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diyesi 
1 bulunan 18 ııra _.., w 
eo çarı anı ba suııtı - ı• 
baka imtihuı yapc1e0 •ktD". 
'2 a&lı ırunu aqamma lla. 

rel< istenilen -ılııi wrme. 
rkez binumda ha.ar buhm .. 

ı bulunmak, 1 - Aakerlll<lı 

olmam.ak, Ş - Herb.anıt b:r 

- Aakerllk .... ı1<a1t, a -
4,5 ebadmd& dört kıt& fo. 

dan: 

citeşrln 9U ,. 
ayrı tart.namede bir veya 
hk ekajltmelerj blzalarında 

ki komisyonda yapılacaktır. 
, ke~i.!, ıaruıame, ~• proJI. 

air n&t1a mlldtlrlQklırinden 
azılı tem.Lut aıak.bazl&rjlf' 
tla.rı. (1062) 

undan: 
ra"lan 220 volt mUtemaaı 

llc~k evsatta 3 adt~ elf'kt.ı., ı 

~kııtiltrneıl 11 lk,nclteşrjo 94J 
pııtındaki k'>ınlıyonda yapt.. 

ıiec,kterlu l!~ıll ticat1 vı . 

a ·u·ı:-acsıt.•tıt.n (1107) 

~ı,dnn. 

nı 
raaao lb1u••t ıı!·~ıı ~ll••trU~. 

ı bir f&rtn' ac.1e -">11'"-ı.;.c vıı:s 

ncitt,rln 9t~· :1&11 .tUnU !Ut 

a.pıl,,.ca.ktır 

ve vcojc:ler.ııl bu 'rıb· işle· 

ıar aergı.io lı(omı•Y»11a ;r: 

144:1 ' 1!"1'1 ı 0 o('•ır·1s t~-nt'1" 

rljK.ı;.. •dlU ~li..a Y'I M-lt 

... .. 
~ ::; -r 

~ "" .., . - " "' 
c 

....: "' ~ " -" l;'°L .ı:ı "' -
~~ 

f:"; ... ... ... 
:.ı = ... i .. .... "· 'tt ?::.c. '. " 
r. 
- ·;o -::; 
"Z .E N . ı: 

" . 5 :: ..... 
" ::: .., >~.:ı; 
~ 1-' " .. -
~ ,..; ~ 'bt .. ~· 

~ 
~ ;. a::ı e- .: " ~ "' .,.. .. .ı:: ::; " 

., 

t ·~ "' ... " .. .ı:: o > 
" "' " F <> = -~ >. 

~ .§ 
., 

·;:; "' • = ... 
F ;-:;; = ~ .ı:: :.o ~ "" .::ı ;; 
~ = ... - ;, 1:1 "' o :..;; . .,, ,. ., ... ,,, ~· 

~ 
.. ~ .!: "' ;; " .... ., .ı:ı 

" ·ı: .... ::ı:. ~ 
::; .. 

1 1 
<: c .... .. .... 
= 

ıı.. ::; 
'n ·;:; 

" :::: 
ı:ı ;:; 

IO 
SONTEŞRlN 

SALI 

1912 

SAYI: 8M9 
AKŞAM POSTA:s:ı 

İrade \'e l:;tı,j. 
m.iyetten tH' srıü. 
tle rı7.& g:{ııtert-n 
bir milleti11 ı1kilıe
ti elbette fc!!'lkctt;r 
elbc:tte musi~ettir. 
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Mi 11 i Yas 
~Sağ olsaydı ... 
'· 
''A.tatUrk ölmedi!., diyoruz, 
"Ölmez Atatürk!,. dl)·oruz. 
"ı\.tatürk ya5ıyor!,. diyoruz.. 

Blıtün bunlar 1Jade ona doymamak. 
dan, onu yaşıyor görmek dJleğlndeu 

g•·lnılyor. Sade bir gönül avutmak 

JçJn ttliylenmemı,ttr. Sadeee edebiya. 
değlldlr. ve bö)le bir &öz.Un telAkkl . 
lerı basit bir ınıan tabakasını sllkO.n 
ve tesllmtyete çuj'ırao maksadına 

mvzu olmaktan bugün tama.mile u 
Uk bulunuyoruz.. Atatürk 1\lustafa 
nm, !\lustafa. Kemalin, Gazi J\lusW.ıt 
Kemalin zaten bUtlln bir mlUet var . 
lığına karışıp onun ummanında k&y. 
boJduj'u hayat devrinin adıdır. 

''Atatürk ölmedi!" dJyeoler1 onun 
lçJn rene hakikati 8bylemı, oluyorlar. 
Tam dört yıl önce bugün Dolına. 

bahçede denizin hışıltılarıw dfnlJyeu 
blr oda içinde artık fAnilerde görme. 
ye alıştığımız harekdtlert terkeden. , 
vücut. Atatürk değildi. Ondao bir 
kaç gün ıonra bUtUo bir hıçkırık tu. 
taru tçlnde İstanbul ıokaklarından 

ıeçlr{len, Tllr.klere bir TUrkJye ver~ 

mit me,:cudlYetln kendisi olamazdı. 

.. Ben11 gJdiyor, "blz,, kalıyordu, GJ.. 
den topraktan hasıJ olup toprağa. 

va.aıl olma yolunda bir ktllçedeo, ken. 
d.lnin "nA.çlz,, dedltt b)r mevcu.d1. 
yelten ibaretti. AtatilrkU bu&11n ban. 
slmlz içimizde dirı bir ıahslyeı ola. 
rak doymıyoruz T Batf:I, ı\.ta.türkllıı 

bu kutlu p.hstyetınde hangimiz Gazi 

&lu tala Ke-malin, Muet,afa Kem"ll•ı 
ve ~luetafMUD. dalma aanlt, dalma 
harf"ketlt olan mavi ı-özlerfnln slbrl 
IU tanımamış, tatmamı!Jttdll'f 

Atatllrk bizi yalnız bir topra.k ta. 
-u.Ufttundan kurt,arDJJf bir bafku 
·ınandan değlldlr. Blzi yalnız bir bnb 
ran devrinin fçlnden çekip çıkar. 

ınakla kalmıı bir devlet adamı olm&. 
dı. Bize yalnız tarihimiz itin övUııı; 

olacak bir zafer vermekle kalmadı 

Bfze blltllıı mıulyt kaplayan bir mil 
Jete ayakta duracak bir lıtlkball o. 
uuo elinden ve diUuden almış bulu~ 

nuyoruz. 
Tarlbimizı onutmııttuk. Bize biz. 

den tıBtUn kabiliyetler olduğu zannı~ 
n.ı aşılıyanlar- olmuıtu. Kendl kendl 
mlze gilventmtzfo çatıımda tatırdıla .. 
vardı. 0 1nun o müstesna eezlt ve bu • 
loşu bize latil&ya uğramıı mazı hak~ 

lnm.1%1 geri veriyorken d.l.llmlzin 1 tarlh~ 
kök u.lmış asaletlnt meydan& çık&.. 

rarak ve onu bütün gelişme bağla 

rındao ııyrrarak Türk irfanına dü:a... 
yayı fethedecek bir [mkAn ıretırı. 

yordu. Atatllrk bize cUmhurlyeti re . 
tirdi, tnkd&bı öğretti. ı,te hem ölmez 
AtAtUrkUn, hem ölmeyecek mlllet,tn 
bayat düstüru ! Mflletı ve bayatın 

kendJ•lnl mllletı idarede llham kay. 
nağı olarak almak blg öhnlyeoek blr 
hakikate ba~lanmakhr. 

Bugün Ebedi Şer bu hakikatle ha. 
Jatuıuzı idare etmekte devam edl 
yor; o kadar kJ <>'nu maddt hayat; 
Ue bugUo aramızda bulsaydık, bu fi. 
nJ benllğlmfzle de O'nun vaka.rlı ytt_ 
~Onil görebll.e ve tok sesini ı,ıtebil. 
ae.rdlk, Atatürk bugtın de sağ olsay. 
dı .... bize ıu kan dalga.larlle ye,-yer 
bulnnan vah.Jet d.lyarmın ortaamda 
)l:oroduğamuz eıa ırulb ve etıkQn vaha. 

81nın ttıtünde kanatlarını gerecek, • 
_ Hep böyle, bep bir vUeut olara.k 

htp mtllettn ruhunu hA.klm tutarak! ... 
Diyecekti vo bu ebedi l•tlra!ıat AJe. 

nıtodenı O da, tıpkı böyle sealeoecek_ 

ti: 
"İnsanlık öldUnnekten batka usul 

tanrmıyan bir acmacak tıtlkamete 
stttlkrtı daha ziyade &&plalUDlf bulu. 
nuyor.,, 

''Mllll emnlyeı ılyaoetlmhl takip 

edeceftz.,. 
''BUtU.n nıtlletçe külfet ve nlmettt> 

birliğimizi ve berabE"rlltlmlzl gözle. 
rln öoUnde can ıandıracak zamanda.. 

b&kkı tarik uı 

Milli Şef'in Beyannamesi 
B UTVN ömrünü hizmetine vakfettifl sevgili 

mflletfnlo ihtiram kollan U.tünde Ulu Ata. 
türkfin fanı vücudu isUra.b.at yerine tevdi edilmlıttlr-. 
Hakikatte )'&ttılt yer, Türk mlllellnln Onun için llfk 
vo iftiharla dolu olan kahraman ve vefalı göğslldUr. 

AtaUrk, tarihte ufradığımız en mllm ve baknz ft. 
tıııam önünde meyd&n& at;ılmJJ. Türk milletinin ma. 
aum vo haklı olduf;u,ııu iddia ve 11An etmiştir. İlk önce 
ehemmiyeti kavrama~ olan gür sesL asla yıpran,. 
m.ıyan bl r kuvvetle nihayet bil tün cibanm euoruna nU.. 
ruz etınlıtlr. 

En bllytlk zaferleri kazandıktan 10nra da, Atatürk, 
ömrtınU yalnız Türk mfUettnln haklarını, insaniyete 
ezel! hizmetlerfnl ve tarihe lıaketttğl meziyetlerini tı 
pat etmekle geçlrml,tlr. Mlllel!mlzln bllyllklllğilne 
kudretine, faztıetlne, medenJyet istidadına ve mükellef 
oldufu tnıa.ntyet vazltelerlne aa.rsıl.m.a.z [tlk&dı vardı. 
"Ne mutlu Türküm dJyene" dediği zaman kendi engin 
ruhunun, hlç eönmtyen ~kmı ne manalı bir surette 
hnJAse etmlıtf. 

Fena zihniyet ve lda re ile geri bırakılmış TU.rk oe. 
m(yetfnl, en kısa yoldan tnsantıtm en miltektmll ve 
en temiz 2.lhnlyetlerfle miloeb.hez modern bir devlet 
haline gettrmE'k Onun batlıca k&yg118u OlmUJttL Teş. 
kllA.tı esasl3·emlzde ve bugün blı.ınet ba,mda, trfao 
muhitinde ve geni, halk içinde bulunan bOttto va.tan 
daılarm vicdanında yerletml§ otan IAlk, mJtllyetçl~ 
hallcçı, lnkılApçı, devlet.çı cllmhurtyet, bhe botun ev. 
saftıe A tatUrkUn en kıymetli ema.netfdlr. 

Utulilndenberı AtatUrkttn aziz adı ve hatırası, btl. 
ttt.n halkrmızm en candan duygua.rtle sa:nlnıı,tır. 

Meınleketımlz[n her köııealndo vo btıtün l\lfllelge ken 
dJslno gösterdltlmfz samJml balhlık, devlet ve mtlle: 
timiz için kudret ve vefıı.ıııo bellğ mJsallı!Jr. TUrk mli . 
le~nln aziz Atatllrke gösterd1ğl &evgt ve u.ygı, onun 
niçin A1atllrk gll>ı blr ev!At yetııtıreblllr bir kaynak 
olduğunu biltUn dünyaya göstermt,tır. 

Atatllrke tazim vazlf•mlzi ifa etllğimh bu &ııd&. 
halktoıu.a, kalbimden gelen tllkra.n duygularımı ifade 
etmeft, ödemesi lAzım bir borç saydım. 

Milletler arasmda kard6Ke bir tn&anbk hayatı 

Atatllrkün en krymetll ideali idi. BUtün dünya.da ölll 
mUnU.n gördüğü ihtiramı tnsanlığ"ın Atlsf f(ln ümit ve. 
rJcl blr müjde ola.rak selAmlarmı. Bu eöz.Ierlm, yazı : 
larlle ve topratrmrzd.a !tÖv&lye askerleri ' ve mUmta.z. 
p.hslyetlerlle yaınmu.a. lttira.k eden bUyUk milletlere, 
Türk mllletı adına. 3Ukranlanmnı lfadesJdlr. 

DevletJmlzln ba.nfsl ve mtUetlmtzJn fedaklr, sadık 
hMlml, 

İnAanlık idealinin Aşık ve mtl.mtaz slmaaı, 
Eş&lz kahraman Atatll.l'k! 
\•atan ıana. minnettardır. 

Bütün ömrUnU hlzmetfne verdlğtn Tü.rk mllletllf> 
beraber senin huzurunda. tazim ile ltfl\yoru.z. BUtlln 
hayatında blze ruhundaki ate,ten canWık verdJn 
Emin ol, az.iz hltıran sönmez meşale olarak ruhla.rı 
mıu da.ima ate,11 ve uyanık tutaeakt;rr. . 

REISICOMHUR 
iSMET INONO 

Ankara., 21 teşrjnioa.nl 1938 

--<>-

Balkevlerlnde ve 
On: versltede Ebedi 
Şeltn azız b.abrası 

anıldı 

Milli Şefin b~annamen 
okundu ve abidelere 

çelenkler kondu 

Buglin, Büyük ve Ebedi Atntllr 
kün gllzel mavi gözlerini fııni hıı
yata yumduğnnun dürdünrll yıl. 
dönümüdür. Dört yıl evvel, lıogüıı 
ııaat doknzu be§ geçe, büyük bir 
milletin asırlarca silrec•k milli ma. 
temi başlamış bulunuyordu. 

l O teşrinisani 1938.~ 
Bu tarih ıulz '.l'ıirk m:ıhtinin 

matem günü olarak kabul edildi. 
ği için, üç senedir, aynı ~nd.,, 
yurdun her tarafmda olduğu ;ibi 
ııchriml'zde de Ebedi Şefin DTIUtUl• 
maı hatırasını tazizen ibtitallor 
tertip edilmekt.dir. 

Bugün, Şelırimizde tertip ~ilen 
ihtifallerin ba,lıca!ı Emlnöntı Hal 
kevinck yapılmıştır, 
1 Bu sabah saat d~ku•da B'-lb ~ 
vlnin or-a -.alonn tıklım tıklnn 
dolmo§ta. Kadın erl:ck ı;,.ni, hallr 

•kütlesinden başka gençlif;in, vl. 
liyeıt. belediye ve parti erklnmm 
salonu do)durduğn g15rlilllyordo. 

İhtilale iştirak edenler sraım 
do İ•tanbal Vali ve lıeledİvp ...,;~i 
doktor LQtfi Kırdar, m11a,:in, Ah • 
met Kınık, htanbul lla•m Birliği 
reisi Hakkı Tank Us, ön sTJ'lldRlıi 
Yerlerini işgal etmi,Jerdi. Şa11Iı 
Tilrk bayraklariyle bıt.enmi5 sah. 
neye, Ebedi Şefin bir blıstl•rı kon 
muştu • 

Saat dokuzu beş geÇe· Fminanıı 
kazası J>"rti idare heyetinden A· 
tır Ödlll klll"'lllye gelerek h'IVT11• 
nu Ebedi ş,,'in hatırıısına lıllrme. 
ten beş dakika .mnlta davrt et,. 

jmi•tir. 
1htir.ım sükutundan sonrn pro. 

fesör Operatör llliin Kem•! Öke' 
kllrsllye gelerek Ebedi 5•f ha. 
yatta)1<en b~ok defalar y~nmda 
bulunduğa gibi en hazin nnlanl:ı 
da yanında bulunmak, ona hizmet 
e~k bahtiyarlığını tattıihm söy0 

lemı' Ve lma.ca demi5tir ki: 
- Ataturkün bayatını il!lln: rl~· 

kikalarrncfa da tnkip ettim. noı. 
m:ıbahçe s:ıraymm ~a,an t'rJ~n sa 
lonlannilan 01akta, küçük bir oda: 
dn mütevali bir karyola 11>,.rinde 
OTttın ölümle mü<.>adele etti:!ini rle 
ı:ördüm Hazin ve katrnıhmsz il 
kibeti bildiğı"\niz için bir murize 
beklironluk. Lil.kin o lıir bir zo. 
man ölümi.i kabul etmcm:~tir. 

CümburiYetı'n 16 ncr vıMonll • 
mtinde Anl~11ra.da bulun;,Rk at7n· 
sunu izhar etml,lerdi. O geceyi 
bUyü1< dale;ınlıklarla g:eçirdiler ,.e 
" 1teceden 11 gUn ıonra ma,·i ,göz. 
lerini ebediyyen hayata. yumdu .. 
lar.'1 

Bundan """' hati'p, bUyiik ,\to• 
ıım ölümden asla krırkmıtt1ıl"J1n, 
lıatt!L ölümli dli•tlnmcdiifüıi. bu 
haliyle hekimliö;e ıle 'r5otl'kfir 
c!ersler \'erdiğini, ha111ta d?i"'c/;inrfc 
bile millet i~lerile yakınclan o.ltiJ.rtl 
dnr olduğunu sö:rliyer-ek Fbe~i 
~efin büctt1erine doğru tlii11mü~ ,.P 
~i.iyle ilemİ':'tir: 

- .4 tam! Mii"8Rde et dt: ~iıntli 
tPkrar mane\1 hu7.0nJ"ld& C"fC.ile • 
vim Sen iDıammr flnr prıliti'ka 
doktrinlerinden ıleitil. bo;o1'-'ln1 
tcemend takrlRn bi'r milJptİn .,ilnlı 

(Arkası soyla S Sütun ! te) 
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HAFTA SOHBET' ~imln~;mı Biri Alman, biri ingiliz UM> 
Kokusu t.., • 

aS?ır vezır : ı&EıB~~ iki gazeteci harp !l:C-~ 
7 yag tacırı • • IC Erzincaiıh izzet Paşa mahkemeye verildi sahnelermı nasıl A i a t O r Ill-

Paıanın attın'arı - Saı>unlu su - Gusul ve tek.tın - Süleyma..aca i§ -
AJnybeyl -- Miralayın tersi -.Akşamcı bir mühürdar - "Bir dab& ağzına 
koyma!., - Poh dt:ğil raln - Polıu gene a(;ı.ı;ı. !toyınuşsun? - Poyrazu 
ı zun Abbas - Aı:ıf sennce midir? 

Belediye lhtllrarıa 
sıkı bir mlcadele

ye girişti 

tasvir ediyorlar ı~r::.ı;:t: 
onwı mukaddes ımanuu, eon.us oe•. 

Münih'dc çıkan "Müııilı'in· sonj sürükleyip ş::ı:-ka götürmü~ler. 'Ka· retını. eşsiz k"' · ıJı: •• 1ed&Utı 

Yazan . MIDlr StlleJman Çapaaolıa; habr.rleri,, ismindeki gazetenin 1 duvar, kocalarının, otuıınrının nf' lığını hiçbir uma.o uautınaia lml<U 
harp muhabiri G.s er Vırsing,_ şark., olduğunu bilmiyorlar ve belki d<' yoktur. O bir Sllllatklrdı kJ

1 
...,ı 

[ ZllIT paşa, eline !!•-<'<'n a:. 
tınlnrı sabunlu ıuıııı la :'l '

.-.ar, o\'ar, oıı ra bezlere sıuıp .. u ?:· 
<lığa aldar•lı. Cir gün, frnlıhı-. 

·~arpta, 'ili.yet mllhürclarıııın rıda· 
~ındtt, ııaıınnm lıu me rnl•uıdan 
lialısedil.iı.'ken, otln<la huhınıuılar 
dan biri. 

- Pa~ıı., altııtfon ;.ıtlilamıyor, 

m.zttrtt tı,l>ıııiiyor ! 
Deıli. 
O gunfertle bir fü·aı et ışı ıçan 

Trıtblu'Jtıı. lııı!uruuı "erl<is admd<t 
hir zat, t'e,·ap 'enli: 

- Öyle amma, pasa ba~kaları 
g-\[,j ılef'il, lanı m\i,lümııııea yapı. 
yor, Altııı 1 ıırı e\\·elii ~ao;l edil or. 
l[efeııliyor, .. on r:ı e,ömüyo" ! 

E Kt tle\ irlerıle, a ... h:crlik 
:tUllH!leri nrıısrııılıl. bir d~ 

''A1aJ Be~ i,. 'denilen bir .. mı! ih
flu etHlmi,.I. Alny Rt'yleri bir 
nevi zatiıta llliir;~ <Ji. Her 'llayet· 
te bir Alof Ueyi bulunurdu. \'c 
Al.ıı.y Jley!, luia-alfty üt.mt.'kti. 

llUkiliııet, lr.ııet pa~tuun buhm· 
duğu viJ.ilyette de hir Alay .Beyi 
~Underttıi!}ti. l'a-'a, a&kerden ye· 
tifble ohluj(u için, :ı.abıtays. aske· 
ri :Hitbe \ e ıfal \·erilme-.;ine cam 
~ıUıldr. JJU flll"a$t geldikçe, yel'İ 
dit'tU~e hUflıt ~aer, söylenir, tab 
:kir euQr, tev.~·ifileıı geri kalm~:zıfü. 

Alay Bc7i, Valinin yanma gi. 
der, tayin emriıti &tınar. İzzet ll:t
.-a emri aaçrp ölinmağa b<ı31ar. "A· 
Jay Deyi,, güzUne geliJıre birka~ 
defa: ~ 

- Alay Beyi, Alay Beyi!. 
biye tektitlmlrktım sonra ili· 

, .• eder: 
- Ha, atJbllını..( Mira)ayrn tel'

sif. 

P Mj A, iÇ'iU'yi \'e İ!.;kf iı;enle1'İ 
hiç !ıe'l'mezdi. Mühürdarı 

Plllt.run i.lt!line olarak iı;kiyi se
~l'!r, ak!fa~1lan içmeden yapamaz. 
;ı,, Pnıaıım hoııuı~untlan d:ı gi,ı. 

ı; gidJ iter, ona telli etmeıneğe 
~ahıtırth, Oôk llefa, paşa yatmağa 
!;ittikten stınra, kalayı tütsliJerdi. 

Bir ak'üh J'A!lln, odasına çekif. 

4 bin toa arpa geldi 
Ankarotlan bildirildiğine gör<' 

Irit!C Yolu ile uıeınleketintlze 4 ton 
arpn gclııılşlh·. Diğer taraftan 
cemaıı 50 ıbin lon hacminde' beş 

1 '·ec vapuru kıral:ınm1şhr. Bu va
vurlttr A merlltndnn buğday gelire· 
c()kllr, 

Yeni Eserler: 

lılam-Türk Ansiklopedisi 

dikten şonra c;i'!eyi ~ıkarır, meıe
lel'i snnlar. içmeğ"! başlar. ~'>Y· 
le c:akır key:1 olduğu sırada. ııaşa 
ı:ağu il'. tızet p:ı~ıı. mi\hiirdarm 
halinden, i'JÖZlerincJen demlendiği · 
11i anlar, !'!öyle harir tertip :ızurlı· 
yııral< : 

- Bir dnhn ağ:t.ına koyma! 
Diye teıı~ı;h Nhr. Fakat mühı.ir· 

dar nlı~nnş, durur mu, ak,amcılı. 
ğmda devanı e'ler. hl" ııMayn çak· 

ı tırmamnl• için de son de.rece dik-i l•atli h·ırı>ket ed~r. 
Olacak hu, akac:ık kan damarda 

donu mıı ~ llir ak~ıu11 i~e-rke :1 pil 
Şa mühürdarı ç:ıj;,"frır. ~om olmuş ı 

görlinc.e hi<lcletle ~·ornr: 

1 

- Ben omna tü ıJaha 5l' polıu 
ı;i;;7.m" koyma demedim mi? llnl; 
yine aj'i:zm& koyrnt.iŞ"llD !. 

1 "Paşanın ''poh !" cleybi, mühiir. 
darın cannıı ~ıkar: 

- Yo1' pe.c;am, der. Ben nğıı
nıa pob l•oyınam. rakı korum! 

İzzet paşa hiddetle hayl;mr: 
- Po}) modar, l'nlu nmJrı' Ne 

karm ağrısıdır, i,te o e~:r:rr y&nc 
a.ğzma koymaşenn? 

SİVASTA e-şraftan jkj ~'dam 
vardı. Bunla.r hntırlr adam

Ie.rdı. Birinin adı Poyraz, ötekinin 
adı da Uzun Abbastı. Biri ne ka 
dar uzun boylu i5e, öteki o kada; 
kısıt boyluyda. Bir giin vilayet 
m!Ccilııinde bulunanlardan bahso. 
lonurken İzzet pa.,o;a irtir:ılen ,u 
beyti söylemi~: 

l4lri Abbası Tavil ve miri poyrazı 
kuir, 

HerdU meıwıend aınma in gUc& ve 
an gtıcıı.l 

J ZZET p1.-5aya bir gUn r~('a!· 
den biri sorar: 

- Cdıeıo.n~min ~ok sıcaa oldu
ğunu hocalar rivayet ederler. A. 
caba Amf da st-rince midir? 

Paşa. dilşUn.meden cenp ve
rir: 
Huzunı i.Hi'nizde bora81 bile ~ 

rinl~iyor Size be-nıf'r milyonlar. 
ra İllS3nm toplanaeağı Araf el• 
bet de soğuk olur! 

Mensucat fabrikalarına yün 
veriliyor 

Devlet tarafından memurlara ve
rilecek kuma~ları dokumak üzere 
llıısköy yünlü mensucat fnbrikolar1 
na Sümer Bank yün verecektir. Bu 
falırikalarıı yüzde 10 mcşr\i )\ar ve
rilecektir. 

Tiftik tüccarlarınm dilekleri 

Belediye lefti~ he~·eıi nli Lfüfi cephesine ııit bir yazt!;ında şunla- hiç bilemiyecekler. Hiç te taı.11· kendisinden ve kentlfıı Merfnd• f>ll. 
Kırrfarılan aldığı direktif üzerine rı yazıyor: ilimde bu!unmuyorlar. Irklanna ı ~uktur. ~arthte devlet Bll&l'ln, hatıl 
l1aşl1(' a gıda maddelerinden olan Ru~yada, izbeli milyonlarca köy mahsus bir tıevekküi ile boyunkn· l;art;&lı, ınkr!Ap kn.hramaw u delil 
yağ İ'iiııi lııiıkikc ba~Jıyaraı, ht..ın- var. llunlarJan lıirini anlııtınnkla nı büküyorfar ve gidenlerin ü;;lcrt- dlr, .fakat sanattea tamamlle aytf 
imi piyasa~ına hiılfrn olan büyük hepsinin manzarasını göıiinüzün ni görımek i\·in, tarlalarda çalışı· şeyle-r olan ba "nsıllan haklld bir " 
licarc•tb:ınclerin bılurnum nıııanıP.- önüne koymuş olacagım. yarlar. na.tlu\r kara.kteriııln !.'Cıtıe-l'e Jndc tıll 
lalını, faluralar•nı, kayıllarıın İşte bir köy .. bm.i: Nasluravo·- zclle,tireıı, yt.il· -Jt~n kA9 kltj nrt 

• • NÜFUS VE HAYVANI.ART T bl t bU 1 "- .. _ munaberelerini inceden inc l' ~C t~l- dur. Volga n~tu·inin kollarındtin B a e oaua il ve ...,. ıuly• 

kike giri~mişlir. 

'1 elkikrıl ııcli ce-;inık fi rot yi~ks.'.!l· 

mesinde :imli olılııkJ.ırı nnlaşılan 

bir kısım hii~ iik incirlerin hakların
da kanuni lakil.al yapılmak ilzere 
Milli Korunma mahkeme~ine ve· 
rilmcsi kararlaşmışlır. 

Son dcfn muhakemeye Yerilen ti
careıhaneleı şunlardır: 

Yağ iskcl~sinde Sezai Ömer ..-c 
şürekası, Yu,uf Güler n ~üreku ~ı, 

Yusuf Cöınerıl oğlu ve ~ürekim, 
İzzet Ye Fethi ve şüreka~ı. Va.~il 
l\furalidis, .Muharrem I,cvcnu ve Hi
lal EEErsan licaretlıanelcıi. 

Fevkalade 
kazançlar 

A.nun projui son ıeklinı 
alıyıor 

Ankaradan bildirilrliği~ göre, 
fevkalade kazanç vcrgısı konun 
projesi ü~tündeki leJ.k.ikler alithıı.

dar vekaletlerce devam etmektedjr. 
Tamamen yeni h:. !]ekil nl:nış olan 
proje ile emlak ve arsa satışları 
ile muamele vergisi olarak alınan 
vergi ni.<>belleri bilhassa artırılmak
tadır. Tatbikatta g5rillmesi muhte
mel zorluklar söz önünde tutula
rak makable leş.milden vnzgeçilmi' 
bulunmaktadır. Projenin bu ay 
sonun'liıı ınecl.l.ı;e .aerl:cdileec.ii. bH· 
dirilmektedir. ,, 

Sinema ve eııeace 
1erıerı erken 

kapanacak 
Dün \"İlityctte vali ve belediye 

reisi Lutfü Kırdarın baş-kanlığı a~
tında bir toplantı >'apılmış, sincma
lar;n erken ~aıunnsı işi k~lll
muşltJP. ' '1 

Bütün eğlence yi.orıerı sahipleri 
ile görüşülecek ve ııanı1<11ığına gön~. 
sinemal:ınn 22.,30 ıiJl l"•~ıııma.sı ka
rarlaı,tırılaca 'klf 

birini! lliikiilen bir küçük ırmak, N'astra,·o'cla şimJi, ()5 :ıilc ''<lt. tı arosmda gayet mUke:ıınıeJ bir 1. 
l.:ö~· ün kenarına sliriinerek ııkı' ,r. Köyün nüfusu 28U kişıc.lir. lfarpluı heni,; ya,.-tm~. AdetB lıtınuo ett pı.r• 

Bu köyde, erkek olarak, yaluız evvel, Kolhoz idaresi zamanındıı, lıak örneğini \'ermişti. Ne uııua: ne ilf 
ihtiyarlar var. Rus kuv,•etleri ı:e- köyde, altı memur rnrn115. Bu 11• orta olan zarif bir böY• 
kilirken, l.öyün bilti.iıt crkeklP.rini !ardan biri kütüphane m<;muru i- hem kumral hem aar.qm renWt.e ipe~ 

Eminönü parti 
kongres; --

mi <; ve bunun üc tane de kati1'i saçlı, genb ve te.rteml• bir aıın, ıı9. 
lan ~:!hlanmıı g-ür katlar alt,ülda 11111 

vannış. Burada. ;1:iyip ·,.i~·or ve 
keyif sürüyorlaMlıı~. ve iman koyn'\ğı nıan ıöt.J rı pöl' 

K muntazam bir burun, dllt\Wen YG yn. 
·öyün, şimdi, 48 be~J(iri ve 44 

ratan bir kafanın reını.1 olan lJıef 
ineği var. 

dudaklı keskin bir ağlat tatklli bll 
Köy, yava' yılvaş dirilJyor 

bahar sabahııım penbelJ,ttill üief.ll• 

O t d . İDARE ŞEEKLİ ren t,al:e bir yüz, oellk1U llılr çe.ut Un gece op an ı ve yanı genı, bır f;'ôğus, kuvveth bil' vüout •• 

1dare heyeti S0Ç'ldi Almanlar, gııçen sene, Kolhoz Onun zekaSI bin bir aat,lllh btr nıe~ 
• idaresini (yani müşterek çalışıp ııııru andJrryordu. Herketılıı töyle ad. 

Cümhuriyet Halle Partisi .Eminö· yemek) usulüni.i mub.ıfaza etmeyi nettlfl bir parıltı onun muaaurundj 
nü kazası kongresi diln gece saat muvafık gördüler ve 70 hektarlık hiç umulınıyan akJııılerle )'anı ordU 
21 de Eminönü Halkevi koııfcran~ bir araziye çavdar eıkllle.r. Köylii- BJr hedefe gitmek ıı:ın herket 111 JO• 
salonunda yap1lmıştır. Kaza idare Jcr, bu seııc şahsi temellük esasına lu gösterirken onun ıUaled bıunbiıf, 
heyeti azasından avukat Alır Ödül dönme tecrübesinde bulunuyorlar. lın blr IBttka.me~ baki)'Orı )"llrÜjor vt 
kongreyi aç.mı~ reisliğe belediye Yüz heldarlık araziye çavdar ek- milyonları da, Adeta maıı7at1ıi9 ede, 
encümeni azasından Refik Ahmet tiler. rek, oraya yU.rUtllJ'Ordıı. O ktnfQıa. 
Scvell8il, ikinci reis~e Galip Bin Alınan mahsul az: Hektarda 25 den evvelkllerln g6&.lerlle, ıeçmtıhl 
göl, katipliklere Kllzım yorulma?., kental. Alınan mütehassısı, bu mık- dll.şttnttı:ılerlle görmllyörduc mn.taMll 
Muhsin Er secilmi,tir. darın kolayca iiç misle cıkabilece- Tttrki~r.yf yarat.an Adam her teYlll!P, 

Refik Ahmet Sevengil divanı ri· 8-lni söylüyor. evvel kendi dli§finllj ve JataJ.lfUldi 
ya.set seçiminden dofa'.\'1 partili ar• Bu geniş toprııldnrı ihya etmek, en kllçü.k bir hlkltblfôi tanınu7a11 
k:ıdaşlanna teşekkür etmiştir. l\Iü muazzam bir iş. Köylüler, bir sene- blr ıahsiyetti: muYBlfalilıetliılıa 11r 
teakibeııı avukat Alıf Ödül idare dcnberi şahst mal sahibi olmayil larmdaıı blrJ de ıuptıeii• bıı4ut, 
heyetinin bir senelik faaliyet rapo başladılar. BulcluğLtmuz şey, pek Herkee bulunduiü noktada utaıc. 
rıınu okumm~tur. Raporun okunma. az .. Traktör, döven, harman maki- lar" kadar olan aiiha::rt gOril.r, IAlta! 
sına başlamadan evvel Alatürk'ün neleri sibi köylüye yardun için O ufuklann ötestnJ ğijrU7ordus 11J, 
aziz hatırası için ilç dakika sükO.t tahsis edil'lliş makinelerin ç.oğu .rll§lerine hudut yolitlir bünna lı::la 4t 
edilmiştir. RaPor tasvip olunmuş, tahrip olunmu~. asla ald$.Dmryordu. Batllalatmllan eı 
bütçe ve hesap raporunu ve dilek Biz köylülere, bilmetflkleri veya iyimser oldukları umalll&r tardı li1 
leri ineelemek üzere iiç kitilik Hd unuttukları bir bilgi öğ11etlik_ Men- o aon derece kötti.iöünlls uyanık dut., 
encu.m.ıın seç.ilmiştir. Celsel'e on faal. Paranın faidcsini onlara tel- da; tedbir "1dı, hAduelet onu tltli~ 
beş dakika fasıla nrilmiştir. kin ellik. Köylüler, böylece, daha madı, o Mdlseleıi atıattı n btttc. 

İkinci oel!e açılınca encümen- eolr calı~caklar YC daha çok istilı- metti. 
lerln raporları okunarak tasvip o · sal edecekler. BUyUk bir harp ltartal17ch1 fak.ı 
lunmuş, yeni idare heyeti seçiır..i Harbın devamındanhçri gelen harbi ancak ekmek, .u, lUrrlyet gtlll 
ne geçihniştir. Açık, reyle yapılan büyük milfkülat:ı rağmen, Alman- ihtiyaç olduğu zaman )'apttJ Ula bit 
seçimde yeni idare heyeli şöyle ku· !ar, zaptettikleıi arazıyı kıymf't- kom:ırcı, bir oyuncu rorwıe t-eileıuüf 
ruJmuştur, Atıf Ôdill, İbrahim Sah- lendirıneğe çalışıyorlar. Naslravo etmedi; şan ve f3brett ara.mallı. .. ~ 
ri Yücesoy, Necnti Çiller, Yavuz köyünden, Almanlar ,m::h"ulfin bir ve şöhret ona kovalaöı, 
Abadan, Meliha Avni Sözen, Fe miktarını, peşin para ile satın ohp Bilyük diplomattı: dlp!omatlill L& 

ridun Diri.mtdtin. İdare heyeli işg;ıl kıtoatıııa veriyorlıır. Dii(er ribte en ziyade dönekl(ll entrtıaı.cılı• 
yedek azaları da şunlardır. bütün köylerde de, bu muamele ce. ve kurnazlık ııekllnde tötllndllft\ .b&J. 

Bıırhan Felek, İsmail VeCn, Ce. rcyan ediyor, de o ada dllrttstıllltt elden biralüba 
15.l TaıhııiD., Y$ta Ragıp Ön~n, dı. Onun flskoı Aöeü yoldöt her iM 

Na.m."k Görgüç, MOSKOVADA' ERI\EKL'EllB man ytı.ksek ve o!"ılt ltonutur, kontt\I' 
VilAyet kongresine si<lccek aza· YAL:f\;IZ SfNE~L'\.DA TESADÜF mak IA:ı:nn gelmedjjt ttama• tat ilbl 

lar ·da şaıılardır: EDfrJYOR. susmasını blllrdl 
t Refik Ahmet Seveııgil. Atıf Ödül, Büyük devlet &aamt1<1ıı 'bu tlP lD. • " 1 --. Yavuz Ahwan, Melıha Avni Sô. IJondrada çıkan "Deyli Meyi" ga- sanların çok :ı.aman lıal&itan uıaıctae, 

l•hıı•ya b•r e ekfl t~n, Feridun Dirimtckin. zet~inin Moslwva harp muhabir! tıkll\n görttımllııtllr; fali8l o lıl~ bir r 1 m 1 Seçimden sonra Ynvuz Abadan ele, gördüklerini şöyle tasvir edf- zaman halkm ortaaındıa, kalbbuleJI 

1 1 
..,, 'd d Doktor 05fllan Şeraf~din • Muzat.. Yor: uza.kla§madr. bu IUHIJeölr ld tUttı. 

Tıitik tacirlerinden mürekkep ev at ıgını ÖJ ür Ü f..:r Esen partili ark:ıd:ışl:ırııı.u hL, Postah:ınede, ki~nin yanındıı tln ibtlY&9 ve arzular1D1 ondan eweı 
bir heyet Ankaraya gitmiştir. Hey• terine tercüman olarak millt birlık bir ilan var. Bunda, mektuplarrna, aeslyor; vertyordd. O Mm~ iüUlt>I 
et, üzümde oldu~u gibi tiftikle dti! Beşiklaşta 1hlnmuı-da oturan Balı- tara.fmdan konuşmu~lard!l'. 1 elli par:ıhk kızıl baç pulu y,.pı~tır- ona ellerini tükrüla mıattyorı hDeıt 
ihraç rüsumunun yüzde beşe inrti· ri~e emeklilerinden 72 yaşların· Diğer taraftan Eminönü Hnlke\'i maya muvafakat edenlerin, sıraya de bunu ist;lyece.kUJD,,, CU1er6ıa. 

42 nci nüslıası mühi mbahisled rilmesini, biç olınaısa fon hesapla da Hüseyin evlatlığı Ahmcdi evin· reisi Profesör Ya\'UZ Abadan istila dizimekten muaf tulularağı, bek. GeomJıe ula bafh ıtalmafttı o. 
nnda ferağatıe bulunulma.unı iil.l.eı. den kovmu,, fakat Ahmedin 8İl· etmi~lir. Bu istifanın kabul edilip lendirilmeden mektuplarının alı- nım e.n lmvvetıt tarafıaırı lıarpteı 

ihtita ooerek ÇMıtnıştır: 1• Anadolu yeceklir , memekle taannut-et.mesi ve karısı edilmiyeceği henüz mallıın değil. nacağı bildiriliyor. siyasette, ldared~ :Qkl~ ilimde. 
,.e Rlllııcll Ayanları: Efdalellin. 2. A · d Ah d. ilt' l · d. B l be-"'- Jla"· · · n·k'· 8 ...... f+ ... hep mu.-••ktl ""'"n~dllı •" yşenıo e · mc ı ıznlll e m&.>ı ır. unun. :ı ,_,..r -evı reıs- ı -.. at ediyorum: Du kolaylık- - .,., ...,_ ..... - "' 
Fıkıhta ıhAn bahsi: Temyiz ma.bke Altm fiyatı üzerine aralarında )tavsa cıkmış ve liğine Parti Eminönü ka7.ası Yeni tan istifadeye kimse yanaşmıyor. oot, ruh, ıı:ekA ve dutftntlf Mllmım· 
mesi relııl Ali IJ!mmet. ıl. Mukaye• Allın fiya!Iarı clil<tmeğe o..7ıa.. Hüseyin Ahmcdi bıçakla yaralıya- idare hey'cline seçilen Beden Ter- Kaduılar - zaten kadından başka dan lıı.ean.lara iateı' hıtemPtı kal&• bb 
sell huklılcı hlil.nt hukukunda ve me· mı,tır. Diln bir altının fiyatı 37 11. rak öldümıü~, ka~ını do. ağır 'Y'ft- i\ıfycsi 4tanhul mıntnkası başkam kimse yok • sıra,yn gJriyorlar ve tün mlıaıları ardında btrakı:ıiit, ~ 
dcnl hukukla Ar~n: Profesör Mus· ra 7"' T---,., ku-ıçe altının bı·r ..... am 1 t İ"'t• ' · t'l k l F 'd n· . ı-ı..: ,. 1 i .h """•ın• z.lncfra•~ ............... ..... ...... mtl~ ., ıı.w-u., .... ra amış ır. ~ ıv~ ,.a ı .Y~ a an.~ 'en un ırım ..... n ın ge mes ı . sıra gelmesini bekle) ip duruyor- .,...., .., "" ... s... ..-
tıira Reticl. 4 · Hukulm E~uiye: A.• fiyı>h I~ 715 kuru!)" mışlır. •, Urnalinden de bal.scdilınektedir. a.ntlmanyettk l>ir fi.b8lyet oıarall ti&. 
yl\n :Medlsl, ! !Amda Teşkilatı esa, ....- ~ Af. R. ö. dlaele-rin ortatmü ,yiiliiiilmlttL 
~t~.~A~~linn~ku~n:Ömcrr~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~~-··~·•~~·~··~~~~·-~~~~~~~~~~~~~-·~~~~··~~~~~~~~• n~mmeum~d~~~Nk~ 
IUıa, 8. A:rellcdn niirulü, Mckkt tü ldarec:Jler ellnde lı'aldr: 19breıu Yf 

....., t t k 1 1 1 · ı· 1 k Karlmcciyıı. bu ga:ı<'tenin sahibiy- hareketin~ Jmrsı .,!Adctıı· bir tep'·ı· m""'en , c v n 1 enzı ı, mu 1 ·em • ~ " bu aabrr baı:an .... ,{ pa'-"''"Ja m"I "I. lli. Almanlar h:ııirand<' Pari"e h" d'ld' "F · ı h ı ıı:. .r- ,_.. • v ve ıı•Ole411blh, ııanıensuh, mrıısuh . ısse ı ı. :ışıı;t a ey tar Jı,;111 du; buna .... ı......en 111 4.iiri.tJan -r. 
gırdikleri vakit Kiyop'a belelli)•e havra - aJtmd c:.-r. ı· t · ·-~ - .... haber, eınlr, !etkir, ahldm ayeti . • gı a. ~ya ıst erın ,.e sa lnkAr etınedl,· kendfsiüe bl•mel 
mecl:siJ.iıı ba,ma getirdiler: ha.k k ·· .. :"'ti • bi b' · a.k) • ri ll~ mü~crrer iiye!lPr, 7. Tasav 1 d ·omu.~ ~rın r ınne y . asmn edenlere ı·se kalbini, \' ....... -rm"'"· 
•m a çok nezakt"t \'e dild<at gi>~. 19""' d h lk ı · · •- -- ""' -vurıa t\yl\n: 8. Mehd .ile dııvii~ınd:. t d'kl d Si • "" e !l - cep ıesi ısmınj a,,. fen -kı· .. -·di. A ............ k .... bil"''" 
er ı · eri e rıva.yet. olunmakıa.· 'k T- d - ı ·ı "" . ......, -~'"' - 1 " lıulunl!A fhni 'l ii.mrulüıı ayetleri. d ea rcmı ıgı> ogru atı an 1 k te_ mllltln sevgl!libl en btl)'\lli IJltttde-

1) r " t •t Tl 1 k 1 · li n ır, mel oldu. Kendi1en'ne Fa"'t!l. t bak . ro esur snıaı a' ·ı zm.ır . :o . D d il ·ı· ., son ölçilde l!anrnmı,tı. rnırt ent 
O ışan "' 'Ü al dcn•m edip c.lıı. kını \'ermekten çekin~n Faı;ıiııt bir 

A~ elulloh: 1. ~fakir lkütac;ır. 10. rüriLen, meeli"te ll- hararetlı' mu·· evvel bugün öldüfU za.11111n on .eki• 
A i L'rd 1 r likJcr Dn!l'l::r<;İn iclıııre<ıi altında ı:ok Y n: n ıilcc tfi n. J 1. Boı:ğııncu ,.(' naka..aaJar, b~tıuı.~<ı& f.n ı:.ıanıı ~tk • mUyonon brçJnrıklıuına hudutta mı ıJ. 

1t Ji "' "' YM.11.1ı: şrmamuşlal'dı. Zira lıaşvekil. mec· 
:vı ı~ı mııslcşrlx ve misyöncr zıl•- sık \'e mııntazam bir c:eJcı'lıJ.- obst. f;esfnden gelenler de kllrl,ll Tfllrt~ 

1 
"' AleksanJer Veri ~i'-i .. İ'nrl~rm2k <!:ıima hu hirlikle"İ ıılyctinı yllı iil.ıııek lstcyenlcrle da ru··ı,tı'."••n .. -apmalnı·ı ~·u· zu .. nlletl UZ" - ~ bu kadar 11amfml bir ıtfle)'iif, bir yD• 

• ·' • " - .... ileriye sHrüyordn. Fakat m~(·!i .. bo 
vrınıııı var~ E,re-r Edip. yıp g~ı!ıyı.n1u M~ı'u,.lar llu~ıında. ''ilk ilıtıu-'' olduğunu s<tylenıelr%e rnı:,nıeıı b~kil '•Atl"~ llR~,, blöfe aldrrmamış Mösyii numerıı;•. kaydetmemhıttr; bu da onun drterfnl 

t ıl f ko .. r .. kl • d · ~ 11 ~österlr; T.ira BP.vgll.ileJ'"· ııev...ımıf 

ŞUDEYE DA\'ET 

f"ft!ih As. Sulı~ .. inden: hmırııen 
Pnllh A ktrllk "' he i ınııı!akasııır. 
~tılş olafi 'akliye Oıo Csı,.ğme:ıi 
Kl'!ltlnlcddin Aladağ f 10.ti9), Len
zım AMcgınen n ıgıp Oğlu R:ıte• 

'(30096). 'l'op ·r~ğmeni Osman oj:l
Iu HaMn Oral (40410}, Top Teg 
meni l'llchıttıct O#ln Krnan Kapn 
WJ2!ill), l'l)'fHle Ası.enmenl Ziyıı 

Oğlu l<tmtııl (130fl'1), ''Bıtmı• ~· 
f'l!'Sl"f bt~nlrrfn ııbeYf hnhf'I' ftr. 
rncktl". Tep Tc!':'incni Sabri Oi!lu 
Ha~·rı O'hr.l f!'ı2Mi!J) lst..-!33~ ıllı:ı 
~ubcye miıı;!caa$ın.f -

<u uran n·tnıayı " emeı,:e "· ıktifn etmeyi· do~l'U bu < u. Kuru <'...emiyeti ile ıo.ılır bir mi;na. in yerine gererek 193'1 so11te-,ri· ..., l!t• 

1. t 1 'f el·.: ·r · · d ni,.betlnde atlarız, ,·nm l'' ıwr :ırt '· ·' e ı ın ı erı'>ırı lan ida.re bir Fa.şist hiikürr:efi ~- ı.ehet hatiıııleydi. Nihay'!t Ver• ninden 1935 mayıo;ınn l.ıt:•ar i'kt;. 
de y.ı.oıhuı isy:ın h:ıreketıe.·iııin iil, Dunterg·in reisliği ahında ve tBy'da Birleşi,c :\tilıi }.Jcdi-s dar me\.1dinde ve 0 tarilıte deLt<'k O bil.tün bfr dünya idi Ye! btinu
en c"aslı-.mn. 19~8 de Fran<;ız . g;iriintiste me,rutiyete t~nı:nııi'yle ta:sa.vnu-.ı şeklinde <loğan me~r.ıti r.ıt bir ba,n?!ti.) ~jlıi ~et;İDPn möc; için blllsllnü dost Ye d\liman blittlıı 
Alman komil~'Iİ denilen ~ıvıll te. uy~un milli l;ir hül.ümet ohlu. Le;. yet ıslahatı husc.sunda avaı• \'e yö Flan-ien'in Jıiikilmeti zanıa:ım dUnya selamladı. 
l'Jeklıuliin en fv.J iza<.mclan birisi ı ki bir politikact ve e~ki bil' l!:ıcli ı' rueb'usa.n meclisl~ri.nin büy ik uir <la raş~t birlikler, fıza. !'ayılarını ı·eni Tlirkiye onun bll;füt eMrt yf 

ohn ve 1~'6 da Peten hiikünıeti 1 bıl Pek ı..eU bir :ıdam df'~;ı.ıı· : , ek<ıeriyetile çıkan ihbtıif ~·ilıüoılan arttırmakla. beraber, t.enılilc.rirı. o da Tü~ milletinin f&lil'tlt'!t14lt, 
tara~nıclan \'ıı .. ;ııgton ekiliğirıe l açl'k~a. oıağa miıtema;1•jlıli. 1!<tidar i\tifıt.ya mecbur oldu. Iltım•r<•'iu den çok hlısettirnıerliler. Allx\y Dlinyanm ea patlalC taı"tblıil rwal' 
güodeıilen ll:uıri' Uey baş oJdu- me' kiine nı.eclis dr,ınd!\n y:ıpılan · tasa.\'\' ur ettiği ıslalıatrn b'.\<;f~eıt.sJ Rok'mı idaresi a.ltmda. eaki mohn. mış olan 'Iiirk mlllett oadiy Mfk' 
ğanu sıiy)em<'k heJl{i mımalıdn-. lıir harek.!tle, bir sokak hareketiv. başvekile p~rlii.m.entoyu da.i6tmıı.k ripler birliğ~ haline t?eı:miq ohn hiçbir ,abslyet :yaratmatn11 &llayıli 
Fa.l<at medM , Fr:uı~la <ll!l'h:ıl le gelmi,t\', lıilhtt!l~a ıntlyot'folti no. lı!lkkınm \'erilnıeaİ)'<li; lnı te ıhi. Atf'!'J Raçfar iki trilyon ltll!U ol• gene ıan me)danınü ön iafta bü • 
l<'n~iııt bir idare kurubrin ıru iıni hıldiu·h le l<'rRmıa<fa ba) l\ea b'.r rin lahit çok bil~·iJk netict-fori ot. makla Öl ilnilyonlu. ~fö,yö Uhl\l ıunurılu. 
yenler ,·ıına dn, sağların rk'leri diktatHrlUk Jmrrn:ıl< İ<ıte<l;ğini bi~· dt•, bi'uaer nloyb Dumercrin kt; n. idnr .. ııi zamanmdn, ~ nn~ 193" yıh• Bu buhranlı gUlllı>rde AtatUrkUd 
feti bu fiırrin Fnın~aıla Mi'~ dtre. ır;ehiri~·ortJu: fakat bu lılı,·Uk i" dMni Leon IJJum "l•"aşi1;ı~n:v11 knr. nııt il<İnei üç ayr i(eti•dnıle Jkık''!fl'I e&e.rlal .YAıatmak Uılt veaUemls "~ 
~e olgonlA!~Alllf" nhlultanu iti. baJ(lracak fıir bdret':> d1~iM1. ~" frA'l!ftntlan Rk zafer,, olnralc \'lıô ~reli :'!On dereceyi Jınlmn'lfo, bunda muvarta.ıc obnrtk kltı en bUyU~ 

. -· 
llyorda; 90ft tR ln'VUr)an nıUp'lıe.tft Dmnerg'l'n kabin-imle Jfery\I .,;tlıl fıJflantlırdı. ' Rok'nn programı nerdi' Jtnna kunet de Ebedi fetlti hiitı:tülcllr. 
kala.o An Y ftdl. da. ft •ulıftt•n ltadika)ler de vardı: ta'kal brma Bu srrada memlekette 9 fjnb3t söylemek ı;ok miişkiildür. Ru '1:-t'~· 
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Gazeteye ~ncJerUen 

,-
• 
l al edildi Dün iki şehir daha 

"" ETrak geri verDrneıs 

Dünden l 
~··················· 

Oran etr ınd e 
Vfşi: 10 (A. A.) - Knf'kııslard 

Alman ordusu ilerlcmcklcdlr 
apsenin şimal babsında taa~ -.L Bugüne( 

••••••••••••••••••• 
A aayadaa 
kaçmı, olan 

Af rikada Safi ve 
~Vlehdiye işgal edUdi 

Şimali Afrikada Amerikan 1arc 
kfıt.ı <!Un de inki~nf etmi§tir. i.c>n~ 
ra ve Viı;i::len gelen habe':-l~r• g'}· 
re Fasta S:ıfi eelır:i ve Melıdiy~ 
lima.nı da işgal edilmi~tir. Yişi 
dün gece cu m:ılfımalI v~rm~~ 
tir: 
Fasla u:ı:iyet vabfmleşmiştir. Diı,. 
man kılnlnn Te tanklan Port Linu 
tery'e beş kilometre mesafooe bulu 
nan lehdinvı işgal etmişlerdir. Bir 
Amerikan taburu Jle onbe' ttınk;n 
sııat onda Kozablankoya 10 kilomel 
relık mesafede sörlildüAü haber ve
rilın<'ktedlr. 

Saat 13 <16 ~chir, Feadnla'dan 
ı;elen herblrl bir lal)ur ve hirkn~ 
tank lmvvetlnae üç kolnn tanrnmı 
na u~rnmışhr. Şimdi I\azalılanka 
nın yedi kOomelre şar1undıı muh:ı 
rehele" cereyan etmektedır. Limn .. 
nın önfindc Oç Amerikan seri botn 
hava nıfhlafna Dııtaryıılan tarafın • 
dan b:ıhr1lmıştır. Birkaç da Avi:ıo 
tintmı~tır. Bir miktar esir alınmış 
lır. Dün birkaç isaöcf nlan 1olan 
li:ırt :ıırhlı.sı ateşe öevam etmekte 
<lir.. 1:Jı .. " ,.ı"'i 

Daknraan setirllen nlleler se
mtf Prden vaktlle çıkanlabilmişllr •. 

Fas radyosu Rnbataki ha."a. Uc. 
~1ntin tahliye edildiğini bildirmiş. 
tir. Vi§inn harekat hakkındüi 
resmt teblği eöyledir: 1 

Fas radyosu Rabattaki li:ıv:ı U!I 
ı <' . hil!l3yc idaresinde vaziyet ııu
dur: Port Liyotey garnizonu bir 
mu.kabil taarruz netic,sinde düş
manı .Mehdiye mc\•kjin.de geri pUs
kürtmllştllr. Eair e<lilen Fransa 
e&irleri kurtarılmıştır. Port Li

.} otey yolu ve şimtndif er hattı tek
rar açılml§tır. :M:eknes'den gelen 
Fransız taburu Port Liyotcy'de ka. 
raya çıkmıştır. Sebunun şimalinde 
düşman kıtalanna ıx:eneup biulct. 
re asker karaya _çıkır.ağa muvaf • 
fak olmuştur. KıtaJanınız bu ku~·
vete ~ı gönderilmi;:tir. Fedai
de bir köprU ~ı teşkil eden A
merikan kıtala.nna. k.sl'Şl Menkes
den ve Fastaıı tnk\ iye kıtalan 
Eônderilmi§tir. 

Sa.fide kara.ya çtk.ıın :Amerikan 
kıt.alan ilerleyemcm.ktedirler. Fa
s-n bUtün ~chirlerinde silkünet 
hüküm sUrm•ktedir. Bir çok nok. 
tatarda. Mogadcr ve .Agadir'de düş 
man Jut&la.rmın karaya çlktıklan 
haber verilmektedir. Fas sultanı 
hayatını emniyet altına a!ması i<:in 
genersJ Noges tarafında yapılan 
tavsiyeler~ rağnıe Rahattan ay .. 
nlmak istem :nil ve bombrdnnan. 
Jara katlanarak yerinin umumi va
linin yanında olduğunu ve lm su
retle herltese nllmune olm:ı..k iste ... 
diğini &öy~eınişt.i.r. 

MISIRDAJrİ HAREKı\T: 
Dün geecki tnı;iJiz teb!i/i M!s.-1 

harekAtı ba.kkmdıı. §U malümau 
vermekteydi: ı 

DUn bUtlln güJ1 Alman zırhlı orda 
eundan geri kalanların Libya l.st.fka • 
meUndc takibine devam olunmuştur. 

Marsa ı.latrubta tutunan bal!:ı dllf .. 
maıı u.n.surlan dUn tel!llin olmU§lar 
~rr .. Keza dll§man, e.ııel6l'lllda Pavla

0 

ltalyan tUmenı kumand&.'lt d& bulu 
nan birçok uker esir aımml§trr. -

Hudut çevresinde c111şma.n t~t ko1 

lıırma karr.ıı yapılan bUyllk hava ta. 
arruzla.rına 7 : 8 aonteşrjn gecesi dtı 
devam edllml§t:lr. Gllnd!lz tekrar ta. 

,arruz.lara bn§lıınmış!ır .. Av bomt& u_ 
<;akıarınm yalnız bir ak.mt sırasında 
50 dUşman kıımyonunun tahrip olun. 
duğu bUdlrllmektedll', ' ln(. 

Tashih ilanı 
lstanbul dcfterdarıığmın 51196/9 

3eneral 
Jiro 

Cezayir radyosun
da bir beyanname 

okada 
"Kendimizi kurtarmak için 
bu lır•ah kaçırmamalıyız,, 

Nc-vyot'k, 10 (A.A.) -- Ge~e'!>. 
i!kba.luı.rd.!ı. Almanyado.n kR;ıneı;ı 
amndanberi yaptığı seyahatler 
gizli tutulmuş olan Fransız gene. 
r<.'Ji Henri Jiro, Cezayir şeh:-i ro.d. 
yosunda Afrikad:ıki subay ve- erle. 
re hitaben aşağıdaki beyanname. 
yi okumu:tur: 

Afrika ordusunun subay ve er· 
leıi, otişman nlıldlmını müteaddit 
defalar ihllll e-ttiği halde !eneler 
mlltareke maddeelrine harfiyen 
riay~t ettiniz. Bugün Atmı:.nya. ile 
İtalya, Şimall Afrikayı işgnI et
meğe çalrşr.aktadırlar. Amerika, 
bu işte onlara takaddüm et.mi§ ''e 
bi~e ihl!s'k!rane dostluğunu ve 
menfant endişesinden 6.r.i yardr:zu.. 
nı vA.dctmiştir. 

Kendimirl kurta.rmu i~in bu 
fırsııtt lka~ama.lryız, Sizin eaf. 
Iarmızda. muharip stfatiyle me\•ki. 
imi alıyorum, 1timadınızt ifltivo. 
rum. Benim sizlere itimndım ;ar
dır, Bir tek aşklllll'z vardır: Fran 
sanın aşkt •• .Bir tek gnycmfr var
dır: Za!~... Afrika orduı:ıunun 
Fransanın m\1knddl!mtrnı oelleı in. 
de tutmakta olduğunu hntırlannız 
dan çıkarmayınız. 

l\lüttcfikforfn şimalt ~rrtlta'dnkl 
umurnt knrarsdhı: 10. '(A, A.)1 

-

General Jiro'nun muv:ısalatı hak· 
kındn Pazartesi akşamı neşredilmiş 
olan ·tebll~in metni: • 

General JJro, Frnnsa'dan Ccta 
yir'e gelmiştir, Buradaki huzuru
nun müşterek bir düşmanları ol::ın 
askerler nrıı5ın"da pek feci olan pe
rakende nıuknvcmelc nilıa:ret ver
mesine intizar edilmektedir. Gene
ral Jiro'nun hedefi, Şimall Afrik:ı
<la .Mihl'erin taarruzunu önlemek o
lan Fransız hareketinin ldııreshıi 
derulıte l'e Almanya ne ltalya'yı h~ 
ıimele u~r.ılınak ve Fransa ile im
paratorluğunu kurtarmak içın bir
le.şmiş olan milletlerin yanın~ 
tekrar nıilcadeleye girişebilmesi i· 
çiu Fransa ordu.sunu tensik elmı:k-
tir. ı . ı 

~Iütfefiklerln liaşkWİlandanı ku
mandası Altındaki muazzam • ku•· 
vcUerlc harbin bu sahasında liro· 
ya mii1aherct etm~e murafakıt 
etmi,ıır. • 

Birleşili A'mcrilin büklıineli, J5u 
~ni Fransız ordasuna malzcnc 
verrnclc surctile General Jiro'ya yar· 
dım etmek teahhüdüıııle lıulunmtt.ş · 
tur. Miiltefik!erln baş~:umandanı, 
mümıaı Fra~sır. kumandanının 
müş1~li "rt:ıvnda mfillefik olarak 
kıırşılamnkla bnhliyarchr. 

Havr limanı 
bombalandı 
L<>ndrn: 10 (A. A.) - Hava na. 

zırlığının tebllRI: 
Dün öAiedcıı ~onra bomburclı

man scrYlsinc mcnı.up Hoston ti
Pinde · ucal.lıır, Hııvr limanında do'..
lara ve diişmon deniz ""kliyatına 
taarruz clrulşlcrdir. Bu ııcak:ar 
rnütlefili avcıl:ırın refnokallndc bu
lunmakla iılllcr 

Başka av uça~dnrı, şı.malt Fral'
sa ü~crlndc Jaarn.z: keşir u~aşl:ırı 
yııımıışl:ırdır. Bir aüşman ncal'lı 
talırip edflmfşlir. Uçn.klnrımn:ın 
hepsi salim,.n üslerine dön:nüşlcr · 

dir. • 

doıya sayılı ve 2009,60 lira muham • 
men bedelli Ortaköy ı;ıra~ıı.ıı sara _ Şeker kararnamesi bugün 
yındakı ıooo kilo çivi ba:ı sehven çıkıyor 
Haber, To.n, Son Telgraf ve Vatan Şeker hakkında .mUhim bir karar. 
p.Jl!'Jtelerlnde çtçt baft ı,eklinde ne§ • name hazırlanıldığmI yazmı.~tık. Ka 
redilmt~ olduğ'undan tasbihcn l~ o,. rarnamcn!n bugUn 'T'lllycte tebl~ 
lunur. rn2.rnı - - ""'1il~rıaaL.hokltuım~ı." -

' 

35000 t u Fra sız z rhlıs 
Janbart isabet aldı 

General Jiro yeni bır 
kuracak Fransız ordusu 

En şiddetli muka
vemet Kazablanka

da oluyor 
-

11 ıraı Darla.. 
esirmclt? 

Londra: 10 (A. :U, - ŞinuıH Af. ri Aıner.iknlılal""1arafındau i~nl e- V~ing'"...on, 10 (A.A.) - A!'!'l. 
rikııda iş"nl hnrcketıerl ~n-•,.uc d"-ı"sU kanm ıı..-. sahill · ..... '· o .. = .. UJu , r. ,.,...ti cnne c;;utı:ı-:-ıı.'lll!! 

de•:am etmektedir. Du sabahld vaziyeti tahlil eden olan Amerikan kuwctlcrinin ku· 
Müttefık Jrnv\·cller evvelce secilen Vişl haherlcr ajansı, Cezayir eya- mandaru general Patten. Kasab -

bütün noktalarda karaya çıkar.1- leli müdafaasının. bilhassa Oran laııka bölgecinde en eiıldetli mu.. 
mı~lardır. Bu cıknnna deniz: kuv- ve Philippe\•ille dola}iıırmda Bil· ka\•omete maruz ikalmrş oldu~'Unu 
vellerlnin top ateşi ile hlmayo edil- gide güçleştiğini lıl.ldlrmişllr. söylemektedir. 
miştir. Deniz kuvvetlerimiz Fran· Fas't.ı:ı, Mogndor, Agadir, Fedh:ı- Fransız generali Juin'in ırene 
sız deniz kuvvetleri tarafından mu- la ve Safi'ye çıkarma barekellcri ral Cahrles W. Ryder ile teslim 
kabele görünce mukabil tedbirler devıım etmişllr. §artlırım milza.kcııe etmic olan 
alınmıştır. ORANDA VAZIYET KARIŞIK Amiral Darlana refakat etmekte 

Londra: 10 :<A. A.), - Darülbey. Yişi: ıo (A. A.), _ Orandan alı· olduğu Cezayirde iee mukavemet 
za şehri ciddi bir suretle tehli'.cr nan haberler, vauyclin bw-ada pek çok çabuk kırılm.Ş:.ı:r, 
ye girmiştir, Bu şehir nçıklarında !knn~k olduğuna bildi rmektedir. Amerikalılar, Oranda b'Jlun.mak 
dol:ı~an, Fransrzlann 35.000 tonluk Fnsta ise, ı-·ransız km·,·e!lcri kn. tadırJar. Şeh."in batı krsmında mu
Jnn Bart zırhlısı tanı bir. isabet al· raya b:ısan Amerikan kqvvcllerlne kavemet devam etmektedir .. Ame
mıştır. karşı lkoyrnak1adırlıır. Halle, bom- r.ikalII.ar, 2000 esir alnuşlo:ıroır. U. 

Mogııdor vo Agn<lir'de lt"arııyo. ns- bardımanlara rağmen soAukkanlılı- mumi karargfUılal'daki mUtaela., 
k~r çıkarılmıştır. · Aını mırhafaza eılnelı.tedfr. mukavemetin uzun mUddet de 
CEZA YlRDEKt MÜTTEFİK GEMİ- rr vam. etm.iyeoeği mt-rkeziDclooir. -

LERE TAARRUZ EDİLD! unustn da yaziyet sııldndir. l . . . Ynşi.ngtondnn alınan bir nssociıı- ngılızlcrle Amerikalılaıın Ami 
Londra: 10 (A. AJ; - Alınan pi- lcd press haberine eörc reis nuz. ral Cunninghaınm idaresi n1tıncln 

ke uçakları .dün Cezayirdckl ınüt- velt, Tunus valisine bir mektup ki den~ harck~Ieri. dcva."ll. ct
tefik nnktiyc semilcrfoe taarruz göndererek yakında toprnklarından mektıe<l:r. Amreıkan kıtnlnrı evve 
etmişlerdir. ,. seçeceğini blldirnniştir. ~ ~n.saı>~n~amn c.enucunda S::ı. 

C~zayir sn~i~lcrl nçıklaıında A'· .Vi ~ i: 10 '(A. A.~; _Havas-Of! a- f:yı :e ·~·de Fedclay1 tle gc-
merıkan, !ngılız, Alnmn Ye 1taı.~ Jansı Oran yakininde mü r .1 ı;ırmışlerdir. Fransızların deniz, 
yan uçaklıın ar~ınöa pek oetin.bi;' pışm~lann jlcvnm etme'kt; c:;d~:: hnV& ~~ sa.hj! ~Jjkleri mubı.ve-
lıaYa muharebesı olmuştur. nu bildirmekted ir A ik 1 1 met göstcr:ı:nıştir. Fransız tayya.. 

C • · 10 '(A ) D • mer n 1 arın ııccilcli yerd bul A · .1!7.ayır. , . A. - ün.~ ;şehJr, etrafında çen!>erled llUıi- • e .. unan m{'rıknn 
zayır'e karşt yapılnn hn,·a tıkınları çe dnrla.şmıdctadır ş h . S k kuv:vt'tleıi ilzerıne at.es ııçmt§lıır 
netlcesinue ta'kriben 15 kişi ölrnfış lanı ıbombıırdımn~ e ;;n :ıi: · t" v_e aaker çrlramıakta olan lıir ka_ 
ve 50 kişi öo yaralnQ.mıştır. .. gal ~nrrliştfr Hal~uı.:11 ~~ı . , K Ş· !ddcye menm.ıp ilr.r g~!!'i bo:nbar. 

Londra: 10 '(A A.)' _ Genersl • .. crs c.- ~ nnrı.n etmek teşebbUwnde bulun 

JI 
. _ F · · .. iblr, Fransız kuvvcllerınln elinde muşlardır Bu böJ.g d ..,. 

rıro ransadan Cczayire eelmir bulanhıaktndır ha'\'8. · . • e ~ ~~ 
Ur. Orada şimali Afrika Fransız OT• o-ı d .. • . lkuvvetlennın faalıyetı diı;er 
d h lı k S e en ~onra snhll halarynları, btltiln ihraç noktalannd:ıki faali. 
Fusunu . . azır yaca · tır, Amcrlkn savaşa müdahnle ederek Amcriknn Yetten daha. bllylllctür Bu da ge. 
ra~ .. :z orô~ıs~a sillüi '"e.recckUr. don:ınmasının llmnnn yakla~a!;.ı ncrnl No.~es'iln !her ~e pahnSTna 
Yı~ı: 10 <A:. A.), - ;ışi }ınbcr· /eş~üs etmiş olan iki hfiyiik bir- oluı-a. olsun ,mulmvemet e~~e aı

Jcr aıan.,ınn gore, Fas tn tiıllunnn Jlğını uzakl:ı5malla icbar etmişler· metm.i.ş olduğunu göstermdtte1' 
Port I.yantey_ ve l\fehdiJıe şehirle- dir. ı. < Hareket Usl:eTi uçak ge-milerind~· 

General Veygand 
Cezayire döndü 

rraa11z kuvve lerl· 
nln 11umandas1 ı 

eıo aıac 

Pariste bir 
miting yapıldı 

8 
a ııaıı 
stendi 

olan Amerikan pike uço.klan faa. 
liyete geçnıek emrini aımı.,lıı.ro,r. 
Fakat cld~ cılilen neticeler l:enflz 
mıılüm d~ldir 

Dulltte'in ku~andası altındaki ın_ 
glliz uçaklarmın bütUn hUeum hare 
ketlerlnde pek bUyük hlmıclerl vardır: 

lllltte!ikle.rin §imall A!rikada.ki U.. 
mum.ı kar~g&.hlarından öğl'cnildlği -
ne göre, general Petenin teklif ctm1;j 
olduğu mU tareke p.rtlarmm Franmz 
2ar tarafından reddedilmesinden 80?1 " 

Ta Kazablıuıkada muha.eamat yeni : 
den ba~l:ı.mıştır. Genarnı Patten, 
FranSIZ!ara ültimatom vermek Uzere 

yapılnı ıştır. 

Merkez kesJminde 31 kaunat · 
gal edUmlşUr. 

FinlAndiya körfesinln blr Juıe 
noktasınn çıknrmıı hnrekeU yap 
Ruslar her ikisinde de muıraffald. 
yetsizliklerc uğramışlardır. 

Londra: 10 (A. A.) _ StaJlnc
radda Alman hücumlan gevşcmi~ 
Ur. Ra&asyada Ruslar .tllDTz.ilc.rful 
snAlrı'llca tutuyorlıır 

Kar yağın ctadır." &r 
tutmuştur, 

• Mo kova rndy0;5u. 
Almnıı hücumlarının 
Aiinü bildi rmektediır. 

Sta~tııgrad 

Püskürtfildü~ 

Amerikadaki •elirimiz 
Sovyef .el a:rethaneaind eki. 
· resmikalnılde brıluıvlu • 

Vaefngtoa, 10 (A.A.) _ '.l'Clrk!ye 
bllyük elçisi llo ref}kası 90 bOttın 
sefaret erkAıu, Rus .lnlula.bmm 25 
lnc.ı YJld6ntiınU mllnasebetne Sovyet 
ısc!arhet.hanes.lnde yapılıın k,;.bul ros 
mi.nde ha.ar bulunmu,ıardır. ~ 

Helainkide Fransız 
bombarclımandan 

oldu 

elareti. 
harap 

Stokholm., 10 (A.A.) - ii'.el::in 
ki IC'hrinin bombadımam esna. 
sında. Fransız sefa.ret bürolnnnda 
~~ gelen hasar çok l:'henımiyct 
lıdır. Yalnız binadaki kasn muka 
vcmet edcl>ilmi§t.ir. Binn ~llaıuL 
maz bir haldedir .. 

Amerikanın doat mUletlere 
gönderdiği gıda maddeleri 

yekfinu 
Vaoıngton, ıo (A..A.) - zırnat 

nazırlığı, 19'2 eylWU içinde dost mıı. 
letıerc 552 mj1yan dolnr kıymet,ınd& 
&'lda maddcıert göııderlJ.mi§ olduğunu 
bildirmektedir. Bu mj.ktar, ayn! ııo .:, 
nenin ağustos ayı u.rtmda dot mil -
lctlere gönderllmit olan gıda madde: 
lerl luymcUnden yUzdo 40 :fazladır • 

karaya çıkmı,tı. Fran:m:ıarm reel -' 
dinden eonra general Beyu; bayrııgıı; 
hlmııycaj altmda ~emlYc döm:n~, 

!Bımdıı.n soma muhe.aamat tekrae 
§iddetle OO§lamıttu'. Knzanblankac!~ 
vaziyet ırnübhemdir. Fakat; luırekAtnıJ 
beklenildiğinden dah& Syi bir suret to 
i.nkl§a! etmekte olduğu aöylcruncktc. 
dlr. 

Va§lngtondaki "makaı:oot~Bt~ il 
Vi§inhı .ııullı mtwı.ke~riude bulun=
makta olduğuna dıılr olan hat>cr halt" 
km.da. mlltalea. ıbeyarundan tmtma e 
mekto olduk.lan g1bl mnfra1 Darlıııı 
ne general .Jutt.ı .A3xıerfluüılara ~ 
dO~ oldUklan ti&berl bak~ d4 
bfrac1 ~J.ememektedlrler. 

V.işi, ıo (A.A.) - .Hesn:en bil. 
dirildiğine göre general Vevgand, 
Chatel Guyondan Cezayire uçakla 
~tmiştir. Veygnndın ~ans!1 kuv_ 
vetlerinin kumadanlıgın, denıhte 
~dc::eği z'.:lnnedilmektedir. 

Londra, 10 (Radyo) - Doriot' 
:un kurduğu Fraru:u: halli partisi 
l 1ariste ibir miting tertip etmiştir. 
Du mitingde Dor.lot Fraıısanın tn 
Ciltcre ile A1lll!'rikaya ilfınıharP 
et.ınesini, V~i hükfimetinın mfh. . 
ver devlet~eriyle lıir yar~ını an. 
la!;7na.9ı imzalamasmı ve Fransa
nm a.nUkomintcrn paktıa ilt:!ıak 
etmesini istemiştir. 

Sekizi el ortl 
in sababkt 
toplantılar 

(B.'\Ş tarafı 1 inci !layfıu1R) 
tarı"h yt1prnklarmdan o1drn. 1.ımit· 
ı.iz r;ünlerde Umit izlih4ere me~'a 
le oldun ve yUce bir mi11P.ti, esa... 
ret('n ~"'llrtardrn. Bunun iı;in Jın_ 
trran, mill<'t Jrn.lbiode Yll§"11akta. 
dır ve ebedlyyen ya~ncaktrr. 

Profe ör Mi'rn Kemalden !!Onnt 

Bayan Meliha Avni, Atatiii'kfin ö 
hirnüniln akı.binde Reisieüroburln. 
/{a ~ilen Eiiytık Milli Şefimir. ve 
Onun sil.'.Lh ,.c idcnl arkodn51 ts 
met !nönünün mi1tete lıeypl!Jı~ • 
rnelcrini okumuştur. 

Bıındım onra buradal•i •htif:ı· 
le sen verilerelt hep birlih:•e ~rny 
burnunu ~idilmi'I: ''e Ebedi ı\t;ıtiir 
hün buradııl•i he)kcllerine ~cloıılc 
ler lmnmu.cıtur. 

Diğer IIıı.lkevlerindeki törenler. 
elen haşl.-u. hu snbah <lolmzo be 
g~e İstımbul tlniversit~inde de 
mera.sim yap1lmı~TI". t1ni\•crsite 
dclii ihtifııJ, merlırz bina mdaI{ 
!ıolde rettö:iin ,·eciz hit1ıbe i ile 
baslnmıs \"o be dnkik:ılık i'htiram 
.t.Ukıltundan onra söylcvfor ve· 
rilmiştir. Bundıuı onrn l\lilli ~e. 
fin miilete b~yımruııuJceri rıkn~ • 
nıu~ ve hep birli'kte Gi\!Jınne rınr· 
kma gidi1crek S:ırny Burnnnd j 
AtntUrk bcylıcline çelenk .l.ı.onmu,_ 
J.»ı> -

Bu miting mU~seretiyle b:ızt 
ııil~yi§lcr yapıl::nıı.ı ve halk ile 
polis ar:ısrnda çarpı§malar olnıu§-
tur. ~ 

• 1 

Amerika 
Fra sız se iri e dSD 
pasap r ana verdi 
Vi.~ington, 10 (A.A.) - .Ame. 

~~t~ hazin: nıız.t.."1 Morgantav dUn 
\ ış,ı Fransa.sının dü~manln tica.ıet 
ve münakalatı meneden niznmna.. 
mel<: r e müteallik h~ atta• düe
man toprağı okrnk taenif edilme. 
sıni emretmiştir. 

• - Vaşingt.>.:ı, 10 (A.A.) - Dlln 
cgleden son .. a Pransız sefirine pn.. 
saportu verilmiştir. Böyle-lik!e Vi 
§i hükfımetiyle BirJe;:ik AT-erik~ 
arasındaki resm! münaı:ıcbetler ke
silmiş bulunmaktadır .. 

Kanada Fran•a ile 
nünasebetlerini kesti 

Londre., ıo (A.A.) - Knna<Lı 
Fransa ile mUnasebatını k~iş • 
tir. Amerikan .51l'.'nnl:ınnd:ı buıu
nan Frnnsız gemileri ~ez:ırct al
tın~ .a.l.tD.ıxq~tll'-

··ad ıer 
Londa •• 10 (A .. A.r - Sekiziocl 

ordu takip harekeUerine de\•nm .:t · 
mektedir. 

kullanılın k bu hal ahnıştır. Genj' 
mikyasta harek!ıt bö~·Jeliklo olamı· 
yncaktır. 

\"işi: 10 .<A. A.)' - Mısır ccp"•c
sinde yağan yal;murlar şimdi d'n· 
rni.ştir .. l'ılontgomery'nin k,uvvetleri, 
yalnız sat.il :yolunu kulJanmak me::
buriyctindedlrler. Çöl patikaları 

Sekizinci ordu Sldf Bıımıni'nln 
doğı.?sunda Rommel kun•etlerlntn 
gerilerine tanrruz etmiş fakat bu 
Crutmıı: tamamiylo alı:ameU': uğrntıl
mıştır. 

lıtanbul Defterdarlığından: 
Dosya No:N'. Cinsi 

52175~ 

51217/1114/ .. '7 

51169/172 

41217/UH/48 

51122/3f 

"""1cuı..m SUtlücc mı:ı.:ıcr.m::mııln taşıçı 
Aı·lf sokağında eak1 27 yenı 29 kapı No. ıı 
ı sıs,20 m< tre murabb:U arsa 
?ıSecidiYcltöyUndc 8 pafta 18 o.da, 4 par. 

scl No. lı 6030 metre mµrabbaı arsa 
Çat'§ı mabal!eslnln C vahjr bedestanı 
birind oda sokıığmda e.skl ve ycnl 8 ka. 
pı sayılı ab~p dolap ııalıMı (2.215) 
MN:idlyeMyllnde S pattıı, JS ada, ti par. 
sel N. v 3M2 metre mu..abbaı arsa 
Cıntn<SnUndc Dayahatun maha.lk:ş!nln 
bllyük y-OI1ihan ikinci katt& eski ve 

3 

lS.09 136 

l521 us 

yeni ll kapı a:ıyıll k ir oda eaban (24.50) 1350 ıot 
Gl217/llH/M Mecldlyeköyünde 'pafta, 2 adıı., ıs par 

ael No. ıı ııso metro murabbaı arsa • 17'i 8 
Yukarda ya:ılı gayrimenkuller, 11,ll.9'2 çtır§Alllt. gflna ••t 

r 1ll ern!.tk mildUrlllğtlnd ımOtqektll ~ &J'ft &Jn e(lk 

.. ile atrtac:lkt.ır. İateklil"rbl m:a~1rımtıııft n1!fa9 •'I q l 
cllzdanlarfle b:rljllte !balo eıı.at]ndo koml8yoııa ve !n.zla jzıı.ha 1 ın' 
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Atatürk 'ün 
Havaıı 

c 
Atatürk llk rahauıı.lıklarmdan aonra 
A.a.karada ÇUbukbamJma yaptıklan 

bir gezintide 

kaklarda zabitler sıörüyorilınn. B ·ı 
del'eceye vasıl olmak için takı..ı 

edihne~i Jftzım(felen yolun, u.kert 
rüştiyesine girmk olduAunu anlı

yordum. O <;ırada annem SelAnil!e 
gelmişti. A4'ker1 rüşti}~ine gör
mek isterliiUmi söyledim. Valide 
nsk.:-rlikten mütehaşl idi. Ao;Jiler o:
mama şiddetle mfimanent ecfiyordu. 
Kabul imtihanı 1amanı ona 5ezdir
meden kendi kendime ukert rüş

tiyesine giderek imtihan verdim. 
Böylece valirleye ka~ı bir emriva
ki ihdas edilmiş olrlu." 

Muo:tafa Kemal bu mektepte ke~ 
kin 1ekA<;ı ve yük~ kabiliyetiyle 
derhal kendini gösteriyor. Bilha"n 
riyaziyede cok Qstündür. Bu, hoee
larmın dikl<1\11ni celherliyor. O b
dar ki, hocalan. Ona bir talebe b;_ 
bi de#il, yetişmiş bfr adam, kendi
lerinin bir arkaciaşı Rİbi baluyorl.ır. 
R_iyaziye<'le az zamanda hocasından 
ziyade maltlmat !ahibi oluyor, der.! 
lerln üstünd• meselelerle u~raşı
yor. 

ınTSAFA KE.'ılAT~ ADTh"IN 

!IENŞEEt 

Riyazıye hocasının lsmı Musta
fa'dır. Bu hoca bir gün kllçfik Mus
tafa'ya diyor ki: ''O~lwn, senin de 
ismin Mustafa, benim de .. bu böy;e 
olmıyacak. Arada bir fark bulun
malı, bundan sonra senin adıı 
:'\lustafa Kemal olsun " 

ı,ıe bütiln dünyan;n daim:ı sev
gi ve saygı ile andıitı Atatürk'C.n 
i!Jc büyük adı bir sınıfta zekAyı ın
Jar bir boca11ın ruhundan böylece 
do~yor. 

Mustafa Kıemal riyazi~ dera~e
rinde hocanın bulunmadıfı il· 

manlarda onun yerine diifer sınıf
lara hocalık ediyor. 

tDADt TAHSİLİ 

Tii.rklye Cümhuriyetinin kurucu
su Atırtürk, 1880 e SelAnikle do~
mu.5tur. Babası • .\11 Rıza Efendidir. 
All Rıza Efendi önceleri Rüsunızt 
memuru idi. Sonra memurlukt:ın 
ayrıldı. Se!Anik'te kereste trıccJr- Dört .enellk rftJtlye tahsilini mıt
IıRı etti. Ali Rıııı Efendi tene 31- vaffakıyetle bitiren Mu~lafa Kemal, 
dü. Oğlu )iustnfa Kemal küçük yaş- idadi tahsi!fnf yapmak l\zere }la
ta yetım kaldı. ~fustafa Kemııl'i bü- nashr'a gidiyor. Kendi,i diyor ki: 
yük ruhlu bir Türk kadını ohu '~fanutır ukert idadisinde rf-
Zilbeyde Hanım yetiştirdi. yaziye J>4lk kolay 9eldl. Bununl:ı 

me~gul ohnıya devam ettim. Fakat 
l\Iu tafa Kem.al ilk 1ahsilini Se- tran~ızcada geri fdlm. Muallim be 

IAnik'te Şemsi EfenıH mckt~bi de· nimle çok meŞi?ul oluyor, acı ihtar
nen modern mektepte gördii. Co· Iarda bulunuyol"du. Bu ihtarlar be-
cuk!uk ve flk tahsil dene~ine ait · k nım pe (fficüme ırlttl. ilk ~ıla n-
hatıralnrı nı bundan 17 yıl önce manında C-1re aradım. fıci, üç ay 
Vakit ı:ınzeteslnln muhabirine .. u • ı· F .ı ., gız ıce rer,er mektebinin hus:ı~ı 
canlı ifadelerle anlatmışlardı: J sınıfına de a ttf Rö v m e m. ylecf! 
"Çocukluğuma dair Hk hatırlı- k me tep de~lerir.e ni~betıe fazla 

dığını ~y. mektebe gitmek m~- dere<'ede fransııca ö~endim." 
selesine aittir. Bundan dolayı a
namla babam arasında şiddetli bir 
mücarlele vardı. Annem itrıhilerle 
mekte~ başlamamı ve mahalle 
mektebine gitmemi istiyordu. R'1· 
sunıotta memur olan babam, o za
man yeni acılan Seımi Efendin.n 
mektebine devam etmeme ve yeni 
usuı üzere okumomn taraftardı. Ni
hayet bohem ı,ı mahirane bir su
rette halletti; evveld merasimi mu· 
tade ile rnnhalle me'ktebfne başl11-
dırn. Bu suretle annemin gönltl 
yaphnış oldu. Bir kaç gün sonra 
da mahalle mektebinden cıktını. 
Şemsi Efendinin mektebine byde· 
dl idim. 

Az zs:nıan sonra baham Tefat et
ti, Annemle beraber dayımın ne7.
dine yerleştik. Dayım köy hayatı 
gecfriyordu. Ben de bu hayata ka
rıştım. Rana vaıifeler veriy')r, 
ben d~ bunlnn yapıyorcfum. Baş
hcav ezlfe tarla bekçil!ğl idi. Kar
deşimle beraber it>akla tarlasının 
ortasındaki bir kulübede oturd~u
mazu ve kargnlan :ko~akla nlt
raştı~ı:mızı unutamam." 

EDBİYATA KARŞI lLK HEVES 

Gene Mu~tafa Kemal'fn o ıama'l:ı 
kadar edeblyntla pek temuı yoktur. 
Bir gftn Ömer Naci Buna idadhiıı
den l\fana~tır idadisine Mu~tai.ı 
Kernal'in ~ınıfına 11elfyor. Om •r 
Naci daha o yaşta '8frdfr. Musta
fa Kemal'den okuyacak kitap isti· 
:ror. BfitiJn kitaplannı fJÖ!ferlyo". 
Fakat Ömer Naci hfe birini bele" 
ttılyor. Bir alf<ada~ının kihpların
dan hie birini :t>e~enmemest Mus
tafa Kmnal'in gilcüne ~diyor. ı) 
zaman tih- ..,. edebiyat diye bir 
şey oldulfunu e.nlıy0r, Ona çalıJnu
ya başhyor. Bilhusa tlfr pet ea.
zip görfinilyor. Fakat kitabet hoca
sı kendfsfnf şiirle lfii«alden meıı.e
<tlyc-r Ye: ''Bu tanı ~tl«91 ıenf aıı
ker olmaktan uıaldaştınr" (ffyor. 
Bununla nera:ber fl'(lzel J9r.nıat he
vesi trenç Mustafa Kenıal'in nıhu
~ derin izlerini salmıştır. 

HARBfYE MEK'I'EBINE orru, VF. 

tı,K SlYASt FAAUYETt 
Fakat gene anne. uyanıli coeu

#un okuy0p yarmaktan kaldı~nı Mustafıı Kemal ManMtr fCf~I
endi~ ile gl5rm1ye başhyor. Niha- !fnfn ftç yıllık ta'h..~lfnt de muvaffa
yet SclAnfk'te l>ulunan teyzesinin kı}'lel~ tıltirinee, bu bAgt " t:lu:r!fıı 
yanında kalarak mektel)e devam 7.en~fnllm üe fstanti'ura, Hartif:ve 
e6nesine Jrnrar veri11:ror. Bu su- Me'ktebin• lfelfyor. Har!>IJ"e ınek
retıe Mustafa Kemaı SelAnfk mm. tebindeki hayatını gene Ondan dl 1• 

kiye rilştiycı!!lne giriyor, Bu mek- llyelfm: 
~pte gecen ~ kL"'la hayatım At.ı· -
~ şl'Jyle anlatmnktadırı "Bura<fa C:la rlyaıiye mertliı ite

nm edlyorClu. Bir.incf 11nıtta aat, 
ıencUk hayallerine tutuldum. Ders . 
lert ihmal ettim. Senenin nasıl gec. 
li#f nin hlç farkında ol.ma(fım. Atı· 
eak C!ersler bısillnce kitaplara u
nldım. İlcfncf aınıfa fJeçffkten 10n
roa uterlJJı: <!enlerine mera~ aar
'tfırt!nn. Şiir ~ ha~da Jdı . 
at hoctınnın •nettilf memmıfyett 
unutmıyor~hmı. Flbt f(hel '3:vle
me 'H Y811Dli he'fl8lf liaıkt idi. T.e
nefflı wamaıJarmik lıftatief tiHm
leh~ )'ll)IJ'OICfa. Saati eıHmlse alı
~ 'tia Iİılill!' (t8kfta 1en, tia b
k M!b &il IBJBp........ .... 

"Mektepte Ka)mak Hafız ismi'\· 
'dı8 Mr hoca varClı. Bir gün sınıfı
mızaa 'denı -verfrlken tien Cli~er tilr 
ı:ıoeukla kavga ettim. ok gürfil~!l 
Oldu. Hoca beni yak.ala-dı. Coli -döıt
'dft. BOtiln Tflcutimn kan içinde 
'kaldı. BOyllk valde:m 7.aten mei 
feı>fe ~ dteyfrtarih. Beni 
&rha! hıektepfen çıliıırih. Kmn.,ı · 
nım<fa B!nbqı Ka~ Be')' llm!nC!e 
bf:r saf otu~~ O~u ~bre~ 
Bey med r!ft"1yesfne ·devam e(ff "°' ~ mi!ı!Eteıp effift!ıeltt ltyiyoN!u. 
~ 8'5fıdü'k(:e ~ ~ ~ flb11e "'" .... ...-..•. ~ ...... 

.. 
........ - ........................ .....:;....;illı..ı"--..::..~1'.. ... . +.±l -....... ........ 

Ebedi Şefle MiW Şe.r baı,ba§a 

ye müsabaka ve mfinakaşalar 
tip ediyorduk. 

ter- mezliite F?el-01. Ancak dersten ba"'· I t('f1"kjl hıirekctıerjne iştirak ediyor 
ka $eylerle i'51ig.ı1 vesile~iylc t~vri- Bu vazifede bulunuş ona bir yandan 

HOJrbiye senelerinde siya~t fi 
kirleri baş gö.~erdi. Vaziyet hak
kında henüz nafiz bir nazar hu.l 
edemiyorduk. Sultan Hamit devn 
idi. Kemal Beyin kitaplannı ok•ı

yorduk. aihat şu idi. Ek<ıerl~tle an
cak ko~uşta yattıktan sonra alm
mak imkAnını buluyorduk. Bu ~ı
bi vatanperverane eserleri okuyan
lara Jta~ı takibat yapılma~ı. lş~n 

içinde bir berbatlık bulundu~unu 
fluas ediyordu; fakat bu!Jfın mahı
yetf gözlerimiz öniınde tamamiyı,. 

tebellür etmiyordu." 
EllK.ANIHARBlYE MEKTEBİNE 

GEÇfşt 
Oç senelik Harbiye mektebi tah· 

silini de muvaffakıyetle bitiren 
Mustafa Kemal mfilAıiml sAnl oh 
rak ErkAnıharp mektebine geciyo-. 
Hatıralannda kendisi der ki: 

"ErkAnıharp ııınıfiarına 11eçtlk. 
Mutat otan derslere iyi çahşıyor
dın. Bunların fevkındıe olar.ık 
bende ve bazı arkadqlarda yeni 
fikirler peydah oldu. Memleketin 
idaresinde ve aiyaseti-nde fenalıt~
lar oldu~unu keşfetmiye başladık. 
Binlerce kişiden ibaret olan Har · 
biye tallebesine bu keşfimizi anlat
mak hevesine dilştlllc. Mektep tate
besı arasında okumak üzere mek
tepte el yaıuiyle bir gazete tes~~ 

etetik. Sınıf dahilinde ufak teJid
lAtırnız vardı. Ben heyeti idareye 
dahildim. Gaııeiıenni yazılarını ek
seryieUe ben yazıyordum. O sa
man mekAtlp müfettişi bmall P.ı.
şa ~~ rdı. Bu harekltımızı keşfeı
miş. akip ettiriyonnu,_ Mektebin 
müdürü Riıa Paşa fmıfnde bir z.ıt
tı. Bu zat padi,ah nezdinde lmıa!I 
Paşa tarafından tehtit edllmiJ, 
"Mekteptıe böyle talebe nr. Y-ı 

farkında obnuyor, ya mfi,amaha C· 

diyor." denilmiş. Rtza Paşa mevki· 
ini muhafaza fcin iıtkAr etmiş. Bır 
glln gazetenn fcap eden yazılanr

dan birini yumakla meşguldUk. 

Baytar deMhanc"rfnden birine 
girmiş, knpıyı kapamıştık. Kapı 
arka,ında birkac nöbetçi duruyor
du. RJza Pqa'y.ı haber nrmlşler. 
Sınırı ba,tı. Yaıılar ma,a fi,111n(e 
ve ön tarana duruyordu. Görml'-

fiınızi emretti. Çıkarken: 
lzinsizle iktifa olunabilir.'' de<lı, 

Sonra hic bir ceza tatbikine liirnııı 
olma<lı~tını söylemiş, Böyle hıırel. ı· : 

etme~inde, kendine atfedilen ku
suru meyciana çıkar:m:ımak RtıYr'! 

tinin dahli olmakla beraber hü~nn
nıyeti de inkAr edilemezdi." 

Devrin Abdülhamit \stbdadıntn en 
koyu yıllarma tesadüf etttti dU§ll. 
nUlecek olursa, ııerde a&v&fl&ra atı 

laca.k JM)alin da.ha o zaman naaıı bir 
uyanıklıkl& çall§tıfmı yukardakl 111._ 

tırlar çok güzel belirtmektedir. Mek. 
tepte her dUIUndllğ'UnU açıkça ve 
korkwıu.zca aöyliyen, Sultan Hamı. 

din tdareaınf ıert blr dille tenkld e_ 
den :Mustafa Kemal, eğe" anla.yqmııı 
keakJnllği, görtlfünün eamjmtllft jle 
keııdfalni bUtUn arkada§larma aev • 
dirmemlf oıaaydı, da.ha tahıl.linl bi • 
ttnneden öne. o devrin terhlp ve im. 
lı.a .liyuetlne kurban &1decefi mu • 
hak kaktı. 

lılwıt&t& Kemal Harp Akadem,islnl 
11 Udncikt.ıum 1903 t• bitirdi. Bir 
m11ddet sonra tevkif edilerek Yıldıza 
götUrüldll, ft 'tıtrka.ç ay mahpua kal. 
dıktan sonra Rıza. P8f&DlD dellle.tile 
kurtuldu. 

~ stmttLttro• 
l't 

Bir~ rb 900!'& lıluetafa Kemal 
ve arkac!atlarmı erk\nıharb!ye ciai • 
resine ~rıyorla.r. Kura fie Edirne 
ve Sellnife, yani o samanllt lktncl 
ve 11çUıı.eü ordu!au. g&ıderjleceklerlnl 
fakat a.ralarmda anlll§llaraa kuraya 
111,ıum nlmrya.catn:u 16y1Uyorlar. 
Mwıtata Kemal a.rkad&flanna if&rot 
ediyor. Ufak bir anıaıma netleeıl.nde 
ikinct ve üçüncü ordulara gidecekleri 
ayırıyorlar. Bu hareket t&l'SI ~e~ 

erk&nıharplerin aralarında teıklll.~ 

bulunduğuna delil addediliyor ve Muı 
tala Kemal SuriYeye sUrUIUyor; Şam. 
da bir aüvart ıkrtaeıa.n ata.j yapmap 
memur edillyor. Fakat 'Muatata Ke_ 
mal yalnı:ıı Şam.da kalmıyor. Vazıt · 
alarak Surlyerıin hemen her taratmı: 
doıatıyor. O sıralarda Havran ve Ku.. 
neytra civarında dUrzUlerle bir ta • 
lam meııeleler cıkıyor. OOrztıler tıze. 
rjne kıtalar gönderUiyor. MuatattA 
Kemal de onlarla beraber ırtdtyor ve 

ölom· 
Bitmem J&llllllS, totıe1d ldoranımız ölmes 
tn.nlar öltır, bir koca tArlJı o1&n ölmes! 

Dlnmn .,.amnn, kOJ*' IDJ&ınet bile toııda. 
lılabeeıde bir önder bulacak Tlll'k ıeae onda r 

Göt•~ ha J'Unlun tttt.e dardukoa oeaklar 
l:k•Dmlyecektlr OD& kan afbyacaklarl 

En lnltl nebUer bile etabı ona 11Pta 
Yanam ona c!Unya ytl:reflndea kan •lap ta , 

Bir daldı ..wnu. ytkıe ~ 4aba yttk.aek 
Yetme& bls o imanla. UU'lart!a övtı.naek. 

8olmM o benls, yok, o •lnetar ıe" m&vt 
L&J!k ona toı.&k bfı; IWılarla mttMvtl 

~tmn bir M1nn arkaJ& Ttlrktlm ! dlyecek Jt'!\0 
Yoldor onu tnkAr edecek". ftn& ne ıtreınot 

(>ltaamlyeeek ıöklere ytlkselttftf tllktt 
A.luette bulur öhe de ard.mda bu mUlktl! 

TtlrkUm diyen artık bir ald8tfr o gUneıten 
1'1erde ya.nan kutaa.ı alev hep o ateıten 

S.tmu o SUnet nQ.runu toprak bile çala& 
Gençlllt ATA'nın yoletmıdur bir kiıt !talaa! 

:Ant tetik evet gf tmef e gösterdiği izden 
Her &11n tuaca.ktır BUyük önder elimizdenl 

Yolr oeclakl n6.r itte lıe.km ayda, ıtınette 
Oll hfll Jda lllfclırdl o .. 1tb yılı f:l*el 

kılerclelrl t1UIO beyb1t ıök ~atl&aa bölmem 
hMDlar lllr, bir koea t&ı1h olan ölmez! 

o zamanki mülkiye idart>sln jn ne ka. 
dar kotu olduğunu; b!r yandan dn o, . 
dunun talim ve terbiyesindeki eksik. 
fiği gösteriyor. Onun jçln denebi! lr 
ki, Suriye kıt.ası genç erk(lntharbln 
zek!sına gen!J blr dl\şUnce kaynağı 

olmuştur. O genişlik lçJnde onun ser. 
best d\1§1.lncelerl bUyUk tasavvur ce 
velAnlarma meydan bulabjlmİı.ıti:
Mustata Kemal, etrafmdıtkj)ere hllr 
rjyet ve adalet sevglı!1nl, babızlığa 

istibdada, kötü lda~ye karıı kovmak 
coııkunluğunu qılıyordu. 

VATA:'.'l ve HÜRRiYET 

CElttYETtNtN KURULUl)U 

Mustafa Kemal dUrzü~ere kargı 

yapılan harekAtta dcirt ay bulunduk... 
tan aonra Şama dôniiyor. Bu hareko.t 
eana.sında kita&ta kumanda. eden L1lt. 
ti bey l.sminde bir zatia ahbab oluyor 
Bu zat lıluatata Kemali Şamda tUc . 
e&r Mustafa diye maruf birisiyle ta. 
IU§tırıyor. Tüccar Mu.stara Tıbbiye 
mektebinin aon aınLflarmda iken ıtiya 
ııetıe i§tıgalinden dolayı Uç sene kale 
bentllğe mahk1lm olmuş, •onra Şam~ 
~!mi§ ticarete ba.şlamıo- Mustafa Ke 
mal bu tUccar doktorla arkarlB§ltğı 
ilerletjyor ve aradan bir müddet geç 
tikte sonra 1908 yılının birinci teo • 
rtnıilde b!r gece ""ılusta!a Kemal ve 
diğer dllrt arkadatı tüccar Mustafa 
nm evinde toplanarak, ıonraları meı.ı. 
rutıyetin iatihsalinde mUhim Amil ol 
?nUf olan Vatan ve Hürriyet cemlye: 
tini kuruyorlar. Bu cemiyet gizli ça. 
11§8.caktır. Cemiyeti genişletmek için 
dU§UnWen tedbirler arasında Mustafa 
Kemalin muhtelit askeri ııınınara ııtaj 
yapmak bahaneııile Beyruta, Yatayıl 
ve KuduUse gttmeııl de vardı. 

Bundan sonra Mustafa Kemal teı. 
kil.Atını yapmı~tır. Fuat bu ıoı Su. 
rlyede arzu ettiği gibi yapamıyaca • 
fmı dü§Unerek, tekrar Makedonyayıı 
geçiyor. Orada bir çok ha mlyetlf ar 
kadaşlar buluyor ve konuouyor. v~ 
Hürriyet cemiyetinin bir 'ıubeslnj 
burada tesis ediyor. 

Tekrar Sutjyeye dönen ve orada Qç 
sene kadar kalan Atatürk 19-07 yılı 
eylUIUnde UçUncU orduya nakledlllyor 
ve Manaatlt"a tayin olunuyor. Fakat 
gUı.eı bir teeadune SeJAnlkte alıko 
nuluyor. • 

Mustafa Kemal bu defa SelA.nlğe 
geldiği zaman Vatan ve Hürriyet ee. 
mlyetı İttihat ve Terakki eemlyetl 
adau almI§trr. Pek az zaman sonra 
Me§rutjyet l!A.n olundu. 

Bu devreler zarfm:ia Mustafa Ke 
1ll.alfn hareketleri tetkik olununca gö_ 
rlllllyor ki kendisi memll'kettP hU • 
YUk ve radikal bir değl§•klit'ln JU 
zumuna kanidir. Fakat onun ıörUo . 
lert İttihat ve Terakki cf'mlyPtjndekl 
bazı §f'nerin dU;ıllncelerlne uygun gel • memektedir. O zaman zihnfyetı genç 
jnkıl!pçınm sözlerindeki derin haki. 
kati idrake müsait değjld!r. 

~ İcabında vatan için bir tek 
fenl gibi yekpare azim ve karar 
i1e çalışmasını bilen bir millet 
elbette büyük bir millet \·e t']bet. 
te büyük i~til•bale milstahak \·e 
namzed olan hir millettir. 

~ Nısfet \ 'C merhnmet niyaz 
etmek!~ mi:let ve devletin şeref 
vo istikla.li tf'lllin edilemez. Nıa 
fet ve mel'lıamet dilenmek ıribi 
bir pren!iiip yoktur. Tdrk milleti, 
Türkiyenin müstskbel çocuklan, 
bunu bir s.n hatırdan c:ıknnna.. 

malıdır. 
,,. Ordmnuz, Türk birli~bin, 

Türk kudret ve kabih'Yetinin, 
Türk vatan!M!verliğinin çelikltş
mi' bir ifadesidir. 

ıt. Tü11derin vatnn ı;evgisi ile 
dolu olan göğihl~ri, mel'un ihti
raslara karşı da.ima demirden 
Mr dtn'B!' ~ibi yttbelecektir. 

• Bugttn bihakkın iftihar ele· 
bi~iimiz bütlln muvaffakıyetin 
sırrı, yeni Türkiye devletinin 
btlnvamnda~ 

Alatiirk'iin 

ölmez sözleri 
~· Türkiye Cılnıhuriyetinio e. 

rişt.ği mU\ aııakıyeti, Türk ıud. 
Jet~uin \ 'e onun değerli l)r<lu:ıu . 
nuıı bir Ye ber11ber ol.ırnl• azim. 
ldirane yurunıeı.iııe burı,:Iu~ U7, 

Çt!ı.ku Türk milleti milli Jıırlik 
\·e berabeı·ı.k1e güçliıkler&· yen
m~·,jni bılir. 

:f. !ılil:i Biri:~. dııygu .. unu ınu
tem:ıtliyeıı ,.e her türhi \'Dsıta \C 

tedhırlerle beo,;liyerek inliışa' et 
tirnıek milli iil!.iımıızdiir. 

:ı: Bütiin dünynııın ıniıletlerini 
tanımn , .e bu muarefem harp ~ 
h:frırıııd:ı o.muştur, ateş alt·nda 
olnıu~tur, ölünı kar;;ı<;ınd:ı ol·uu~
tur, yemin ile tenıin ederı'ln ki. 
b;~m nı!lletinı izin l..ri\' 11i nıaııc· 
'iye i blit•in mı;Ietlcrin ku\\'e; 
mmıe\ İyes:nin pek sok fC\'l>İnıfe 
dil' 

:t- Bir iı''ian t>elki kendi nrzu
<1iyle hiirr:) eti 'iahsiyesini barla· 
raf e tınf.':;. ist~r. ı~:ıkat bu lcseb 
biio.; koca bir milletin hıt~ uı ına w 
hürriyet:ne ir::sı 1nrar cyliycte'k 
'ie, mıınzzrun ,.:? pü~~ref bir hıı· 

yatı millet bu ~;hıleu c;f.necek \'e 
mnhvolacaksa bu tesehhiı" hıçhi·r 
nl{!t ınesrü ,.e ş:ıyıı11r k.ıbul oll\· 
maz. 

:t- Bir millet.bir memleket iı,:in 
necat, e•amet "" mU\nffaklyet 
icıtiyorsak bunu yalnı:t bir ahıs
tan hiçlıir \'akit talep etm~mP 

ay iz. 
~ Bilelim ki vasıl oJt..luğumu:t 

mU\ uffakıl et, wı1letin ku\\ etle
rini birlel)ttnnesinden \e te<;.rı'iı.i 
faaliyet etme..,im.len ıleri gelmı,.
ti'r. Eğer a~'llı mu,·uffakı,·dleri 
atide de ka.z:ınmak i!-itiyorı;al.: ay. 
nı es:ı.ı;a htinad edelim \'e aynı 
suretle •ürüyelim !, 

~· Bilelim ki milli benliğini bil· 
miyeıı nıj)letler b:ı§ka mıHetlerin 
şikiirıdır. 

v. Bütiin maddi , ·e mane\i var. 
lığını \'atan mlitJafa3ı;ınn ha rct
mekte teenni ve mii amaha go!I· 
teren mılletler, harp n muhare
bel·i cidden ~nze nlmııı ve ha a• 
rabileceklerine kani olmu5 adt1e 
di!emezler. 

I{. Bence, bir millette 'erefı'n, 
haysiyetin, naınu<ıun ,.e insanlı • 
ğm , ·ucot ve beka bulabilmesi 
mutlaka o milletin hürriyet ve 
istildali'ne c;ahip olmasiyle kaim
dir. 

~ Ba kadar feilnkiirlıklarnı 
semeresini eli.."Dİ7.den knçırma
mak Ye ge('en mncıibet ve felalu;t. 
terin bir daha avdetini ~ayr~ 
miimkün kıla<":tk teıiabiri almak, 
bizim foin her güniin dllşlincesi 
olmalıdır! • 

:t- Ciimhoriyeb"'nıizin mesnecti 
Tiirk dmin'itdll', Ru <"imianm 
efrndı ne kadar Türk hRr l ile 
meşbu olur"a o climiaya istinad 
eden Cüınhuri:yct de o k,ıdıır kuv
vetli olur. 
~ Çok lll'Y nıeqno olur, fakat 

me,·suk olmaz? 
:t- Çok milletlerin haliis ve hi· 

li mü<"adelesinde meşhur olduk
ları görülmüştür; faluıt bu te
hen"ilr Türk milletinin şuurlu 
teheV\'iınine henzemez. 

4 Ecnebi bir devletin himaye 
ve '!ah~tini kabul etmek insan. 
tık eYsafından mahrumiyeti, aciz 
ve mes'keneti itinıfılan ba,ka bir 
~y d~~ildir. 

~ En ba,ta \"lltan miillııfaası 

olmal' Uzere, mahsu1lerimiz1 kıy. 
ml'tleııdinı.ck \'e en lm.1a yoldan 
en ileri ve refahlı Türkiye ideali
n~ olnşabilmek: bu bir zaruret 
tir. 

~ Felaket ba'a ıtelmeder. pv. 
vel, onun esbabı mania ve nıiiila. 
fnao;ım düsi\nmek lbınıdır. Gel. 
di'l<ten sonra tecllüınün fayda!\t 
yoktur. 
• ~ Halihı :çin, i<&:tiklAI iı,:in evvPI 
,.'" ahır ıillşmanla bUtün melendi· 
vetimizle vonışmak onu moglüp 
ctml"kh•n ha~a karar ve tare 
,·ok•ur ve o!ıtll'a7. ! 

1f. Her türlll mm·affaktyetin. 
htr ne\'İ kuvvetin, 1mı1ret;n men 
hın hftkikiqj milfotin kerıcti"İ ot
<ln~ınf\ kıı.nııatim tamdır. 

~ lliirriveti• ~ac;heılilen hir mil· 
~et ne kıld:tr zen~in \'e müreffeh 
ohn·sa ol'lnn m\HpmP<ldin inıııani. 
yet nazannıfa bir n°'akt!!n daha 
iyi mnıımel~"'" livık deitilclir, 

'f. Hattı mtiı1afan yoktur, qath1 
miidafa.11. \-UnlO', O <ıatıh bütün 
\'atagdrr. Vatanın her karış top. 
nlğı dü5man kanıyle nılanma. 
dıkça terkedilemez. 

:t> tnkıliboruz l'ürkiyenln asır 
lar için 5aadetini klfi•dir. Di1e 
dü,em, onu idıiik ve takdir ede· 
rek 9fthşmaktD', 

• Muharebe, daimi mftcadele 
halinde bulunan pyri mer, im• 
vetlerin gö~ görtlnUr ıekiJ Ye 
suret alma~ıdu". 



Ebedi 
Askerlik 

Şef i·n 
Hayatı 

Ebedi Şef Atatürkiın askerli'k 
hayatı birbirinden ayrı i!ı: dene 
İtinde tet\tik olunabilir. Onun or 
du ha\·atı 29 birinci'kôııu... 1001 

~ . 
te erkanrhı1.rp ylizl>aşı!iı ohr<'k 
lllektepten çıkma.siyle bnslanw~hr. 
:ErkAnrharp yUzba.51 ı Mustnfn Ktı 
malin ilk 'o:ıifeıı;i Ş:ımc1n ~O uncu 
s\iva.rj alayındadır. 7 haziran UIC\1 
de kolnğnsr, oldu. Aynı y:!nı SU 
eylfılünde Se1iinilite orclır erk~nr_ 
harbı"'\·esine tayin edilıli Vt> iki yıl 
onra- Se!Anik redif tiimeni erki'ı
bıharbi oldu. 

Ma,.edoD)ndaki bu muhtplif kur 
nıay hizmetlerinde Mu tafo Kemal 
gerek hazar mesai i 'e ~emk htı· 
ııekitta çok zPki, mU-.tesnn kabi1i
Yetli kuwetli karakter nhibi 'tıir 
erkl~harp zabiti olnrnk tarımdı. 
Bu me ai, lfhl,edon)anın ;,tc~ iı:i.l 
ile bulundui:'11 deneye ra-;~Jıyor 

31 MART ''r\K'A~I 

H01>tafa Kemalın a<:kı'rl~ ha 
Yatını tetkik ederken hu Sf!ncni n 
sı martında zuhur edrn me~lıur 
İ">yan vak'asmm Uzerindc ehPmm: 
Yetle durmak lazımdır. Hm:dan 31 
sene evvel ~·e lUe rutiyetin ilanın
dan 8 5 av sonra İstanbul da ·rn. 
hor eden bu vnk'a irticaın köriik 
lecli'ği a keri bir 1 yandan ibaretti. 

t yanın her tarafta hef Pcnn, 
korka ve 'a~knı1l'k doğurduihı bnll
tanlı anl~ırda, Sel!lnik redif fır. 
kwn kurmay baskımı kolıığ.ı1111 1\111<; 

taf'a Kemal ne yapılarAğmı ta.<>nr 
lamı'f. bir te.,kilat ve hıırck~t rılf\. 
tıiyeJ ordu karargfihına l;o~arnk 
tekliflere baı;.lnmıHı. 

&ıu-.tafa J{emnlin hıızır1aı11ğ1 
teo<>kilat planında ı - harek~t 
ordusu namı verilen bir te<lip or. 
duaa tesl•iü; 2 - ikinc-i ',. dör 
rlüncU ordularla da derhn1 moha. 
1"ebe edilerek bunJnnn dn mü7R
beretlerinin temini, S - ~ıı ordu. 
nan nizamiye. kı men redıf ~b_n~
lıınnd:ın ve toplanacıık gonuna 
rniifrezelninden \'Ücude getirilme 
si. 4 _ Bu tnbul' ve müfrezeler. 

' ı· a' den mlire'•kep fırka, ıva. ve_ •::\Y· 
lar tes'kiH vardı. Har~t pl~n
da i~: 1 _ Kıtaatı ~ımendiferte 
llarlı:mkfr~·iine naklederek Undım. 
liöv Halkalı mmtakasında. topla. 
rnak· 2 - Vaziyete ı:öre tstanbu
lu iş~al etmek üzere i1e~i hareke
te ha: lamak; .S - Na~lıyatın te. 
ın· . ·,.·n Sark imen<lıfer i..'lllllpaJI 
ını ı,.ı .,. • tmek. 

Yasının yardımını temın P. •• • • 
~ _ Silahlı. sil:ıhc:;ız lıer turlü 
nıokavemati iddetle yok etme~. 
5 _ A i kıtnlan ilnhtıın te.~ııl 
etmek. 6 - Bütün eleba'}ı oıurte
ciJeri tevkif etmek; 7 - s .. !:ırtt· 
bnne•4!rin ~nebilerle bank:ıJa.~ 
,.c ekanl~etlerin hkhir zarnra ~g. 

· . . ı · umul tedLır .. raınrun:ı.sı ıçın en uz 
leri abnak dahil bu1unuyorı~:· 

Mn .. tıı.fa Kentalin bu tcı:ıkıl:ı ttıı. 
eu çok dikkat ettiği no',fa, '-"nd 
nınndıın me elesiydi. lla.ı cket 0~ 
&unun bac:;uıa kinı getirilt><'~kta? 
n· d f kend0 

• te ekküJ ~er.ek ır e a ı: ı _ tf'k 
eırdunun kunnaylr~mı ııılm:-gJ • 
lif ve kabul ettirmi.tl. Kum~mlan 
CİaraJc da Üt'Üncü ~ÜHıti fırkll"I 
kumandanı ~irli'a ('J llm~cnc.ı·ah 

nphi Pa"!lyı teklif etti. Sııphı. Pa· 
tl Mustafa Kemali çok e\·erdı_; •0 • 

hunla riltbe farkı gözetw,,ksızın 
fıek ~ıkı arkaClaı;;Jık yapart'h. z~ 
~en büyük, kdçü'k herke Mustafa 
l\emalin muhabbetine \c ar~:tılaş. 
lığma meftun bulunu~ordu. ~ iıı_ı 
l<iı onun arl<ncfa lıl'ı <;ol\ <>:ıtt'ıınl\"• 
di. Malayani Uikırdıhr öykıne7., 
memleket 'e millet İ!;İn foydah 

i li' mUC'ııılele •ırıılermda çekllmı, Büyük ask~ "'e InkdApçı Atatürkilıı m • 
bir resmJ 

fiki'rler ortava atnn CE'\'Ynl hir 
:rel<iinın 1'elim bir aklın, ru3otılii, . .. 
pürüzsil.z bir nltrknrun malısulu 

~özlerle "onuşurdo. 

1\lu">tafa K,.mal, Snphi Pa5a ile 
birlikte en doğnı kararlar al'llak 
ve en ~eri canh icraatta bulunma!: 
mümkün ol1tca~na kııni bnhıno 
yordu. Ancnk, çok nazik bıl' ıne 
Felf' olan t ... •:ınbul irtiraını tedip 
i~inrle nteı;in bir Zf!ldi ve fnali,·etirı 
Suphj Pnsauın mahiyetini k.ına. 
maması nıulıtf>mel bir tnkr.tl roli
tika ,.e siytıc;i \11.Zİyetler ihcrirıde 
fıızla bir tesir ~·apma"ı mn \"e talı 
min edildi'ğinclen iiçiincıi ordu ku. 
oı:mclanı, hareket ordu')n i~iıı Se-,... 

I 

'

- .k -dı'f fırlrosı komutnrıı ferik 
anı • ., 'h . 

Hüseyin HU nü P:ısıışı ter<'ı 'e 
tensip ~tmi~tl. Ga!ip~i~· Sunh: 
(pn,a) Süleyman ~efık tPn ~nrıı 
kuvaVl inzibatiye kumnndıuılıgını 
deruhte eflen generaldir. Runu 

. . ptmıı, Di:ve ııorclnkları 
ıııçın ya • • • 

1 Mnstafa l\emale mağlup o zaman . 
8

.. . 
mak ic:iu cevabını ,·ermıştı, ı.smı 

(pn5a) da.ha y:ıı:ih, uğı_r bıı-;1ı \t' 

kibar hissiyata alışık hır ınttı., ~~
ten Ko1nğnsr !\lustl\fa KC't.nıı ~n 
a!ooıl komutanı d:ı bu idi. l\lustntıı 

1- ı· ,. .... se,·erıli \'c 1 .. ı,rı mıı. \ema ı .,,,_ · .. 
malümatıl'lA cidden ıtıml.\d 'e 
hiırmet göc;terirdi. Binaenaleyh, 
ilk hareket ordusu karnr;:!iihı b:ı 

aretle Hüseyin Hüsnii (Jlll::ılt' nın 
kumandasında J\lu tara J\.~malın 
kurmı~y ba5ka.nlıj:,"1ncJa p.-k nınh
dut aub:t.} l:ırılan te:ıeklııil <'tb, ı:u 
hareket yalnız memlekette dc/;ıl, 
t,.kmil A\·rupada hatta biltim diin 
yada mühjm ak~ler u;.mdırmı,_ 

tır. 

Mu .. tafa Kemııı tnU\ :ıffal>ı;} eti 
ınuhnlıkak gorüyordu. nir tnraf. 
tnn lrnmıın<lanın her türhi endi 
eini bertaraf etmeğe catı":ıyor, 

bir taraftan da asker iı;in VP İq,, 
tımbul Jınlkı için beynnnmt'ler ha 
zırlryordu. 

Ordn, Mu.,tafa Kcma1i-n kr.c;kin 
zekiislyle çizdiği pliin daire inde 
muhtelif kollnr halinde İstanbul 
üzerinde harekete geı;ti. R:. teı.lip 

hareketi maliım oldu~ ıizer, ma. 
\"affakıyetle netic.elenmbtir. F~ _ 
kat "erefli, a"keri rllthe disip:ini • 
uin ic:ıb1 olarak ba"kalımnm 57.~ 
riile knlmış, t,kat Mu tafa Re 
malin idwle yaşıyıuı 1'Uyük rev
herin ışıld.anıaoıına fır<;:ıt vcnni ti. 

Mustafa Kemal, hareket ordu_ 
~onun !l!Ür'atle ' teı:ekkül ''C tıe\ k 
\'e 1dar~"in<le en mühim r~lli ifn 
t'ttiii halde nrtık Aı1et11 f ... tnnbu1 
da mevcut de~lmfq gihi bir tnrafıı 
~ekilmisti. O, ordunını '"'.thr:ıı 
dii<>iinmiiyor değildir. O. knfüe~·ı 
ısJeh edere!; orclu subnv hı.se1itır 

tıir a.lı .. nk ve intizam \crmeldc hu 
nun •· • :1 olncağmı mlllfı.h:ızn erli 
,·ordu , c ordunun siynsetle aliı1m
~mm tamamen kesilme,.j knnnnti. 
ni knwetle mlld:ıfaa eıli,•ordu. 

TRı\BUJS VE BALK \N' 
HARBt 

ttnlya. Trnblusgarpn ba~ı·ın 11 

retiyle fa3,rruz ettiği zaman bin· 
b:ısı fu ta.fa Kemal goııli!li\ o1a· 
rak Derneye gitti. DerııP Sirenıı
vlk mıntnka ının mUdnfıınsını \'c 
~radaki ku\'\ etl~rin komut:mh;;rnı 
deruhte etti. l\lustafn J'c'11:ılı ,3_ 
sj bı°'r' sahada müs1al•il Şef olarnl: 
ilk defa Afrikadn giirti) «'M17. 'T'c 
kilfıt npmnıc, insani rı iılnre (lt. 
ınek; ateŞe siimıek, bin zorluk \"e 
yolduk içinde bir de\ lete lıaı p et· 
mek, 

Sıınl•i genç lmnnay !';tıh:ı,,, isti1r 
bal<le. yapnc:ığı hliyifü Mer iı:in 
Afrikııcla stni yııpı;}ordıı. '.\in t:ıl'n 
Kemnl asiretleri lrencll ine rczbct• 
ti. l\htka\"emeti tanzi'm etti- İta!. 
~ 

'' Saat kaç?,, 
Rutubetli, melAlli, po 1o bir b. 

tanbu1 ak,runı ... Hn~·atia ôliim n_ 
nı mdııki mC' afeyi kısalt:ın. bez· 
~in \'e bezdiren bir tabi.ıt dcl•o
ru içindeyiz. Gökten kns\f•t nkı
yor; yerden Pll.'m ve nı·ı fıskırı 

•yor. 
Deniz, g-ümiis ren::~ini k:ıybet_ 

nıi5tir; parlıunıyor. Mnrtılaı· uı:mu 
~·or. Engin ıleniz bir n\ uç 11 t.a. 
dar dar, hudııt-.uz tnbint hir mah. 
ııc gibi mahdut \e sıktC'lllır. 

İn :ınhı.r niçin \'e nerele ~itti· 
ğini kendilerinin de bilme<liı7;ı hi. 
rcr uur .. uz mahluk hıı.1imlc kımıl. 
dıyor; esya akit \'e mn~"mum tn· 
biat i~inde, m§.nac.-ız \'e mcçlml hir 
Eısrar yığını halinde ..• 
Boj;nzın yer yer kudurrnu hi'<; i

ni \ 'eren akıntısmdn hu nk<;ftm hir 
l"ssi11ik o'kunuyor: kövUl<lil cfol

galnr dinmis, Roğnz mehtap llltnı 
da bir ı<>rk seli gi!ıi nlnyor. Uol_ 
mnbnhçc'nnı bryaz ''e tnmiz ı:iil. 
~el erini karıstırı~ or. 
Atatürk hnsta ... 

O, hu bina içinde, giin ı,.rdcn. 
beri ölümle miknclele celi;, or. Fn
lmt hiçbir giln (ah) ılemcrl"n \'e 
bütün dehşet)yle gör\\ııllp l·avlı'} 

lan ölümlin k:ı.r:;ıc:;ında eli 1,ül"Ulı: 
Hr mağliıbiyet ziifiyeti ~(i<"fcrme_ 
den ••• 

IlUtUn Tfü k milleti ?iylf' hiH~·or 
dün~'ll O'nu böyle tanıyor. Harp 
mevilnnlnnnın muzaffer kumnnd:ı 
nı 

0

blihc:;i"ıli'klerin hnhtsJ'l'lık1cırf?' 
ı;nlip knhramanı ölümii ne yenecek 
anıyoru1: Relki tı:-"elli lıu'm<tl< 
i~in ve fnkat daha çok ha' Hmt ol 
du~"IJ için ••• 

Tarih, O'nun öliimr güJdiiğiinii 
b~ir. Gene o tarih öfümUr. Onıfon 
korktuğunu da kııyileder 

O, Ya istil:liU, ya öliim t!cmişti. 
İstiklllli aldı ,.e ölilmü. htitih. hir 
rnerleniyet dünyasının önünde öl
diirrfü, 

Fıd{at, Atatürk. llolmah-ı.!ı~cılo 
ha<1ta yahyor. 
Olmıyacak şeyleri olclıırduğu, 

muhııyyirülfıkulü miimkün kılllı~ı 

i'çin ODA, inanıyoruz: Korklu~ıı
mu7. başımıza gelmiye<'ehtir. Falcnt 
ya tabiat! Ya, bo her verdiğin: ~e 
ri alan, ha111is \'e zalim hnynt .. o_ 
rıo nat1ıl tatmin erlebiJirClik? 

noımah:ıhrPnin önü At:ıt\irkiin 

sihh!\t haher:ni almak içi11 dPmir. 
ı ı ~" ,, .rh! \>l"ıl~fTmJ <::trılnn 

genç. ihtivar, tuıulm, l!'rkc~ V'atıın
da Jarhl döhıy(la. 

- Ate.türle nasıl! DQ'e rornyor. 
Onun rhhn.ti hakkında m3Jiım:tt 
almadan e,·ıerine dönem\:rordıı. 

Onun müdavi cloktorJ:ınııdan 
hiri ıııunlnn .,öylüyor: 

- Ata•ürk'e pa1arte!';i ~i\nll bir 
rnksiyon yarıldı. ':\f'rlelcrinife bir 
hulantı hi"lsettiler. nundan <:onra 
umumi halleri ya\'lls ynva fen:ı. 

la<>ıyordıı. 
Salı giinll al< amı oıant 1°.30 ~n 

artık koma baslrrordu. Uı1 ,.c;,ıııc4a 
Atııtilrklin göı:leri nf]ıltlı. V~ oıı 
ra yn,·a111çn <1orcla: 

yanlara miıtemadiyen Ye mU\ affn 
kıyetJe l<ar~ı koydu. Fakııt R:ılknn 
harbi zuhur edince n na ':ıtanıt 
clönrlll. 

Balkan harbinde Atatlirl• (bin 
bn ı 1\1ustnfa Kema.I) Oıı1ihol-ı ya. 
rrmtıdasmda yani iki sene nnrn 
hüyUk muhare~ler iflnre M"lece!:· 
clnriilharelllitta - ''R:ılıri<.;~f "t im. 
Ya\ i mürettebeı;;i komutnn!ı~ı hi 
riı;ci suhe (harclüt snbesi) ınii 
cliirlü{~ünli" \'l" soıırn Bolny•r mı:r 
ta~\asıııdaki mUretteıı lml"rı'unıı'l 
kunn.w bnc;lmnlığmı ifa eti 

n:ıli<an lıarb:ndcn onrn 'inf~·:ı. 
ya atnşeır.ilitcr oldu. 

(Sımu Varın) 

Sen öldün, 

- Saat kaç! 
Krndi-.ine revap ,·e:ılilr.r, 111uctw. 

\ 'c bir do.tın lrnnuşrexılı. 
Saııti niçin sormn~tu"' 

ruz Znmnn .. ız ebedh t-fo 
td;ıften znmnnn nit fani 
oldu, 

llihiyo_ 
iıı ~il.al 

:ll31i 110 

, ant 19.15 te artıl• f'lmımıen 

ken•li inden ~cçıni Li. Etr-thtda 
lt'J,.ri h:ıe farkedE>mİ) orlımlı. 

('nrsamb!l güniinü tnmnmen h:ıy 
v,m bir hnldr ~cc;irrlilcr. SıJıb"t rtt• 
porların:ı imıa atan <loktrırlıtr !!'e 
<'<' ı;:iinrhlz Onun hnsı Dl'nnrln idi
ler. Nabzı, nt ; \e tencffü!ii mü . 
km"'liyen kontrol ,·r. tes'lit flrli_ 
lı~·on:lu. 

Persembe ~h~hı •n t dnl..-ızn on 
J,:ı'n ha ~anın h3sı ucun;ıı ~clııe 
dol tor. katbini man:)en• c~ti; "!!~· 
lıımr'!ı. Fakat tam rlolc111dn y,..-i 
ı.·- ll'U ; ... b"• • rı, rt İM· .. 
dn~lnnnı c;a~ırdı. K:ılhi11 m•ıl.~. 
' "<'m,.tinde hir arırn p,öriift-r. 

n· ~;;il floktorl r. Uiiyilk h:ır.ta • 
nn• h:t!';ı ur.una tonlanmı , ıl:l giin. 
denbrrj h":•:gın hir hnlıle vntnn 
Bih•ük Onderin ;.rözleri hll•ıirı hn
yntb eti~ l ptırlıynrdo. Jhkt"rinr 
son bir Umitl-e cırprıı•Yorhrtlı. O, 
"On ılnkilcal:ırcln etrafmı al:>n hu 
kerlerli inc;nıılnrn. tghlili mümltiln 
hir lıi le <lerjn derin ba~tı. 1lk 
defn olnrak ;.rfüleriııi sıml•' il hııt 
t mıic; ~it>;" f'nnlı '"e parhk :ıç. 
mı.;u. 

Ve sonra. tek kelime ~x~·ı,.mf'k· 
'zin o derin mii11ah. olE":cf" ''c tİl· 

retnn gözlerini luıp:ı.cl•. 

RUyük 111nlnnu hir öliim sii',iıfu 
kıtnl mı<;tt, flo!mııhahc-rni'n İt"l'tİ'l· 
ılclci h:ı.nak y&\'ll"I ~·a'°l'' yanva 
inb•or<lu. 

IlJTUTNlJR KllRT \R ~C.\f{ 

1922 Joc;ı ... Atatti~ Oıır<:ad!l ••• 
Bul'!'!n1 ı 1nr, nih1ik kurtıınrt'ımu 
nllnslı ·or. kut'akh~·or. bn~larrııa 
ha ıyorlar. O, b!r hntıraoımı anin 
tıyor: 

.._ ~rkadn .. lar, nıır .. " . t il e_ 
dilmisti. O giln Büyiik MiJl .. t l\le"-
1;\inin ku 'e111i hıl"lmıklnrla çınlı. 
yorrtu. lı;1erinrle ai!la'TI:'\ktnn 
memnun olnn hir tek ir.cıaft n r~a 
o rln bendim. Bir hatip At1iaılnc; 
kür \iden feryat e<'!i~·oriht · 

''atanın hağnna dii~m!\rı da'.\'n 
mış hanı;E'rini: 

••vok mur'lur kurtarar~k hRhtı 
kara m:ıdl"rin;!,. 

Yerimden fırl&dım ! 
- l'nnhırl llöylUyor nn, tıett•:n 

t'e: 
\'at:ınrn b:tğrma düc;man ~11ya. 

ı.ım hanı:erini, 

Bulunur lmrtnrnrak h1lhtı kııra 
madcrini.. 

Dive hen dE' ha,·kırclım .• "' 

~ YetiŞecek çoccklarımıza ve 
gençlori~nize görecekl~ri t~hsilin 
huıJutları ne olur~a olsun en ev. 
veJ n : her seyden enel Türkiye
nin i-.tikliiline, kendi mii:küne 
\'e milli aıı'nnelerine dti~man O· 

lnn bütUn nnac.:ırla mücadele et. 
mel< llı'lnmu ô!!retilmeliılir. lfoy. 
nelmi'lel nuiveti <'İha na gi.ıre, 
höyle bir ciıla ;in i tilzam e.) ledi· 
ğ; ann ırı ruhEye ile mücc~ıhez 
olmı ·an ferı:llere ,·e bo mehıyet· 
te fc:-,klt"rden mürekk~p cemi. 
yetlcr hayat 'e i"t:'kl2.J \Olıtur. 

'J/. Bir he:\ eti içtimaiyeyi e\ k 
\e icl. re eden insanlnr iı:in, lıe· 
~eti ıttima~ enin tarihi iizerinıle 
Iıiil<üm \erıneh me' kiiıırlP bulu
nan do tl:ır ' .. ,.n dıicmanlar için 
mivar. bu hE>ycti irtim::ıiyenin ef. 
l•iirı umuıı•h,.si'nd"ıı aııla._ıınn 

k:ıtıiliyet ve ı,ıymettir. 

ölüm güzel demektir 
ÇP.h~lcr, mnnzarıılar lılr tell elem &nlılbldir 
hf'p 1 bir gunde ıı:ındr.n çökii\·ıırmh ı:lhidır ... 

l A>ün lr nıçlı:mı nılı ~..,", baıuııım, kırııi gör ıu •o., 
• ba)tllH ı orgun ıtr,;ın ;rurı) ollıırı111 kalır nı:ır 

Ll:ilıWlır •oz) aşı nuljnde olıın ) ııprıılclıır, 
• 1 1.. ı\ ılıımı ııklar. :\lat(•ımn gt•1.dıı,'1 bıı" urı ~ • k 

YR~lnrııı .;ızdljtl ~ lh:l.-rdo çoğnlnıı;ı ıurı51 ' 
1 1 lhl ••117.lerdc ı ık .•• K·~·mıınıı .. ııjı.lı ufıı' ıır ı: ,.. il de' 

ı cJhıın bir ı:: n • ıs~ı ki bin yıl ;ra anıı gam ı 

ı ömrilnde. "ocut:-ıım ılk r.ıd:ın sar ı ı.)or 
~ k n rlcen .) urını. 
E .. jmln bt>nzl kOI olma t.a olu ·or suçlarını_. .. 
"Gitti )it' rum., dl.)C nnnem ~ ) ' 

bl oo•·da \"DrD(ffil .)olrııdno. Bu gtdı•n \ohm)U r " 
· be-' hl,.bjr ~ldı'nln nrd•ndnn, 

ilk ıı rrd 1
' ' ' • • 1"1 '-'l 

d ,,... duıt)Ddn bıllnuıez • r .... n 
Bu lmd:ır yon '"'' , 

ıdü bOtlln millete can \erdiği gUn. Alulılrk o • 

1 lıl' ek doğıır it gün gibi ylfüsek yasadın, Senk.) • 
U:ıha .>ilk!!iektJ öllırkcn )& ıynnlardan adın 

Sana bııktıkoa gUaet tftrlvor, •y laakMIT•ı 
~'i.uıkü ) ük!!Ck .)D maktan bll~ uk ölmclc daha zor!. .. 

Faruk Nafiz CAMLIBEL 
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Onbaşı 
Fülians /omay 

Daoası 
Toplayan: Muzaffer Esen 

"- Göreceksiniz, nah.keme 
mliddeionıomini'u i"teklerini yeri. 
ııc getirecektir. Ben fuı.rııanti.. 
yc'nin fıkıhetini hiç iyi görmüyo. 
nım, \"ekfılct~nı bnna teklif edecek 
<')c.a lmbuı «>tmem. 

"Altıkııb ııiynh elbiseli, yük~ek 
ynlmh, Jiki\·ert lurn\"11\lr bir adam 
cevnp ,·r.~li · 
"- Hülıimler;'rı ma,l<li ct"Hı oı. 

mndan bir aclnmı te\•kif eılccekle. 
rini hi!: snıı~ıyonım ... 

"A\ulrnt fjf,r;ni teyiıl ede:: de
lılleri nymıığa baJnrken ben de 
mah'keıne "nlonunn doğru yüriı
cliım. $3(011 c;jmcli ooınbo5tu, koca 
snlond:t. beııllen b:ı ka ynhlll Pö. 
ti ParMycn guet~inin mnhabiri 
Jan Rnti:'l~H\ \ 'ar. iS'e ~·:ızlNt!:ııu 
rakibine hil<linncli: i temiyen iki' 
arkaılnı;; ihtjy:ıtiyk konn_tul>. Ben 
hiiıli!\e,fi tamıım;)'Je nydıulana11, 
göriiyorımı; arka<ln~ıın :ı f ıkirt!e 
de«iı. Bu dA.\·o.nııı <"Ok kan~ık bir 
tn';.cım c;nnı:ıl:ırı olıluğıı nniını .. "" 
"•Şnıla/' 

K ARPAN1Ü'I<: ' rE\'KfF. 
El'tı.nt 

Oı: !:e)T•k gonra hakimler he. 
reti yerine oturrnu~. zabıt kİltıbi 
'"erilen lmran nltum:ığn bnştnmı-,tı. 
nu karnrn ~ör lıiıkMler I.uj Kar 
p:ıntiyc'yi M:tılılrn J!u'nıın •iluıniin 
de ml1<1terck giiren miiddeiumnmi . 
ni•ı iılrl:a<;ını f:ıtl,:t<c H'ı ,pk giirii. 
:''OTiar, uı:lu olı!n~u sanrlan l\nr~ 
JlRn1iye'nin erbe't bırak1Idığ1 tal.: 
dir•lc ~n<•acat:-ını \'e me,·cııt <1uç 
delilerini yol.etmive 'e~·a lıomup\ 
tt~ebl:ıii<i edecc~;'ni knlıul eıfiynr. 

lar \ 'e bu elırp!e mulıal<eme.,inin 
•!c,·amı nui ıldetiııc te\ 'kifiıı kıır.v: 
'criyorla:-rlı 

rum. Fak"'t kimse yok, oınae:.a&. 
leyh yaı.l\Cağım, vıık'ayı o\.Juğ&ı 

gibi ynzac:ığıın .. yalan ı.ii.> le~di_ 
ğirue Allah "'ahittir. :t..att'.l jnc;an 
l endini bu dar $lldeU!' ithı.01 
ederkeu inıkhnı yok yalını .. öyliye
rnez, yalnı:t bir tek ricaın rnr, ba. 
1111. artık bir dnlıa nuıht<eıne<le ny-

• uı sualleri ~rmao;mlar •.• \"aptıkln. 
rnnı beni <linli)eD i'nsanlnr ı.arşı_ 
tıında t rarlamağa ce•ar •tim 
l·ok. 

" •• • ~1ndnm Ru ile bumlan ilü 
sene e\'\'e\ tanı tun Bn::ı i leriın 
için Parıse gelmiştim. P!lri-.t~lıi 
i:?lerimi talıiı> eden ,.e Cô\en .Jenneu 
buh-nnnda 274 m:mnrııd;ı oturan 
Etlruon G:ılipscr bana dul hir k' 
dınm. ~ıaslllı i,1etmek n.ya ~ak. 
1atmdc ic:in b;'r in .. an aralhI;ını an- ı 

Jattı ,.e i~ter5em heni hu l<adınA j 
takdim edebilt'<'eğinj . ii\•ı...ı;, ra. 
;er oldwıı. Madam nu il~ konuctuk. 
llir konu51Ds i'e hu kadına Uf' k11 
dar derin bir Mıniyet t elkin ,.<le: 
bilmi~ old·ı~'1ımo imdi :ıulıyfor \'e 
buna ~yoru~ ... 

., ••• Mada.nı Ru ilk clcfa IJ~na 
"' on bin Frank n~ı '1i', altı ay 11nnra 
4 lmdınılıın bes hin fraıık ~aha al. 

'1ım, onra l~dmon ı.;olipp• ,·:ıı.sıt ı· 
"'İSle bir defo 3000 \'e bır defa 
2000 frank göndt'rıli, lıu •ıretf'l 
J.-:ııfınrn benoe yirınj bin fr:m~ı 
hiri'lmıt,ti .. 

"Terlıi,imden 11nora Lir falum 
hiiyiık iJere giri~tim. Birdenbire 
..:en"in olmak hırsına kapılmı~üm. 
Bu işl .. r iyi gitnıeıli, elimdı-ki lıu 

1uıınn ·pıırayı l•aybetmi~ bulunu_ 
~ord:ım. 

''Fal•at yine \'ft7.b·ctitn ~imıt<;iz 

• 
Türkün Sembolü 

Atatürk 
B t;G:JN bUUln TUrk yurdu, Ebedt Şefimiz Bllyllk Kurtartcı Ata. 

tUrk'Un ölUmUnUo yasını tutacak. Her zaman Onun için ağ?a. 
dığrmız ı;:l:ıl, bugUn ~ ağlıyacağız. ôldUğü gUn ıztıraptr.n, ye\ıten, 

kederden nn.ıııl çrrpmdıkaa, bugUn de aynl acı içinde çırpma.ca.ğtz. 

o günkU tibi, bugiln de lçlm~en öleceğiz. H&trrasını tazimleı min.. 
netle ana.•~ağa. 

AtatUı k, ".I'l.lrkUn l:ayat hakkı tanınmadığı, ıerefile, h'ly&Jyetfle 
oynnnıldığ'. e.zlT. TUrk topraklarını yabancı Çizmelert ~fnedll'f, canı, 
malı sUruı:ıp söndUrU.dUğü o kara ve kanlı a;ilnlerde bir yalın,. 

kılıg, bir ih~ıll'41 bayrağı oldu. '.llusun 00.§m& ge<,:tı ve beter1 davasında. 
sadık, davn::ır.dan ba§ka bir hllıse aembol olmadan inanlı bjr çall(lm&k. 
la blr mlll~ t kurtardı. BUtUn bir husumet dünyasına. TUrkUn ha.kkı_ 
nı tanıttırdı. 

Atamızı, o kara gtin!erde nlls!l bir yalmktlıç ~lbi aııtıarrmı:z önUn. 
oc ~or~:.tkfe, bugUn de. gene orada., en önUmUzde görüyoruz. 

BugUu kuvvetli, enerjik Türkiye Onun eseridir ve bu eııer bütün 
kudret ve ba§meWe devam ediyor. 

Kema.lla.t Tilrkjyenjn ma.dJI ve maneT! in~l!ı, hızınl!an ı.erre kay. 
bctmcdcn, lıa.!.ll~ daha. çok hız.lanarak, berraklap.rnk, vuzuhlaııarak iler_ 
llyor. oı:ııı l'..ıybcttiğimiz gllndenberi de, birçok yollar aldrğrnırz mu.. 
ha.kknktır. 

B'.lgU:.l, OlUmUnlln dördUncU yılı mUnaaebetUe, mıı.nevt huzurunda 
ııecde ettıgı~ız Ata, TUrk mllletiniu aembolUdtır. Sem .. ı lHmez, Ata. 
mız da ölme ml§tlr. Başımızda, yanımız;:Ja, içimizde, ruhumuzda benlll'f
mizde, aramızda Y&ftJOr. Yeryüzü baki k&ldık~a. O, yaşayacaktır. 

Yalnr. bız; ın kalblmlz.Je ve aramızda defll, bUtUn dUnyıuıın dilinde ve 
kalbinde ...• 

Bizden senin p&k ruhuna fatihalar, rahmetler 
Unol•Jlr.1az hatırana kalb dolueu htirmetler! 

B&m!l!»\lli:@1 
Blntlller bakem ısu or 

Hindi-;tnnm liherRJ p:ı:-tisi bir 
defa dalta1 Ruz,•eltle Çanka~· Şek' 
in hakemliğini i temi~tir. Biugalı\ 
hükômetinin ba~' ~kiJi, ha i~te, t\ 
merikayı en saliihiyetli §ckihle- tem 
sil tdec.-ek :ıdıunm \'en<lel \'ilki O· 

labiteceğiııi tn<ırib etıniı;tir: çilnkü 
o, rr,üc;tcmleke İmpnrato~hı~u •le\' 
r;nin artık, nihayet Jrııldtıt"ımu sôy 

lemis bulunuyor. 
Ötede ise. Villci, kendisini ha 

ynll projelerden bah'!elmelde İt· 
ham edenlere: 

- Ben. 25 milyon Arurırilt?llı· 
nın reyini kazanmr, bir •c'lanıım. 
Ho11a.-na giden her 'eyi 'öyliyecc 
ğim.,. ,;r 

Diyor. · 

Asker - k6pek Dik ldyoada zeldrleadl 
Kararın okunma~mdnn soııra 

lıfıkim l\arp:m1iye'ye tl:Jnıhi ,.e: 
- Şimdi, <le(li, ~c:lu yerine ~e. 

!:İ'niz •• 
Da emir yerine getirildi, rei' 

"İnııli .lomn\ 'o. d611nıii~tü · 

nyılınıuclı. Muhitimde itiba'"lm 
nırdr, yeni ic.lere 1!irİ~elıi1ir Ve· yn. 
nı5 yavaş eJcle11 çıkftrılı~m1 p,ra.. 
yı toplın.bilirdirn. nentl~ rar:ıla
rı bulunıın in anlar, paraS.n"r ~· Dik, Frıuısızlan harbine ~tirik 
rnin bir yerde lulun~un, d,ye ,·er. etmi" olan, ~öhre:t ka11rnm\' bit 
dit.leri it;in bo pııralan toı1tryacat. a'>ker • köpekti. Mohftrebelerde, 
k:ular nkit ,.8., ~nıyorrlnm • ., 22 Frs.nırz :''Al"ft.lısımn verini gö~-

tenniş \'f' onlann lı::ı_yatlannr kar. 

peği'ni kurtarmap o-Jı,tı ise de, 
Dik, 41.abaha karşı, r;özleriııi ka 
padı. 

Frl\ntr;ıı ~7eteleri, ba Zf'hirl<'
rne i5ini11, bir luskançlık e-.cri o?· 
ma.~ından ,.üpheleniyorlar. "l."ainrz illıldlnun nyı ic:cıisinde tannı,tı. Aynctt, ~ş h:tTJl köııef:~ 

~fadn.m ltuclıın alılığırn m~ktup he· t1.e esir ~tmi,ti. r.u hi7.mt'!tleri'ıır 

Esrarengiz Kadın 
Nakleden : Valllt Orgaa 

(Baştanrlı dünkü qyıdn) Konbincıonu baştan •Jlllı kaJıJt 

- ~·e oluyorY.. boyanmı,tJ. 
- Biz de bilmiyoruz. İki. na. Stefenson karsll&~bp bu m.ııJ1I 

nnr. ile alallaml§tı. 
nıarah odadan i'nilti sesleri geldi. K:ıdm bı"'r adım atmak istedi. f't 
~i işittik ne olrtuğunu aıılmnağa h b d 1 "k" ı. knt ~dcleyince ellerini emekli· 
Çl' 'l):onız.. un ane~c. 1 ·ı e· yen çocuklar gibi ileri outu. 
re d~ boraya gelmı'!-lı \'e her Stefcnson gayri ihtiyari, ~endi-
&ef t-rınde de ayııı sesler duyul .. · d - ı! '-tt ••• 

1 
l 

. . . ..ıne ogru uzanan e~ H • '1 • .. 
mu,tu. Sabsh eym o ı;ıttıkten son l l "ll k"•...A k" d 'l\rn kıld ,.,,. 
ra da oda~mlla kan izlerine tesıı· '." .'"' O'J""ue 1 

" :ır '"!. .. 

1 
d'if • ·ı, J .<I • 1 tıirilp oturttu, Bıçnkla yarılan guı; 

~ etnıı5tr-. ~on ~ e"ra.reng!ıo; hlindmı lıan su.makta dc\'.!..'U edi· 
hır ~Y oluyor amma ıı:cı·ı ı;ırrn«'g~ ·ordu. 
t•esaret edemiyonıT.,, 1 ) • 
~e'cs :ılm:ıdan i·çericlcn gelen -~ ~"llzıy~t lil?rşısmıla Stefemıcsı 

inilti ile kan~ık hı~kırı':i "eslerini mula~·ım hır se.sl_e ~nrd·! :. ,, 
bir m!.iddet dinlecliter. Nihayet Ste .-.- ~~)~ s~ı kıın •• ~!rnlaclı • 
fenson otelrinin korka ile: Sızın ıçın ne }apabı"'lırım · 

1 

- Deli mio;iniz ':' \"a içeride bi:- Kadın, irkildi; yliz.ünU örteıs 
cinayet işle11iyorsa \e sizi ile ôl . ~açla.nnı eli ile arkaya llttıkt3ıt 

1 dürürlerse , 54lnm yor:;uıı bir tanrın StcCcıı• 

l Diye m:ı:;, olmak istemesine raf; s~a döıu1~. O u tnnrmağa. gayret 
nıen keri girip bakmnğa ı.arar eaıyordu: Sonra yorgun hır sesle 
\'erdi. 'konuşmasa ba~ladı: 

Hemen odasına koı:ta, tahanc:t. - Beni k:m e ya.ralnm:ıdı. Ri-
ı.ını aldı sonra gelip tekrar dinle· ca ederim kim5Cyi çağırmaymrı ••• 
di, içeriden hafif bil' inilti duyn. ÇUnkii beni liimşe anlıysın:ıı .. bil• 
layordu. Tabllncasmı e1ıne alarak ha ... !Sa.. 
ya,·aşça kapının tokmağını çe,,jr. Dunla.n söylcdikt~n sonra. da 
di. Kapı ru;ı1'1ı. • ,·ara yaslanarak dua etmcğe ba§' 

Stefenson eneli. t<ar,ıdal<i &Ü· ladı: 
minenin üzerinde yanan iki uzun - Alla.bnn, dualıırıını k:ıbul e.tf 
mum ile bir haç gördu. Sts,,ın·e Rütün iztıraplan ben çel.-mt'~e rr 
içeri girdi. zıyım Sen, bumda \nııhııt cinayet· 

~öminenin ka1"5ısında dtin gere . 
k~ kadın yan yanya çıplak bir ,.~. 
ziytte yere di7. çökmüş dua ediyor 
' e ~ mba~rnd& kanlı bir bıçak du. 
ruyor, ,ciminenin önünde de kan 
damlaları görünüyordu. 
Kadın, Stefensonun (){Iaıla ola. 

~undan habersi;e hafif hafif inli· 
yor do. 

Stef"11'5on olduğu ~·erde clona 
kalmı,b ne bir adım i1eri atabili
yor ne de etrafına bakınabiliyor. 
du. 
D~k ki bu kndın bir katildi 

''e ~imdi cinayeti i le<lı'ktrn sonra 
ı;unahlarım affettirm~k iı:in Alla. 
ha dua ediyordu. Fakat cc!et ne. 
rede \'e kime aitti! 

Stefemon. c~i görmek kin 
gözlerini etrafa ~ezdirerei;i "ıra. 
da, m~hul kadın, yere eğildikten 
sonra sallıLua ~ilana ayağa 
kalka. 

lcrdcn onra kayıplara kan~an 
Anottanm ruhunu nffel ? •• 

Y3va§Ça nefes alarak ~tt>fenH .. 
nıın ellerini tutarak l\'llstm11j:a 
1>r1ş1adı: 

- traılc;ıiıde l'f!lıl;m 'nu'yu iıl. 
ıliircn ııd·ımın l.ui i::nıindc bi'ri"i 
••Mu~uıııı .. j,~ lemİ'-1iniı. Bu acl:ıın 
"iıucli ~·11111nızdn oturan nrk!ld:ı.'lı 
Jn·z mrılır? 

tıi ''Prin bir <;lkıntıya uiicıürdiı. ıı:ı°"abil ni an nlmı~. tı. Dik ~ı· -.-r'-·· m .... a.k' .. lcr 
Knılııı hira<'ı oL'lr:ık oturdu::o hi- • • • .... - •1 

., .,... Stefen'lon korku ile geriye çe-

l 
. 

1
. Harı>ten !'')flrft, Dik. 'lahihi Jorj p:ın ıiyah' ttt~·llı, altm 1Jarıs1 c;iitli.ı "ildi. Ger,· "•kili'ı'·en yaıı tarufta 

- Bur.ula, ha o<lada, bundan 
yii.ı sene en·e1 <"eıa ı ~e:.ilmi;l"11 
ciört cinayet oldu. ('eza ı c;cioilrnİ• 
)en diyorıun, çün'kti .'\netta clört 
~uhayı i>ldiirdiil.ten ı;;onra k:ıvbol • 
du. Şüphec;iz ni~snlı"ı illclilrÜlıniı~ 
tii. l.Ji.kia biı.:ünah ,.e ni~fttth•n· 
nın c.iliımiiyle h içbir n l\tlmsı olm1" 
yan bu dört sub.:ı,·dan mı mti!•:ılll 
alm:ıl,ydı'? Dört ~ere bu lmpıd"''' 
:~er; gimıi, Ye bu ~·atalıta yatan 
m:ısum dört subayı IU<lürmii .. tii. 
Küçtikli\i!ümde nnnemJe brbıun 
bnnlan bana an!:ıfırken korku ile 
titrerrfim. !':t'r-fli mn:ı:imi'l.i lra f:ı 
C"ia i1e Jel..~lemi-.ti. Herkes bizi nef 
retle anıyoreo. Şimdi, ben ail_mi• 
1in y--giııe 'e en !IOn ferıli ol-lu• 
ğnmdıın bo ~.<ilde keo:lj ,•i;cu~"· 
mrı iztıra!ı ~clıtirerı-k Ane!tnnın 
rohıınu affc!timıck ic;tiyorum. nayı _s~tııı 8 ınak 1"tcı ıj!'İ•l~, bu. Jıı.Jcen'le. birlikte C"e.ıılıulık naınl\ bir küpekti. llır.rbin b.ı ınd~n ni "'' • • ... 

nnn ıÇın dıa parıv.nıı ı;:-ıindc>rmemi ralan ynnmno.. fle\'llm cdi)otdu. h ti. 1 1 h .. 1 . bulunan '!andalyaya ~nıpıırc:.k pa • Kadın nefec; amrnl< avn~n kalk· 
tı ,.e sömiııeve dfl~Mt ilrr1edi. O· 
rnd,. Ji:r. ı;ö>l<t>rek yine dua etme· 

. Jomny kı a hir ıtn 1credı1üt et . 
ti, sonra ke-;i k hi'r "e"le: 

"ii~·JiiyoHltı. \'a1<İl kıvanmak io;te · ,. ...- aye a.e •&<ar, ,. ıbıy e bırlikte hrdıya sebep ol<lo. 
Stı11 !!"Unlenle, U,von'Ja buhmuyor 2.'i u·· O'•Ü p:y 0 <le -• .. ~ınııı n1r·,,,1 .. 

clinı. l'!\rın, eınl[ı!'.e v:ı1 •·marım 
1 

~B .L ,, 
1
. . " ' .. .. .. ,. e 1 ~ Gürültü~_·ü du•·an ıi,Yahlı kadın 

- 11ıı \ ır, decli. O, e\ \ el r•p ~ii~·
lcıliğirn gilıi hiı,: tırnımatlıgırn bir 
nılıınıdı. 

· · ı u. 01·nuııWl u'lker ıl< kün,·ı-'I• bulunmuş ve bir ~fa da yırahn " 
<fo~ru hir hnrekct ı•lnuulıj?rnıhn H ni"a~ı ilı- dola"'l.YOr<lu • kapıya <loğnı döndü. Gö.ı:lcri aqla. ğe ba~lnrh. lı!\h'le41en bi'I' mektuı• .... , ... ., .. Jmı. , • ., m~tı. T&yynre bombalıur, trıp mer 1 t kı 1 b. 1 • 

·' '' lli!•, bir nkı;nm, ~ahı'lıı'n:,ı o-nu .. n ıuı'leı-1· "ltmda t"ı"ıfek kurL,unları ma' an P umıızı ır • ınlıle ~·;;.. St f d • 
k:ulmm <1iir)hesini ll\'l\ııtlınnıuı1a1< " ' ~ mhti. Göğ .. iintlen kan su.~·ordu. ~ l'n<ırııı a se ıtce odad:ın 

J:cis bu rcuıı iizerine ısıar et
nıe•I~. ve ınıılıu~•Pmt'yi. e\'rakı nlrn. 
muk ÜLerc iki sun c;nnraya br
nıktr. 

için de fikrimle ' rar' dti~i hkrlir •le kn rannıağa b:'lı;.Jnclı.Zelıir'en· karşısmd~, hiçbir yıl~nlf.ı: e11eri ~·ekildi. 
d · ıni~ti. Jorj ,fa!<en, biihin gere, ku ı.tö<ıtenneden, ,·nzife giirnıü.-.. tiir. o J • e parasmı derhal ~rııHler!"l'ei;imı te cı, kı.rı,, ,.e Mari'a 1la~ının 
ilave eltim. 1\atlmılım a!ıtı!rrm ce· -----o----- gi'liz gen~nlleri arnsmda, en sık onıindc heyecanla bekliyorlardı. 
··aııtn ta,· .. j~·eı~rime tec:e1ıı.iir et. General Freyberg'ID onunca yarası yarl\tanruaıcıa :7Öhret almıştır. ~terenson kapıdau rıkar t•Imıaı: 

jTIRU' MEKTUBU 
ır.ekle b~raher ku:uındnn Yl\z Mısır cephl!'!inıle bundan "'·vel- otel<'i heyer.nnla sı>rdu: •• 
!."ec;me"liğini ve Jl81'1"'ınrn en ::r.eı: General Fre~·berg, Mı ır Cl!pbe. arasmdan geçti. Bu suretle ı;ene - ki harpte, Yeni Zelnndahlarm ba - N~ oklu! •• 

1 ,., ~onı.· .. .. 
1
. 

1 1 1 
..,intb bolun:ın \"eni Zelancfa ku\.·· r:\l, Sahra ha.stahanesine ı;ütürü. 5rnda taarruı.a !?..,.mi·. \'e mihver H' b" 

1kı" giln !ll~nra ·.·ı'ıı• mah'·eme ~n ·• unun ~unu e ını ,. ıtı una- 1 . • k d d ~~.,. • - I!: ır !ley "· rık <'Annn .. • · .• ~ .. .,.. C:lk 'le• ··tcl ...,. t .
1 

. . 'et erıı~ n ·uman aın ır. le bildi. hattmd:ıki, ınühim nd<ledilen hir 
lonunu ıloldurnn ıııcral.·lı'.ar hn · - rtı e ··~ a;r:ı , ·pr• m_41ını G 1 b. J b' G • ı Sterenı.ona 'lflıı~ınn knılar t"'• , io;ti:rnr.lu. enera , ar AY evve, ır top eneral ~yberg, 8imdi afi e' · noktayı zaptedeı-ek S6 c.nat nr:ıd:ı. k" . .. 
davada bir if,i d<'fa oldu;!ıı gibi. parı:a,.iyle, en.,esinden ağırcıı ya mi, bulunuyor. Çörçil, Mr ndan dayımmı::-tı. Dundan onra cfa, yi. ·ıp ettıleor bn sfo:ler onian tatmin 
)·l'ni h;'r "İlrprİ7. ile l<ar:ıılaştılar. "Kadına tekrar bir mPkıop y•u rafanmı tr. Onn, ~abucnlc ~eriye g~tiği zaman kendisini ha!lltalıa. ne askerlerinin t.a,mda, c;iinı;fı ııtmemi ti. 
Reis Rnrp11ntivc'nin sornuc;nn:ı 4111 'lıın ,.e pareııını i-ıtediği tnrıhtt!ll !!Ötürmek irnlıt .. Jhordu. Halbuki ııede ziyaret etmi" , .e tngiltcrenin bUcumuna get111J"5ti. Bu muharebe Stefenc;on De d;,·ebH!r.li Kaclı 
g:ıriıı ,.ual ile lıa'il:ıdı: ,.. • daha enel bizzat getireor."i;İmi b;1• Alınan kunetleri· Yeni 7.elnnda. en büyük )1'lrp kahramnnlığı ni. de, iki gün içinde tliirt defa yara. nı11 iztırabmı an:ı;·abilirle~ nıir• 

- ı'Hüılclciunıııoıili•'c bu mekfu. <lirdlm Ye ondan <;onra İ 1'i"l' düs. hlnrın arkasını ~evimıi~lerı1i. ~:un olan \'iktorya ııi~nnı ile taltif lanlllJ5tı. di! Nilıay<'t b:ı~ındıın !!-ft\'mnl' iı;i·cı 
im siz mi ~Hsteı diniı: tiiğüm çuJıurıJ:ın nası) k;ırtn!:.tr~ Yaralı ~enrrnl, bir zublı oto. f:fmi~ir. hu;iliz gazet~Ieri, onıın <'CSR knihnrn \' erem oldu~unu kan leke 

- E,·et.. ğıını dii~iinme~e lıaslaılım, mobiline kondu \'e son ıiir'atlc Genernlin bu yaral.ınma ,·ak'a ret ,.e kahl"l\manhi;'lnı yaımakla lcrinin ağlından gelen l;nnlar''"ıı 
- nu mcktuı> el ~·n11nula mı (DeYamı Yar) hn reket e<le~k Alınan ac;kerlcri sı onon<'udur. Bundan dolayı, ln. bitiremiyorlar. ,. 1 oMuğunu i'ki nunıaralı o ı la) ı ter· 

snzrlnl! t."r'!. ~, <'ih etmesine c;;ebep o oılunın ha 
- E\'et.. r---------------------------••---~---------------~---------------1111nldar olması o1ıluğıına nnlat!r. 

- M!4;:tur:!a da .. iiyleıli iniz gi. Halifeye • ıakat gi>sterdl'"" balde Bundsn sonra b ... \•ııluıın a'. ıp 
b

. b · b 1 k 1 k a• IIACERLE SEYtt OMER " ı o meutıı un mn ı · cmeı e o un aynı r.amanda dn bıtılne nanrln:\ el "~ıı;ruzı Fe.:ıer,, otelindC'Jl ~.'kıp 
nıa mı halli i tj~·or rnmmnıı1. ~ altından yardım eiJı-n hareoıağa!H Oa. "AŞBAŞ.\ gıllı-

- E\'et.. frr df' yava, yava, Se~·lı Ömere bo. 
Rei nıelıtubu 7-nbıt ki\tihine u- yun lğmr.te, onunla ıizll J:"l:ılt konu,. 

ı::.aı \"e "olrn~untl7'.u dedi. molar yapmafa ba,ııamr,tr. 
Bir insanm hangi ~ortlıır ir~ Cafer b{r gün ~,·ıt Omere: 

risinde suç İ"ledi~inı \ c J,a:iı bir -Eğr.r hazine na.nrı Haşim l>fı,_ 
ic; yapan n ı;:mm dii~\inr.::lc: ini "ı;ı_ vnlr olnc:oık'la, \'e 8t'n bunu l'ltlyor. 
ğn ,·ur:ın bu mclauıı, ranil~r ruh".•· b d " .. san l'r ~y en uncıe Httcerle konuşuf 
Yft hn da bir \ 'eıil,a olaral, \dl;, e bu ı~ı i~lndl'n halll"t m«'f P çalışmalı. 
tıırihine gernıinir. 'f eı~.jk ett:~ı sın! demı,tı • 
ıniz tıaıti ..... ııi'n nn..-.ıl :;cc;t~!ini mılıı-- Se.Yit Ömer yaptığı yapacllfı ı,1er 
tan parr:ıl:ıri~·tc Kr.rpırnti:'·cı:in 

1 
.... hakkında kfınM'den fikir almak lıı~. 

ru ilini\ kop"n rırt:.:ı.ları gıbter .. n 
ııılyordu. H&demağa<ıı Catere de ta. 

parçalan a •ren terdınıe ediyo 
ruın : mamjle ıtımnt edemiyordu. 

''Bu ntırlrırı ywaı~•en aklım t2' Snıı öuıer, bu &ilı.e 
nın.mi) le ba ımdn ••. t:trafımıla y!r: - Hacer 11\I ~ lizrn bir k<ıdındır. 
ll'İ cliirt 'il\altenh('rj içcri\ıi;ıdr tel: C.UnUn birinde bizi arl<aııuzdıın vn. 

l:ıc;:mn ya<on<IJ~rm kıırl\ıılı'c iıuı ıi"- rur. 
ltı:nP odn · mm in<;anı iirkütun "C'· ('e\•abtıe mııkabelp l'tını,ıı. 
-.'.:lii':i var... Yirmi dıirt ı;:ıattir Oater bu İ!Jlıı ba lan,ı:ıcını \ 'C 1( yll 
ynptı:.Jı:ırml]n bastın :ı yalıll7 ;·:ı zün 'l blldlkl 1 in, Se~ it Öm«'ri uyan . 
'-1;\0nmı, i'ııs:ın1arııı ıır:ıo;ınıla va dırmn.k \ ' I' l\yılınlatmnk JııtPdl: 

"':ırkcn, h~~~tın durup J:nicıınıi. - ~rıı Hııcerf t.nnnor rnn<ıun d~li. 
:ren aktcıı nrn"'ıı?" heni ürkiı t en kanlı! o ıuıı "" büylll, dii'!ınRnı h:ı'l 
f"lHlit e ılen hu ""' t;: :ii e.ri nııııt. \ttlrdlr. O, R{'Şldl ıild!irml!'' lç'n 
fıı~ıım '"-?.iknlar nltı;C'rdu. r~lwt kaç &.;ere hayatını tı-hlik•·ve nttı, rn . 
i ı nrlj rinıı'.\' i'timlc ~ııııa ,·al•u.,11n.,, kat mııvn.1hk nlarynrh. "'"" h• ı ı,.. 1 "· 

.. ' " . .. .. · ..... 

ROMAi'~' 
YAZAN: iSKEN DER F. SERTELLJ 

mınla l<onu,,an, ~1lray~·/(io yol da. - O halde kimi taııarhyoreuıı' 
ha kıMlır ve '' çrıbuk bltn. - K~ndfml... 

Ra:r.lnf' kAtilıl Seyit (mıer. harem. Caff'r hayretle K<lrterlnı açtı: 
ai;·ao;ı Cafı-rin ııöı.lf'rine k:.ndı: - Ne diyorsun. Sf'ylt ~ Sen b.ı 

- rl'kalıl •• bir ktr<ı HaOl'rfl ılzll, genç ya&md-ı hallfe olabilir misin! 
<·e bu ltlf'11Clc~1 ne da kendll'lle bir. - Ni~ln? Sıı '<alım mı yok! yarm 
likte konn,alım. E«er b11 ı,ı ıı·.trayın hemen 11aklll bırakırım. 
lt>inden hallcdeınezıK!:... ben Kutbet. - lyl ama, lılAm Alemi una biat 
!ini!! birlikte •mramıır kab·ıı.ıılne ka. etmeı_. 

ruağıın. Hulmt kabllı•ııl bcn:Jen l~.1 - Nirln ! hmm Alemi buod&n in 
ret bf'ldl;rnr. 

1 
er. Nllıırr tanıyor moydu~ O da bf. 

- Bu hıırcluıtio başına anıean mı, lı\fctc ı-ert1'oi zaman ya,ı kırkını bul. 
• \·ol: :.l hut':" ttln mi ı:Pçecck? ıuamı tı. 

8('.\ İt Ömer ~llldil• Qnfer fBI\" bir Ş~y llÔ~ JemeıJI .. Vt ' 

- Ha~ ır. lrıjsl d.. J;'"Çemiye<.•ek. Seyit ömerden korktn. 
"ııtb,.ltin, 11 mca"llın hllAfet ııııı.kıunı. - Ben Dar.eri ,ımdl bnraya ı:-~tlre . 
na ı:-cı:m ~ jndr n ı-n •tl<1P eıll.\'or Oııl11 • N"~lm . Bu l~ll'rl aen onunla komı,ur. 

rrn !:!; h!rlnln hu mıılu?.mn ccçınl'l;lnı• 11un )avnım! 
lnıkl\n , ... ınevd,tn , ... ~-ni\ccrıl;'lm. • • 

Cafer iki lo, dehlir amınnaa 1 Kı!lı. 
nl :-alnız bıraktı l'e u7aklaşt1: 

- HaydJ, konu~unuz.. ben etnı.lı Stefen!on, i~Yer;nin fazla oJrıın• 
cö:ıetıı~·eceğtm. Maamafih emnl .,.tlıJ ı-ından dola~,; Pariste f;eC , . 1 itlıt· 
der{Ie,cbllir•lnlz. fferkN u.),ıyor. re kndar durmadan ı;alıc;n·orda 
Meydanda kimtıeler yoktur. Bununla berah~r bir tUrlü r:uçiy!li 

Seyit Ömer Hncer~n ynnrna ııokul. ııın (Siynhh Kadın) hnyali ı,;oLle-
I dn: ri11in öniinde ~itmiyorflu. 

- sıenı nl~ln ıörmek latedl~lmi bl. • Bir ~ün te<ıadiifen eline geçen 
Uy.:- moıııın • hır ' 'esıkadnn hnkiki "Kırırııı:1 Fe · 

- ~yır. n•r' ' ot:.linin inıdikintlc11 deha 
- Ben, en l'Onra eo'•ıı,•ec-eğim ıiö. t u,alı bir ~ t-rde oldnğnnu ,.t dört 

7tl eıa önct'I .:öylerlm. Remen habf'r ıubl\yt öldüren hatilın de ı\ııptla 
\."ere~·ım ki, hnljfeoyf dt\5llrmck lııtl <>lnuı;vıp Brono i"nıindc birjc:j nJ. 
ynrıı7,. ve bize wn yardım edttek • lfuğunu ,.e bunun <la "Val<:ılııtnın ;. 
in! elam edildi~ini öğrendi. 
llA::ı!r birdenbire :!a,aladı: llt-men ~r trene binip c;jm<?iki 
- Ne diyorsun .• bıtllfeJ1 devtmıck ''!<•rmızr Fcer,, oteline ~İtli, otel 

mi~ cıyi ıukıştırdı ve h:ıkiiii "Knmrıı 
- Evet .. e\·ct .. Bn adam ık'vrllmc. f.'eotr,. otelinin burn ı olmtıd•'":ını 

~!net' baelmrdu de,·lrmeğ6 lmkAn yok ı•ğrendi. "' 
- &,kut! da kim •. !leıı neler ııö Stden,on, O!"adan hfr otonıohj 

lüyorııun, ı; .. ~.it ömtr~ . ~~ binerek Spinoıalann rualil.:ine. 
- Canrm, ıı .. n de hlı:b!r ,,,.,. anlR. "'İne t:itti. F d<at (,'Ok "er. ka1mı41 

mamr, Klbl ı;VUnUyor un! Re<!lttr,, tr. l.ııçiya üt: a;r C\ \"tiki hfııl:<'erle 
bahsediyorum. O lrurnl\z tllkld<)n, ııldtğı yaraların fesirivle ölnıUc. 

"'"~1*t11cl•. kontı"m"'~' ~tjl"O· 
<Snnu l'nrın) til. • .M 

-------------..~-----------------------------~ -SON-



10 SONTEŞRIN - 1942 

~lman devlet reİ•İ Hitlerir
ncıtkunun tam metni 

1918 de çember 
~çine ahnan Kayzer
di. Bugün ise benim! 

I mparator Jüımanlarına 
makauemet i~in liUumlu 

olan kuvvete aahip değildi .• 

Taftakiyet kazanmış \değildir. Son 
üc sene ıarfında başardığımız mn
yartakiyetler çe>k büyük zaferler • 
dir. Bnnlan dü,,ınanlıırla dolu bir 
dünyaya ke~ı kazandık. Tarihle 
bunun eşi yoktur. Bu seneler nro 
fınrta sık ııık bııhranlııda ~rşıla,.. 
mış olmamız bu muvatfa.kiycflerln 
kiymetini asla lı:üçnıtmez. Norveç 
teki güc;Jnklerl hep hahrlanz. Bir 
arahl.: Narvikin muhafaza edilip, 
edilemiyeccll meselesi ile brtılaş 
tık. C~aretimlzl ko~tmemek hiç 
~hııyyül edilemlyecek k:ıdar liuv-fakat ... ben 

.,. ~etli hlr imana sahip olmnmız ,_. 
Münib: 9, (A.A.) - Flihrer "dün t'lmdı. Bu fnanc., müHfalını gl5r .. 

Münihde söyledi~i nutukta nasyo- dük. \'a!anların(Hn uzakla ve emin 
nal sosyalist parlisi 1933 yılınıfa münakale yollarından hemen he • 
dahilce muzaffer olmasaydı b~ün "'"" mahrum hir '\"adyelle bulunan 
Almanyanın 100 hin kişilik bir or• bir avuç Alman aıı;kerf kahramanca 
du flc kudretsiz bir devlet olarak dlivOşmüşlil. Rlr aralık bu bir avuç 
knlmış olacnğını ve zanırt bir su• a~ker Narvlki tahliye etmeli ronın-
reıte dahilen de çürümrye mahkQm 'cta hile kıılmışh. Nerede ise düşman 
bulıınııcağını belirtmiştir. muzaffer oluyordu. Fnlnıt hily{\1' 

Führer ayni günlerde 'doJhıda bir irade ve cesaret ıroyeslncte za
dev kadar rnuazzıım bir devletin fer nih:ıyet bizde kRlrlı. O zaman• 
lıaş kaldımıış olduıtunu ve bu deç.. kf ha<liselr.rl ı;öziimüzlin önüntle 
Jetin bir fl'.'k gayr taldp cttiltinl ete yeniden canlıındımcak olurıınlC bir 
kRydet.rnlştir. Bu gııye, zalf, çürü• hakikatı iyice fielirtmlş olunız kt, 
mfiş, bozguncu ve dahilen parç:ı• o d11 daima a:rnf ıifişmnn knrşttın
lanmış AYnıpaya saldırmaktan ib:ı- da huhındulfumuzdur. Ha 'dOşmanı 
retti. , esasen her zamaA karşımızda gör • 

Hitler sözlerine §Öyle devam et.. 'dük. Geçen bOyük harpte <te nü~ • 
miştir: ı 1 1.. • m:mlRnrnız ayni i'lü~mnnlaroı. O 

O zamanki mücaiıelemfz mıınr• 'devir ile ougün arnsın'da yalnız lilr 
fakiyelle nelicelcnme.se;rdi cihan, fark nrdır. Bııg{ln, <lü~manlanmı
tarihlnde görülmemiş bir auımelle zın h:ıreketlcrinl ilham e'den giıU 
ortaya çıkan ve doğuclnki deve ka:- aüşünceyf 'Ve J;ıınun 'ıferin ~e!)eple 
şı koymaya muktedir bulunan bu rini hild!l!imz gibi clhnıı ttırihin·<M 
kııclret do~moyncaktı. Bugün mu e~i olmayan bu zııfcrlerl nasıl Iia
hakkak surelle biliyoruı ki, hu tak zanriığımızı da takdir ectiyonız. Ha 
dirde Avnıpada rln mevcut bulun • dutlarıınızılıın bu kadar uzaklarda, 
mı~acaktı. Herhangi şıırtlar dahilin niçin harp ediyoruz'/ Vatanımııı 
de olur a olc;un bu 1.ııferin bize a• mürlafaa etmek .,~ harbi hudullan 
il olncıığı daha o tarihle nşikür bir mırdan mnmkün olduğu ka'dar u
sureltc belirmiş hulunuvordu. T:ı raklaşhmak Is!cdi~imiz itin harp 
mnmamış olduğum sıralarda bıı edi:ronız. Fakat Ctilşmanl:ır1m1z hep 
$ehrin varlı~ını "e dnha sonra AJ.. ayni kimselerdir. Onların arkasın
man mllletlnln rne,•ı·udiyetinı lmı- Cla da 'daima ayni kuvveti görüyo
tıırmak itin rniicıırklcyc atıldığım. nır. Bu km>Vet neynelmilel bir rna 
ıriindenherl beni hlchlr z:ıman ter• hlyet taşıyan yahudiliktir. Vaktiyle' 
lrntmr.miş oları kanaat bugünkü b:ı.. memlckelin içinde lıizlml(' mücade 
rekctlerlmde de bl'nim ilham kay- le eden bu kuneflerin şimal aı5at 
na(tırn olrnııkta devam ediyor. 'da gene bize karşı blrlcşml' olma 

Evet, bugün de tamamiyle 8Y11İ ları bir tesadfif eseri °rl"ftilclir. Bu 
fikirdeyim: l\lıık<ınder:ıt ve Alrnaıı, kıın('!Jerln b:ışında milletlerarası 
T:ıkrl, "n zivade l~yik olana vere Fran l\fasonlıı~n şefi Rur.vell ve 
cekllr. Biz 1918 de de muzaffer o- Yahudi avenesi titılunmakıa·dır .• 
lahilirdik. Fakat Alman milleti o Tiundnn ba~h ynhudilik lı:endi:t:? 

zaman buna hak kıı.z:ınmamr,lı. Ms kottilıii ile Sovyet Rıısy:ıda fa· 
Cünkü o 7aman millet mamile 'kendini göstermektedir. Al· 
başıboş kalmıştı. · • ~·· .;:;aanyayı ..... tiyle 7alan p~n-

Hlchir "'ltıP• •>"11,.,, ~:ı'd11 .. - m" ila turanı ne Ytkahlle<'f'iUnf rıtn"-

1 j 

H A B EK - Aktam l"oıtasr 

~en devletin başındn bugfin a)·ni 
adamın ayni vazife fle bulunma!iı 
'da hlt" les:ıdürten lb:ıret delUh1 ir .. 
Bu adamın y:ılnız ismi deAişmlşlir. 
O zaman ona Vllson denirdi. ~Hm· 
Öl on:ı Ruzvclt deniyor. O zamıın
ki Almaı::,·a f'Saslı bir mitn Ye siya· 
st terbiyeden malınım bulunduğu 
gibi birlikten <ıe mııbrumdu. Bur.• 
dan hnŞka yahurtillk mt>r;elesl halt• 
kında ve bu meselenin do~rabilt"oo 
celi neUceler hususunda bir fikri 
iıe yokla. İşle bu sebeple tecavüze 
knıi.ıan oldu. F:ıkat dilşnınnlar ay• 
nl hadisenin ikinci defa ol:ırnk le• 
kerrür edebileceltini J::ınnetmek1e, 
büyük bir h:ıta işliyorlar. O zaman 
öa biz belki dfinyanın en iyi teş

kilallnnmış mtılell idik. Fakat bu• 
gün o zamandan da daha mükem .. 
mel teşldlA lanmış ve dnha kuvvcf. 
U bulunuyoruz. EAer karşı tarafın 
bu milleti !';&rsabilecck kudrette ol• 
öuğunu düşOnen biri bulunursa o
nun bu kuvvetin 'clayandı~h teme
l!, nasyonnl ~o5'·nlisl mırlisf ve oo 
nun muazT.nm t~kilAtını bilmediği· 
ne hülonelme1' ı:ıcreklir. Bu, ayni 
zamnndıt onun, nıısyonnl sosyalle;! 
pnrlisinin bugfine kndo:- başardığı. 

işlerden haberdar olmadı~ına 'dn 
~eıaTet eder. Dantın gibi, bütün Al· 
man mllletini sinesinde toplay:ın 
t>u h:ırekctln her türllt rlyaktırlik 

ve menraaf 'dfişünr.elcrind<!n Aza .. 
(Jo olarak sosy:ı1 i'°' merkQrcsfnt ne 
öereecye kadnr Rerceldcştirmiş ol• 
öuğunu dıı lıilmc.Jiğini gösterir. Ri:ı 
tıu fikirleri hiçbir mcmlekcıtc hic 
tir 7.nman lrnş.arılnmamış hir ö!• 
çüde !nha'kku1' ~llhmı~ bulunuyo
ruz. 

D<'ihıaa liarp enen ve '!'tir.duna 
aönen Alman aslıer1 rrinln intiha• 
ları b'nkımındnn 'ıla lien lnmnmitc 
müsterihim. Onl11rn diyebilirim ki: 

Teşkilatımıza bakınız. Kendi 
yuvalarımızı ve ictimnl müessese • 
terimizi orada gördüklerinizle ve 
Alman köylüsiinün hayatını da Sov 
Yel köylüsünün lııı •ah jJe mukaye
se ediniz ve lıize fikrinizi söyleyi• 
niz. Bu iki sistemden hnngisinl d:ı.· 
ha cok muv:ıffak olınnş ve niyelle
rindc hangisi dalın namuskiırdır'! 
Bugün meydana cıkmış bir hakiknt 
a:ıha v:ırdır ki, o CJa, prensiplerini 
tamamiyle gcrc;eklcştirnnek!e o YC!" 
ııane sosyalist 'devletin Almanya ol· 
'dusuclur. Sennaye'dnrlnrın .,;;enfa .. 
atlcrini feımsi] eden hnşka bir diin 
:vanın füıgfin hlze karŞl aya'klnnm1• 
sının ~hehl işte hmhır. Diin'.\'?IY1 

-

... 
·~ 
. t-3 -
~ 
>' 
!;ıııl 

.!:"" 

hlilA hususi sermııye menfaatlerinin 
gercklirdiğf ~kHde idare et~ck, 
iddla5ında bulunanlar bugUn de bir 
tröst halinde birleşmişlerdir. Bun· 
lar icabında h:ılk!! fena muamele 
etmekten de çekinmezler. 

Blrkac gftn enci M. Edr.n, mn .. 
lellrri idare etmek husıısundo İn• 
gifülcrin tecrfihe ~nhlbi olıluAunu 

söylemiştir. Kenôlshıe şn l'Pval1ı 

verebiliriz: Evet tecrübeniz vardır. 
Pak:ıt idare etmek için de~il, isti~· 
mar etmek ve soymok için. Kırk 

rn.Iyon kilomclN' murabbaı geniş 

fiğinde arnziye sahip -46 milyon nü 
fuslo bir memlelı:etln harp lin.,'1ıırlr 

ğı zamıın iki bncuk milyon işsizi 

oolunclu~ınn pöıiinü nrle tu!:ıcak o· 
lnn:ak bu milletin dünyayı Iıiare 

hnsusundaki meharctine kim iriı .. 
nır?. 

M. Eden lnRilizlerln maildt Ye 
mıırırvt kıymellrri t:ıkdlr hususun• 
ifa co kince h!r se\•ld t:ıhltye salılp 
oldnkl:ınnı da söylcmi5tır. n11 s()z· 
Jcrc karşı ~n ccl"ap \'C'rilclıilir: Ma · 
nevi knmrlleri siz tııhrip dti" i,., 

Maddi kıymetlere gelince: on
lan da siz gasb:ttiniz. 

Bir flevletten sonra. başka hir 
aevlet, bir millet ardından diğer 
bir mil1et zulme mwruz bmtkıldr. 
Bu yağmacılar isteı komünistlik 
maı::ke!\ini takmış olsunlar. ister 
husus! ~rmaye nikabı arkasm.a 
gizlenmiş bulunsunlar bir nokta
da tamamiyle mutabıktırlar. Ya
hudi veya toşka rrktan bir avuç 
çok 2engin adam dünyanın nıu. 
kadderatcm sevk ve idare f'tmek
tedir. Alm3nya bu Rdamlnnn ic
'l".lYi hU1u1met etmek hususundaki 
ehliyetlerini tecriibe etmiştir. Fil 
hakika 1918 de Alrr•a1ıya yıluldl~1 
zaman Alman ml11<:ıtini sefaletten 
kurtaracak bir çnre gô!ttermeJeri 
için bu adP..ml"ra başvurrr.u'!tU, o 
zamanki Almanya, nnsyonaı •os 
yalist Almany sdeğiJ demokrat 
Alnıanya idi. Eğer Almanya o de
rece hnyasrz bir şeki1öe yağma e
dilmemi' olsaydı bugUnkU vaıi· 
:retler belki tahaddüs etmezdi. On. 
lar her çareye b.'ışvurarak Almnn
yay( Hindistann benzetmek iste
diler. Hatta 7 milyon insanı ha • 
yatlarını kazanmrk imkanından 
mahrum ctmeğc bile muvaffak oı. 
dular. On binl~rcc köylü, atala
rından mira.s kalan çiftliklerden 
kovuldu ve 1icaret felce uğratıldı. 
lçtimat yardım lllıl'Selesi ise mcv
zuubnhia bile olmu;yordu. 

Bnglln Rı:zvelt Avrupayı Ame. 

rikan usullerile kurtarmak i.ltcdi· 
ğıni iddia ediyor. O:ıa şu cevabı 
veriyorum 

Siz kendi memleketinizi kur
tarnuı.Iı idiniz. ~rika bu h:ııte 
girmeğ~ de mecbur e<ilemezdi. Bu 
bari>; atılına.ktansa 13 milyon A. 
meı J.Kan işsizini kurtarmak her 
halde daha doğru olurdu. Ameri· 
ka hal'be girdiYBe bunu kendime
ııelelerini hel1etmek ikitdarından 
mahrum bulunduğu ve müttefiki 
tnı:i!~e:C. gibi yağmacılığa niyet 
cttıgı ıçın yapmı,,c:ttır. Onlar bu 
bnrbc sırf .tnaddt men!aatkr sai
kasile girmişlerdir. Ruzvelt de ln. 
giliıler gibi manevi kıymet diye 
1'ir fe ytanm:ıyor. ~te n.asyonal 
so~yalimı, dUşmanlarmuzm idare
deki bu maharetlerinden ve bu 
ır.ahnetler·n mmeleketimizde do
ğurduğu tabripkfı.r ncti~l~rden 
doğmuş ve ~ccn inkişaf etmiş
tir. Eğer Almanyaya o zam:ı.n me
sut olmak hakkı tamnsaydı ben 
bUtiln günlerimi, bUtlin haftala • 
rnnı, bütiln aylarım1 ve bUtiln se
ncı~rimi bu iŞe vakfetmez.dim. Ya. 
lıudi kapitalistc-lrln ve bolşcvilde
rin hazırladığı suikastı henüz ber
taraf etmiş bulunduğumuz bir sı. 
rada karııı taraf yeniden 'tizi çem
ber içine almağa ha.5]adı 

1918 de ;ember içine alman 
knyzerdi, bugün benim. lmpara • 
torluk Alınanyası içten pa~alan. 
mtştı "Ve impıa.rator dO~anlanna 
mukavemet için lüzumu olan kuv. 
vcte sahip bir adam Geğildi. Ha
srm]armıız benim şahsımda, teslim 
olmak mefhumunu bile hatn1na 
gcrinneyen bir adam bulmuc}lnr
aır. Bu çocukken benim bir !de. 
timdi ve belki de o zaman için bir 
kusurdu. Fakat her ne olunıa ol
sun, daima üstün çıkmak i!!temek 
ve buna muvaffak olınsk belki bir 
fazilettir. Dilşmanlanm bu adeti 
bugün de bıralrnıadığmıa emin o
lnbiUrJer. Öteki Almanya eilAh
Janm işin bitmesine pek az bir 
zaman l-alm~n tcıic:etmişti Ben 
sc her ~aman muvaffak olduktan 
sonra btrakmm. Benim dahildeki 
dU§manlamnm vaziyeti dışardaki 
dil~nfarmun vaziyetinden fark. 
hdır. BugUnkU mUcaclcle askeri 
kuvevtlerle yapılmaktadır. İngiliz
ler asla harp kaybetmediklerir.i 
söyliiyoralr, Halbuki bir c;ok harp. 
leri kaybetmişlerdir. Fakat her 
harpte son mUttefiklerini de mah
vedineeyc xa:lar mUcadeleve de • 
vam eylem~erdfr. ln.-mzldfn 
harp ımıl'Jerini bizim lınrp usula-
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mUzden ayrran fa.rlı: bunı.dadır 

Führer Alman tarihinin ş~nlı 
ıahüelerini hatrrlatnuş •e bUyiık 
Fredrik devrini canland.:nnıştır 
Fübrer o dev.ir mukad<krntınU: 
bugünUn mukaddenıtınm aynı 
olduğuu söyl~mi§ sözl.:rine şö~ le 
deva.:n etmiştir: 

Kal~letiıniz, kttalanmn, ~ li 
lıudutlarnnızdan uzaktn bulu :ı u. 
yor. DU~analrmuz Almanyt yn 
mağIOp edect-klerini ve bilhar.sa 
.i~tediklerini yaptırabileceklerini 
zannediyorlarsa budnladırlar Mü • 
cndelenin çok güç olduğunu. bili
:l'orum. Bcnim.1~ Çörçil gibi adanı 
~rrısrndaki fark işte b:ı noktad<ı· 
Qll', 

Kitler bundan sonra Sven He. 
ôin'in neşrettiğ: bir kit;ptan ah. 
sc.-de~k va.ktile lngiJizlere Fc on. 
Y~ ınes~leSinde yaJ>tığı şu tel lifi· 
11~~. ~u ~itapta harfiyen nakl~dil
dıgını söylemiş ve s!Szlerinc şun
ları eklemi~tir= 

Hii.di'Se leri baska istikt>metlerc 
~cvke:t:i~i için Allaha ancak şük
redebılınm. Çünkü o zaman bu 
t~klif b.b•tl r-dilmiş olsaydı Dan. 
ııg AJmaayaya iade edilecek fo. 
lmt başka hiç bir ~eyde dt-ğişiklı • 
olmıy.ace.ktı. Bundan maada b'z 
dal:.iJd e yapıcı gıı.yretlerirr.izc de
vam edeee-ktik, fakst bo~eviklik 
doğudan Polonya. yoluyla bize sa}. 
dıracaktr. 

. Bu.gilnkll var.iyeli o mman tek
lıfimı ?'eddetmiş olanlara borı:lu
yum. Üç Yıl evvel bunu dü~Une. 
mezdjm, Bu ~ebepl~ o vakit bir ke. 
r~ daha suih teklif ettim. Falta~ 
Yıne reddettiler. Ondnn sonra bit 

kaç defa daha sulh ınU\'adelesini 
tekrarladım ve 1940 da Sll'h:ı eri~
mek için bir ikere dah'.l elimi u • 
zattnn. Bu eli yine reddettiler B:ı 

sefer mes!le artık benim iç!'l h;:ıl
lcdilini43ti, Filhakika her sulh tele. 
lifi düşman~ımmız tarafından bir 
zaaf ~arak telakki edildi. 

Bu yolda devam etmek vazife .. 
me aykırı bir harck('t ol:ırdu. Ha· 
sımlarmuz asama yeniden sulh 
teklifleri ileri sUrdüğ!lmüz.ü iddia. 

etmekle keneli milletlerinin cesa
retini artım-ak gayesini takib cdı. 
yorlar. Artık biıim tarafımızdan 
bir sulh teklifi vaki olmıyncaktır, 
Bu t'!kliflmn sonuncusu 1940 da 
yaprln'.J'.4tır. Şimdi bizim !Çfn yal
nrz hıırp m~vzuıı halıistır . 
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l.,,,,.bul Oelterdarlığıntlanı 

DedeJ ı.emı-t 
Edfnıe'k111"1~,,t1 A'V'Clbey mehsfteeı!n!n ~ •. 
k8'ında es«! 3 yent 7 kapı aa)'llJ 180 metn 
mura bb&ı ana. tfO 11 
Yenlköy Avantkola mab&lle8lntn kaa.' -., 
lı:agmda eski Ye yeni 10 lcapr l&)'llı 80,711 
lll'9tt-e murabbaı arsa.. ıoô 1 
Kecidlyeköytınde 7 pafta. 51 ad&, 10 panel No. 1121T/1114 

TO 
&1270/16 

h ser, metre murabbaı ara. neo 197 
~nyerde BOyU.kderede 'l'epebqr 90katmda 
Hki 26 aayıll ana. 110 1 
Oöztepede ealtl KaYlfdatJ yent demJrcf J'atlı: \ 
.->kal!tnda eakt 24 J'8lli 26 kapc 19 taj No, il 
at.tap ev. 

B1217/111' M~cıdlyeköytlnde 2 pafta 12 ada 4 ıı-neJ No. b 
83 244 metre murabbaı ara 

J' .2/2111 ü.ıkUdarda Se!Aml Ali efendi maballulnfn ker. 
plçhnne ve doframacı aoltafmda eaki 12 )"elli 

souo 81 

'88 11 

1"1 No. u 91,r>O metre murabbaı ana. 4TO 88 
Yukarda ya.zıu gayrjmenkuller açık arttırma tıe •tll& c:rkanlmıtea da 

t&lfp zuhur e•rr.edlt'l'.nde!l 2.11.942 t•ribindeıı itibaren bir ay lçlade puarb. 
ta bırakılmı~tır. 

İltekl11erln muvakkat teminat ınakbuzlan •• ntıtu. bQvt.yet cllsdaııl&rL 
le birlikte bir ay ıçinde aatt.a.nın pazarteef •• oarprnba gllDJert eaat H ten 
18 ya kadar f:lll Em!Ak .MUdUrtugtlne müracaatları. (lOM) 

l•tanbul DelterJarlığınJan: 

Doeya NNo. Olllll lla........._ 

U101/'8ö myttkada.da Maden mahall .. lnln eald A.yanL 
kola ~nı Yılmaz Türk cadduinde eaki 34 yem 
22/l No. b 39 pafta, 182 ada, ıa paNlll MU 

.............. 
met.re murabbaı aru 2000.llO ıooı 

1121'7 /1114 KeclulyeköyUnde 9 pafta. 18 ad&. 1 panel No 
95 !ı 28i5 metro= murabbaı area. '8l80 l706 

Yukarda yuılı gayrimenkuller 80.ll.9'2 p&aarteeı ıQnO aat ıe ı. 
111111 ltmllk KUdUrlutQnae mUtetekkil komlayoada kapab sarf ıaaulile •. 
blac&ktır. laıtklllertn 2490 aayıb kanun bOkQrnlerl dall'Ml'Dlte burrtanl!l1' 
teldjf me.ktupl.arm. ıha.le gUDU aaat H e kadar komiayoa re181tttne te'ldi 
•tımıelen •e nttfua toüviY-t cilzdanlarmı lbru 971emele11 muktutdll'. 

Fula ızatoat ıçtn ı.tun Emllk mUd1lrltıttıne mGracaatıan. (JlO& 

Deniz lt:brilıalan umum miiJürliifiimlenı 

Dftıfs fa!trfk&lan mubaaebeainde ı.tfbdam ~lhnelr ben d&t tloretn 
memur aımaı•aktJr. lat.ekli..'erln dilekçe ft icap eda YUlk&larU• u PG 
lll.1l.M2 gUı:u aqamma kadar Galclllt denta fabrfk&Jan ,.aeı mtldtlrlD. 
tane maracutJ&rı ve bu tarihten aonra ftlr.t olacalr mthUaat!arm aaarı 
töb&ra alınmrya~tt"I. ·(lm) 

1zmit Deni~ Sahnalma Komüyonant/an: 
1 - ~ adedmin muhammen bedeli no Uradaa DO wolt mtnnaadl 
_..yanlı 'le uprt 18 m./m e kad&rdellk ac;abileoelr ••aatta 1 adet elelrtr!h 
del11r motörD puarllkla aatm almacaktır. llU(ltmMt 11 llrlDOlt.frtn MI 
oartamba ıtlt•'J aat 10 ıe lamltt.e--.. lcapwndeld ~,... 
Jacakır. 

2 - Temh'ıaLı 9e liradır. PuarlJta lltlTelır ~ -- ttout .._ 
11kı\1arlle bfrhlrte belli ~ " aaatı. ırmnı.yona ınllr&oa&tl&n (110T> 

lf A lf~R - ~Pdft&W 

ŞEHiR TIYATROSV 

• 
.......... 

Da 6 • &l•M • 

Nah 
aCMmDI llWI 

Anfteten Baha 
Oamarı-t Ye Pazar &'Önlerl 

ıa.ao da M•ttne 

'19 'SONttŞldN ..=na 

Şubeye davet 
fl'att1t o.hrlilt ,abeılnden: 

1 - ToP Ustelm. HfbnO ol. Ek• 
rem 321 (39720> SeJAnlk. ile sabah, 6ğle ve akşam 

2 - ToP Tetm. Ethem ol. Eb
ntr (48298) Cetlntaş lst. 1327. 

S - Top TeJm. tsmalt Haktı ol. 
Her yemeltten aoma rinde 3 defa mantazaman di41erinizi fırçalaymtz. 

Nhhet Kemal (52490) lst. 1324. 

TORKiYE iŞ BANKASI 
~üçük Carı Hesaplar 
943 lKRAMIYE PLANJ 

KE$1DELER: l Şahat. S Maya. 1 Alado., 
l llıindtetrin tarilalerinJe vapıtır 

-- 1943 iKRAMiYELERi ~ 
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ASETiLOPiRiN NEŞ'ET 
Grip - Nezle - S.. ve Dit afrdan 

IOGUK .u.GINLIGDIA BA..BŞJ n:slRI &ATtua.. 
ll ilk aarl 'le IO Dil tDplerl bel' er.canedea .. ,... 

inhisarlar U. Mudürlü{ün~ent ........ .._ 

1&0 
aoo 

A.ltgolt 
Bilelchgolcl 

YaldJS Yerntft 
&Al yalclı&lar 

100 A.Jıoltgolt (an tM. n'1tWJ 
2M Btelgold ( aan tos yaldls) 
50 Beyaz toz yaldıs (althıtnyıım) 

ı - Yukarda cins ve mfktan yazıtı buauat ve all yalc:twar p.rt:n&mL 
meler! ya!dıs '18rıılltle nttmuneaı mucibince pa:r.:artrkta aatm abnacalrtır • 

2 - Pazarlık 2f.11.942 aa1ı gOntt saat 10,50 M Kabataşta ıen.ıam ta. 
beafndekl muke:r. alım komfayonunda yaptlacakttr, 

1 - Yaldız fartnamelerf ve yaldız vernıtı aDmuneat beJ'l'b etıedu 
sonra lllSzO 14199D :qbede sörtııebtlfr. f 

' - latek~tlertn pazarlık lçln tayin olunan gtın •e autt• tıeldtf ede 
ceklert f'JY&t Uaerlnden yüzde 1& tıem(nat J>&!&81le birWıte mazıcar ~ 
yona mUracaatlan fll.D olunur. (1198) • - -

------ - - -


