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.Geneler!.. Cesaretimizi takviye ve idame 
eden siıslnlz. Siz. almakta o1dui{unuz terbiye 
ve irfan med.}·eönin. \·atan muhabbetinin, fikir 
hürriyetinin en kıln1etli tim"lali olacabıruz. 

~AT'in !\filli Piyanıo bileti hediyesine 
•~tirak hakkını verecek olan bu kupunlan ilk 
liYısından itibaren muntauman toplayınn.. L
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Ey yiik.<te1en yeni nesil! .. Cumhuriyeti biz 
tesis ettik, onu idame edecek sizsiniz .• 

(Atati.irkün hjt.abelerinden) 
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ayı ar 
Ata türkün ölümü 
~ ütün bir milletin heye· 

• ~ canla İİltiinda titrediği 
~. Atatürk, lıundan iki ıe· 
tıı ~Vire!, buııün, ıaat d.ı<uza doi 
s,.41 °nuk nazarlannı ufka dikti. 
ı.ı. kaç? diye etrafındakilere tit. 
'<>rd "e zayıf aeai.le ıon ıualini 
tİill ~lan ıonra tekrar ıüzüldü ve 
'" ''.1ni ebediyen yumdu. Hiçbir 
lt~ hıçbir felıiket, Türk milleti Ü• 

tı, ~~~ bu kadar tesirli olmamıı· d; Ulün bir millet, bir an için· 
ıa,'.1~0rkunc bir elektrik darbeıile 
ıı; dı. ı Yurdun her köıeıi• 
>ah,'ran vahıi bir ıükun içinde 
~tıkıı bir fey duyuluyordu: Hıç· 
'-'ilı: l'ürk milleti uzun ve ihtiyar 
ltııı "',~e bu kadar derin bir ma· 
ı.,•k to~•mit ve bu kadar mÜf• 

S hır ıshrab duymamıfh. 
k;l ·~•ce, dü,maru deiil on ıe· 
h;1 ~!Yonun kalbini feth ve teı· 
kiııı:, •n bu emsalsiz kahraman 
h,~ 1? Türkiye ve tekmil bir cİ• 
lı.d' hu sarııın İnıan için neden bu 
() ar •iilayor ve çırpınıyordu? 
"1t';:"i &Özlerin içindeki kudreti 

il Ya., esrar perdesi neydi? 
~Unu anlamak, bu esrara nüfuz 
~ /'"' P•k güçtür. Çünkü meıe· 
ı., •lnıı milliyetperverlik, vatan· 
)tt.~ık düaturlarile halledilemİ· 
~~ kadar geni• ve muazzam 

Ç llıaıızata aı &<1lllttılııt.clir. 
~l.iıı davayı, zayıf kabiliyeti· 
"' lıab edebilmek için Atatürk. 
k,/_•Ptı? ·onun eserinin memle· 
ıı,~ 1~ Ve dııındaki teıiri ne ol· 
'lila '? Öııce bunlan halletmek 

"- •der. 
''-türı. yalnız cephede barbi 
d,t'~'." muzaffer bir ~andan 
~.~dır. O, her türlü bayat kabİ· 
llıiıı. , •Öndürülmek İstenilen bir 
~lalııı Yer yer ııöıterdiği feve· 
kQ\oır" bir noktaya toplayarak bu 
~l.,ı •iten, kendi aziz ııayeıine 
k~ı 0lrnak için, en ııüzel, en ma• 
I,,~ •n tabii ıuretı.. İıtifadeye 
Iı,;İıı. hulmuıtur. lıtiklil mubare· 
~ Ölçü ve metodla ifade 

edilemeyİfİnİn ıebebi, onun, mü• 
ıelael heyecan, fedakarlık ve fera 

gat zincirlerinden ıe,ekkül etmi• 
mehib bir manzume olma11dır. it
te bu manzumeyi yapan ve ya
ratan di.hi adam, odur. Böyle bir 
eıer yaratabilmeli için, insanın di
mağında muhakkak bir deha fU· 
leıi bulunma11 lanmdır. Şartların 
zorluğu, vaziyetin çet'inliği karıı-
11nda, bu büyük İfİ baıka fi.niler 
bapramaz~ 

Atatürk, Samıunda, 11rtındaki 
yıldızlan alarak, milletin ıİnesİn· 
de bir vatandat ıibi çalıımaia 
karar verdiği zaman, ezelden e .. 
bede kadar devam edecek olan 
:rulüm ve bak davasında mazlii· 
mun kahramam olarak sevgisini 
milli hududların ötesine aıırmıt-
hr. 

Hakikaten Atatürk, hpkı ec· 
dadı ıibi, mazliimun davasını ele 
alarak yürümeie baılamıfh. O 
zamanlar bizi Anadoluda 11rf bir 
çetıe, bir komiteci gibi ıörenler, 
vaziyetin günden süne ciddileıen 
büyük ehemmjyeti kartıımda, ir
kilmiflerdi. Hatta bu hareketin 
minaımı bütün tümulile ıezen ve 
ihata eden büyijk ve zeki diplo· 
mat Briyan bile Foren affaireı'in 
lot ve muaı:zam ıalonlannda, 
tark meselesini konutan diplo
matlara fÖyle demiıti: 

c- Bu it eıaslı ve büyük bir 
harekettir. Komitecilii?e benzemi· 
yor. Dava11nı bu kildar aamimi
yetle müdafaa eden inıana komi· 
teci demekten ziyade vatanperver 
demek lazımdır.» 

Muharebe bittilı:ten ıonra her· 
keı aan aaçlı zafer kartalının va· 
zifeıinin hitam bulduğunu zanne
diyordu. Halbuki o, eski ve lank 
otomobilile Sansa boğaztndtln 
geçerken, hayli İçinde ııaıyolduğu 
yeni Türkiyeyi yaratmak için bu 

Necip Ali KtlÇtlKA 
(Arkan sahife 2 sütun 1 de) 

t~.~ 
l•ncliği, kaybettiği Büyük Ebedi Ş.finln ölümüne böyle ıiilıyordu 

4tatü,.lıten 
Hatı,.aıa ..... 

b "-ı" .. ~ 'ıi~d Urke ilk defa Sıvaı Kon· 
k~ U..". ~üliki oldum. Bizi, Sı· 
'ıçİUı b!"ın alt katındaki dar ve 
~"'•ııı ır odada kabul etti. Ko· 
d'!\~b 1 1~ 1ıra11nda, kendiıine, 
d'~ı ~1.llınum jandarma kuman 
~' I(~" 1 ~•mal Paıanın Nazilli· 
~ tdi!~~.Milliye tarafından tev
\ hab ıgınj ıöyledik. Atatürk 
~ bQı:•don çok ıevindi. Yanın· 
Ilı 1ıı~1b8n arkad.,.lanna: cBun· 
11,qlla, et hareketlerde bulun· 

1•k iJ~ dedi ve ıonra bize dö
~ •-.... ""• etti: 
~kı~ ~•ınloketimizin biıayri 
~ U ko ır çok güzel yerlerinin 
ı.· V• h•ıısında bilhaua lıtanbul· 
"' •rı f b" k •· )ı )•Pıld ara ta ır ço mıtıng 

~lttıı, 1
' Fakat hiçbiri ıizin 

~ barok.tin tesirini ıöa-

termedi. Mendereı \nyılannda 
patlayan tüfekler,. -yeraay ıar~·. 
yında.bir bomba ıııbı patladı. Sızı 
tebrik ederim.» 

••• 
Sıvaı Kongresinin açılmaıile, 

o zaman memlekette bakim olan 
ıiyaıi cereyanlar da kongrenin 
içinde kendiliğinden bat kaldır
mııtı. Manda zihniyeti en kuvvet· 
Jj cereyanı tetkil ediyordu. Man· 
da meseleainde Sıvaı Kongreıin· 
de hıikiır olan fikir ıu idi: Tür· 
kiye kurtulmuf olsa bile memle· 
keti idare etmok için büyüle pa· 
raya ihtiyac vardır. Halbuki bize 
kimae para ikraz ebnez. Bu iti
barla, biz tasavvur ettiiirniz İç· 
timai ve idari tefkili.hmızı yapa· 

[Arkası sahile 3 sütun 1 dı) 

«EY Türk gencliği ! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk 

ve müdafaa etmektir. Cumhuriyetini, ilelebed muhafaza 

Mevcudiyetinin 

tac olduğun 

ve iatikbalinin 

kudret senın 

yegane temeli 

asil kanında 

budur. Muh· 

mevcuddur.» 

Bütün memleket bu sabah 
Ebedi Şefi saygile andı 

Atatürkün öldüğü saat 
Üniversitede büyük ve 

olan 
hazin 

9,05 de Halkevlerinde; 
ihtifaller yapıldı 

Ebedi Şef Atatürkün ikinci ölüm 
yıldünümü dolayısile bugün sabah sa
at 9 u bq geçe yurdun her tarafında 
ve şehrimizde bü:rük ihtifaller yapıl
mıştır. 

Evvelce hazırlanan program muci· 
bince bu sabah saat 9 dan evvel İs· 
tanbul Valisi ve Belediye Reisi Dr. 
LU.tii Kırdar, İstanbul Komutanı. hU
kllmet ve parti erkAnite kalahahk bir 
halk kütlE'~i. Eminönü Halk.evinde top 
lanmıı bulunuyorlardı. 

İlk olarak Parti idare heyeti a1asın
dan Atıf Ödül tnm saat 9.05 de or11.
da bulunanları sükU:t:t davet etmi~tir. 
Bet dakika süren hu ihtiram ~ükO.tunu 
müteakıb Eminönü Halkevi Reisi Ya· 
vuz Abadan Atatürkün dehisı ve rtH!

deniyete yaptı~ı büyük iyilikleri tı:!ba
rüz ettiren bir, söylev vererek huli!'la
ten demhıtir ki: 

Muhterem büyüklerim, aziz yurd
da~larım, 

c:- Şu andR, büyükler büyü_a:ü Ata
türkün manevi huzurunda muka..Jde~ 
vazifemizi yapmak için toplanm11 bu
lunuyoruz. Yurdun dört köşesine da
A:ılmış olan Türk milliyetc:ilik imanının 
bütün ulvt kültür mabedlerini şu da
kikada ayni ibadetin vecdi sarmıştır. 
Türk milleti, büyük kurtarıcısının ru· 

hunu ve hi.tırasını taziz için bu oc::ı.k
lan:ta yapılan iyine bütün varlığı, ben 
liği ve kalbi ile iştirak ediyor. 

Atatürkün müba~k n!şını, yaş ve 
hıçkırıktan ibaret bir ıstırab çaR;laya· 
nı halinde ebedi ı~tirahatEtfiıhına teşyi 
eden ~cniş ve i\li Türk kalabalıll;ı ya
nında bütün dünyanın yer almış ol
ması, onun temsil etti~i ebf.di maneYi 
kıymetlere hayranlığın milli hudurllnr 
d11ına la$bl'tını hrrke!':e ~öst('rdi. Bü· 
tün cihan, onun yalnız k<"ndi millPti
nin saRdeU için dell'il. insanlıiın İ!':tik· 
bıtli için de ttmiı duygttl:lrla c:arp
ml'lktan u~Rnmıyan ve yorulmıyan a
stı ve ilicenab kalbindeki cevherC' 
havrandı. 

Türk yurdu ü1erinde mukaddes bir 
<ı:ivanet h81ec::i ribi bPkliven varlı~ının 
ruhlarımıza doldurdu~ hu:tu iC"erWn
de sana 18yık olmPk kararı kat'iye!llinl 
vermis inqnların huzur ve emniyetil<
mi11i haklarına :ı:orlu bir kı!<:ksıncltk, 
milli yurduna taşkın bir ııevgi ile bar?· 
Janflnlann a7mtle tt>krar Pdiyoru7. E
~di ic;tirahRttrBhında rnh:"tt ve müs
terih uyu. Başında nöbet bekliyen on 
sekiz milyonu birleştiren tek duyru 
sana ve eserine daimi sadakat, milli 
kudrete SOn!\1% imandır.:t 

Yavuz Abadanın nutkundan sonra 

Millf Şef İsmet İnönünün ·millete be· 
yannamesl okunmuş ve orada bulu
nanlar, baısta Vali ve Belediye Reisi 
Dr. L\ıtfi Kırdar olduğu halde yürü
yerek Gülhane parkına gitmişl,.r ve 
Atatürk heykeline büyük bir ;elenk 
k.,vmuşlardır. 

Üniversitedeki merasim 
Hemen bütün prof~sör ve Ullebc, bu 

~abah !':Aat 8.30 da tinivef"!';ite m<'rkez 
bin3!'iiında toplanmıc::lıtrdır. Saat 9Jl5 te 
F..debiyat Fakültesi DE'kanı H&mid 
On~nnsu orl'lda h azır bulunanhnı ht':~ 
dakilr-a ıı:iik(ıtn davet etmi~tir. Bund;ırı 
ıınnra F.rlehivat Fakültr:!'lli talchf'Mllinrl<'n 
Halid Tanvf'l, Atatürkiin ~encli~c hi • 
tnheı:;ini okumuştur. Miiteak1hen Tıb 
Fı:ı.külte:ııind!'n Hallık Ur bir nuluk 
c::öyliyerek Atatürkü kaybeden genc:-li· 
l!in ı:ı;tırabına fPrciiman olmuştur. Duıı 
dan ~onra talebed<"n birkaçı d-ı ayni 
mevzu !'lrafında. !l:Övlcv vermh~ler Vf' 

bir kız tl'll<'he. 1'-1'i11i Şefin millete hHa
bec::ini okumu!l:tur. 

Üniver"itedeki merasim• bu ,ekilde 
sona erdikten sonra önde prof~örlcr 
olduğu halde bütün fakülteler talebe· 
leri. hep birlikte ve tramvay yolunu 

[Arkası sahllo 3 sütun 2 de] 

İnönünün beyannamesi 
Ankara: 21/11/938 

Büyijk Türk milletine; 
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiii ıevııili milletinin ihtiram 

kollan üstünde Ulu Atatürkün fani vücudü istirahat yerine tevdi 
edilmiıtir. Hakikatte yattığı yer, Türk milletinin Onun İçin a,k ve 
iftiharla dolu olan kahraman ve vefalı göiıüdür. 

Atatürk, tarihte uğradıfımız en zalim ve haksız itham ıünün• 
de meydana atılmıf, Türk milletinin masum ve haklı olduiunu id· 
dia ve ili.n elmİflİr. İlkönce ehemmiyeti kavranmamıf olan gÜr ıesi, 
aıla yıpranmıyan bir kuvvetle nihayet bütün cihanın fUuruna nü• 
fuz etmittir. 

En büyüle zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk. ömrünü, 
yalnız Türk milletinin haklarını, İnsaniyete ezeli hizmetlerini ve la• 

rihe hakkettiği meziyetlerini ishal etmekle ıeçinniftir. Milletimizin 
büyüklüfürıe, kudretine, faziletine, medeniyet istidadına ve mükel• 
lef olduğu insaniyet vazifelerine sarsılmaz itikadı vardı. cNe mutlu 
Türküm diyene» dediği .zam&n, kendi ena-in ruhunun, biç ıönmiyen 
aıkını ne mi.nalı bir surette hu1i.sa etmiıti. 

Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmıt Türk cemiyetini. en 
kısa yoldan inıan)ığın en mütekimil ve en temiz zihniyetlerile mü
cehhez, modem bir devlet haline ııetirmek Onun baılıca kayııuı ol• 
mu~tur. Te§kilah Esasiyemizde ve buııün hizmet bqında, irfan mu• 
hitinde ve genit halk içinde bulunan bütün vatandatlann vİc• 
danlannda yerle,mit olan laik, milliyetçi. halkçı, inkılabcı, devletçi 
cumhuriyet, bize bütün evıafile Atatürkün en kıymetli emanetidir. 

Üfıilündenberi Atatürkün aziz adı ve hitıra11, bütün halkımı· 
zın en candan duygularile ıanlmı,tır. Memleketimizin her kö,esinde 
ve bütün milletçe kendisine ııöıterdiğimiz samimi bailılık, devlet 
ve milletimiz İçin kudret ve vefanın beliğ misalidir. Türk milletinin 
aziz Atalürke cöıterdiii ıevai ve ıayaı, onun için Atatürk srıbi bit 
evlid yetiştirebilir bir kaynak olduğunu bütün dünyaya ııöıtermİ•· 
tir. Atatürk<; thim Y. ifemizi ifa ettiğimiz bu anda, halkımın, kal• 
bimden gelen tükran duygularımı ifade etmeyi, ödenmeıi lixım bir 
borc ıaydım. 

Milletler araaında kardefçe bir İnsanlık hayatı Atatürkün en 
kıymetli ideali idi. Bütün dünyada ölümünün ııördüğü ihtiramı, İn· 
aanlıiın atisi için ümid verici bir müjde olarak ıelimlanm. Bu ıöz· 
lerim, yazılarile ve toprağımızda •Övalye askerleri ve mümtaz .. h. 
ıiyetlerile ya11mıza ittirak eden bijyük milletlere, Türk milleti adı· 
na ıükrnnlarımın ifadeıidir. 

Devlet.imizin biniai ve milletimizin fedakir, aadtk hidimi, 
lnıanlık idealinin itık v" mümtaz ıirnuı, 
E.ıiz kahraman Atatürk 1 
Vatan sana minnettardır. 
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk milletile beraber senin 

huzurunda tazim ile eğiliyoruz. Bütün hayatında bize ruhundaki 
aletten canhlık verdin. Emin ol, aziz hitıran ıönmez met'ale ola• 
rak ruhlarımızı daima ale,Ji ve uyaoık tutacaktır. 

Reisicümhur 
iSMET INöNO 

Ebedi Şefin tabutu, Dolmabahçc sarayından çıkarüıyor 

Atatii,.lı 

Ölmedi ••• 
Onun, bil~ Türk milletini. yeHın ı sessiz sessiz ağlayarak akıyordu. 

bıraktığı gunun tam ikinci y•ldönü· Bu, sessiz akan inaan selinin arasın• 
mü. Zaman ne kadar da cabuk geçi- da yaşlıca bir kadın kendini tutama· 
yor. Fakat bu iki yıl ic;iode Onu ha~ dı. Yere çömeldi. ARlıyordu. Gözleri 
tırlrur.adığımız ve Onu içimi7.de his.set- meçhul bir !leme da1mııtı: 
mcdiğimiz bir s:ı. bile geçmedi. - Allahım, dedi; ne olurdu? Altı ço .. 

O, felilketli. günleri hatırlarken tüy- cu~uınu birden alaydın da Onu bize 
lerim Ürperiyor. Onun tarihe ve asır· daha on senecik ba~şlasaydın? .. 
tara ~ığmıyacak olan varlığını, yaPım En büyük ana, vatan gibi mus .. 
asrı geçen yaşını i(inde saklayan et~ taribdi. Daha fazla dayanamadı. Ba .. 
ten ve kemikten ibaret fani mevcu· yılmışb. Baygın kadını, dört d~lik.ıı:nh 
diyetini küçücük bir tahta aanduka· kolları üzerinde açık havaya çıkardı .. 
ya sığdırmı,Iardı. Bu mukaddes san· !ar. İçlerinden birisi bir bardak ıu 
duka, 11crefini biı::r.at kurtardı~ı Türk buldu. Ya,lı kadına içirmek isliyor· 
sanca;!:ile, o tarihi mihrabda [;armaş lardı. O biraz ~nra kendiliğinden a• 
dolaş yatıyorlardı. Etrafını çevrele~ yJ.ldı. 
yen altı mr~'alenin Yanıbaşında, bii- - Teşekkür ederim evlid. Oruçlu• 
yük üni!ormalarını giymiş altı subay yum, diyebildi. 
yalın~ılıc nöbet bekliyorlardı. Ve bü· İşte tam üç gün bütün İstanbul, asD 
tün l!'ifanbul canlanmış, şekilltnmic bir matemin ıstırabını, içinde en acı 
bir ı~tırab seli halinde, Onun önünden [Arka5J sahire ı ıütun J: de] 

f 



2 

Günün yazısı 

Ebedi Sef • 
Hifızayı zorlamaia lüzum mu var? iki ıene evvel buS!ilnün 

hihraaı, sonbahar sabahının nemlerini tatıyan kartımdaki fU kınnı
sı gijl kadar tazedir. O kupkuru bekim raponmun tabirlerini bile zi· 
lıinlerimizde hakkedilmi• bulabiliriz: Atatürk, bin dokuz yüz otuz 
sekiz yılı aontetrininin onuncu rünü, saat dokuzu bet aeçe, bu fani 
ileme gözlerini yumdu. 

Ölümile bütün bir milleti günlerce aiilatmı,, cihanı ııünlerce 
diitündürrnü, olan bu barikuli.de çocuiuna Türkler, tabutunun ha· 
tında, tarihin kaydetmediii bir bi'atle «Ebedi Seh adını vererek 
saltanahnı gelecek neıillerin kalbinde kurdular. 

Ebedi Şef! 
ı Bu iki sözde remizleıen İ1'min minaılnı anlamak ıçm bir mil
letin inhitat tarihini her safhasile bilmek, ve sonra, 19 mayıs 1919 • 
1 O sonteırin 1938 ıünleri arasındaki kı•a zamanda ayni milletin ta
hakkuk ettirmit olduğu muvaffakiyetler silsilesinin ıırnnı keşfetmit 
olmak gerektir. «1919 senesi mayısınln 19 uncu 2ünü Samsuna 
çıktım,~ diye bqlayıp c , •• D evletin bir an evvel çökmesine sarfı 
mesai ediyorlardı,» cümlesile biten yanm sahifenin gözlerimiz önü
ne a·etirdiği korkunc manzarayı onun a:ibi çiıivermek hana:i ressama 
nasib oldu? Ve hanıri mimar, böyle bir yıkıntı kartısında bezginlik 
duymadan, dünyanın en sağlam vatan binasmı kurdu? 

Li.kin, Ebedi Şef, ne yalnız o resu.m, ne yalnız bu mimardır. 
O, kara aünleri ruhunun ıtıkt ile aydınlatan, sönük düıünceleri di .. 
mağının atetile alevlendiren, donmut kalabalıklan vücudündeki 
canlılıkla ayaklandırandır. Likin yalnız bu da değil, Ebedi Şef 
bizden olmıyanlann bize iblisçe bir inadla ıı:iydirmit olduklan le· 
vekkül kisvesini yırtıp atmak cesaretini veren kahraman, icimize 
damla damla akıtmı' olduklan madunluk hissini medenice cür'ete 
fıs:albeden vatanperver, beynimize ya vat ya vat ıokmut olduklan ah
ret muhabbetini hayat afkına çeviren insan, «hasta adamı. ı m.avi 
•Özlerinin ve tok sesinin telkinlerile birden aya,:fa kaldıran Büyük 
Türktür. Ebedi Şefi, bize en yakın dostu ve büyük halefi tarif etti: 

- Devletimizin binisi, 
- Ve ınilletimizin fedakar, sadık hadimi, 
- İnsanlık idealinin ittk ve mümtaz siması, 
- Et-iz kahraman Atatürk, 
·- Vatan sana minnettardır. 
Ebedi Şef, vatanm Atatürke kar•• duyduiu minnettarlıiın ifa· 

Cleıidir. 
Ölümünün ikinci yılında Ebedi Şefi minnetle anıyoruz; yüzün· 

lcÜ ve bininci yılında bizden ıonrakilerin anacaklan ıibi ... 

Atatürltün 'Ölümü 
[Baımableden devam] 

ıraferle ilk maniayı bertaraf etmit 
ıve ilk vasıtaya haZlrlamıt bulu· 
ııuyordu. Önünde bitirilmesi İcab 
eden bir çok iıler ve kurulacak 
yeni ilemler vardı. Yani henüz 
büyük davanın batlangıcında bu· 
lunuyordu. Atatürk biliyordu ki, 
Türk milletinin yafadığl hayal 
tarzı • bilhassa son asırlann tarihi 
içinde • nihayehiz enerjisile aıla 
mütenaıib olmamııtır. Bu diri ve 
canlı mi11ete ölüm ve ahretler 
dünyasının ıi!temi uygun relmi· 
yordu. Ona, kendisine uygun bir 
kalıp ve ifade vermek İcab edi· 
yordu. Atatürk Türk milletine o 
kadar İnanmıı ve onun kuvvetine 
o kadar iman etmiıti ki bu mef· 
bum karııamda onun kadar v• 
de ıelen tek bir kimse ıörme· 
dim. 

Bu zihniyetle meıbu olan da· 
hi tef, biribiri arkası içtimai ha· 
yalımızda birçok inkıliblar yarat· 
tı. Bu inkıliblann her biri cemi
yetimize baıka bir renk, baıka bir 
ıim.a verdi. Tam yetmit ıene tered 
düdlerle, kararsızlıklarla geçen 

Nasuhi B A Y D A R 

Canavar bir ana 
Dört yaf ındaki çocuğunu 
fare zehirile zehirledi 

İımitte, Hayriye isminde bir kadın, 
Has:ın ismindf'ki birile evlenmek i!t
temi.ştir. Fakat Hasan, •Senin çocuKun 
var seninle evle-nemem• diye kadının 
teklifini reddetmiştir. Kadın, Ha,anlııı 

evlenebilmek icin dört ya~ındo ki çocu
tunu la.re zehirile zehirlemiştir. 

İrandan çuval alacağız 
İran çuval fabrikatorlan mümeo;sille

rinde-n biri şehrimize J{elmiştir. Mü -
me55il, Türkiveve çuval satmak için, 
piva1JRda tetkikat yapmaktadır. 

Sümer Bank U. Müdürü 
Gemlikte 

Sümer: Bank U. Müdürü Bürhan 
Zihni Gf'mlikteki Sunipek fabrikaS1n
da tetkikler yapmaktadır. 

Surb Agob mezarlığı 

Belediyeye geçti 
bir devirden ıonra, Türk milleti- Surb Agob mezarlı~ı hakkında Bele· 
nin medeniyet dünyasında takib diye ile Ermeni mütevelli heyeti ara
edeceği yolu kat'i suretle tayin ve sında tam bir anlaşma ha,11 olmuştur. 
İtaret etti. Türk cemiyeti, artık •· Bu anla~maya nazaran Belediye me
aırlarca yapdığı uyku ve. dalgın· zarhktaki hi,selerini 100 bin lirnva sa
hktan sıynlarak yeni bir hayala tın almaktadır. Bu hu"ustaki anla~ma 

HAKiKAT 10 lkincitetrin 1940 -
·ŞEHI. R ve MEMLEKET tütün !y~:'!.:~ü=. 

rım ve bu muarefem harb sah31arm-

H A B E R L E R I• !!:ol~~:=d~:~;~~:~~~::; 

uecizeleri __ I 
. . _:ııetinİD 
vat ve istikametle ve l;iırk ınu ınJdıafı 
kudretlerini onun refah ve ta'" 
ugn.ma tevcih ve tebil eyleınekle 

Rumanyada bir 
kilo zeytin 130 

kuruş 
Her yerde 
maddeleri 

yiyecek 
vesikaya 

tabi, bizde ise serbest 

Son gi.ı"hlerde muhtelif memleketlere 
yiyecek maddesi ihracı için li"aru: ve
rilmektedir. Rumanyaya zeytin ve zey· 
tınyatı gönderilmektedir. Rumnnya. ev
velce Yunan zeytinlerini satın almak
ta idi. Akdeniz yolu kapalı olduğu için 
Rumanyahhıır, Türkiyeden 7eytin al .. 
mı.ğa mecbur kalmışlardı. Rum::ınyA

da. bir kilo zeytin bizim para ile 130 
kuru,tur. 

Ticaret VekQleti yiyecek macldelerin
den Kars gravyer peynirlerinin de 
ihracına müsaade etmiştir. Bundan 
başka İsviçreye yumurta, ?ıofacaristana 

fındık, İsveçe yağlı tohumlar gönde
rilmiştir. 

Dünyanın her tarafında gıda nlad· 
delerinin vesikaya tibi tutulduğu ve 
satışlarının tahdid edildiği bir sırada, 
Türkiyenin yiyecek madde!eri ihrac 
etmesi, milli ekonom1 bakımından blr 
bahtiyarlıktır. 

Ticaret Vekiletiihlikirla 
mücadele edecek 

J..tilli korunma kanununa göre B. M. 
J..leclisi, ihtikarla mücadele için, Ti
caret. Vekftleti emrine 25 milyon lira 
tahsis etm\şti. Ticaret Vekaletinin ha
y&h ucuzlaştırmak için, bu tahsisatla 
gıda maddeleri üzerine stoklclr yapa
rak ).cabında piyasaya ucuzca sataca
ğından bahsedilmektedir. 

Alacak yüzünden 
arkadaşını yaraladı 

Bostancıda K.asablariçi mahallesinde 
oturan 20 yaşında Kenanla arkadaşı 

l\furad alacak yüı.:ünden kavga etmiş .. 
lt-:-dir. Neticede Kenan tabanca..-ıını çe
kip Muradt aol kolundan yaralamı, ve 
Hı-.r etmi tir. Yaralı harıtaneye kaldı
rılmış ,suçlunun aranmasına başlan

mıştır. 

tıı1111111ıııtıı1111ııtıı11111111111111uı1111111111111111111111ı1111111 

l ........ ~~~~ ....... ~~.~.~.~.~~.~ ........ I 
lktııad 

* İTALYAYA İHRACAT - TicA· 
ret Vekaleti İtalyaya yumurta, nohud, 
Çalık ve deri ihracına müsaade elmif
tir. Tüccarlar lisanslarını Vekillette"n 
alacaklardır. Yalnız tacirler italyadan 
akreditif açıldığına dair vesi.kaları Ve· 
k31ete ibraz edeceklerdir. 

* ALTIN DÜŞÜYOR - Ge~n haf· 
ta 25 liraya ka.dar çıkan altın dün 24 
lıradan muamele görmüştür. 

* OTO~IOBİL LASTtGİ GELİYOR. 
Memleketimize pek yakın bir transit 
merkcı.i.nden mühim miktard."l otomo .. 
bil lastiği gelecektir. Bu malların gel
mesile memlekette otomobil llstiQ:i sı

kıntısı kalmıyacaktır. 
* RUMANYA İLE TİCARF.T - Ru

nıanya anlaşması hükümlerine göre 
teferrüatları tespit edilen maddelerin 
mübadelesine başlanmıı\ır, Rumanya
ya son günlerde tütün, u3•tinyağı, fın
dık gönderilmekte, mukabiUnde kiğıd 
ve petrol alınmaktadır. 

Vilôyet ve Belediye 
* ASKER AİLELERİNE YARDIU 

Şehrimizde askere gidenlerin aileleri
ne ayın 15 inden itibaren yardım pa
ralarının verilmesine başlanacaktır. 
Bekçiler her ev ve ticarethaneden ay
da 50 - 100 kuruş yardı}Tl parası lıl
mak üzere ev ve müesseselere tebliga
ta batlamLflardır. 

* EL TEZGAIILARI - Vilayet ve 
Blediye İstanbul köylülerin~ parasız 
olarak el ve dokuma tezgahları tevzi 
etmeyi kararlaştırmıştır. Bu tezgihlar 
İktı~ad Vek&letince Avrup3dan getiri
len tiplerden olacaktır, 

* SİLİVRİDE DİSPANSER - Sl· 
li.vride Belediyece yeni bir dispanser 
açılmasına karar verilmJ,ti.r. 

* İTFAİYENİN HORTUM İHTİYA· 
cı - Şehrimiz itıaiyeıine lüzumlu o
lan hortumlarla malzemelerin ve pa
sif korunma tulunıbalarının temini için 
icab eden döviri.-ı temin etnıek üzere 
İtfaiye müdürü İhsan Ankaraya git
nıiş,tir. 

* YENİ EKMEK ÇEŞNİSi - Bü· 
tün Türkiyede tatbikı karırlaştırılan 
ve Ticaret Vekileti tarafından fonnü
lü bildirilen yeni ekmek çe!inisinin tat~ 
bıkına yaktnda başlanacaktır. * PARAŞÜT KULESİ - Şehirde 
yapılacak paraşüt kulesinin ıtadyom 
yanında yapılması kararla,tırılmıotır. 

Prost kulenin plinını yapnnı;lır, 

Müteferrik 
* YENİ BİR ML~AFİR!lı\NE 

Şehrimiıe ge-lmckte olan muhacirlerin 
iıklnları için allkadar makRmlar ta
rafından hazırlıklar yapılmaktadar. Sa
rEıyburnundaki Maliyenin eski kırta&i-

ıı ATATÜRK VE MİLLi 

Gazete k8ğıdla
rın a sarılı bir 

çocuk 
gün evvel 

doğan bu çocuk 
morga nakledildi 

On beş 

• Evvelki aabah Şehzadebafında Se· 
rezli sokağında İstiklil lisesinin bahı;e 
duvarı dibinde gaz.ete kiğıdma. ıarıl• 
mıf bir paket bulunmuştur, Pa!tel a<;ıi
dığı zaman içinde, 1ahminen 15 gün 
evevl doğmuş bir erkek çocuk cesedi 
bulunmuştur. Cçsedi muayene cdl'n 
dolc"tor ölüm sebebini tespit edemedi
ğinden l\1orga kaldırılmasına lüzum 
görmüştür, 

Bundan başka Nişantaşında Meşru
tiyet mahallesinde Kevser soka~ında 40 
numaralı evde oturan Ahıned k121 45 
yaşlarında MuzaHer de ani olarak has
talanmış ve ölmüştür, l\1uza!ferin 
ölümü .şüpheli görüldüğünden cesedi 
~forga kaldırılmıştır. 

Sümer Bank deri birliğine 
aza olacak mı? 

İlhaliit ve ihracat birlik.lerile Sümer 
Bank ara.ıııında bJr ihtilif zuhur elmit
tir. İhtill.fın sebebi şudur: Sümer Bank, 
Bt-ykoz fabrikaSJ için, Amerikadan ham 
dPrl getirtmiştir, halbuki dışarıdan deri 
lth.ıl etmek hakkı, deri ithalat birliğine 
v~rilmiştir. İthallt ve ihracat birlikleri 
umumt kitibljği, Sümer Bankın dPri 
birliğine aza olmasını istemiştir. Sil
mer Bank, bu teklifi henlız kabul et
n1İf değildir. 

ye deposunun muhacirlere tahsis edil
meBi düşünülmektedir. 

* ZİYA GÖKALP İHTİFALi - Bi· 
rinciklnunun 8 inci günü büyük Türk 
mütefekkiri Ziya Gökalpın ölümünün 
yıldönümüdür. Bu münasebetle şehri
mizde merasim yapılacaktır. 

*SİNEMALARIN BU GÜNKÜ HA· 
Sll .. ATI - Şehrimizdeki bazı sineına

lı.r;n aahibleri Vil3yete mürRcaatle 
Ebedi Şefin vefatlar\,Dın yıldönümü 
münaıebelile bu t:ilnkU hasılatlarını 

Hava Kurumuna bırakmak istedikleri· 
rıi bildirmişlerdir. 

EKONOMİ ıı 
Atatürk 921 senesi birincikan ununda irad ettiği bir nutukta, 
emperyalist ve kapitalist alemin de, memleketimizi tazyik 
ettiğini söylemişti; milli kurtuluş mücadelesinden 
Türkiyede ecnebi sermayesi de tasfiye edilmiş, 

milli ekonomi esasları kurulmuştu 

sonra 
• 

yerıne 

kuvvei maneviyesi bütün milletlerin 
kuvvei maneviyesinin pek çok levkın-
dadır.• 1920 

·Tilrklerin vatan sevgisile dolu olan 
gö{'üsleri, me'lun ihtira.slar3 karşı da
ima demirden bir duvar gibi yükse
lecektir.a 

••• 
·Mevcudiyeti milliyemize düşman 

olanlarla dost olmıyalım.• 1923 
.irade ve hakimiyetten tecerrüde 

rıza gösteren bir milletin alubtti el
bE:tte felakettir; elbette musibettir.• 

1929 

• •• 

barUz edecektir.• 1927 

••• 
• Feli.k:et bata gelmeden evvel _,on: 

esbabı mania ve müdafaaJ1 dü.fUnlhi'" 
nıek Jiıundır. Geldikten sonra te:

20 mim fayduı yoktur.• ı. 

**" . ül• 
·Benden, fazla bir teşebbüs göt • 

düyae, bu, benim değil, mitletin ~~, 
hunl..,ından çıkan bir teşebbil•lil · 

1923 

**" d .. 
·Bizim ilham membaımı" dojrll le' 

doğruya büyük Türk milletinin "1''" 
danı olmuştur ve daima da öyl~~.S 
caktır.a 

*** 
·Bu millet evliidlarının fedaklflıl<I'' •Cumhuriyetin dahili ve harici si· 

ya.seti, i.!tikbalde dahi hayıiyet, kuv .. rı için vahldi kıyasi bulunama%·'__..,, 

................................................ ,... ........ ,,,.., ......... ~~-
Atatürk ölmedi ... 

Ebedi Şefe ailayan münevver ıenclik ~ 

(Bat tarafı 1 ine! iAhllede) nerlerile köylüler bekletiyorlardı. ;µil' 
tekilde duyarak Onun tabutu önünden bilir lı:aç aaat e~el ve kaç uat )',ott' 
ağlayarak. hıçkırarak aeçti.İ yerek gelmiflerdi. Onu son def• 

htanbulun Atasına vedaı da çok a.. bilmek için. dlfl~ 
cıklı ve ııtırabh olmuştu. 19 ikinci.. f,te bu yekpare ıstırab Y~"'jvı1"~ 
tecırin 1938 cumartffi günü, Ebedi Şef nın içinden geçerek ertesi gurı 011' 
yÜzbinlerce insanın hıçkırık ıesi ve raya vardık. Yaimur yaiıyord_~~arıdt 
bir buçuk milyon gözün yat seli için· ilk defa ıene böyle bir kıt ~ oııO 
de İıtanbulhı11trı yetim bırakarak, ar- kucaıltını açan Ankara, bugt.l,r' f•' 
tık bir daha hiç dönmiyecei.l ebedi· batrına basmak için ayakt~ i ~di o ... 
yet seyahatine çıkrnıflı. İstanbullular kat ne ııtırab verici bir istikb• tıJl1ıJ 
daha o günün gece"inden itibaren so- Türk sancağına sarılı ı.b~elc' 
kaklara dökülmüş, Onu son defa gör- Büyük Millet Meclisi önünde ~rdi\e!· 
mek varh~ına, hava"ına yüz sürmek, ha:tırhmmıt kataialka yerle' ~, 

. k. . f ö ... d•" o Onu kucaklamak, Onu bırakmama ıçın Ankaralılar fevc eve nu b ıld ' 
sokaklara dökülmüıtü. O gün evler çerek sadece aA:lıyorlardı. ~~l ı OJl''; 
boş, dükkAnlar bof, hazin alayın geç- bütün hayatını bir tek TÜJ'kUl'l g t):dl· 
miyeceği sokaklar bot, göı.ler dolu ve ıı dökmemesi için harcamanııt ~ aıı" 
kalbler boştu. Tarihi ıehir içinden ö· 21 lklncltetrin pazartesi gU::.~ 
lü qtlcmıt tek bir e .aibi isli. O )(Ün bir top arabasına bindirdiler. ~•lt tf 
bl:wıt. gördü~ünüz gibi. O ınnld yalu- gözleri yatlı, tunc çehreleri YJ3iiti1S' 
cı bir rüuıar olmuı1 ve öyle geçmişti lan 1.!ehmedcikler çekiyordU·b'u.; 
hepimizin bağrından. .:addeler canlı birer 11tırab 

Gülhane parkı, İ.ıııtanbulluların ona dolu... lrlli~ fi 
ebediyet yolunda en son hediyP!'i bir Dünyanın her bucafından ıe ,,~ ~ 
çelenk gibi, s.ararmıt, so1mutt, aa.rı hancı memleket mümessyı~~l, ~rıl1 

yapraklarını onun ~eçtiji son yola bir kasında yürüyorlardı. Bütuıt i .,.r-P 
~özya.,ı gibi dökmüttü. Onu, ton yol- ve bütün bir meden.iyet atef\'\S)'.x:ı et' 
<'ulutunda. İstanbul topraklarından ilk onun ölümüne ayaklanmıf ve 1 

•• ayıracak o1An Zafer tomidosul\a ihti- mitti. defi ,..11 

memla yerJeşlirdiler. Bütün İstanbul Fakat kahbe ölüm kendi~ 1tts: 
yelcpıtre bir heyecan halinde idi. Fa- tansın ki, Onun bizden, anc• J'l ,ı•1 
kat O sesisz ve mütevekkildi. Ebedi ve kemikten iba~·et flnl varh11 tıJ" ,'1 
Ş.fi ilk defa böyle milli bir heyeca· bildl. Hepimizin gözlerinde O• !cfl ,.ı 
nın başında hareketsiz görliyordum. mlyen ıııklı bakı,Iarını~ . ~U fi'. 
İnRn&.madım... O hale, maziye bakarak uıtilc le' ,s~rl', 

•- b B d d k' ı b" di.in imzalanmıştır. 
n..anı • un an sonra ll' 1 a ıa- Atatürkün inkıl8bcı tara!lıırındnn ru3·a memleket ve milleU idare etmek Bciyle bir enıet, böyle bir pyc fa .. 
tin esrarlı kuvvetlerini baıka bir biri ve hatta en kuvvetlisi de anti- iddia'iında bulunan müstehidler; ikin- kib edi}·orlardı ve llarbi Umuminin 

Zafer torpidosu, büyük ölüvü açık· dü ve maziyi kovarak gelece iı .. .ur", 
ta Yavuza tevdi etmişti. Atatürk. Mln rın Ustilnden aştı. c:Beniın naÇ r• ~. 
deniz yolculu~nu bununla yapacaktı. düm elbette bir gün geliP tc:a hılrl'·:ı. 
Filhakika Yavuz, ayni akpmın it~ rak olacaktır. Fakat Türk Ct.1~ <'~ 
ıaatl~rinde İzmlte varmıı ve bü:,rük" ti ilelebed ya§ayacaktır. Tii-1' )c: ?ıf , 
ölüvü İzmitlilerin ku("11ıitına ula~tırmış- ~ının içinde benim gibi bi~ ~o f'lt ~· 
tı. Bu f(Üzel ıehir de İstanbul gibi, bü- tafa Kemalle: vardır> derıuft · 111 1.1~ "' 

tün memle-ket ıribl aşırı bir ıstırabın dar dotı"o~ .. Işte bugün onyn )c:lt t'if 
m,:ıtPml icinde idi. Ffava k,rırRnhktı. des vücudü toprak oldu. 

8 tıd' 
BUtün İzmitliler, sokaklara. dökülmüş, bu(iin bu yurdun üıerind• 

sözle görmeğe baıladık. Hayabn, ve hakkiyle milli bünyemize em.. emperyalist oıu,u idi. MalUmdur ki, thi de, hütiln emperyalist ve 1...apHa1i'it neti('eır;:ile hasıl olan fırsattan lıtifadl 
c emiyetin, medeniyet.in mi.nasını diren ve ısındll'an Atatürk oldu. memleket. seneleı·ce Avrupa mali se.r- i.lemdir. Asırlarca bu iki kuvvetin tah- ederek mütareke ile milletin ve ordu .. 
eimdi batka metod ve batka bir Ey Atatürk! Sen Türk mille .. ır.ayedarlığının tahakktim ve nüfuzu- ti ta7}'İklnda kalmı_, o1an nılilel bitta- nuıı elinden silihlarınr aldı1'.tan ıonrı 
mantıkla anhyonu. Üç asırdan· • • b na libidi. Umumi Harbden sonra da, bi •a,.·et zebun bir haldedir. Fakat e- filiyata geçtiler .• 

tının ütün meziyet ve kabiliyet· • 
beri aözlerimizin önünde dev a· ]erine mihrak olan bir timıal i- bu mali tahakküm yerine asekri ev !';i- frudiler, faz)"ikatın neticesinde büyük Atatürkün irad ettiiti bu tarihi nu-
dımlarile yürüyen ve araııra hu· d' B )asi tahakküm başlanuştı. O'>lnanlı Ban infihahlar hasıl olur. İşte biLİın ınille- tuk, bize, mi11i kurtulu• mücadelesi-

ın. unun İçin sen ne dedinse k dl" · u· azlı b. i k ti • 
ıumel aöstermekten hi.li kalma- ası ve ger un Y ecne ı ş r e e- tinıizde o intibahlar hasıl oinıu~tur ve nın antiemperyalist tarafını kili de- hic: gürültü etmeden sadece ağlıyor" milyon Mustafa Kemal vat·/ 

• yaptık; hanai yolu 0Öslerdı'nıe . . ba d .. \l"h . 1 k 
dıgun"' u; aarb medeniyetinin mi- • • rının yaru şın a, muse a ı~g:ı uv- biz böyle bir devrei intibah içinde bu- recede tebarüz ettirmektedir. Bu mü- tardı. 

• arkandan yürüdük. Şimdi de se- tie · d taz ·k a ··a ve memle A T .,asına ancak bu sayede nüfuz et· nı'n en yakın arkadatın bulunan ve rı e yı yapm ı; .. lunuyonız. c;ıdele, yalnız askeri i5till kuvvetleri- H,.r sevahatinde oldu~u ı::tiht lshııs· V E f ı _,, 
ketin muhtelif sahalarını tsitlUya baş- ·n · yor.da j:!:e~e Onun katan bekliyordu. "' 

tik. Eskiden Avrupa ile aramızda lnönünün bayrağı altında senin lamışlardı. Bu h.5diselere karşı Alntürk, Emperyali'it kuvvetler, mı etımizi ne değil, aynı zamanda ecnebi serma- ·ıu v ~ 
bir mesafe vardı. Şimdi bu mesa· 29 bı·rı·ncı·ka·nun 1"21 d•, B. M. l\Iec- hukuk ve haysiyet ve istikl;\ldcn ınah· ye~itıin tahakküm ve nüfuzuna karşı Mukaddes ıandukayı eller ve başlar Merhum Şeyh Tallt ~~-~i J11t'~_ • .ı 

prensiplerini, fani hayahnda ta- "' ~ · ""d "k b" ı Ü-"tünde vaı:ıtonuna yerl~tirdller. Bira?; b k ştlr · D 1 t a,,.._ ,," 
feyi telikki bakımından yok ettik. bakkukuna vakı't bulamadıinn e· lisinde ira dettiği bir nutuktrı, meın- rum ve bunları gaynmu rı ır ıay- YI apıJmıştı. Nitekim Jcurtulu, mücade- . Esaa d G .. kayı d evde • ··f Tahıti,_""~;, 

l •ı k'I b' b ' •- k van sürüsü telıikki ettiği i('İn, böyle bir esinden sonra da, memleketimizde i!- sonra tren, katılA kahla ağlayan Iz- o çen ama ı .n..- rarv· 
Hürriyet ve istika at 1 e ıç n· mellerini ıerçekleıtireceg'"'iz. Bü- lcketin kaç ku\.-vet tarafınd3n tazyi mitlilf'rin Rözya"ları arasında hareket 9·'10 teşrinisani aeceııı:i rahıneti~;o 

'il t T·· ki kadar fedaka"r\ık edildiı(ini şu suretle izah ediuor: ı;:ürünün elinde namütenahi hıtzaiui ta· tismarcı bir kuvvet olan Düyunu U- 11 tefT .. -
nu e ur er tün millet ıana en derin ıükran J .e. 1 b" etb. Tren, Anadolunun orta,ında, bü- kavuşmu,tur. Cenazesi . j,.ı' 

H • b' 'il t' t • • 1\Talüındur ki millctindz nsırlar- biiyeye malik kıymetli ve \luS lt' nnımiye, Reji, imtiyaz.h şirketler de d ıu 
yapmamııtır. ıç ır mı em an- hislerile me.ıbu •, ve senı'n davanı · .. tün yurdun bajtrını yakarak g~ti. Bü.. pazartesi Qünü Ana o d•" ı·" 
h

• d b k d .. \ \ b k danberi iki kuv,·etin, iki inthakit· ku''" ınem1tkelin bırakılmasını caız ıore- tasfiye edilmiş, yerine milli ekonomi 1 .... n ".ı ... 
ın e u a ar muse se ve u a. yüksek bı' • • 1 1 kki · ·· b 1 tün yollarda ayni harareti ayni heye· merhum Esad Gökçen ya ~· ... n••' . r azım ve ıman a e e a- vt•tin .iki ıni.istebid kuv,·etin, tahti tnL .. n1eı.di. Onların telô. sıne ıore u eora!' arı kurulmu.ş1ur. Atatürk 19ı1 de d pr JJO" 

Clar zenmn kahramanhk ve ıe.. lan B ·· "'k J ·· ·· b canı ve aynı ıstırabı gördük. i,tas· dınlıp namazı ö~le vaktin e r• r--, 
e~· uyu nonunün. eyanna· yikında müteessir ve milfcelliın olmak· meınleketi parçalamak ve bıı nıenıle· $(\ylediği nutkıle bize bugünkü milli kta "'" ıuJ'' 

bametle dolu bir destan yoktur. mesinde söylediği ıihi, «vatan sa- t;ı idi. ketteki inır;:an1arı tahti esaretlerine al· ekonomiyi işaret etmişti. yonlardan kilometrelerce uzaklarda ge hisarı eamilnde kılındl n dtfnO 
Bunlardan İstifade etmesini bilen . tt d cenin ı:!~ saatlerinde ve yaitışh bir dillideki aile ~::::~:::ve· ~ 
~"':~~~~~~~~~,....,....,.....,..~n:a~ın~ın•n~e~ar~•ır•.•»~~~~~~~~--O,..k•u~v•~·e~l~le•r•d•e•n•b•i•ri•<•i,_d~o~ğ~rı~ıd•n•n~d-o•ğ •··n~ı~•~k~ln•7~ıı'~'~dı~·.,..,..,..,..,..,..,. ... ..,..~..,,......,..,..~.,...,....,~H,...,ü•se_y~i-n~A~"V~l\-·l.,,,;~h~a~v~• .... •_l~tı~n·d~a,..,.fi~l•~r~in~d·e--m~e~s~··~I~e.,,v~e~f~e~-.;,;c;a~k;tı;r~.~A~l;la~h~r.a~7/ 

Edebi rom an Tefrika numarası : 3 6 ra"nda Alevin çıplak omuzları, boy· bilmiyen su ııkırtısı ... Bugün '1kıntı· !arda olduğu gibi yüzünün Üşüdüğünü muli, ve zengin ... Sona her ıeyl ve· Alev omu~:ını silkti: P" -:. 
nu, yüzü 'daha esmer görünüyordu. dan ölmezsem iyt. .. Yataktan da çık- bi!ıı.!etti. Gözlerini kırpıştırdı. recekti. Mükemmel bir eviniz, otomo- - Bilmiyordum, öğren~IJ\'lhıo·tc!.bl 

ANA - KIZ 
Yazan: PERİDE CELAL 

Cenc kAdın aolumuf olan çay fin
canının Önünde kafası bu k.arn1akarı
flk düfiincelerle bir kurşun gibi a&ır, 
yağmurla yıkanan pencerelere dalgın 
kederli baktı ve kendi kendine: 

- Peki, sonu ne olacak, haıimiz ne 
olacak? diye mırıldandı ~ 

Sonra bu sözleri yübck wsle söy
lemif olmaktan korkarak etraf.na ba
kındı. Servet Hanım, Nazlı kaif.t. dı.53-
rı çıkmışlardı. odad:ı. kim!e yoktu. Ya
vatça çay lincanını itU, ayağa kalktı 

ve Alevin oda!ına gitmek için kapıya 
doğru yürüdü. 

Ji ıaten ayakkabılar biri tersine dôn
müş Ortada, öbürü bir koltuğun altın
da duruyordu. Canan bir şeye carp
mamak için dikkatle yürüyerek: 

- Aman Allahım ne karışıklık! di .. 
ye söylendi. 

Hiçbir zaman bu odaya t.5ı~am:ınuş
tı. Dağınık eşyalar, Alevin ani ha
reketlerle çekip yerlerini OOzduğu 
kolluklar, kanapeler, soyunurken tu
raya buraya fırlattığı elbiseler, yer
lerde ıürünen kapakları kopmu, mo
da mecmuaları, blribirine gırmi, le
vanta şişeleri, örtüsü çarpılmı.ş küçi.ik 

Alev, yat~ktan çıkmamıştı. Anne~l- masalar ve nihayet küJJer, sigaralarla 
nin içeri girdiğini gördU~ü zaman kı- dolu tablalar ... Bütün bunl:ırı görme-k 
mtldamadı. Yalnız yorgun bir tebes- " onu !linirlendirdi, yerinde duran1az a
IÜmle gülümsedi. deta rahatqız olur ve bu karışık ı ığın 

Oda büyüktü. Eşyalar oraya bur3ya içinde Ale\"io yaşamasına, onun yer
dağılmıf, i"k"'ml~lc-r yerlerinden çe- de-ki şeiri aynğile dürtqp uz.ıklaş-
kilmifti. Ortadaki küçük masanın ü- tırarak, emleleri şiddetle itip kena-
2f'ri kapakları açılmı, darm:;ı daf:'ınık ra çeker 18kayıd dola~ması:ıa h 3y-
moda meemualarJle dolu idi. Duvar- ret ederdi. Servet Hanım Alevin oda
l•r~ meşhur erkek artistlerin J)?rtre- sı için: 
lerı asıh jdi. Tuvaletin Onü •lt'!ler, - Akit gibi dağı.nık derdi. 
kremler. daha bir 5ok fe'yltrle dolu Canan bu ıözü hatırladı. Gülümse-
ve karmakarı,ılctı. Oteye btrlye elbi- I dl. 
selor ablmı,tı. Gene kızın ıeco glydl· Odanın !otlu~ içinde, örtülerin a· 

Dudakları, yanakları hafif bir pembe- mak islemiyorum. Biraz din~eı"meli- Gene kız tok, ağır bir sesle devam biliniz olacaktı. Seni gezdire~k. bü- aylar zarfında içimde senırıd J.l'.°.J. 
lik içindeydi. Yalnız gözlerinin altı çil- yim .. , Yalnız ne yapacağım i mem... etti: tün arzularını ~pacaktı. Nihayet iyi de-ceğin çok değişiklikler ol ~~~~ 
rümü,, gölgelenmişti. Bakışları sıtma- Canan ona hayretle baktı: - O beni sevmiyebllir. Fakat ben bir kalbi vardı. Dürüst bir insandı ve çok ,eyler öğrendim. 1ıtıra~ ~ .. 
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lı idi. - Neden yalnız, kimse gelmiyecek henüz iyileşmiş değiHm. Bu sefer baş- seni çılgın gibi seviyordu. kin duymasını vı hatta )tlskitJi~ieY~~ 
Canan onun karyolasının ucuna ili- mi? k ka türlü kapıldım. Fa7la sıkıntılıyım. Gene kız müstehzi: Canan titredi, .Ne de':°f:)c:ll• ,,,. 

şirken: Gene kız dudağını bü müştü. Bu esnada Fikı·ete tahammül etmek _ Bütün bu aayd 1 :ıı.1n meziyetler, d -
5 diye kendi kendine en ı...--- ·-"' 

- Yü7.Ün iyi, rengin yerinde, dedi. - Bilmem... imkAn51zdı. Teklifini zamansı..z: yaptı. sevilmiyen bir in!'lana ald oldukları Gene kız devam elti: ,tı~:.-, 
Gene kız, gözlerini kısmış, annesine - Nedime belki gelir· Onu her zamankinden daha az sevi- zaman tesirleri hafif oluyor, dedi. Sen k fefl ~ 

bakıyordu. Yer vermek için ayekla- Birdenbire hatırlamış gibi do~ruldu: yordum ve her zamankinden dahe beni bu izdivaca çok teşvik ettin. Da- - Bu Reşldin bana ço ) . ~ 
rını geriye doğru çekerek cevab ver- - Fikret neden hiç uıtramıyor? di- çok çirkin, soysuz, budala buluyor- ima onu methettln. Sen, mezlyetledn- c.ldu. Fikreti biraz da onuı'\ old tl' 
di: ye sordu. Onu gücendirecek bir ce-y dum. Acele etti. Belki de hakkı var. den bahsettikçe ben sana hak verir, o- ~en kaybettim. Fazla se_rser tı•)'~ 

- Başım gğrıyor, ağzım tadc;ıı... yapmadın ya?.. Dediği gibi fazla sabırlı davrandı. nunla evlenmeUyim, diye kendi ken- içkiye ahflyorum. Gözle~iDİ ~ı> ltı" 
Aralarında kısa bir sükôt oldu. Ca- Gene kız kımıldadı, ba,ını yaııtıkla- Ne ise .. öbürüne, Retııide gelin("e içim- dimi razı ebneğe çalışır, takar ba,ba- açma •nne. senden niç n }ciltti dj,t~ 

nan, oturduğu yf'rde elini nerere ko- ra. iyice yerleştirmişti. Gözlerini ta.. den atmağa çalışıyorum. Şımdilik ona şa kalacağımız ilk 1ıeceyl dü.şündüğüm ğim? Bilmez misin ki içimde yi 11 ıJt' 
yac.bğını, ne tarala bakacağını fo<l':llr- vana dikti. Ukayıd: karfı likayıd değilim. Fakat bu sev- zaman isyan ederdim. Bununla bera- açığa vurmuf, aana her ~et, jç ~.,: 
mış, sinirli, durmadan kımıldayrırdu. - Bana lzdivac teklif etti. dedi. giye nefret, kin de karışıyor. Öyle bir btr, belki her şeye rağmen razı ola- maktan çekinmemişimdif· E' oJıP ~ 
Kı7ının Jtözleri yüzüne sanki yapı•- Canan hayretle ona bakıyordu: zaman Jelecek ki yalnız nefret duya.. caktım. Fakat bir başkasını sevmemek alı~yoruın. Müthiş bir ait~• çtt~' 
mıştı ve bu gene kadını sinlrlendiri- - Ne uman? cağım. işte o zaman iyileştim, kurtul- tartlle... bu ağrıyı morfin~c uyuttnilYpJl '°Jı' 
yordu. O vaziyetini bozmıyaraık devam etti: dum, ~i.ıebilirim. Ve birdenbire yatağın içinde doğ- hastalar gibiyim. içtiğim ~Jdı.ıt' ~ 

Alev gözlerini onun yüzünd<'n ayır· - Geçenlerde, bu kaçıncı teklifi za- Gene kadın içinden ·EğPr bil!lle, bil- rulup oturarak ka.şları hafif çatılmı,, rimin önünden sanki karan 11.l bıJI 1ı 
mıy~rnk: ten, ama bu sefer kat'i konuşuyordu. se!- diye düşünüyordu. Fakat kendi- dudakları bükülmüf, sordu: hyor, kendimi hafif ve rıe~e oıl'~,, 

- Bu elbi~f'. sanR yak1şmı-$ drdl . Ge-- qenc kadın merak içinde: ne hakim olmağa çalışarak tabii bir _ Sen Mithat Şevketle niçin evlen- rum. Başka erkekler gö:tÜrn~,)(.l•~._.)I 
ce giydiğin elbi!lle de gün~1di. Yeni mi - Netice, dedi, netice? tavırla konuşmağa gayret etti: miyorsun? çirkin görünüyor. onıaruı ıti · 
yaptırdın'? Bana hah!!:etm!,:tin.. Gece Alev gözleri hep öyle tavanda gü- - A-fanasıı: bir sev~i dedi, sonu yok. Gene kadın ıarırdı. Korku ile aından iğrenmiyorwn. Jler 
~ok güzeldin, bizim doktor, .!ana bayıl- lümsedi Canan ürperdi. Bu acayib bir Reşidden mukabele görsen ne olocak- Kekeledi: değifiyor ki... ·-"' 
mış. tebes.c;ümdü. Kızının gözleri kısılıyor, tı? İkiniz de ayrı birer yaradılış51nız. ır- ~ 

Canan omuzlarını !'!:ilkti~ dud.lkları eğiliyor, yüzüne çirkin bir Belki, evlenecektlni:r:. Hentiz talebe. - Bu nasıl ıual? Canan korkulu: dedİı 'fi 
- E!llenivor mu"lln? Elhi--ıcm kal· üade geliyordu. Seni geçindirmekten Aciz kalacak- Gene kız: - Müballğa ediyo~un, teıı•·-fpi' 

mamışb, biliyorsun. Geçenlerde yap- - Netice, reddettim, dedi. tı. Bir iki sene sonra kavga, anlaşa- -Çünkü onu sevmlyorıun, istemi· bir fCY bu. Haleti ruhlYe:ıııırıı! o~tJ' 
tırdım. _Fakat!.. mamazlık başlayacaktı. ~n ondan bı- yorsun, diye sözünü tamamladı, bir ni korkutuyorsun. l'.le. ya çolC 

Camlara doitru bakh ve US.ve etti: Alev, birdenbire doğrultT\uştu: kacak, onu fada durgun, uyu,uk bula- adamla evlenmek için yalnız beğe-n- lüyorum. Evet, değişüD··· f(ı' 
- Ne yağmur! Hava kurşun Qibl a- - Onu sevmiyorum. dedJ. caktın. O seni ukala, kendin! be~en- ır.ek kati dejildir. İnsanın biraz da ün!.. t1ıl'lnd1·~ 

fır, boiucu. İn!:anın l!'Cabını bonıyor. Yüzündeki tebessüm silinmifti. Ga- miş, havai telikki edecekti. Muhakkak ona doğru akıp gitmesi, ıürüklenmesi Ona tefkatle bakıyordu. eficli• 1 .,,~ 
- Evet, duvarlara bir tekme atıp rib bir bakı,tı ili.ve etti: ki mes'ud olmıyacaktınız... Halbuki IA:ıımdır. zunu tut.ark oktadı ve R ı.ıtsr•~ j 

yıkmak istiyorum. dedi. Alt-v. Hele - Kimi !'evdiğimi biliyorsun. Fikret, her zaman una söyledim, ide- Gene kadın: her teyi bir t.n içinde(;;.. fıl 
bu yağmur IÜI'illtüsü, bu deiJ,mek Canan fazla hıy-ru.dıiı :ı:amaıı• al bir koca olabllircU. Nazik, sabırlı, - Neler blliyorouııl dlyt ınınldanch. vaıça: • 
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"""- .o lkincitetrin 1940 H~KIKA:T 

Oörçil yeni bir 
nutuk söyledi . 

Bütün memleket bu 
Ebedi Şefi saygile 

sabah 
andı 

Molotof Berline 
gidiyor 

500,000 kişi 
silah altinda 

Atatürltten 
Hatıralar 

[llafjanb 1 lııd ulılfede] 
bilmek İçin, behemehal ecnebi bir 
devletin mandası albna ıinnelc 
mecburiyetindeyiz. 

ı Memlekete dair 

17 milyon omuzda 
bir tabut 

,İngiliz Başvek~ J 
ltaiya için dedi ki: 

Moıkova 10 {A.A.) - Sov
yetler Birliği Batvekili ve Harici
ye Komiseri Molotof'un yakında 
Berline hareket edeceği dün Mos 
kovada resmen teyid edilmittir. 

AUna 10 (A.A) - Yunan aeferber· 
Ujı tamamlanmııtır. Yarım milyon in
ıan ısilih altına alınrnıt bulunmakta
dır. Sıvaa Konrreainde hen de da· 

hil olduğum halde, hu mandanın 
manaıını kimse bilmiyordu. Ye• 
ni bir devletler hukuku termi o
lan mandanın ihtiva ettiği mana 
hakkında herkesin malumatı yal
nız ıazete hilıisi idi. Mandaya 
taraftar olanlar, Anadolunun 
muhtelif yerlerinden gelen ve 
kalhleri aadece memleketi kurtar 
mak hiHile metbu olan aaf inaan
lan, kendi taraflanna çekmek i
~in hayli propaganda yapmıılar
dı. Bir manda kabul edip etme· 
memiz için Kongrede açılan he· 
yecanlı müzakerede Atatürk ri
yaset kürsüsünü itııal ediyordu. 
Bir aralık riyaseti İsmail Fazıl 
Pataya terketti. Ve hitabet kür· 
ıüıüne gelerek manda hakkında 
uzun izahat verdi. Mandanın is
tiklal mefhumile telifi münıkün 
olmadığını söyledi. Ve ishal etti. 
Konııre hu izahat karımnda man
dadan vazgeçti. 

Türk milleti i~in anıansu ve eınsal• 
siı; bir matemle başlayarak topar• 
lanmalar, kenedlenmeler, çalışmalar, 
kafa tutmalar ve örnek olmalarla do• 
lu iki yılın ardından Onun ö1düjü 
günü yeniden görüyoru,m: I 

lıl_/~aL "l • • . 
t
. ' ,. mu ecavız: cınayel 

' 'h 

Tebliğde, Molotof'un, bir yıl 
önce Rihhentrop tarafından ya
pılan ziyareti iade için BerJine 
hareket edeceği bildirilmektedir. 

Kalamas nehri 
geçilmedi 

Kılıclar gibi ıenclerln baharlar &:ibi ta. 
,ıdıi:ı çelenkler arasından bir Z'lrh• 
lıya bindirilen tabutun içindo birim 
de bir parçammn yattığını duya'"' 
rak ardından sürüklenmiştik, Kulak .. 
larımızda bil& İstanbul sokaklannın 
•iır uiultuı;u çınlayordu. Gözleri
mizde hali top arabasının arkasın· 

daki silindir ormanının ıôlzesi var· 
dL 

1 • 
1 anellerine karıı ada· 

etı11 • .., ·ı Atlna 10 (A.A.) - İtalyan J..-uvvet
lerinin Kalamas nehrini geçtikleri hak
kındaki haber burada yalanlanmakta
dır. 

. pençeıınae a eme 
ıbret olacak JekilJe 
Cezalanclırılacaktır» 

Molotof, Berlinde ikameti eı
nasında, 4ahsi temaslarda bulu
narak, evvelce görü,ülen meıele· 
ler üzerinde, iki memleket ara· 
ıındaki dostluk çerçevesi dahi
linde fikir teatisinde bulunacak
tır. 

... 
t., 
~ra 9. (A.A.) - Çörçll, bugün 
"il! bd,, hır nutuk aöylemiştir. Bar 
~ u nutkunda ezcümle demi~tir Molotof Berlinde 

Cuma günü İtalyan 
tayyare hücumu 

olmadı 

İzmit, çukurdaki tren yolunun ild ta• 
rafından gOie doiru kademe kade• 
me yükselen ve karanlıkta bulutla• 
ra deiene kadal' yükseldiiini hissini 
~·eren kalabahfile matem tutan bir 
milletten nipn veriyordu ... 

• ~ ~inıdi topraklarını son İtalyAA 
"ıı. ~..zune karıı müdafaa etmekte o
~ Uçük kahraman Yunanistan iı;in 
?lıih~tirniz ve hayranlığımız derindir. 
'li.tı Londranın kalbinden, bütün 

ttirnlı ve endişelerimiz ara!ında 
~~deleaine yardım için elimizden 
~I Ya.ntığımız Yunan milletine fU 

\'adi gönderiyoruz: 

~~ mütecavizi buctünden itiba
~~Ulayet ve ihanetleri adaletin pen
ıi~ ' Alc.-me ibret olacak fekilde ve 
' OldukJarı veçhile cez.alanacatı 

kadar daima artan bir kuvvetle 
~tan asla hali kalmıyat'3'1.Z. 
~ li alkıtlar... Bu cinayetler ve 

\ lı 't dalına Muı::~oHni'nin boynun
•tel ıh durmakta ve İtalyan ismini 
~ "'>ıektedir > 

daJ\ aonra Amerikan Reisicllm"' 
ı~ lrıtihabatından bahseden Çörçil, 
,.~reye yardımda as1a kusur et
'lı, .~. ve ıilhd.i de bu fevkalade buh· 
~~~de kudretli milletini idare ic;in 
~ defa ıseçi1mi' olan mUmtaz A
'llt devlet adamını• hararetle teb-

'tleın· t' \:o, . ıı ır. 
.....,-~ı~ aynı zamanda Cumfıuriyet 
~~in namzedi Vilki'ye de maddi 
~~ ~ vAdinden dolııyı minnettarlı· 
!;o ıldirınİf!ir. 
.,~ıl IÖyle devam elmi.ı;tir: 

' Amerikanın bize videttiği yar· 
~ halen Amerikanın her tarafında 

"-ftbrika\arda, yüksek fınnlarda 
'be evlerinde baılamıı olan mu
~I ınühımmat ı.tihaa!Atını bizimle 

:.thzuı bir suretle payl3.1malctan 
~'4. ır, Bu müthiı maddi yardımdan 
ti \r davamız için hararetli bir tak
~ İ S:rnpati hissi mevcud oldu~n
~ ~Rılterede hiçbir kimıenin fUP"' 

~~ ır.ıtılmamı~tır. 
\ h... n niçin düşmana kartı bir taar· 
" reketlne muktedir olamadığımı:ı 
1 ~hı düşmanın bize indirebileceii 
~lr darbeye intizar etmekte ~ls:;u.. suale Jiyık ııörül".'ektedır. 

tebebi fUdur ki, muhımmat 
~ız ancak ikinci yılının b"'""' 
~ da.dır ve harbin bidayetinde 
~"':'ld harbdcn biraz: evvel inşasına 
\ı~ıı muazzam fabrika ve 
~4?trnız: ancak ,lmdi ".~rime 
ı""'Uttır. Almanlar ise muhlm
~litında nC)mıal olarak dör
t &eneye doğru erişilen en 

<>., nokt•yı çoktan gec'."l~ ?,u
\ .. lar, Bı.ına binaen onumuz-

1~•k uzun ve çetin bir yol 
1~ 00ur. Öyle biz devre ki bu miid
'~t'!tnda harb aanayiimlıin en 

'lı~ııı, noktaya yükselinceye Juıdar 
\.,,..~arı ve bahriyemizin harbin bi
~ ~ inşa .. ına baıhınarak ,imdi 

dıyen hizmete d~hil olmakta 
\..'"ı .. k . =~ Yi.iılerce gemi ile ta \•ıye e· 
'ıı Llııındır. 
~.~• zarfında bilhassa hava 
~~iı İngiliz tayyarecilerinin 

'~1~• ~iklr biz tarzda .. i~ba~ ~t-
"'·. ndukları keyfiyet ustUnluğil-

1,1'.""' İİ>tünlüğünü de ilive edecek· 

' ,,,.~ rıı, beraber gözden uuı.k ~-
b~lırn bir mesele vardır. Duş

\...~~?.itn, mühim ia!Şe ıeukiyatım1ıt 
) lçlıı hiç ıüphesiz elinden ~e~ 

ı.ı. 111 ~lnaktadır. Buna binaen Ok
~ ~~lları üzerinde deniz kudreti
\,. ;.e ll arrı~sı uf erimiz için knt"t mı· 
L '1\ hu tırrıdır ve bu ıa(erl isteyenler 
t~rıa lhtıv11ıcı olanlııır için büyiik 

• ~ tn.iyeti haizdir. Bu meselenin 
~ Uzun uzun izahı zait oldu

~ij l~ıın .• 
\'- Jlu 5?ılf'rini tnyle bitirmistir: 
~·•ı.,, IUn kuvvelleriınlzle mill•tle· 

1cı; , karşı hürriyetlerL millet· 
'*t ~lal içinde terakkileri. insan· 
~ da yalnı% refah ve banşın 

f~ 'trı.~Ct~t büyük kardeşU~in te!tıi!ti 
\\ı,l'~deJe ettiğimiz: ııikirdır.> 

Alatürke Dolmabahçe sarayında tavaf 

fBa, farafı 1 lnd sahi(ede] /birer Atatürk inkı18bı anıtı gibi dim· 
takiben Gülhane parkına giderek A· dik vakur ve gözleri dolu dolu ihti· 
tatürk ibidesine bilyük bir çelenk koy ram nöbetini almıı bulunuyordu. Hal
muşlardır. kevinin sahnesinde 6 mavi duman tü-

Münevver genclijin, Atatürke ı;ı:ös- ten melf'ale, beya.zlar ~iymiş altı gene 
terdiği bağlılık, saygı ve kadirşinaslık kız, elinde Atatürkün büyük büstünü 
dün çok aamimt ve hazin tez.ahürlere çevrelenmiş olarak bu milli matem ,-e 
vetıile olınılt, talebeler, onun emane• Ütihar ibadetinin tam bir "mihrakını 
tini d.amarlarınd.aki aon damla kana andırıyordu. Vakfeden sonra Bürhan 
klldar müdafaa edeceklerini ve onun Belge, Atatürkü yeni ba~tan göılerl· 
yolunda yürüyeceklerini söyliyerek mizin önünde yaşatan ve canlandıran 
and ic:~lerdir. bir konuşma yaptı. Matemini sesine 
Bu~ün milli matem dolayısile hiçbir koymuş ve cümlelerine Türk milleU

eğlence yeri faaliyette bulunmıyacak· nin eşsiz imanını hakketmişti. 
tır. Yalnız İf)flk, ~ielek ve Saray ıi- Atatürkün büyük yarınları Türk mil 
malarında TUrk Hava Kurumu men· Jetine mukadder medeniyet rehberliği 
faatinc Atatürkün cenaze merasimi. va bütün dünya kurtuflarına ötnek o
Parti faaliyeti ve Hava Kurumu faa- lacaklarını haber veren ve bu gün bir 
livetlnP. ald filmler gösterilecektir. Jtet daha hakikat olan müjde ve 
.Bu~n bütün reı;mf ve yan remd Adleri Atatürkün ağıından ve cüm 

dairelerde matem dolayısile bayrak- lelerinden tekrarladı. Türklyerdn 
lar yarıya indirilmiı bulunmaktadır. bir insan vahdeti ve tuurile büyük 

yarına kat'i ve emin yi.irüyüşüııii h~pi 
Ankaradaki ihtifal nolzin içine ainen bir imanla tebarüz 

ettttrdL 
• • 

merasımı 

Bütün Ankara halkı, 1abahın erken 
saatlerinden itibaren Halkevine ve 
Atatürkün muvakkat kabrine dofru 
evlerinden yola c;ıkmıı bulunuyordu. 
Saat 9 da halk Ankara halk ve parti 
binalarında tören aalonlarile etrcı{taki 
hoparlörlerin duyulacaiı mıntakalara 
kadar bütün ısokaklan doldurmuştu. 
Saat 9 da Ankara Halkevi Başkanı· 
nın açıı nutku ile biltün Ankara gü
zideleri ve Ankara halkı Atalürkün 
havasına gönülleri ve kalblerile gir
mi~ oldular. 

Ferid Celal Güven, Atatürkü ve o
nun ardındaki milU birlill çok veciz 
ve açık belirtti. Ayakta 5 dakika ih· 
tiram vc.Uesine davet ettili ıaman bü
tün kalabalık ve dııarıdakt bütün h~lk 

Bürhan Belgeden sonra Behçet Ke
mal Çağlar cAtatürke sesleniş• ismini 
tqıyan liirlni bütün kalbleri Alati.ır

kc götüren bir samimiyetle okudu. 
Hıçk.ınk.Iat biraz: sonra haykırdıiı 1-
rr.anı benimseyip duyarak Atatürk için 
yaşamak ve ona 18.yık olmak azmile 
yoğru1dular. Bu şiiri Atatürkün onun
c11 yıldönümü nutkunu ~eren film ta
kib etti. Atatürk yalnı:ı salonda delil 
sanki bütün memlekette yeniba::tan 
çınlayan sesile şimdi Türklüğe bir da
ha büyük yarını ve mukadd~r emsal
siz vazifelerini işaret etmi• oldu. Şim· 
dl bütün Ankara gözü yqlı ve kalbi 
Atatürkünün ıevgisl ve Milli Şefinin 

imanile dolu olarak mekteblill'r, u
kerler, halk, meb'uslar, bütün Türk 
milleti Etnografya müz.eı;inde Ataoıının 
önünden geçmekte devam etmektedir. 

Büyük bir zelzele 

Zelzele sehrimizde siddetle hissedildi 
' ' -

""' .('' ' "' -ı' \ Profesör Fatine göre, zelzelenin 
merkezi İstanbulun 400 kilometre 

{ şimal veya cenubundadır 
• 

Zelzele 
• 
lzmirde hissedilmemiştir 

Dün cece aaat 3.42,2 de .,ehrimizde 1 rln zelzeleyi hissetmedikleri cevabını 
'idedtli ve ıürekli bir zelıele olmu,, ha- aldık, O halde zelzele merkt?:rinin Ru
ıı semtlerde halk uykudan uyanıp kor- msnyada olduğu hakkındaki ihtimal 
kudan sokaklara dökülmüşlerdir. Kan- daha kuvvetlenmiş oluyor demektir. 
dillı Rasadhanesl müdürü Prof. Fatin 
bu sabah kendisile ıörüten bir arka
daşımıza zelzele hakkında ou izahatı 
vermiştir: 

- "Zelzelenin merkezi lıtanbulun 
400 kilometre fi.mal veya cenubunda
dır. Bu kadar mesafeye ra~en tehri
mizde çok kuvvetli olarak hi55edilmcal, 
merkezde büyük tahribat yaptığına 
delAlet etmektedir. Bu merkezin ne
rede olduğu henüz anla,ılamarntthr, 
Maamafih fimal veya ~nubda olduğu· 
na göre, bunun ya Rwnan}"lıda veya 
İ7.mirde olması lhtimaU çok kuvvetli
dir. Zelzelenin merkezde yaptığı tah
ribat birkaç aaat aonra an1a'11ac:iktır.• 

Son dakikada İzmir Emniyet müdü
rile telefonla konu,tuksa da İı.mirlile-

Silivri mendireği 
yakında açıhyor 
Tetklklerde bulurunt:k üz~re birkaç 

gün evvel Silivriye eitmif olan Jıtınta
ka Liman Rei>I Refik Ayantur, ~i
tnize dönmüştür. Silivride yapılmak· 

ta olan rıhtımın lnfaab da önümüz
deki hafta içinde tamamlanacaktır. 

Büyük mendirelin aç1hşı, önümüz
deki hafta içinde merasimle yapıla

caktır. 

Londra 10 {A.A.) - Londra 
ya gelen bir habere göre Molo
tof, Berline ııitmek üzere Mosko
vayı terketmittir. 

Atına 9 (A.A.) - Emniyet Nezareti, 
cuma günü gündüz memleket dahilin
de hi~ hir duşman hava akını kayde
dilmediğini bildirmektedir. 

1İngiliz tayyareleri
nin şimali İtalyaya 

., 
hücumu 

Londra' 10 (A.A.) - Hava Neza.re· 
tinin İstihbarat dairesi, İngiltere ha· 
va kuvvetleri tarafından şimali İtalya· 
daki ısilfilı imalıitı merkezine cumayı 
cumartesiye bağlayan aece yapılan 

taarruzlar hakkında aşağıdaki talsill· 
tı verm~ktedir: 

İngiliz bombardıman tayyareleri gi
dip gelirken 2.500 kilometrelik bir me
sale katetmişlerdir. Bu tayyareler ak· 
ıam üstü geç vakit İngilteredeki Ü!!:le· 
rinden hareket ederek Fransız: Alple .. 
rinl mehb:tbdan ı.,tifade ile g~mi$1er 
ve gece saat 22 den ez evvel İtalya 
toprakları üzerine varmışlardır. Saat 
22 yi 10 dakika geçe Torino Uzerlne 
gönderilmiş olan filotillinın kunıanda 
nı, paraşütlü aydınlatıcı fiteklerle he
defini keşfetmif ve derhal atrnağa baı 
ladığı bombalar tehrin cenub mınta
kasında bulunan Fiat motör fabrika
&ının büyük ıubeıi üz:erine düşme~e 
başlamıştır. Bombaların patlayı~ı bü· 
tün fabr.ika sahasında sarih bjr su
rette görülmüş ve bu infiliklan yan~ 
gınlar takib etmiıtir. Hafif bir ıİ.!i müs 
tesna olarak hava bu taarruza çok 
müsaid olduğu için fabrika, birbirini 
takiben gelen tayyareler tara{ın"İ&n 
yarım saat müddet durmadan bom
bardıman edilmiştir. İlle gelen tayya
relerin çıkardığı yangınlar, onları ta
kib edenlerin attıkları yanq-ın bomba· 
ı;ı salvolarile daha zivade teksil edll· 
miştir. Yüksek infiliklı bombalAr r\a 
fabrika binalarını delmit ve içeride 
patlamııtır. Hedeflerden az aykın dü
ten bir sıra bomba Fiat tayyare fab· 
rika~ının etrafına düsmüı ve c;ok p&.r 
lak beyaz infil;lklar husule ııettrmiş· 
tir. 

Tayyare1erimiz Torino'nun hatlıca fı
ta!tyonlanndan birini, civardaki mar
şar.diz istasyonunu ve ,ehrin şimali 
tBrkisindeki tren yolları iltüıalc nok
taınnı bombalanuşlardır. Bu noktalarda 
yangınlar başlamış ve iltisak noktasın
daki bombardımanı takib eden inlilak
tar 15 dakika devam etmiştir. 

Milanoda tayyarelıerimizin takib et
tiği hedef, şehrin birkaç kilometre ,ı

malinde Sesto Sangiovanni'de bulunan 
elektrik malzemesi ve kablo imal eden 
btiyük Pirelll fabrikaları idi. Burada 
da, tıpkı Torino'da olduğu gibi taar· 
ruz ~en tayyarelerimiz: güzel havadan 
va baz.an 80 kilometre kadar imtidad 
edf'n görüş kabiliyetinden istifade et .. 
mi,Ierdir. İlk gelen tayyarelerimlıin at
tıkları bombalarJa fabrikada mütead
did yangınlar çıkmıştır. Bu yMgınlar, 
son yüksek infilikl.ı bombalarını at
tıktan sonra İngiltereye doğru ıaat ~.ü 
10 gece hareket etmiş olan son tayya
remiz tarafından da görülmüştür. 

İspanya Hariciye Nazırı 
İngiliz, Alman ve İtalyan 

sefirlerini kabul elli 

İskenderiye 
bombalandı ........ 

İskenderiye 10 (A.A.) - Dün İ•ken
deriyede alarm işareti verilmiıt:tir. Seh
rin üzerine bombalar dütmüşlür. Tele· 
fal yojctur. 

Kongrede çürümüı ve çökmüı 
olan Osmanlı imparatorluğu ye
rine Anadoluda milli bir hükiimet 
teıkili cereyanlan da haılamııtı. 
Hetı& hu hususta Kongreye bir de 
takrir verildi. Atatürk, l<oridor
da hiç elinden düımiyen sigara
sını bir daha çekerek, dedi ki: 

Kahir ede alarm 
işareti 

Londra 10 (A.A.) - Dtin Kahlrede 
alarm işareti verilmiştir. Bomba atılıp 
atılmadığı henüz belli değildir. 

İlalyanlar 80 esir 
daha verdiler 

Atina 10 (A.A.) - Yunan orduları 
Baıkumandanlığının dün ak,am neı
rettiği 14 numarı1.lı resmi tebli,!: 
Dü~anın cephemiz sağ cı::nah1na 

torr.·• :1ardırr~:- ~•plığı rr.evzü 1:•r t'!I.· 
ar ı: pC,ki!rtt~l'.TI.ÜftÜr. Dif.:-" re\.-~ii 
ba:-ı ,J(~ .. adfmc:tr C:.:ı l"hirıi:-e- rıtti.:;e

le~iJ ''e dü~man elirize 8Q esir bı· 
rakmıştır. 

Selinik Üniversitesinin 
dünya Üniversitelerine 

• 
mesaıı 

S.linik 9 (A.A.) - S.linlk tlnlver
sitesi, bütün Üniversitelilere J-Jtaben 
afai;ıdaki mesajı göndermiştir: 

"Bütün bilgilerin banisi .'1-istonun 
İtalyanlar dahi müstesna olnumak ü
zere ilim nurunu cihana saçtığı Ma
kedonyadan bilcümle dünya Üııivcr
sitelerine hitab etmekle kesbi ~ref e
den Makedonya Üniversitesi, an'ane
lerine sadık kalarak müstevlilerin eva
mirine boyun eimemeği ve binnetice 
esareti kabul etmiyen küçük fakat 
şo.nlı Elen milletinin İtalyanların koca .. 
man imparatorluğu tarafından maruz 
kaldı~ı çok haksız ve hiç sebebsiz te
cavüzünden mütevellid nefret ve gay
:ı.ını bildirir ve &ynl zama;,da Make
donya ve bütün Yunanistanda si
vil halkın ve ezcümle eli silAh tut
mıyan ihtiyarlarla çocuk ve icadınlA.nll 
alçakça bombalanmasını protesto eder 
ve Yunanistanın itbu varlık mücadele
sinde bütün dünya Üniversitelerinin 
manevi yardımlarını saygılarile diler. 

SelAnik Üniversitesi profesörleri 
namına rektör 

Anastu İkonomopolos 

Çemberlayn 
nezide 

haleti 

Saint Sebastien 10 (A.A.) 
fani ajansından: 

Ste-

Londradan alınan bir habere göre 
Neville Chamberlain llitizar halino G:el
nıiştir. 

İktısad Rumanya 
Nazırı istifa etti 

«- Böyle feylerle meıgul ol· 
mantn ıimdi zamanı değildir. 
Memleketin müstakbel idaresinin 
esasları düıünülmüt ve bir esasa 
hağlanmııtır. Rica ederim heye
fendiler,•takririnizi geri alınız.> 

Takrir müzakere edilmedi. ,. ,. ,. 
Atatürkün Kastamonuda ·ilk 

fapkayı giyeceği sırada Ankarada 
bizim aramızda bayii dedikodu 
oldu. Şapka giyilmesinin memle· 
kette dehtetli bir nefret ve infial 
uyandıracağını zannediyorduk. 

Fakat onun karan verilmitti. 
Azmi kat'i idi. Şimdiki barajın 
bulunduğu yerdeki hana kadar 
kolonyal hasır ıapka ile geldi. Ve 
orada kendiıini intizar edenler 
arasında haıma fötr bir ıapka 
ııeçirmif olan bir ~rkadaım f&P• 
kasını aldı, l(iydi. Ve Anlcarara 
tam ve hakiki ıapka ile ııirdi. A· 
tatürkün hu hareketi memlekette 
tahmin ettiğimiz bir infiale seheh 
olmadı. Onun görü,ü, hepimizin 
ııörüaünün üstünde idi. Bu bir ke
re daha sabit olmuftu. 

N. A.. K. 

İngiliz bom bardı-
manları Romada 
hiddet uyandırdı 

Roma 10 (A.A.) - D.N.B ajansının 
hu~usi muhabirinden: 

Gazeteler İngiliz: tayyarelerinln Pou
ille ve Piemont ahalisine karşı yap
tıkları gece baskınlarına kartı infial 
göstermekte ve misilleme istemektedir· 
ler. 

Giomale d'Italia diyor ki: 
Miıilleme yakında ve müthiş bir nis

pet dahilinde başlayacaktır. 
Lavoro Fa,ista gazetesi, "Kısasa kı

sas• batlığı altında neşrettiği bir yazıda 
şöyle diyor: 

İngiltere ve müttefikleri müthi$ bir 
mlai11emeye in tiz.ar etmelidirler. İngi
lizler ve İngiliz dosilan, Yunanlılar ve 
Leventinler Mussolini İtalyasının inti
kam almaya muktedir olduğunu bil
melidirler. 

Romada müdafaa 
tedbirleri alındı 

Zürih 10 (A.A.) - Basler ~achrleh
teıı gazetesinin Berlin muhabiı·ine gö
re. Romada. muhtemel hava tcı.arruzla
r~a kırtı mühim ihtiyat tedbirleri a
Jınmııtır. 

Saçlannı yolmu.ş ormanlano, yollarını 
f8Ştr~ mlann, yerlerinden fırJ3mtf 
ıözbebekleri cibl köylerinden kop
muı insanlıınn içinden geçerek, ıe• 
ceyarısı Bozkıra Varnıtftık. 

Büyük küçük her istasyonda, yanyana 
bailanmış atlann, matemJ hissederek 
eıinruğl ve ııahlblerlnin blrıız öte• 
de ellerinde )az ve iptida! meş'a• 
]eler, ıözyqlan mintanlarmı ıslat• 

nuş, dimdik, bir milli ibadet vakfe• 
sine du:rduju ıörülüyordu. Çoklan
nm ba,,larının ortası, Anadolunun 
bütün köylerinde olduiu gibi kazın
mıştı; buraya vuran meı'ale 1.:ızı1lı· 

jile 11.çlanru bu matemin ~vkile bit 
bir kanata kanata yeni yolmu.şa ben
zcyorlardı. Ve tren, aflr aiır ge
çerken, bir bitmez çıbrtıdır kulafa 
doluyordu; sanıyorduk ki, kendinl 
yola abmş bir takım mahJUkhırın 

kaburıalannı tiJneyoruz; bunlctr, 
trende yer bulamıyan kır çlçell ve 
köylü !fi çelenklerru. • 

İstasyonlar, lstuyonlara böyle ayakta 
halk zinclrile, böyle tütsü tUtaü ya
nan mef'alelerle bailanmıştL 

Hani meşhur bir muciz:e hikayesi Tar• 

dır: Rab, bir a:ün, peygamberin ı:öi ... 
sünü yarar, başka se\•,Ueri alır ve 
kendi sevıisinl kor, kapatıl', Adına 
•Şakkı kalb. denilen bir mucize. İşte, 
biz bu çapta bir mucizeye \Ahili o
Ju)·orduk. Beyaz ~çeklerle beunmit 
tren ,vatanın ba(nnı yenyor ve on• 
dan bütün lireti aevgileri ve kaygı• 
]arı alıp Atanın sevcisini ''e saygı• 
suH koyuyordu ... 

Ferd Mu!itala Kemal işte böylece n1il
let Muıtafa Kemal olmuotu .... 

ANKARALI 

Okuyucularımıza 

MİLLİ PİYANGO 
bileti hediye elmeğe 

devam edeceğiz 
•H A K 1 K A T. in MllU Pi

yango bileti hediyesi, okuyucula
rımız arasında büyük bir a1ika 
karşılanmıştır. 

Herkese talihini iki defa de
nemek ve birdenbire ungin ol
mak fınabnı veren bu hediye
mit.l, önümüzdeki ay da, daiıt• 
mııya devam edecelfz:. 

7 lklnclletrlnden 30 lklncitetrln 
1940 cumartesi gtinüne kadar ga
zetemize koyaeatımız ·Milli Pi
yango kuponları. nı muntazaman 
toplayıp nihayet 5 blrlnclk!nun 
1940 perşembe ıünü saat 9 a ka
dar ldarehanemlu getiren veya 
sıtönderen okuyuculanrnız arasın
da 6 birincikAnun 1940 cuma gü
nü saat 9 ... 10 araa:mda, Noter
lik huzurunda, kur'a ~kilecektir. 

Kur'ayı kazanacak 150 okuyu .. 
cumuza. 7 birincikAnun 1940 ~
kilitine mahı:ıus bileUuden he
diye edil~ktir. 

Kuponlarımız:İ muntaza-
man biriktirmeyi ihmal 
etmeyiniz: «HAKiKAT» 
Biz:i birdenbire z:engın 

edebilir. llladrld 10 (A.A.) - İnlillere büyijk 
elçisi Sir Samuel Boare buKün Harici
ye Nazın Sunneri bir kere daha ziyaret 
etmiştir. 

Sunner, AJman ve İtalyan büyük el
c:ilerini de kabul etmi•tir. 

Bu 2'Öriişmelerin mahiyeti malUm 
dei!ldir. 

Bükreş 10 (A.A.) - Stefani ajan· 
IUldan: 

Milli İktısad Nazın Georges Leon 
istifa etmiştir. Mumaileyhin ye,.it.e f'V
velce birçok defalar Maliye NaıırlıA:ın
da bulunmuş olan Murcea Canevicov 
tayin edilmiştir. [:!.-3:~!:~: ~ :RJ 

~ARBA 
~Yazan: 
'-~~~~a•tırıımı, Ekrem Reşid 

ROS 
hrladıktan sonra BLatrice'in hayatı 

kendi avuclarının içinde, parmakları
nın arasında olduğunu fikrt hidde
tini yatıitırıyordu. O zaman da esi -
resi ona, tanımış olduğu diğer kadın· 
lar gibi zayıf ve iciz bir mahlıik gö
rünüyordu. Hızır, kalbinin bu fırtı

naları arasınd;l bocalarken gem.ileri 
Cicele visıl oldu. 

Diğer yarısı mürettebat araı;ında da· 1 - Doğrusunu söylemek 11.zınısa, gü
ğıtılırdı. Reislerin hlssesi kn k paydı, zelslnl... Çoktanberi senin dehş,et sa
gemicininki üç, ne!erinki bir buçuk. ıan sözlerinin ateşini, alnının az&me
Naibe ayrılan hisse ganimetin ll)ec • Uni ve dudaklarının çizgilerindeki 
muu üzerinden yüzde on ild buçuktu. ,ehvct alim.etlerini gördüm ... Bakır p;ı-

*SEN MİSİN GURULTÜDEN Şİ
KAYET EDEN?. 

Tramvay, otomobil, otobüs ve kam· 
yonların tehirleri tahammülü aüç bir 
gürültü içinde bıraktığı son aene
lerde, ıürültü ile mücadele teşekkül
leri baş ~östermişti. Hatti bizde 
bile bu mücadele otomobillPrin ses
lerini biraz daha kıstı; sokak satıcı
lannı sabah sekizden evvel ses c:ı
karmamaya mecbur etti. Fakat İstı:ın
bulun gürültüsü, Londra, Paris, Ber
bn gibi tehirlerin patırduıı yanında 
sinek vızıltısı kadar zayıf kalır Asıl 
tikA~ti Avrupanın bilyijk şehirieri 
halkından dinlemeli. Gece. gündilz: 
kafa dinlendiremiyen Lonrl.ı:a ve Ber
Unlller acaba şimdi ne yapıyorlar? E
\•et, sen misin gürültüden ışiki:vet e
den? Şimdi bu "Şehirlerde ne ~ndüz, 
ne gece dinlemiyen bir tarraka var 
ki o şehirlerin halkı bu güı·ültü için
de sağır, sersem, sinirli ve deli ol -
mAktan korkarak kulaklanna pamuk 
ukıyormuf .. Bu tarraka bir taraftan 
tavVarelE>rin bombası, di~er taraftan 
d~fi topların bitip tükenmek bilme· 
yen kurtun sesleridir. 

hali! hareket edenler için takibler 
b&.şlamı.ştır. Acaba bu tefti' sık sık 
yapılacak ve bir çok maıeret sebeb
leri gösterilerek mcktebden )taçan ta .. 
lebenin kahve, sinema köşelerin::l:o 
boş vakit geçirmesi önlenecek mi!. 

e tefrike 
~ h. 
'·•ıc.UYüyecek. yiğit bir deli -
rı k ve mukaddes impara -

' ıt:a:'cını taşıyan on be~inci 
~)~I h!_1 C"ıo.nlrl müdıfaa e:!e':'ek 
'~l .., Yrette btrakac1ktır. 
~ bıriJ"elan esnasında Barbaros 
~~I 1~ .karııiaıtı. Bu tesadüfün 
~ 'it ~ı tariht ehemmiyeti ol· 

,, \ınn taber Hızırın ıahsı için 
''• It.,..•ıu idi. Çünkü Hızır Beat· 
1 "'-.ılaıtı 

'-'"'· di,. . ı ~~~ "-' ~ptedilen bir spanyol 
A.' "'ılt ıç Ustündekl büyük aalo· 
~>;.,. u buldu. 
. Od, l'ük .. k ve muhtetem en· 

1-ı-1 tı. tun ortasında duruyordu. 
\;~ ~'Plıı koYU mavun ren~indeki 
\,~~ 'i'd l'haları önünde güzelliği 
~"':\ 1nlık . 
~ d. litrı &ü~ıyordu. Hıddetten 
ı, '""'l'tırı1~ Yor ve kalın yapılı m~sa
. lttıbi~·tdu. Onu böyle görünce, 

lı.ıne ın bir an durduğunu his
n ın .. ) "e .urettebatı serbest bı-

\h t ,,,:ercııye yoluna devam mü
~ek Uzere iken, bunu, 

de kalbinde yeni anu· 

Tefrll(e No. 
24 

lar uy~dıran bu kadını bir daha gö
remiyecej;ini düşünerek fikrinden 
caydı. Mademki bu kadın esir düt 
miıştü, ona esir muamelesi gerekti. 
Fakat BCatrice'in mukavemeti ve 
azamet dolu tavrı önünde Hızır, hay· 
rette kaldı. Şimdiye kadar hiç bir 
kadın arzusuna kar§ı gelmemişti. 
Ackta. Hızır, yalnız: kadınların itaa· 
tini biliyordu. 

Gene İspanyol kızının aıametli tav
rını terketmesi için bq \turulan bü
tün tedbirler bota çıktı. O, her zaman 
mağrur, kendisine yapılan itinalara 
likayd. hazan işlttil!I t..hdidlere kar· 
şı da biRine kalıyordu. Çok zaman da 
Hızırın arzu veya hiddetini tahrik et
mektf'n garib bir zevk duyuyordu. 
Hızınn tatkınlıiı ba7.an çılgın bir 
hiddete münkalib oldujtu zaman bu 
vücudün cazibesinden kurtulabilme
si için onun yok olma~:;ı lizım gel • 
diğine hüküm veriyordu. Bir emir ... 
Kı5a, tek bir emir, bu uzun boynu 
kesmeğe, bu altın reni't'indeki vücudü 
kanla Jekelemeğe ki.ti idi. Bunu ha· 

Oruc, buradan ayrılmı~b. Kendi5i
ne CezairHler tarafından bir davet 
vaki olmuştu: 

cİşittik ki, Bicaye müyeuer olmadı. 
Ne ola, olmadıysa, inıallah bu kale 
olur. Biz eeni bunda beklemek olur 
elbet, a;elmiyecek olmıyasın. İn~nllah 
bundan Bicayeye dahi fırsat bulu -
nur.> 

Böyle bir dave~ böyle bir lmdad 
talebi, Orucun cen$t'iver damarlarını 
kabartmağa kati Jıelmi§tl. Maiyetin -
deki reis ve neferlerle karadan Ce -
zaire doğru hareket etmişti. Niyeti 
bir an evvel Cezaire varı:> t~rıanyot
ların muhkem kalelerini zaplı:!tmektl. 
Bicayeden ayrılırken: 

_ Karde-şim geldiğinde söyleyin, 
bana, imdad kuvveti göndenin ! .. de· 
mi,; ti. 

Bu tıenbih kendi~inc tekrar edildi· 
tinde Hızır, mürettebatından iki yüz 
seksen yoldaşa paylarını verip kara
dan Cezaire yoIJadı. 

Sırası gelmişken payların nasıl 
taksim edildiğini söyliyryim. Gani • 
metlerin yarısı gemi sahibine alddi. 

Hıın-, Oruca imdad kuvveti gönder- nltılarile dolu sakalın_ ren't\.-
dikten sonra gemilcrile CiceU terke· Yerinden kalkmıf, yavaş yavııı Hı-
dip Tunusa döndü. zıra doğru ilerileyordu. Sözlerine de

Hızır, anlafllmaz bir muamma, hal
ledilmez bir meselenin kartısınrla bu
lunuyordu. Kendisini metıul eden di.i
tüncelere bir türlü cevab veremiyor ve 
azab çekiyordu. Şahlanan dalgalnrı us
landıran, kaleleri kökünden kazıyan, 
binlerce insanı kendisine bende eden, 
denizler üzerine korku saçmak için 
ismi zikredilmesi ki.fi gelen ona, Bar
barosa, nasıl oluyordu da zayıf ve ~ciz 
bir kadın kar,ı geliyor ve gece, alin· 
düz zihnini meşgul ediyordu ... Bu na
sıl oluyordu? .. Buna Hızınn bir türlü 
aklı yatmıyordu ... Evet, gece, gündüz 
bu kadını düşünüyor, kaç zamandır 
emri altında bulunan, fakat henüz: o
nun malı olmıyan bu vücude maük 
olmak istiyordu. B~atrice'in yanında 
geçirdiği uzun aaatlar arzularını art
tırıyor, şiddetlendiriyordu. 

Bir akşam, inadcı güzelin ka~bln

deki teraziyi kendi lehine ağır bastı
racak. söz bulamadı. Beatrice'l ne tat
lı söz, ne tehdld müteessir ediyordu: 
Artık Hızır mağlub olınuttu. MağHl
biyetini ifade eden bir aesle sordu: 

- Söyle ... Hoşuna aitrniyor muyum? 
Ağır bir eda ile Beatrice cevab ver· 

dl: 

vam etti: 

- Burun deliklerinin açılıp kapan
masını, kaşlarının hiddetten çatılma

sını aörmek de hoşuma gidiyor... Gü
nefin ı,ıiıtıı, denizin kokusunu ta~ı

yan aert derin de zihnimi altW:t edi
yor ... 
Artık !lerllemedi. Şimdi Hızır elle

rini uzatsa onu tutabilecekti. 
- Sonra, beni ideta kendimden ge

çiren bir fey daha var... Fakat bunu 
anlayacak mısın bilmem... Boğaıınm 
fU kulalının arkasındaki kısmı. Bir 
de senden zuhur eden kuVl.·et ... Habe
rin olmadan, fimdikl gibi rahat rahat 
yarı uzanmıt olduğun halde senden 
tUleler sibt saçılan kuvvet... O kuv
vet ki bir pehlivan kuvveti değil de 
bir erkek kuvveti, bir erkek .. 
Hı:zırın kollan arasına dü,tÜ ve du

daklarından öptü. Bu pu.se bir yı
lan ısırması gibi idi. Sonra vah~l bir 
kucaklaşma ba,ladı. İhtiras ve kin di
kenlerile yırtıcı bir birleşme. Vilcud 
vücude gelmit iki hasmın boAtJşma· 
sını andıran bir vuslat, öyle ki her 
iki taraf derin bir uçuruma yuvarlan
dı. 

• (Arkası Yit) 

Londra ve ~rlinliler, sulh zama .. 
nını, otomobil ve tramvay se!=lerini 
kim bilir, ne hasretle arıyorlar!.!. * SİNE~IA VE KAHVELERDE 

MEKTEB ÇQCUl{LARI 
Ders saatlerinde sinema ve kahve

lerde mekteb yaşındaki çocuklar ~ö
rülmiyecek; görülürse hem talebe, 
hem sinema ve kahve sahibleri ce-ıa -
landıracaktı. Bu karar eski oldu~u 
halde, ancak evvelki aündenberi mu· 

Bizde ne kadar güzel kararlar var
dır ki, tatbilo ihmal edilmiş, yahud 
tatbikına imkAn bulunamamı.ştır. Böy
le ol~iına, hlç bahsebnemek daha 
doğru dej!il mi~. * KİM KiMi D~İZE DÖKE • 

CEK?. 
Yunanlılar, "Onlar bizi çiğneyip ~e

çemlyecekler: fakat biz onları ~rlp de
nize dökeceğiz!. diyorlar. Şu on, on 
bir günlük muharebeler de eğer il.::i 
düşmandan biri, ötekini denize döke• 
cekse, kimin denize döki.i1meye daha 
mtistc.ld olduğunu gösterdi. 

Zaten İtalyanların iyi ytizücü ol • 
duklarına şüphe yoktur. 

* FALA NANMAYAN BİR FAL
CI KADIN! 

Beyoğlunda bir pastahanede oturan 
bir Rum kadın pastahane müşterile

rinden birine yanatmı•: falına baka
cajını aöylemit; iskambilleri açnuf; 
derken cürmümeohud halinde yakayı 
ele vermiş. 
Kadın mılhkemede : c Ben zaten 

fala inanmam. Safdilleri aldatarak 
beş, on para kazanırım!. demi,. Bu 
kadın e~er o ina kadar fala inan~· • 
dı bile falının evveli kendi ikıbetiııf 
haber Vf'rmemeslnden dolayı muhak• 
kak o dakikadan itib,qren itikadı al .. 
tüst olınuftur. - B. S . 

• 
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* İş anyorum - Eski ve yeni yazıları an U S O mükemmel bilirim. Uzun uman ti· ~azet.,lnde A. T. rumuzuna müra • 
caatleri. (1) 

caret aahannda çalıştım. Bonservis ... 
lerlm vardır. Taşraya da Jıidebilirim. 

Böbreklerin çalışmak kudretini artlırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını,. 

eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar 

maçı Arz\ı edenler Hakikat gazetesinde İŞ 
rumuzuna mektubla müracaatlerl. (1) * İt anyorum - Orta derecede tah
silim vardır. İdare işlerinden anlarım. 
Bon.servislerlm vardır. (Hakikat) p;a .. 
zetesinde O. T. rumuzuna mektubla 
müracaat. (3) * Gene bir muhaw:becl iş anyor -
Usulü muhAsebeye ve Fransıı.caya aşı
na, tecrübeli ıenc bir muha!ıib iş an
yor, Rc-ferans Vf!'rebilir. •Hakikat• ga
zetesinde (K. T.) rumuzuna tahriren 
müracaat. (16) * Bir bayan iş arıyor - Muhabere, 
muhaı:ıebe ve daktilo işlerinde tecrü
beli, elinde bon.~ervisi bulunan bir ba
yan it arıyor. Eski ve yeni türkçeyi 
de blllr. Hakikat gazete!'ine i İ. rü
muzuna mektubla müracaat. (18) 

*Pansiyon &Tanıyor - Bekir bir Bay, 
yiyecek, yatacak dahil va her hususta 
temin edilecek paıuiyon arıyor. (Ha
kikat) gazetesinde (Pansiyon) rumu • 

bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 
İdrarda kumiarı.n, mesanede taşlann teşekkülüne marn olur. 

DİKKAT: H E L M O B L Ö idrarın ızı temlıliyerek mavileştirlr. 
Galalasarayla t.lasıbulspor takımları 

diın Şeref ıtadında husus! bir .maç 
yapm.ıtlar ve neticede Galatasaray ra· 
ki bini 3 - O mağlüb etmiştir. 

Oyunun birinci devresi her iki tara
hn karşılıklı akınlarile geç~tir. Ga
latasarayın daima üç orta vasıta.sile 

yaptığı hücumlar bir netice vermem.i.f 
ve bu devre İstanbuLcporluların daha 
aüzel oynamalarına rağmen ,ut pozis-
3-0nlanna girdikleri halde bir türlü 
•üt atamamalarından ilk devre golsüz 
neticelenmiştir, 

İkinci devre, Galatasaray ilk daki
l<D!arda Salihaddinin ayağından birin· 
ci. golü kazanmıştır. Bu golil.en aonra 
harekete geçen İstanbulsporlulnr yap
tıkları akınlardan bir netice elde ede
memişler ve ilk devredeki oyunlannın 
aksine fuurruz. bir oyuna kapılmışlar• 
dır. Devrenin ortalanna doğru Gün• 
düz sağ açıklan aldı"1 bir paslı ikinci 
ve biraz sonra da üçüncü golü abn1;:
tır. Bundan sonr11.ki müddette ba~ka 
aol olmamıt ve oyun 3 - O Galata
.arayın plibiyetile nihayetlenmiştir. 
Takımla: Galata.sa.ray: Hızır • Fa

ruk, Salim - Musa, Enver, Halil .. 
Barbaros (Bedü), Saliıhaddin, Gün
dlı<, Boduri, Mehmed Ali (Bülend). 

İ.stanbulspor: Nevuıd - Hayri, Fa· 
ruk .... Ahmed, Enver, Sermed - Rıza, 
ismail, Mükerrem, Cihad, Kadir. 

Ha.kem: Şaıi Tezcan. 

Uypefl maçları 
Profesyonel Uype,t takım.mm sene 

110nunda ,ehrimlıde yapacağı maçların 
taksim teklini ıöru.mek üzere Fener
bahçe, Galatasara)' ve Beşiktaş mu
rahhasları yarın saat Yarımda bölge 
merkezinde bir toplantı yapacaklardır. 

Atletizm kulübü 
Beden terbiyesi kanununda mevzuu 

hhiıı ihtısaa kulüblerinden biri olacak 
btanbul atletizm kulübünün tesis ha
zırlıklarına devam edilmektefu. Bu iş: 
ı<>ründüğünden daha geniş: tutulmakta 
ve büyük bir kulübün teıkil edilmesi 
dü~ünülmektedir. 
İstihbaratımıza nazaran kulübün a

na sporu hafif atletiım olacak, bun
dan ba,ka atletik karakteri olan di
jer sporlarla da i$tigal edilecektir. Bu 
meyanda basketbol, voleybol, güreş., 

boks. halter aibi sporlarla da aıa met· 
ıul olabilecektir. 

Evvelce de bildirdiğimiz gibi İ.st.n
bul atletizm kulübüne, ~ka kulübe 
mensub olsa dahi, herkeı girebilecek 
ve te,kilitın yapacağı resmi mü<roba
kalara sJ)Orcular eski, yani ao;ıl ku
lüblerinden iştirak edeceklerdir. 

SUMER 
RAKISINI iÇiNiZ-

. 
işçi Arayanlar 

*Kadın ahçı aranıyor - Ankarada ta
nınmlf bir aile yanında atçılık yapa
cak bir bayan aranıyor. (Hakikat) ga
zetesi müdirlyetine müracaat. (6) * Bayan aranıyor - Beklr bir gencin 
ev işleri idaresini yapabilecek orta 
yaşlı bayan aranıyor. İstedikleri maaş 
ve tereümeihallerinl (Hakikat) gaze
ıeqnde K. S. rumuzuna ınektubla 
bildirmeleri. (4) * Daktilo bayan aranıyor - Fıski ve 
yeni yazılan mükemmel bilen bir ba
yan daktilo aranıyor. Maa.t bilgisine 
göre verilecektir. (Hakikat) gazete -
sinde (W) rumuzuna mektubla mil· 
racaatleri. (5) * İş arıyor - 18 yaşındayım, orta 
mekteb tahsilim vardır. Kitiblik ve 
evrak naklinde çalışabilirim. Tophane 
Karabaş cadde!!i No. 30 "Rıdvan El
ma~kaya. (30) * Güzide be!itekirlarımı7.a (iifte yaz
mak istiyorum - Elimde yirmi Uıne 
vardır. İstediklrri tan ve miktarda va
:ıabilirim. Tophane Hurma sokak No. 
15 Gani Altmay. (31) 

Salılık - Kiralık 

zuna müracaat. (8) 

* Satılık kilab aranıyor Eski ve 
yeni harflerle basılmı• ldtablar satın 
alınacaktır. Sabnak 1.stlyenlerin (Ha• 
kikat) gazete!i vasıta.sile A. T. rumu
zuna müracaaUeri. (9) 

* Ufak bir demir kasa aranıyor -
Temiz ku11anı1mış demir bir kasa sa· 
tın alınacaktır. Satmak istiyenlerin ga
zetemiz. idarehanesine müracaat. (10) 

* Baskül aranıyor - A:ı. kullanılını> 
300 kiloya kadar tartar bir baskül a
ranıyor. Hakikat pzeteslne müracaat. 

(11) 

* Daktilo makinesi aranıyor - Az 
kullanılmış. fakat temiz her han~ 
marka olursa olsun bir daktilo maki
nesi alınacaktır. Gazetemiz idareba..: 
nesine müracaat. (14) 

* Satılık otomobil - Doç marka 27 

model bir otomobil satılıktır. Talihlerin 

Üsküdar Pazarbaşı tramvay durak 

yerinde otomobil tamircisi Necib U!l

tay11 müracaatleri. C5) 

Müteferrik 
* Keman deMd almak l~tiyonım - Şe
raitini ve fiabnı (Hakikat) gazetesine 
(Keman) rumuzile mektubla müra-

caat 
(12) 

Ucuz ilanlarımızda 
İdarehanemW adres gösteren 

karilerimizden: 
İnplizce - W • E.S. - A.T. • K.S. 

rumuzlarına mektub gelrnl$tir. 
Aldırmalannı rica ederiz. 

1 Çok kıymetli 1 
* Kiralık oda aranıyor - İki kişi- Lrırlanta tektaş küpe. yüzük, 1 
lik bir aile için boş bir oda aranıyor. 
Sirkeci ve civarı tercih edilir. Hakikat bilezik 14 111 /910 da Sandal 

Bedesteninde satılacaktır. • 
gazete!.inde Bay Kemale müracaat. (17) 

( Devlet Denizyolları İ. U •. Müdürlüğü İlanları ) 

İZMİR HATTI SALI ARALIK POST ASI 
12 ikincite$rin 940 salı gününden itibaren İzmir hattı salı aralık Postası 

yapılmıyacaktır. (10690) 

Fethiye Malmüdürlüğünden : 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

(İsi. Komulanlığı Salınalma Komisyonu ilanları 
Askeri ihtiyac için kapalı ı.arf usulü eksiltmesile 20 bin liralık benzin 

alınacaktır. Eksiltmesi 22/11/ 940 ııünü aaat 16 dadır. İlk teminatı 1500 liradır. 
Şarbıamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatten 
bir saat önceye kadar teklif mektublaruu Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. (103!)9) -İki aded Fort şasesi üzerine mevcud tartnamesine göre pazarlıkla karoseri 
yaptırılacaktır. Pazarlık 15/11 /940 günü saat 11 de yapılacaktır. Şarma· 
mesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve ıaatt.e yüzde 
on beş teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyo
nuna gelmeleri. (10489) -Askeri ihtiyac için pazarlıkla aşağıda yaz.ılı iaşe maddeleri aatın alına
caktır. Şartnameleri bergün Komisyonda &örülebilir. İsteklilerin belli gün 
ve saatlerde yüzde on bet teminatlarile birlikte• Fındıklıda Komutanlık Sa-
tınalma Komisyonuna gelmeleri. (104.69) 

Cın.I Miktarı Muhammen B. Kat'i Te. Pazarlık 
Ton Lira K. Lira K. Günü Saati 

Nohud 
Kuru fasulye 
Kuru fasulye 
Pirine 
Makarna 
Arpil tebriye 
Kırmızı mercimek 

50 7500 00 1125 00 11/11, 940 13 
45 11250 00 1687 50 12/11/ 940 10 
50 11750 00 1762 50 • 10,30 
37 14060 00 2109 00 • 11 
50 14500 00 2175 00 13/11/940 10 
20 5800 00 870 00 • 10,30 
15 3000 00 450 00 • 11 -Askeri ihtiyacı için 13/11/940 günü saat 15 le pazarlıkla muhtelif cins 

ve eb'adda 178 metre mik!b kereste ile 12 kalem muhtelif cim inşaat mal
zemesi sabn alınacaktır. Keşif bedell 14810 lira 28 kuruştur. Kat'l teminatı 
2221 lira 54 kuruftur. Şartnamesi hergün Kom"yonda görülebilir. İsteklile
rin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gel
meleri. (10589) -4 111/940 günü taUbi çıkmıyan Fen Tatbikat Okulu kaloriler ve sıcak ıu 
tesisahnın ihalesi 14. 'lL 940 günü saat 14 te yapılacaktır. Keşif bedeli 1933 
lira 73 kuruştur. İlk teminatı 14.6 lira 53 kuruştur. Şartnamesi hergün Komis
yonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Sa
tınalma Komi,,yonuna gelmeleri. (10650) -Pazarlık günü talibi çıkmayan 20 ton arpa tehriyesi 15/ 11/ 940 günU saat 
14.30 da yeniden pazarlıkla satın alınacakbr. Şartnal\\esi hergün Komisyonda 
görülebilir. Muhammen bedeli 5600 lira, kat'i teminatı 840 liradır. İsteklilerin 
belli J(iin ve saatte yüzde on beş teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık 
Satınalma Komisyonuna gelmelerl (10648) -Üsküdar ve İstanbul cihetinde lüzumı'" oldukça yaptırılacak 4000 liralık 
askeri eşya nakliyatı açık eksiltme ile ihale edilecektir. Ek!';iltme 26/11.'940 
günü saat }~ dedir. Şarbıameıd hergün Komisyonda görülebilir. İlk teminatı 
300 liradır. Isteklilrrin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. (10675) -Askeri ihtiyacı için 16 '11 /9.f.O günü saat 11 de pazarlıkla 200 koşum takımı 
satın alınac11.klır. 

Muhammen bedeli 12600 lira olup kat'i teminatı 1890 liradır. Şartnamesi 
hergün Komisyonrla şı:örülebilir. İ!rteklilerin belli gün ve ısaatte Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma Kombıyonuna Jtelmeleri. (10676) -

İhale~inin 6 lkinciteşrin 940 tarihinde yapılaca~ Hakikat Razetesinin 23, 
25, 28, 31 biri.nciteşrin 940 tarihli nüshalannda i18n edilmiş olan Göcek iske
lesindeki 500 ton mağnAz:ile me'lkô.r tarihte talih ruhur etmedi~nden ihale
sinin 18/ll / 940 pazartesi günü ö~leden sonra saat on befte yapılaca~ il&.n 
olunur. (10664) 

( İslanbul Vakıflar Direklörlüğü İlanları ) 
Askeri ihtiyacı için pazarlıkla 200 ton saman 12/111940 gunu aaat 16 da 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 11000 lira olup kat'i teminatı 1650 liradır. 
Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (10691) 

Semti, mahallesi Cadde, sokaiı 

Babıili, Nallımescid Ca;;;alofılu 
Kumkapı , Bayramç&VUI Kadira:a limanı 
Mahmudpaşa, Nuruosmaniye, Cami avlusunda 
Sullanahmed, Alemdar Çatalçeşme 

Beyazıd 

Kumkapı, Bayramçavuş 

Beyanı!, Emirıbey 

Yahnikapan 

Kadirga limanı 
Cumhuriyet 

Muhammen 
No. Cinsi ıylıl;ı 

LiraK. 
~ 6 Hane 26 00 
10. 1500 

2 69 İmaret mahalli 31 00 
2 1 Mollafenari 

8 
15 

cami 
Hatice usta 
cami 
Dükkôn 

8 00 

1 50 
6 00 

FOSFARSOL 
EN BİRİ N Cİ 

Kan, Kuvvet ve İştiha Şurubudur. 
Her eczanede bulunur. 

Galata, Kürekçiler 35 • 37 
Tel: 40834 _____ .;,;,;,.,.;.;.; ______ , Çar,ı 

Uncuoğlu 

Zincirli han Üst kat 
28 
15 

ı 13 hisse 
dükkan 
MaklOb dük. 

7 34 
1 00 
1 00 

SANDIGI c - EMNiYET 

Emlak satan 
İLANLARI ) 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye l(ln ı 

Blr aylılı: 
iiç aylık 
Altı aylılı: 
Senelik 

150 K\ll'\lf 
400 • 
750 • 

1400 • 

Yabancı memleketler için ı 

f.io aylılı: 800 Klll'Uf 
Altı aylık 1450 • 
Senelik 2700 • 

İmtiyaz aahlbi ve B8.fll'uharrlrl: 

• Oda 
MüddeU icar : Teslimi tarihinden 942 mayıs sonuna kadar. 

Amca Hü:ı;eyin Paşa 

cami ve medresesi 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 943 mayıs sonuna kadar. 

Saraçhane Mimaraye.s 
2S 00 

Scneli~i 

Sayımoca~ı Ocak önünde Mandıra ve otlakiye 300 00 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 943 teşrinievvel sonuna kadar. 

Hakiki 
ve 

bir 
alanlar 
kazanç 

a • 

ıçın 

Emlik alım ve satımında her iki tarahn bedel üzerinden % 2 şer telli.
tiye ödemeleri taamüldür .. Büyük bir hizmetle çok kere hizmete tekabül et
meyen b~ Iedakitrlık, yalnız alıcı ve satıcılann tanışması mabadile yapılır. 
Halbuki lstanbulda bu İ$e tava.ssud edenlerin adedi binlerce olduğundan bu 
maksad gene hasıl olmaz. 

Müessesemjz İstanbulda satılık gayrimenkullerin adres ve resimlerini 
sabş salonunda teşhire kabule karar vermekle bu maksad herkes için kendi
liğinden tahakkuk etmiştir. Tasarruflarını Jlayrimenkule yatırmak isteyen 

Haydarpa~ Erkek Lise~ bakkaliyc!i!inin senelik 1000 lira bedeli icarla ve yüzlerce vatandaş hergün satış salonumuzu ziyaretle koleksiyonlarımızı tetkik 
Üç sene müddetle kiralanma!ll açık arttırmaya konulmuştur. etmektedir. Mülk satanlar, tapu senedi ve binanın iki kıt'a fotoğrafile birlikte 

~uk:arıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konmuş
tur. l11t<'kliler ihale riinü olan 20 teşriniAAni çaflBmba günü saat 15 e kadar 
Çemberliıa.ta İltanbul Vakıflar Ba:pnüdürlü~ünde Vakıf Akarlar Kalrmine 
gelmeleri. (10070) 

İstanbul Defterdarlığından : 

Vatanda anaya, huzur, yavruya sıhhat vermeğe hôdim yerirt• 

Türk müslahzaralı Ç A P A M A R K A'dır· 
Be~ik~: ÇAPAMARKA 

/. 1ııS 
Tarihi Tesbl~ 

Orman Genel K. • 
Komisyonunds.JJ ~ 

1 - Orman Koruma Genel K. birlikleri için 350 kilo vazelin ile 20 

Koruma 
Satınalma 

üstüpü pazarlıkla satın alınacaktır. t(C; 
2 - Pazarlığı 11/11/ 940 pazartesi günü saat 11 de Ankara Yenişe~r<l• ı-ı' ' 

mut.anlık binasındaki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Jstal1 $"; 
dan çıkacak istekliler de İstanbulda Sirkeci - Demirkapıda Orn1~erdi-'' 
rum~ Genel K. Ambar Müdürlüğüne pazarlık fiatlarıru biJdireCf'k~ 

3 - Teklif edecekleri fiat üzerinden kat't tcminatlarile birlikte p.rı rflh" 
Sabnalma Komisyonuna, İstanbulda Orman Koruma Genel 1'. ~o#) 
Müdürlüğüne müracaatleri ilin olunur. ..7437. ( 

Aded 

1 

3 

2 

' 
8 

35 

80 

300 

Liralık Lira 

2000 - 2000~ 

1000 = 3000,-

750 - 1500.-

500 e: zooo~ 

250 - 2000r

ıoo - 3500,-

50 a 4000.-

20 - 6000,-

Türkiye iş Bankasına para yalırmakla 
yalnız para biriklirmif olmaz, ayni zamanda 

lalihinizi de denemiş olursunuı. 
Necib AB KUÇUKA 

Umum nefrlyab idare eden 

Yazı loleri Mildürü: 
Cemal Hakkı SELEK 

Buıldığı yer: 
Cumhuriyet Matbaa.g 

Mü7.ayede 11/11 ."940 tarihine musadif paza.rteM J(ilnü saat on dörttQ Milli müracaat ederek derhal bunlarla temasa gelebilirltr ve en ez iki tarafın vere
Em!Ak Müdürlüğünde toplanacak Komi<ı:yonda yapılacakbr. Talihlerin Tür- ccği ~n 4 te118\iyeyi kazanmış olurlar. 
kiye Cumhuriyeti tebaa~ından olması ve hü~nühal e!i!habından olduğuna ve ÜCRET: Bir liradan ek.-;ik olmamak üzere üç ey için bin lirada on iki 
ahvali sıhhiyeRinde sari bir hastalık bulunmadığına dair mahalli zabıta, Müd- buçuk kuru,tur. Ke,ldeler: 4 Subat. 2 l\fayg, 11 Kumharah ve kumbaraJIZ JıeS61.~: 
deiumumilik ve Sıhhiye Müdiriyetinden musaddak olarak alacakları vesaı'k S d } •ı 1 Aiustos, 3 İki nci te•rin 1 d bU' - atış 0 ayısı e ayrıca bı"r u""cret alınmaz. • naarnınlara kuen ı'aayza sodahilli.rasıediUrlet· 
ve 225 liralık muvakkat teminat makbuzile muayyen gün ve saatte Komi .. - tar ihlerinde yapılır. 

,.,,,....-:-..,.~~~~~~::::::.~.:.:.y~o~n;a~m,;;,::ür:a:c:•a~t~le:r~i.~~~~~~~ ............................................... ~c~ıo:3~0~3)~""'""'""'"'"',..~~..-~~~~~~~ ............ ..,..,..~~~~~....,;c1~0:50~1~ı.:.~~====~========~~:=~~==::============~~~~.,,,, 

BİZANS SARAYLARINDA 
TÜRK KUMANDANLARI 

suali kendime soruyorum. Ve Vasilevüs ı hücum noktası araya araya .. ışimdiki 
kadar cesur bir askerin, bu derec~de Davudpaşa k:ı.şl.asının bulunduiu - te
f.arla bir ihtiyat göstermesine hayret- peye kadar gelmişler .. O tarihte olduk

ışilköy) dedilimiz köylerin - arasına 
çekti. Halkalıköy ile (Eyüb) tepeleri
nin üzerine de ayrıca bir kuvvet gön
derdi. Askerini bir müddet h;tır!lhate 
terkederek kendisi de yeniden asker 
toplayıp göndermek için tekrar İznik 
"'hrine gitti. 

~ 
• eri"'_ .. ,.ı 

- Hazreti İsanın kanı ut 1"»1, 
vererek sana yalvarıyorUrrı .. • tJl":J 

- EveL. Galiba birisi, bir yer kazı
yor. 

ki kazma fırladı. 

C Tarihi macera Yazan: TetrlkaE)o· 
romanı ZIYA ŞAKIR 25 

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

İmparator Mihail, ; "Bizans kalesini 
Latinlerden istirdad etmek için büyük 
bir ordu teşkil etmeğe karar verdi. 
Bunun için de, imparatorluğun en 
namdar Genera1lerinden (ı\l~ksiyos
Silrategopulos) u Geliboluya gönder
di 

Ordu, çarçabuk hanrlandı. Fakal 
Latinler de, çok kuvvetli müllafaa ter
tibatı almıcilardı. 

Mihail. bu müdafaa tertibalırur: kuv
vetini haber alır almaz., kıyafetini 

tebdil ederek gjzlice Silivriye geçti. 
Ve gece Bizans rurlarının altına kadar 
yakh?;ü"r"1k müdafaa hatlarını ~Ö"?den 

aeçırdi. Hakikaten. cepheden yapıla
cak bir hüc-.ım, tamamile akame..c mo.h 
kUm kalacak.. ve müthış telehı.ta sebe
bivet verecekti. 

Bunun üzerine İmpc&.rator Mihail 
derhal plAruııı deli~tirdi. BiL'.ıru kale 
ıine yardımc!an mahrum etmek içın 
evveli Galata k:ale~int muhmara ede· 
rek. iki kale arasındaki irtibı:1tı kesti. 

VenedikUler, bu muhasaradan kork
tular O aralık Bizana fOiıriııdeki U · 

tinlerle de araları açılmış old'Jğu iı;ln 
derhal Mihail'e müracaat ederek, gizli
bir ittifak teklifinde bulunojular. 

Mihail, bu tekbfi kabul etti. Gal:ıta
yı muhasara eden kuvvetıct'İnı Bizans 
surlarının kar\jıaulıQ çekti. · ' 

Muha!Bra başladı. İki taraf da. i,gal 
ettikleri mevkilerde •iddetle seb:ı;t e
diyorlardı. Mihail. birkaç def:t. a~keri
ni hücuma kaldırıırak kı:ıle bedenlerini 
zorlamak istedi. Fakat bu lru'1Vet, Bi
zaruı surlarından y-a~dırılan oklar, taş
lar, kızgın zeytiııvalları. yai::lı paı;av
uı.lar, içleri kaynamı, zift dolu toprak 
kumbaralar altında müthiş telefat ve-
rerek geri çekildi. . 

Mihail, ihtiyatlı davranıyordu. Or
dusuni en güzide kuvveti olan Tür
kopolla , büyük ve umumi bir hü
cuma klıyordu. 

Fakat bu cebri hücum bir müddet 
daha yapıJamıyacakb. Çünkü, hiç o1· 
tnAZ.'i&, on, on bef bin khiilik bir kuv· 
vete daha ihtiyaç vardı. 

Mihail, büyük bir ıstırap ile ordu
ıunu • burün .. (Halkalıköy) ile (Ye-

* 
50 Türkopol , Bizans 

kalesine nasıl girdi? 
Bizans kalesine kapanan Latinler, 

şiddetli bir mukavemet göstermekle 
beraber, Rumların büyiik bir tnarruz 
yapmalarından korkuyorlardı. Kalenin 
bütün kapılarını sım!!ıkı kapamışlar, 

ne içeriden dışarıya ve ne de dışarı
dan içeriye kuş uçurmuyorlar :b. 

Ordu kumandanı General Alek<ı:iyoc;, 
vaziyetten son derccC"de siııirleniyor

du. Bir gece baskını Ue kaleye girmek 
istiyordu. tıı 

Ona bu fikri, TürkoJ)Ol alaylarının 

kumandanı Halil Bey venni.;.ti. Fakat 
?w'lihail, buna taraftar değildi. 

Bir ak"'8m Halil Bey çadırında otu
rurken, General Aleksiyos tteldi. Tür
kopolların kumandanını hürmetle r;e-
18.mladıktan sonra, aralarında fU mu
havere geçti: 

- E .. Dostum Halil Bey .. Burada, 
daha ne zamana kadar bekleyeceğiz~ .. 

- (Aşikar blr hiddetle) Emin olu
nu.z ki her J(ln, belki yirmi defa, a:rnf 

te kalıyorum. 
- E, biz bir ışey yapabilir nıiytz?. 
- Mes'uliyeti, deruhde edebilir mi-

siniz? .. 
- Şayed, muvaffakiyet imkanını gö 

rürsem, hiç tereddüd etmeden, her 
mes'uliyet altına girebilirim. Bahusus. 
senin gibi bir arkadaşım da olursa ... 

- Şu halde kalkalım ... Surların di
bine kadar sokulahm. Her tarafı dik
katle gözden geçirelim. 

- Hay hay ... 
Bu kararı derhal tatbik ettiler. At

larına bindiler Yanlarına birka~ sü
vari Türkopol ~larak. aıpr ağır Bizans 
surlarına doğru llerUediler. 

Mehtab, yoktu. Fakat yıldızların a~
dınlığında Bizans kale!i!inin her tarafı. 
hayal meyal görünüyordu. 
İıer taraf, derin bir sessfzhk içinde 

idi. Bilha!tSa, şehrin etrafındaki tarla
lar, bahçeler, bütün ağaçlıklar. b.aıııtan 
başa uzayıp giden bir mezarlığa ben
zemekte idi. 

Yalnız, vakit vakit Bizans surları
nın üzerinden nöbetçilerin birıbirleri
ne seslendikleri duyuluyor, o derin 
sükOnet içinde: 

- Kirye eleyson! ..• 
Sadaları, ha>.in blr feryad gibi uza· 

yıp gidiyordu. 

İki kumandan, Bi.zaııa ıurlarında bir 

• 

ça sık ağaclarla muhat olan bu tepe
de tevakkuf etmişlerdi. 

Halil Bey, büyük bir dikkatle ~ra
ziyi gözden geçiriyor. Ve ellle muhte
lif yerleri göstererek General Aleksi
yos'a, fikrin! f()ylece hah ediyor: 

- Gecenin karanlığından latifad.e e
derek, hücum kıt'alarını bu tepenin 
arkasına. kadar getiririz. Sonr.a, bun
lardan bir kısmını, yerlerde sürüne sü
rüne, şu dereye indiririz.. Bunlann 
yanlarına, uzun merdivenler veririz ... 
Sabaha karşı hücum başlar. Askerle
rimiz. bu merdivenlerle hendekleri a
şarlar. Sonra gene bu merdivenleri, 
çarçabuk surlara dayarlar. Sür'.ot~e tır
manmağa başlarlar ... Eğer bu hücum, 
intizam ile idare edilir ve hendekler
den sessizce geçilirse, muveffaklyet 
muhakkaktır. 

Diyordu. 
Halil Bey, daha bazı şeyler söyleye

cekti. Fakat birdenbire sözünü kesti. 
Kulaklarını, karanlıkların meçhul bir 

ıemtine doğru çevirdi. Birkaç saniye 
dinledikten sonra, General Alekslyo· 
s'un kulağına eğilerek: 

- İşitiyor musunuz? ... 
Dedi. 

Bizans Generali, fwldayarak ı:ovab 
vereli; 

- Bu, kim olabilir? .. Buralarda, bi -
zim askerlerimiz var mı? 

- Hayır ... 
- Şu halde? .. 

- Bunu, muhakkak anlamalıyız. 
- Sesin geldiği !arala, iki asker 

gönderelim. 
- Hayır._ Hayır._ Bizzat, ben gide· 

ceğim. 

Halil Bey, derhal abndan indi. Bir 
kaç adlm ileriledi. Tekrar dikkatle 
dinledi . ., Bir demir parçasının, ta,ıa

ra ve topraklara çarpmasınıJan hasıl 
olan bu ses, surların hendeklerıne ya
kın olan tarlaların birinden Relmekte 
idi. 

Halli Bey, zulmetler içinde sessizce 
yürümesine devam ederek tepeyi in
di. Tarlalara yakla,ır yaklaşma~ o a
laca karanlık içinde bir adamın tarla 
kazmakla meşgul olduğunu görünce, 
hayret etti. 

' Hemen, yere yatb. Hançerini çekl'-
rek dişlerinin arasına aldı. Bir yılan 
gibi yerde sürüne sürüne o adama 
yaklaştı. Birdenbire yay gibi sıçradı. 
Hançerin sivri ucunu adamın lxığazına 
dayayarak: 

- Kımıldama.. Sesinl çıkarma . ., 
Diye, homurdandı. 
Bizanslı kıyafetinde olan bu adam 

o kadar korktu va tatırclı lıl, alinclo· 

• 5erı• Jı'" ve elbiselerimi al. Jster fll~ıt 
doğma, çırçıplak bırak.· 
öldürme. 

Diye, yalvannaia baştııdı- J1 
Halil Bey gülümsedi: 51i)ll"' 
- Ah, Bizanslı!... Deınelct 

o kadar korkuyorsun?.. 11' 
Diye, söylendi. l>J~1r 
Bi:ıansh, yan ıözle hançere ,. ; 

lerini uğuşturarnk: lV ı' 
ıer·· 1ıV 

- Eh .. Hayat. çok tatlı ıstı 
sus, gene ve güzel katısı 0 

dam için... ıl' 

Diye, cevab verdi. tıe~..,.I 
Sonra, korkunun ilk . aı 'set"'/ 

zail olduğu için Bizanslı bil' /eti"' ,I' 
geldi. (Halil Bey) in kıY• t<>pı'' 
gezdirdi. Büyük bir ıuıyrete tJ 
sözlerine devam etti: rsJI Jif~.ıı' 

- Vakı&. .. görünüşe naııı .. 11ııı. .,1( 

hı ·yors... Jd J' ..I' 
gece rsızına benzemı . itde 1,, .. :zemiyorsunuz ama .. şu ehrı ı ıli). 11' 
çerin soğuk dem!rile de i~1••1 I' 
ne kadar lltnıtlyorsunut.• ıcl· F 
vat bana şu kanaat g~l~Y=ytfl"~tı' 
halde beni, bir soğan ıııbı çııır 1 I' 
rinde değil!iniz .• ve size h~.,,ıtı~~1jl 
ğı dokunmarnıt olan bir ·steff1eıf 
beb<1iz yere öldürmek de 

1 
"" 

Şu halde?... --"' od• 
(De•~ 


