 
tur .. , diye cevap verdi,,, 

8t' llctaş G<"nçlU, kulUbU kcını:-retil 

'e idare hl'~etı seçimi 

B~lktnş gençlik ku!UbU fcvkaı(Lde 
kongresi dJ.nkU cumo.rt.esi gUnU ku • 
IUp binasında toplanmış ld.:ıre hcyeU 
nınll ve ıdari raporu okunarak alkı§. 
!ar .ı kabul edilmiştir. B!llüura yeni 
•do.re. hı:ıycU intihabına geçllmtş netice 
d Az lıklara Eltrem Değer, Abdul· 
l:lh Zıya, 1hs ın özkaya, Dr. NcemetUn 
lzmlrlı. Nazmi Ökten, Bahattin Zin • 
dııncıoıtıu, Rcm7.ı murak.lpllklerc de 
Salın HOtUn Asa!, ŞUkril Erkll§ itti.. 
fakla seçllmlş]mdlr. 

Çok samımı atr bava içinde rlt'vun 
eden kon-r d esıd !<!~re heyetine l<'~ 

kkl\r rJll'T\ • vr• ·enı • •are heyetm 
dr m•;• :o '~akıyetı.'ır IPme.ıını edUfll'ek 
öı.C-•ı;;"l .. tr. 
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Devlet Deniz Yolları İşletme 
.Müdürlüğü İlanları 

Umum 

10 ikincitesrinden 17 ihincitesrine kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, halkı ~n ve saatleri ve 

kalkacakları rıhtımlar 
ICARl\DENlZ JIATI'L'llA 

BAltl'l.N 8A1TINA 

IZMtT HATTINA 

l\l\.°1)ANYA llATrlNA 

ffANDffiMA HATTINA 

KARAUIGA HATTINA 

ıımoz UATrINA 

AYVALIK llATTINA 

tZMtR BtlUNat StlRA1 

ızıuın tKtNct sor.AT 

:Pazartesi 17 de (Erzurum), Perşembe 
17 de (Gtıneysu). Galıı.ta rıhtımından, 

Çarpmb:ı. 18 de (Çar:ıa.kkale), cumar 
tcsı 18 de (Anafarta), Şlrkecl nhtı • 
mm dan. 

Ptt§embc 8 de (Ülgen). Tophane 
nhtımından. (~rıırı ahire kadar hnl. 
tada bir posta yapılacaktır.) 

Paz:artesl, salı 0,50 de Ç8.l"§ambn, pe.r.

1 aenıbe, cuma 16 da (Sus), cumartesl 
14.00 de (Trak), pazar 9,5() de (Sus\ 
Galııtn nhbmmdan. 1 
Pru:artcsı, çarşamba ve cuma 8 de 
(Trak). Galata rıhtımından. Ayrıca ı 
çarşamba ve cumartesi 20 do (l{on. 

ya). TopbJ.ne nhtımmdan. ı 
Salı ve cuma 19 da C Seyyar). Top. 
hane rıhlımındıw. 

Pazar 9 da CSandc\) Tophane rıhtı • 
romdan. 

Çarşamba 12 de (Bartın), cumartesi 
12 de (Mersin). Sirkeci rıhtımından. 

Pazar 16 da (İzmir) Galata rıhlımı.ıı.. 
dan. 

Peraembc 18 te (Kndeş). Galata rıhtı. 
mından. 

NOl': Vapur ııeferlcrl hıı.ldcmda her türlU malfımnt a~ğıda t4'1C'fon nunmnı 
bn yazılı aoc.ntclerlm~den ugrenllcWllr. 

Qalata Bas Aocntdlği Oıılııta rıhtımı, Llm!uılar U. 

Galn.tıı. Şubo AcentclJğl 

mum mUdllrlüğU binası altında 42862 

Galata rıhtımı, Mıntalm Liman 
Jtclsllğl binası altında 

Slrl{ccl Şuoo ı~Qentellğf Sirkeci, yolcu salonu 

.... l!ilili~~~!ml! .... iS!E;Jra!!mmmTil• 

"Vakıt,, Ktiabevinin yenı 
neşriyatından bazıları 

Berke> kendJ my~uw ya$& - HlkAyeıer - Bl'.IKlR 
'llKJ H~'l 

&?nl &>viyorum - ti.Oman - 6URllAN HllHÇA.H 
ıG Ucnıl.f- Lııızetool Ilı - !Olhtl ALl'UG 
Mc<'ll"' l.\leb'u,.aıı lb1'7 :.ıl/~ - RAKKI l'AJUK U~ 
UçUncD ~ultao 3le1Jınedlo s11ıı,. .. 1 Uü(;Untı - Uİl..)11 l1RA.I' 
Ke.ııdJ kl'hdinl' l O<IO KClllllt' tlc tf:n:tlçt - l"rıınım~nıı llltab 
Kenaı lfl'ndint 1000 t<l"llm ıll' öğre~cı - ı\tnıaıım ıdtah> 

Kena ln~ndiDI' ltlOO l<t"Jlıne JI' ı.ıtretlrJ - lnglll:z..•e ıdt:ıb• 

o\ı<kf'rı Kamu' - ... 1\1.Ah \'J1Jl' IUP 
Hrı\n' m• bu - ı.t.·man 

~·-~~--~--~~~~~~~~~~~~ 

61 Tümen Komutanlığından: 
l - Komisyonda mevcut c :ı.f ve ıınr~nmesl d:ıhllind 600 ton kok \'C. 

ya sömikok ldlmUrü kapnlı zarf usulil" eksiltmeye konulmu tur. 
2 - Muvakkat tC'm nntı 1170 lira olup lh:ı.lcsl 22.11.0U cumartesi gUnU 

at 11 de Sellmlycdc komisyonda yapılacaktır. 
3 • 4.1Ul41 tıırlh"" 12303 sarılıdır. 

1 
f'Jllmlş olan bu cııer llcfua ooeblyntmın f"Tı 

10.11.1941 

12.'15 tstlkUU Mnl'lı; ve saat 19.30 n 
kadar kapanı,... 19.33 Ajans haberleri, 
19.4:> Ebedi Şef AtatUrkUn BIUmllnUn 
llçUncu yıldBn\!mU mUnasebctlle, Milli 

Atro .. .., - •rı 

Şef İsmet İ~6nUnUn o gtın bu bUyUk 
acı dolayıslle BilyUk Tilrk Milletine 
yaptıtiı beyanatın okunmaııı. 10,50 
Az z Ata'mızm yaptığı hitnbcli!rden 
bazılannm kendi scslcrllc neşri, 20.lC'i 
1stlklfil Marşı; ve saat 22.80 a kadar 
kapanış. 22.88 Ajans haberleri. 22.50 
Yarınki program vo istlkİlll marşı. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZMJ\ 
NEVRALJi. ı<IRll<LIK 'it dU Tllti AG llLAi{IHll' LJt.tfrlAL ı{t.~tn 
icabında ~ünde 3 kase alınabilir. Her verdl' oultu kutulan rıra1'fı iıtev1nıt 

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

Devlet Dcmiryolları ve Limanları l~letme 
Umurn idaresi ilanları 

Mubo.mmen bedcll l4qoooı kırk sekiz bin lira olan 400.000 desimetre 
ıurabbaı yeşil ve 200.000 deslm"tre murabbaı kahve rengi dö~mellk keçi 

Jcrls.I 25.11.941 salı çilnll saat 15.30 da kapaıı za! usulllc Anknrada idare b'.
sxnda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstıycnlerin (8600) liralık muvakkat teminat ile kanu • 
-:ıun tııyill ettiği vesikalı:ın ve tekllflcrlnl aynı gUn saat (14.30) za kadar ko
ntsyon reisliğine ~rmeleri llzımdır. 

Şartnameler l200) kunışa Ankara ve Haydarpll§a veznelerinde satıl • 
'llaktadır. (9713) 

_:.,_~~~~~~~~~~~~~~~~~-

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı - Listeleri mucibince (6Ş) kalem ecza! tıbbiye açık eksiltme llo satın 

ınacıı.ktır. 

2 - Muhammen bedeli (2254.43) lira olup muvnkkat teminatı (160.08) 
ırndır. 

8 - Eksiltme 2~.11.941 ealı gUnU aşat ıo da Kabsta§ta levazım eubesln.. 
do mUt*kkil almı komisyonunda yapılacaktır. 

• - Liate hergUn alt.kadar şubede cBrillebmr. (9711) 

TüRKiVb 
iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf 

Hesaplan 
10i2 lKRAMIVE PLANJ 
KEŞlDELER: % Şubat, 4 
Uayıs, 2 Afu,stos, 2 tktıı

clt~rln tarihlerinde 
yapdır. 

-------

19t2 tKRAMİYELEJtt 
ı adet 2000 Liralık = 2000.- Llm 
8 ., 1000 .. = 3000.- .. 
2 .. 7C'i0 ,. - lriOO.- •' 

3 " 
10 .. 
iO ., 
60 ,. 

200 •• 

200 " 

500 
250 
100 

50 
25 
10 

.. .. .. 

.. .. 

= lôOO.- " 
= 2500.- .. 

= •ooo.- .. 
= 2500.- .. 
= tiOOO.- ., 
= 2000.- .. 

1 
eniz Levazım satın auna 

ııom syona ııaaıarı 
'----=~ 

Mannam 0 !ıUbııhrf K. S:ıtmnlm:ı Komhyonundan: ııtl"' 

1 - Tıı.hmln olunan umum bedell 13903 Ura 80 kunl§dan tbaret Sil ı)JıP 
243.501 metre kUp muhtcllf cins kerestenin ikinci defa pazarlı#J 11. ~ 
t~rin 941 salı gll.ull saat 15 to 1zmitte tersane kspısmdakl komısyoıı 
ı>ıuda yapılacaktır. 1' tJ>J'. 

2 - Şartnamesi komlsyoncl:ı görilleblllr. Pazarlığa ~t!rak ede~ urt AJI 
terin, bu lşlarlc ilglli olduklarına da.Jr Uca.ret vesikalarını ve (2085 

100 
ııW 

kuru§tan ibaret temlnaUarlle blrl!kte muayyen gün ,.c saatte koJnlJ'J 
kanlığına mUrncaatıarı. (9729) 

Marmara O Ub:lhri K. tmalma. Komi yonnndan 

tP, 
1 - Keşlt bedell 12989 lira 43 kuruştan ibaret olup gösteril~ tıJ1"' tJ 

halde yaptırılacak olan bir bina inşaatının kapalı zarf usullle eksil tft" 
ikinci~rin 941 salı çilnU saat 15 tc tzmltto tersane kapımndald }(O 

blııaıunda yapılacaktır. .,,.,;ı 
2 - Şartnamesi ve projesı komlsyond:ı görillobllir. Muvakkat 

974.21 liradır. at? 11' 
3 - Ekslllmeye !§tırak edecek taliplerin, bu gibi işleri ynptı\d ıe'" 

Nafi& mUdUrlllklcrin(lon nlac:ıkları vesikalarını ve yukarda yaztll tt" ,,
larlle birlikte tanzim edecekleri tekllt mcktuplnrını belli gUn ve ııa-
blı" aaat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri. (9728) 

1 
ıstanbul Levazım ilmırliğinden verıl~ 

narmı asker• kıtaatı ıı anıar, ,,, , ..,.._ ;.... __ ....,. ________ ,,.,,_.ıvll 

20,000 liralık eğer sabunu alınacaktır. Pazarlıkla cksUt.ıne!I Jı~ 
941 pazartesi günU saat 15 de Anknra.dıı. M. M. V. satın aı..ına ınJ" 
nund:ı. yapılacaktır. Beher kilosunun tahmin bedeli 130 kuruş teııı ? 
liradır. Evsaf ve ş:ırt.nnmesi her gUn öğleden sonra komışyondll 
Taliplerin belll vakitte komisyona gelınelcrl. (1339-'966:>) 

~~* 1Y~ 
50,000 metre tat.bir bezl pazarlıkla satın alınacaktır. tbaıeal .. -• "ıı-

941 çar§&mba gUnll saat 11 do Ankarada M • .M. V. Hava satın tJ 'Jf" • 
mJsyonunda yapılııcaktır. Tnhmln bedeli 17,500 llrn katl tcınına~<Qll 
rodır. Şart.no.mesı komisyonda görülür. Taliplerin belli vakitte 
gelmeleri. {1331-0620) 

4Hf$ ~ 
Bir adet akUınilll.tör bataryası pazarlıkla satın almnca1<tır.ısr°'ıııı 

H.11.041 cuma gtınU saat 15 te Ankarada M.M.V. satınaıma kotıl ~ , 
yapılacaktır. Tahmin bcdelı 6000 lira kaU teminatı 900 liradır.ona geııı1 
şartnameai komisyonda görUlUr. Taliplerin bclJI vakitte komlıı:Y 
lerl. (133~-'.}624) ,J 

.. • • _.rtı• 

Kaysorlde 78,811 Ura 28 kuruş ke§lf bedelli ln§aat işi kapfll ~ 
slltmeyc konmll§tur. İhalesi ı4.ll.941 pazartesi günll saat 16 da 

190 
pıt .. 

M.M.V. Hava sntınaıma komisyonunda yııpılııcn.kt.ır.tık t.cınınall C'i ~ııtl ti' 
k"1'U§tur. Şartnamesi 395 kuruşa komisyondan ıı.lınır. Tallplcrill 1~ s!kalarlle tcldlf mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel koın 
meıcrı. (1321-9579\ 

• .\(.. 9'1C:~ 
18.000 kilo sabun almacakur. Kapalı zarfla eksiltmesi 16.11• yal'~ 

test gUnU saat 11 de Erzurumda aakert satmnlDııı. komisyonunda uııl ~ 
tır. Tahmln bedeli 8580 lira tık toıninaU 644 liradır. TallplerlD :ııaJJ ;.,-' 
l:alarllc teklif mektuplarını ihale sne.tlndcn bir sao.t evvel kOlll~ 
lcrl. (1299-9315) .,,,, 

:f. ~ * P',.,....ıt" 
Aşağıda yazılı kötnQrlcrln pazarlıkla ekslltmaleri ıs.ıı.9~tst· 

gUnll sııat 15 te Tililyedo askcr1 s:ı.tmaıma komisyonunda Y&J' , 
llplerln bclU \"$.kil~ komisyona gelmeleri. (135t\.'l781) ~ 

Cinsi Miktan Tuta.n .._ 
Ton lira ,,.. 

Linyit kömUrü 260 7500 tJ'/J 
KokkömUrü 50 1000 I' 

tf•* ~, 
~ağıda yazılı mevaddın pazarlıkla eksiltmelerl bfsatarıncta d• rr"' 

vo saaUerdc Topkapı Maltepcslnde askert satınaıma komt.sYonuJ\tı.ıP' 
caktır. Tnllplerln tcltllt edeccldori :fiyat Uzerlndcn yU7.de lfi taıııJDA1 
ıı vakitte komisyona gelmclcrl. ((18G3.97S5) 

Clnsl Miktarı İhale gün ve saa.l 
kilo 

Sllt 1000) 
Yoğurı 1000) 1Ul.9il. ıo 

Koyun eti 6000 lG ,, " lt __ .. ., 

...""* ~'P"J.? 
Beher met.resine 857 kuru§ tahmin edilen 300.000 metre t 11 6'; 

pazarlıkla elWlbncye konmu§tur. İhalesi 18.11.9U elJ gtınU ~ t1' ~ 
karada .M.M.V. satmalma komisyonunda yapılııcnktır. 25.000 rıı;.ı ııo ~ 
ğı olmamak Uzcrc ayn ayrı teklifler de kabul od!.llr. Şa~e.ıxırıncıeo 
komlsyond,nn alınır. Taliplerin tcltllf edecekleri mlktar nı;S'i) 
kaU tetnJne.Uarlle belli vakitte ltomişyonn gelmeleri. (lSG!l-9 .ı-01 

ZA Yl - NUfus cllzdan ve askeri 1 
teskerem! zayl ettim. Yenisini alaca
ğımdan esk!slnln hUkm yoktur. 

• :f * ri ,.uıı 
Aşağıda ya1.ı1ı mcvaddın nazarlık la cksntmeleri hlzalarm<le, nzılı ~Un saat vo mahallefdekl ,,,ıç6: 97SS) 
~ al {d -kom!Byo nrında yapılııcaktır. Taliplerin belll vakitlerde l}lt oldt,ılu komisyonlıı.rdu bulunm arı. ıı.baUi 

Mohmct oğlu Muı;tafa Saltlı 
Rlı.e 1820 

Birinci sınıf 

mütehassıs doktor 
NURi BELLER 

llf "" HTTU HA TALIKl.AICI 
\nknra OndJeııl No. 'fl 

l ıı 11 <'Dl' Mil'! tlerl: 1 il t!'ll ltlhlH•'I 

Cinsi Mlltmrt Tutaı;ı Tcm,l,natı 1he,lc ~, saat ye n:ı 

Saman balyeli 
Kuru ot ,tel balyeıı 

Sığır eti 
Sad<'yıı.ğl 

Odun 
S~ctl 
Sığır eti 
Lin.}1t kömUrü ton 
Nakliyat tan 
Bal~li kuru ot ton 
Samnn ton 
Kuru ot 
BceYZi kazan, ndt>t 

ltllo Lira Lira 
l()D.000 3000 22Ci 
2s.ooo 
36.000 

7.50(1 
996.000 
60.000 
70.000 
2.700 

500 
100 
100) 

100) 
200 

1250 
1620 

1,(1.920 
28.800 
33.(100 . 
25.74.5 

16.000 

95 
1215 

29{) 
43,20 
504Q 

3862 
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ra doğru yüzerek resmini çektim. D~şman 
'8tıln azemetile bir Köpek balığıydi Lenıngradda 

_4 _ açlıktan 

Canavar bekletl\Ueyen bir Jıare. 
kette bulwıdu aıü bir vilcut dar. 
besiyle yanımdan uzakla§b. Su. 
yun üstüne çıktığım zaman kcn. 
dı kendime sordum: Biraz evvel 
suyun içinde ne olmll§tu? Doğru_ 
söylemek laznn ~eliz:se ken~ 
den hafif Qe geçmı~ bır vazıyet. 
teyim ve kalbim mutadından 
fazla hızlı ça.mıyor; de~n derjn 
nefes aldım. Köpek balıgı neden 
kaçtı? Ben, canayara. bi~ l~Io;na
hk yemdimt penızlenn, 'h8.kım1 
mutlağı" olan bu canavara ka!'§I 
acınacak bir mahHlktu .. r 

Biraz sonra köpek balığının 
benden neden kaçtığını anl~ gl 
bi oldum Köpek balığı deniZlerA 
de kendinden emin bir tekilde 
yolu üzerinde kaçm&rak Ya§ayan 
bir balıktn'. Lakin 'birde~bire hiç 
rastlamadığı ya.bancı hır ınah. 
ırurun üstüne yüriidUiünü gördU; 
hayatında böyle bir hadiseyle 
karnıl~"IDlayan canavar !bunun 
Uz.erine çekinmiş olacak. O giln.. 
den itibaren köpek batıklarına 
karşı nasıl hareket edeceğimizi 
ö~ndik Köpekbahima ka!"§I 
hiç bir zaman korku göstermiye.. 
oek, bilfilds sanki ona hUcum et. 
rnck istiyormuş gibi Oaerlerine 
yürüyecektik. 

Bunu yapmak için yürek eabi
ibi olmak Hlzım! Böyle b!r ~ce. 
rayı tehlikesizce atlattıgmı ı~n 
dinlenmek istedim; kendimizi 
dalgalara lbıraJmrak kayalara 
doğru balıkçıların bahsettikleri 
7ıelıirli ve canavar m41Jılflklarm 
lbulunduğu mahalle yilulük. Bn. 
bkçılarm tarif ettikleri yeı· ka.. 
yalıklann nüıayetindc bulunu
yordu. 

önümüzde ve alt.muzda uza. 
nan dilz bir kumluk var. Yeıdıe 
yüksek ve sağa sola ~aıwı 
boynuz. mercanlan var. Pek çok 
balık göriiyoruz fakat mhirli 
"'Roh" ıan hala göremedik. Ba.. 
hkçılann dediği so~an _!ıatr. 
rnmza geldi; Rohlar, gunduz a. 
çık denizde gezer ve ~~ gü. 
neş b;ı.tarak ayakl~n .d.ıbıne ~
lirlermiş, ovıe oldugu l~l~ bekle
me2e karar verdik; ıstirahata 
ihtlyacmuz da vardı. Kayalık. 
l.ardn kuru bir yer bularak uzan. 
clık. Fazla üşüd~ÜZ için ~
neş harareti iyi gc ii. Mute?ıl 
iklimi denizlerde veya sıcak ik
limli denizlerde olsun. suyun i~in. 
de daima üşürdük zır.ı su vucu. 
dumuzun hararetini çekiyordu. 
Fotoğraf makinesi':1in fil~ini 

değiştirmek icabe~. lhtıyat 
filmleri balmwnu ile kapalı -:ı... 
f ak madeni kutular içinde ve ma
yomun kemerinde ta.:_'?JYOrd.~!11· 
Av çantasınd:;ı. taşıdıgmıız ogle 
yemeğimizi elma ve. J>O:ta: 
kallardan ibaret - }'edık. Filnıı 
değiştirdikten sonra bi:_az yat. 
tını v-e uyudum. Ko.lktı~ız za_ 
man kendimizi tekrar dmç ve 
kuvvetli bulduk. ve rt~cıamı abır
sızlıkla ıx>klcd k. ) 

(Devamı wr 

muştu: Yatağa bitap .bi~ ha~· 
de düşen Zühre f imd.~ ~ımbi
lır ne tatlı rüyalar goruyor -
du. h 

Karaçalı bu güzel .•a ne 

ölecektir 
Almanyanm düpnanlan 

için felwt, buaünkü Al
manyamn ar\ık umumi 

harpteki Almanya olmadığı. 
ili anlamıı bulunmalarıdır. 

.aı.a, 9 ( A.A.) - Hiüerin 
nutkunun devamı: 

FUhrer Sovyetler Birliğine kar§ı 
tedafüi bir harbe bqlamak emrinl 
bütün hayatmm en mü:him kararı 
oldufuna bir defa dllha ifaret ecJıe.. 
reli: demift.lr ki : 

Bu emrin Almanya için çok çe; 
Un bir hartj let.ilsam edeeefial bi
liyordum. F&kat diğerleri bu harp 
bqlamadan evvel Almanya eilrat· 
le hareket edene harbi ...... ak 

tallıh-ln daha bUytk NeceimT • . 
mit ~um. 

Bnlb·h• 
Ballranlarda da 1*' CIDDfyet Wi 

tem, etWı:. 
Finlaııdiya af1anam araamc!a 

harp etmeğe bam' bulunduğunu 
blldrimi1, Romanya da aynı ano.yu 
izhar etmietir. Bu1ga.ri8tan tehlike-
Yi iYl anlaınq ve bize zarar verecek 
biç bir feyi yamUD&JIUr. Macariı. 
tan da bu hAdieclerin tarilıt lf(lmır 
lünU elem• ve kahramanca. lıılr 
karar ..._ etm.ieth'. 

fite b&rlelldedir Jd 22 .bul. 
randa, viodamm, yalııa bir bı;: g11ıı 
lWt bir a.va.ntajdaıı :iıBtl!ade ederek 
bu tehlikeye kartı toymaklıjana 
ınüaaade etti. Ba ilde yalım AL 
manya için değil blltüıı. A:vrupa ~ 
lti.zumıu ıbir haıl>. bir alım. :ıwan 
harbi !bclıie meV%Ulidur. Dlyebillrim 
ki dofuda, elSyledibıı gibi HUDle
re kargı, blltlln Avnı.pa belki birin.. 
el defa ola.raBt me'V'CUdiyeti için harp 
ediyor, Bu defa :IEincl bir Cengis 
Hanın Mogol devletlııe kaııP ha.rp 
ediyor. Bu mubarebenm p~ 
dfltınan kuvvetlerini imha ve dl1r 
tnaıun techlmt ve ~ memesleri
tıi işgal etmektir. Prestij meaele. 
ıdnin banda ~ bAr rol ~ 
lıizi temin etmeği fa:ala buluJo. 
:ıımı. 

Führer ~ mllaB ~·· ınittır: 
Lcninıra.t önünde lehrin :tup

tıhnası bitJıillıııceye tadar taanıas 
halinde idik. Şlmdi ise bu lı:emı.de 
nılldaf'aa halinde bulunuyorus. §Mıı 
dilik hUcum rıo~ bulunacak 
dU§Inan taraftır. Lüızumundan faz
la bir insan defa etm.iyeceŞlm ıa.. 
blitUr. 

Leningrat niçin alınmıyor! 
Leningradı kurtara.bilecek bir 

khnse bulunsa idi şehrin hücumla 
ele geçirebilmesi için emir verir -

Do~ ve mukavemeti de kırardık. 
gu Prusyadan kalkıp Leningra. 

dnı 10 kilometre önüne kadar ge
lebilnıig olanlar, §ehrln ortasma 
lı:~r bu on ldlometreyi de pek lli 
YllrUyebilirler. Fakat hiç bir lUzum 
Yoktur. Şehir çevnüniştir. Kimae 
oııu kurt&ramıyacaktır. Ve elimize 
geçecektir. Yürilyiiş tempomuz hak 
~mda karar verecek olan kendi 
ncat tempolan hakkında karar 
Ve~ olanlar hani Britanya st.ra.. 
teJI üs.tatlan değUdir. Buna ka
rar Verecek olan yalnız biziz. 
k Dilşmanın techizat ve iaşe mer. 

ezlerlnin işgali lfeyfiyetine gelin
ce, bunda da usul dairesinde hare_ 

ket ~ Baan diğer bir çok 
cndUstrinln faaliyetini durdurmak 
için bir f&brlkanm tahribi kifayet 
eder. 
Rusyanm byılıl 8 veya 10 milyon 

e1mdi bu seferde elde edilen 
muvaffa.kıyetleri hulba edeceğim: 

&il' adedi takriben 3.600.000 ki.
tiye yükselmektedir. Her hangi bir 
budala İDgiliz gelip de bunun te. 
yit edllmemit olduğunu söyle'l'lle 
cıına !}Öyle diyeceğim_ 

Alınan aekerleri bir oeyi aa.yu
laraa çıkan rakaml&r tamamen 
doğrqdur, Umum! ~ vaziye
ti ele alarak §Öyle bir istidlll ya
pa.biliriz: 'üç milyon altı y{iz b.in. 
lik bir ear aayaa en az aynı sa.. 
)'Jda ölü miktarına tekabül eder. 
:Farzedelim ki Rusyaya -nasıl ki 
bbde de öyledir- bi.r ölüye ka.r
f' üç veya dört~ vardır. Va
neıinna netice IQdur ki en az 8 .. ı• milyonluk 1* kayıp be.Qis 
meftlnldur. Ve banda günün bi. 
rinde ~epn.eai mUmkllıı olan ha.. 
fif yanlılar hesaba dahtl değildlı. 
Dlloyada böyle bir kaYlP altından 
kalkaea.'k hiç 1* ordu yoktur. Rue 
ordusu içiJL de l>u böyledir. Sta.lin 
bizim dQrt buçuk milyqıı .lr.İfİ zayi
at verdii*ııizi ve Rusyanm :ise an. 
cak 350.000 kayıp, arso bin ölll ve 
bir milyon yaralı v~ jddia 
eıdiyora o halde !fUllll kendi kendi.. 
mise eon.bilir ki niçin Ruelar hiç 
b.yıp vennedllllleri halde 1.500. ki
Jometre ricat tıtnıifilerdir. Kremlin 
zimamdarlannm iddia etmek lak. 
dtii hakllaten gcJk ~. 

Dle eda.. .-...ımm.ı mDrt.an 
Aynı devre 28.rfmda ele geÇirdi. 

ltmlz ~ sa.yılamıyacak ka. 
dar ~r. Şimdiye kadar lfi.000 
tayyare. 22.000 tank ve 21.000 den 
ful& t.ap ele g~lmltttr. Bütl.ln 
bu mılsemeyi telifi etmek için Aı.. 
man endlletriıli de dahil olmak Uae
re~ dk,a ~ çıı.,... 
ja 1ıD)'üllıae oı.u.- .... - bir 
:aman lı;mde ımnaffak ""--lar. 
Demo1uul endüıltriııl - ber halde 
bunu yalan aene&r :tı;iDcle te1Ui 
etmjyecekttr, 

İtPI edilea --Şimdiye UdM' bir :milyon m tılla 
bre Jı;Uometre arul l§Pl ettit. 
Bil am.1 J'n.ıwadu takri>en Uç 
veya d6rt mJali ve lng:Utereden tak 
n'beıı ~ milli ~. Bu böl
•edc RQlyalllll malik olduğu bütün 
endu.trilerfzı ve ham maddelerin 
Ybcle eo il& TO i mevcuttur . 

YILDIRIM HARBi 
Vakii, Oatende'dan Dil.nkerık'e 

litm.ek ve I>QQrk'deıı O.tende'a 
Qönınek, '8k tabii. Anan hudu
dundan Rmtd'a wYt Kmm'a 
kadar ~ daha kolay -
dır. Ben hiçbir zaman yıldırım 
lıe.ıtıi kelimesini Jnı1laıuna4mı. 
ÇiinkU hı çok aıbdalca bir keli -
medir. Fakat umumiyetle bu ke 
Jimeyi her hangi bir sefer içiıı 
kullanmak li.mngelirae, bunu İf 
te bu sefer ic;in yapmalıdır. Bu 
sefer ki büyük bir imparatorluk 
sahibi bir dÜfillll3n bu kadar az 
bir zamanda imha edilmiştir. 

Cephemizin gerisinde ikinci 
bir cephemiz vardır ki bu da Al 
man vatanıdır. Alınan vatanmm 
arkasında da üçtbıcll bir cephe -
miz daha vardır ki o da Avrupa 
dır. Ve bana denilmek isteniline 
ki şimdi silihlanmağa ba§layan
lar demokrasilerdir. Buna, lfrz 
de ailihlanmaia devam ediyoruz 
cevabuu verobilirim. Silahlan -
ma ilini hUBU81 bir kaç sahada 
teksif etmiş bulunuyorum. Bu e
fendiler daima rakamlardan bah 
sediyorlar, fakat ben bahsetmi • 
yorum. Fakat badca bit' şey söy
liyeceiim: Günün birind~ kartı· 
lanna çıkaracağımız malzeme 
mikda.rr onları hayrete dü!Jljre -
cektir. 

AMERIKAY A CEVABIM 
Bana fJU da eövleniyor: Fakat 

i§te karşında 125 milyonluk bir 

karşısında, bayva~i ihtıraıla· 
rmı yenemiyen hır canavar 
gibi homurdanıyor: 'k 

- Ah, şunu bir ker~ı 
kollarımın arasına alabıl • 
sem .. ondan sonra idam et .. 
s e l e r gam yemem. 

YAZAN: ISK.ENDER F. SERTELU 
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Diyordu. Karanfil yava~a 
harem ağasının kulağına 1 • 

ğildi: 
- Nasıl.. küçük sultanımı

zı şimdiye kadar yatağın~.a 
yatarken gör emittin, degıl 
mi? 

- Hayır .. Onu böyle saç· 
farı omuzlarına dökülmüş 
bir halde uyurken &öımemit 
tim. Mc{ier Zühre ınolekler • 
den daha güzel bir kızını§. 
Tahire simdi hak veriyorum. 
Böyle s~lıhar ve cazibeli bir 

ın&hl~L- 1-! •• •• d •• ••' 
~ Kım gorur e gonuı 

vermez? 
K!'ranf il yavatça perdeyi 

çektı. 

.. Karaçalının gözlerinin & 
nunde açılan bu güzel man• 
zara birdenbire kayboldu. 
Ar~p heyecanından ne yapa· 
cagıru, :ne söyliyeceiini bil • 
mi yordu. 
Odasına dönerken: 
- Karanfil, decli. bu biz. 

metine mukabil • eiei elimde 
olsa • sana dünyayı bafıılar 
dmı. Beni kn·madm .. iatedi • 
ğimi yaptın .. Ben de senin 

arzunu yerine getirecejim. 
Yarın seni benim odamda 
annenle görüştüreceğim. 

KARAÇALININ AŞKI 
Sultan Ku\bettinin kölesi, 

Zühreye delice i§lklı. Fakat 
aıkmdan kimseye bahsede -
miyor, içini en yakın bir dos
tuna bile açasQıyordu. Kut • 
bettin kölesinin &§kından ha• 
berdar olaa, onun derisini 
yijzdürürdü. Cafer bunu bili
yordu .. Ve bildiii içindir ki 
afzını açamıyor, derdini i. 
çinde saklıyordu. 

Zaten o kime· ne aöyliye-

Amerika. Ona da cevabım şu -
dur: Almanya arazisi de himaye 
ve umumi valilik arazisi dahil 
olmak üzere, 125 milyonluk bir 
nüfusa maliktir. Bugün doğru 
dan doğruya Almanya için çalı· 
şan arazi 250 milyondan çok faz 
la ve bu muharebe için bila.vc.sı· 
ta calış{uı arazi de s imdid n 350 
milyondan fazla nüfuaa malik 
bulunuror. 

Bu muharebede rnfunkiln olan 
her vasıtayı kullanrnağa muvaf
fak olacağımızdan hiç kimse şüp 
he etmesin. 
Füh~ sözlerine şöyle devam 

etmi@tir: 
Almanyatım diişmanlan için 

felaket, bugünkü Alınanyamn ar 
tik umumi harbdeki Almanya ol· 
madığmı anlamamış bulunmala
rındandır. Düşmanlar arada b ir 
ieya.ruO çıkacağım iddia ediyor
lar. Banunla beraber, olabilir ki 
İngiliz radyosunu dinledikten 
80lll'& abdalın biri isyana kalh"1 -
§ll'. Fakat bu pı;ı.k kraa bir zaman 
sürebilir. 

BiR iSYAN ÇIKARSA 
Zira, bizler, buna benzer isvan 

Jan tasfiye etmesini biliriz. IGm 
1e 11\l buSUBta aldanmasın. Şim
di bu gibi adaml:ı.rın kal'§ısrnda 
müsamaha ile hareket eden bur
juva& Aimanyası değil fakat 
sert yurnnitlu bir Nasyonal-Sos 
yalist Almanyasr vardır. Bundan 
maada AJmanyada bir isyan .çı • 
ka.bileceği yolun:ia abdalce !Jir 
ümid taşıyan kimseler de bulu
nuyor Fakat bizde bir isyan ha
reketi· çıkarabilecek olanlar çok
tanberi aramıma.n aynlmış.lar -
dır Bunların hepsi çoktalıberi 
tnğuterede, Amerikada, ve Ka -
nadada bulunuyorlar. 
~unu mtiteakib Führer Nasyo 

nal-Sıosyalist partisinin ehemmi • 
,_ne ve Alman milletinin sar
lllmu mukavemet iradesine e
hemmiyetle Jşa:ret etmiştir. 

Her gey mümk•lndür. Fa kat 
Almanyanm pes demesi müm -
kt1n değildir. Dü..~nlo.r:.. ~ar -
bln 1942 ye kadar surecef!ını söv 
liyorlarsa pek aıa, Jiyebiliriz, is 
tediği kadar sürsün. Bu harp 
meydanında _.>n kalacak olan 
tabur bir Alman taburu olacak-
tır. 
AMERIKANIN TEHDiTLER/ 

Führcr bundan sonra kendisi· 
ni korkutmak istiyenlerden bah
aetın.Jf ve birinci derecede Ame
rik n gelen tehdidleri ele al -
.Dilfbr Bu tehditler hakkında 
bir yıi önce yaptığı beyanatı 
tekrar etmiştir: Harp malzemesi 
yani adam öldürmeğe mahsus 
malzeme getiren h~r hangi bir 
gemi torpillenecektir • . . 

Führer şöyle devam etmiştır; 
Eğer ~ka. birl~ik devlet

ler reisi, 0 reis ki vaktiyle Polon 
ya harbinin il6.nından mesu1 olan 
kendisidir Ve Fransayı da har
be 0 soımiuFr, şimdi ~manya 
yı bir "ateş açma,, emnyle lror
kutacağım r.annediyorsa. Führer 
kendisine ancak şu kelımelerle 
cevab verebilir: 

BerZWı, 9 (AA) -D N. B: 
Leningrad b8.ırkmda Hitler'in 

aöy1ediği sözler arasında şu etim 
leler de vardır: 
Düşman üningrad'da çıkmış te. 
§ebbiislerinde bulunmak ~runda 
kalıyor, fakat d · ııı:an Lenıngrad 
d:i. ~ıktan öJecektır. 

Şehrin eli.miJJe düşeceği mnan 
yakılmış, yıkılmış olacağını söv 
liyen olursa, şu cevabı verece -
ğim: Benim Leningrad f' :ı,,; ile 
hiçbir ali.kam yoktur, ben yalnız 
Lenl~ sanayi ınerkezini.n tah 
ribini hedef alıyoru::n. Şehırleri· 
ni berhava etmek Rusların ho -
§Uila giderse, yapılacak iş hah . 
ımıda yükUmfız bu suretle belki 

bilirdi? Aynaya baktığı za • 
ma:n kendi çirkinliğinden ve 
kendi renginden kendi de 
korkardı. Zühre gibi, ince 
bir kuı tüyüne benziyen bu 
kadar zarif ve güzel bir hü
kümdar kızı, bu gece su • 
ratlı f elli.hın yüzüne nasıl 
bakabilirdi 1 Cafer bunları 
diifündükçe çıldıracakmış gi 
bi kafatasının zonkladığını 
hissediyor ve başını döğe. 
rek: 

- Allahım, sen beni ne • 
den böyle siyah yarattın? 
Neden beni de Tahir gibi be
yaz ve yakı!ıkh bir mahluk 
olarak halketmedin? 

Diye aöyleniyor, bütün bu 
kuturlarına rağmen, gene 
Allah\an yardım istiyordu. 

Sevgi, renge ve yaıa ba· 
kar mı Juiç? .• 

Caferin çarpan bir kalbi 
ve dü!Ünen bir kafası, bunl&
rın fevkinde de sağlam bir 

(ov.et Dlrtatıl -~ 
~lık ,-nındakt tarU! ~ ır.. 
n nyln tlrflkte gUn:Jer!JN1eflr) 

E \I'! E mm TEliLtFI ~ t, ış il RA 
MA, lŞ VEIUiE, Al.t!\1. S~ 

g ibi Ucart ıll3hl~ctl h iz olrmyno kO. 
~Uk iUllılar pıırası:ı ne,rolunur. 

Evlenme tekliflerı 
IJ: Yag 80, boy 167, ldlo 72, kumral 

içkisi olouya.n bir mlktıı.r toplanmıu 
parası bulunun bir subay, ynştyle mll.. . 
t-enıısıp B<U"J§ID \ "Cya kumral, k imsealz, 
mUtenas p vUcuUu, gfizel, r;en ve aer. 
best flklrıl, en az orta tahsilli dul ve.. 
ya Juz bir b3yanlıı tanışarak evlen • 
mek iatemektc .r. ı UyenlerlD m11m. 
ktlnse rulmlcrlle • iade edılccelrtlr • 
(Subay) remzine mUrae!ıntları. 

;r. SG yaşında, yüksek t.ıı.hsll g c.r .. 
mU!} içUmal vw~cu y crinac ayıı'k 

kazancı ~n az s ~50 lira oıan ıır 

bay, cem lyet içinde yaıııımasını billr. 
iyi konu ur. ev 1 terinden anlar, m • 
zumsuz la.skançlıtI bulunmıyan pıa. 

serbest, iyi ciylnmcslnl bilen ~G-30 
ya§tnda bir baynnıa. t.o.nı~ak ve a.n. 
la§mak Uıtem<ıktedlr. Dul oımumda 

mahzur yoktur. Yeter kl çocuğu bu • 
lunmaııın. Gllzcl, m Utenaslp vücutla . 
olmam ıarttır. l ndc cdilcceğlııe emiD 
olarak birer !otoğnfls <Yedic.) rem
zıne mUrıı.ca t. 

lı ve iıçi aTıyanlaT: 
• Orta 2 den aynl:nt§ 16 18flDda 

lrlımesiz bir genç MJ,edtıD eoııra '* 
mUeueaede 1§ arama.ı:taoır. Babe~ 
<T.R.) remliııe mtırac.u.tiUL 4 * YUkııelt ikllıınt ve t1oaret :melrtıt. 
btmD ikinci smt!ında. okuyan, mul9. 
sebeden anıayaıı ve fraD.SIZCayı fcJ't ~ 
len bir genç, herba.ngt blr mUe88e9edı:ı' 
~ğlcden sonra cnlrlfmak istemektedır. 
CB. lG.) remzine mUracaat. 
* Orta yqll b1r bayan, ~ 

n l§leri garmek. akıaml&n evin• d&l 
mck lıstemektedlr. Yemtk yapabfllr, 
ev iflerlnJ lyt blllr. Kltmes1z Jq1I 
bir baya da tıakabt:tr. Llt.lymterm 
(Ar. Be) remztDe mQracaatıan. 

• Ticaret Uııuin!n aou smıtmdıll. 2C 
yaşında bir ıenın muha.eebe. m~ 
rat heaap ve dakWo ıyt blllr: bir U. 
caret.ııanode veya J1r mUesııesede -. 
bir Ucretıe Q&lı§ma ı.atemekted!r. 

(H.D. 82) remztno muracaat. 
• Ortamektetıln 8 inci amıtına lat,. 

dar okumuı, .eeri daktilo kullanan, ye.. 
:naı dllqUD riyazlyeal kuvveW btr 
genç az bir UcreUe 13 aramaktadıt. 

(Fahri Klznn) remzine mllracaat. 
• Askerlikle aı&kaeı oımıyan, n. 

yazl.,yeal iıt'.ıvve~. 11.ın u:czunu bir gCDQ 
reaml nya .bmu.lt tdr mlleaee.!ede 
kAµpUk gibi blr 1§ aramaktadır, (N. 
l'Urk) rc:nzlne ttıtlracaat. 

Aldırınız: 
Apğıda reml:r.lerl yuds olan ep 

kuyucuıanmızın namlarma seı. 

mektuplan ldarehancm!uten (pazar• 
lan dahil) herg'lln sabahtan 3 l"l'f) 
kadar ve saat l'1 den eonra ald~ ...,,, 
(H.lrl.Z. 19) '(Belld.I) (B. 16) (S.S. 
(Harika) (S.A.) (lııl. 29) (Nedim) 
CH.99) (Uç arkadaşlar) (lııgol 21) 
(Maçka ·Tel) (İmren K. U) (Y.Akm 
(A. 115) ı(Ar. Be.) (Teoman m) 
(Çiğdem 16) 

AÇIK KONUŞMA 
Te,vik!ye caddesi 29-31 nwnan11 

apartımanm bir:l.Dcl katmda o~ 
ken adres vermeden aynlan b&l'aJl 
Sevilin idarehanem!ze mUracaatı,, 

hafifletilmiş olacaktır. 
Filhrer nutkundan diğer MI' 

kısmında da §()y1e demiştir: 
Tekrar sörliyorum, bir.de 'JJl"ll 

tijin hiQbir rolü yoktur. :Mesc!l 
"niçin ilcrlemivoruz,, suali soru
lursa. şu cevab verilecektir; Çiln 
ku yağmur ve kar yağıyor, çün
kü demiryolları henüz hazır de
ğildir. 

vücudu vardı. 
- Çirkinim ama, dilim tat 

hdır. Bir kadı~ Tabirden 
fazla oyalayabilirim. Allah 
beni kara suratlı yaratmq 
diye, kimseyi sevmiyecek mİ" 
yim? diyor, bu mantıkla ken 
di kendini teaelliye çalqı • 
yordu. 

Cafer o gün odasına uğ • 
nyan uş~klardan birini tutt-.ı. 
Ona birçok ,eyler sordu. Bu, 
beyaz yüzlü ve Erzurumlu 
bir uşa!dı. Cafer: 

- Kaç yıldır bu &&rayda 
çah~ıyorsun? dedi. 

Erzurumlu uıak cevap ver-
di: 

- Oç yıldır .. 
- Ondan evvel neredey • 

din? 
- Memlekette. 
- Orada ne yap..vdmt 
- Bir mf'dresed.o meyde,n.-

cııydım .• 



1 ... 

Atatürk'e ait 
hatıralar • 

• 
.. 


