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KURUŞTUR Telgref : iKDAM lsllnıbul 

ATATURK, EMANETiNE ·SADIKIZ ! 
"Cumhuriyet, 
her köşesinde 

emanetidir. Memleketimizin 
samimi bağlılık, Devlet ve 

bize bütün evsafı ile Atatürk'ün en kıymetli 
ve bütün Milletçe kendisine gösterdiğimiz 
Milletimiz için kudret ve vefanın beliğ -o, Daima Bizim-· l misalidir .. "' 1 Ebedi Setimiz 

ledir; Bizim · 
Baş ı m ı z d a d ı r ! 

O, Ebedi Şelimiuir; /ani 
'"ırhğı aram® an çe.lrilmİ.f
tir; lalıat ebeıli ruha içimiz
JeJir, aramrulatlır. O, Ma•· 
tala K.mol olarak, Gazi ola· 
ra.lr, Atatiirk olarak bütün 
f)arlığile Tür)t. milletinin dü
nünde, bu11ünii11cle, yarınında ı 

Y<JflJI°'. O, ölmemiıtir ve hiç 
l,ir ;ı;aman ölmiyecektir; çün· 
kü bii).iik adamlar ölmez; 
yalnı.z yer deiiftirirler; o da, 
Çankayadan, Dolmabahçe · 
elen tarihin sinesine in ti kal 
etmİflİr; Türk tarihinin bü· 
tün seyri boyanca Türk mille
tinin yanınJ a, arasında ve 
bapndadır. 

Atatürkün ruhu, Atatürlı 
rahu, bir bayrak olarak bafı· 
muın üstünde dalgalanıy_or. 
Barq içinde, bir giinq gibi, 
inkılap yolama:ı:u aydınlatan 
bir bayrak, ;yiikselnuı ve iler
leme yolunu gösteren bayrak; 
döğiq içinde i•e, feragat_, fe
dakarlık, luıhranumlık ;m. 
ym bayrak, tek ere varınca

ya kadar çarpqmak aim ve 
imanını afdıyan ve bizi zafe
re götüren ve götürecek 

. bayrak. 
Bayramlarımızda, omm a

dını anarak daha çok ıeoin~ 
f/e ferah tlaya)'Orflz; dar .za.. 
manlanmutla, omın ı wlnm· 
dan ilham oe lnwvet alarak 
her tehlikenin karfdında, bir 
lraya salabetile dimtlik darıı· 
yora:ı. 

O, bizim M ... tala Kemali
miz, Gaimiz, Atatürkiimiiz, 
Ebedi Şelimizdir; o, daima 
bizimkdir; bizim aramı:ıtla, 
bizim baıımruladır. 

i ABiDiN DAVER .... • • . 
"BOYOK ATAMIZIN MANEVT HUZUPUNDA TAZİMLE ~GILIRIZ · Atamızın 

Hayatı 
- SON BALO/ Milli Şefimiz ismet IMilliMatern 

. . lnönünün Türk mille-JStiytıl< Al&ıllrt'liıı. lıa7alı ve Cilmha

rbellıı lliama il.adar 71JIWı bii:rllk 
itler hak!rındald J'Ul71 1 bMll IQf&mls
da .. ,, ... ....._. 

Bugün 
Siyasi başma
kale ve Harici 
He b erlerimiz 
6 n~ı sayfada 

H••t•lık rıvayetlerı Bugün her yerde bü. 

~=i~: beliriyordu tine beyannameleri 1=:m:~;~~=~:1:: 
Sa b&IL s....ı clola&D ya.tl8'17or. Ankara: 21.11.938 ı kavranmaııuş olan gür sesi, asla rbalıı ı lııcl 7lldiiııümiidiir. & müna· 
ıı:aralıiöJ'ÖD ıslak ka!dınmbnı>dan Büyük TiiYk Milletine; Y~P~.a~yan bir kuvvetle nihayet scbeUe mcmlekellınlsbı hu laralında 

·-· _._ ... (OÇIİllL ltöprünün uf&! • Bütün ömrünü hizmetine vakfet- butun cihanın şuuruıı.a nüfuz et· oldııtu ıü>I ..,ıırımı..ı:e ele thllfaller: 
....- _...~ miştir. .ııruJi malem• tep.laulıları lerlb> ecill-~- a•&I< bası.tun ııamaıı bir aıı dar • 1 lifi sevgili milletinin ihtiram kol- _ ........ 
- , En büyük nferleri kazandıktan -........ 
d-.m. liol •kaldW ve delllu tö1•• blı ları üstünde Ulu Atıitürk'ün fani sonra da Atatiirk, ömrünü, yalnı2 
baiılon: vücudü istirahat yerine tevdi edil- Türk milletinin haklarını, innni-

Oörle7<'11 ,;;- bıılollanıı uuın • miştir . Hakikatte 'Tattığı yer, Türk 
mı·ııetinin onwı için a•k ve iftihar· yete ezeli hizmetlerini ve tarihe 

dan ııwııı rım..m ııpkJ&n. Sanybıınıa ,.. ~ h ' kk tt" • · · etlerini • 
I• dolu olan kahraman ve vefalı a e ıgı me:uy iııpat e.,. Ue KızlnılMi ......-ı dalcala.r tuerl· ~ 

ne 1ıor1ımı ı.orlıuıı dÖfll:l'or. l'ai"ınur • göğsüdür. mekle rı:eçirmiştir. Milletimizin bü-
Atatürk, tarihte uğradığımız en yii.klüğüne, kudretine, faziletine, 

dalı k•na•ıvı ·~ bir mıınt •ti • zalı"m ve haksız itham ,,;;nfuıde medeniyet istidadına ve miikeJief 
riiaü bir lladıl 1 vaparımıın liııl ka· .. - ld 
_.._ dammdan l>e11nade "Jen h•· meydana atılmış, Türk milletinin o uğu iruuıniyet nrlfelerine sar-
·r•huunaf> .. ıı..aror. mıisum ve haklı olduğunu iddia ve ıılmaz itikadı vardı. •Ne mutln 

(Devamı Sa. 5, .Sü. 11 da) ilan etmiştir, İlkönce ehemmiyeti (Ark.ası Sa. 4, Sü. 1 de) 

İlıllfaDer, mekteplerle tekmil Ballı;. 
evlerinde, llalkmm obıııı"Jan ,.erı.e.-. 

de Puli )lerllet:lerlnde ~pıl1<0ak n 

iline; JSiiJ'iik Dilılnln fi.nl lıa7aJlaıı e
bC!Tel ııemme IDllkaUeri anı oWı oa. 
lıUı - 1.05 le b•tl'D--. 

Tam o ııa&Ue; &.lııtiiltı:'llıı &Jm ılakl
bda öldüiil ı..a n .....,. bir toklld.e 
anlatılarak hel"lu" &711kla Ş da.tlb llı.tl

(Arkası Sa. 4, Sil. ı de) 

Atatürk'ün 1 O cu 
yıl nutukları 
Türk milleti; 

Kurtulıq •ava,.na bafladı
ğımızın, onbepnci yılındayız. 
Bıı gün, Cumhuriyetimizin o
nunca yılını doldurduğu, en 
büyük bayramdır. 

Kutlu ol-n. 
Bu anda, büyük Türk mille

tinin bir I ereli olarak, bu kut
lu güne kavuşmanın, en derin 
sevinci qe heyecanı içinde
yim. 

Yurtdaılarım, 

Az zamanda çok ve büyiik 
ifler yaptık. Bu İflerin en bü
yiiğü, temeli, Türk kahraman
lığı ve yüksek Türk kültürü 
olan, TiiJ'kiye Cumhuriyeti· 
dir. 

B u n d a k i mırvallakiyeti 
Türk milletinin ve onan de
ğerli orciu-nıın bir ve bera
ber olar .. Jı, a:ı:imkôrane yürü
mesine borçluyuz. 

Fakat yaptıklarımızı asla 
kafi göremeyiz. Çünkü daha 
çok ve daha. büyüiı i§ler yap
mak mecburiyetinde ve 0%• 

mincleyiz. Yurdumuzu dünya
nın en mamur ve en medeni 
memleketleri seviyesine çıka
racağız. Milletimizi en genif 
refah, vasıta ve kaynaklarına 
sahip kılacağız. Milli kültü. 
rümüzü, mua•ır medeniyet 
•eviye•inin üstüne çıkaraca
ğa. 

Bunun için, bizce zaman öl
çüııü, geniı asırların gevıetici 
zihniyetine göre değil, asrı· 
mızın sür'at ve hareket mef
humuna göre düıünülmeliclir. 
Geçen zamana niabetle, daha 
çok çal11acağız. Daha az za. 
manda, daha büyiik igler ba
ıaracağız. Bunda da muval
lak olacağımıza şüphem yok. 
hır. Çünkü Türk milletinin 
karakteri yiik•ektir. Türk mil
leti çalııkandır. Türk milleti 
:zekidir. Çünkü Türk milleti, 
milli birlik ve beraberlikle 
~;;çlükleri yenmesini bilir. Ve 
çünkü, Türk milletinin, yürü
mekte olduğu terakki ve me
deniyet yolunda elinde ve ka
lasında tuttuğu meıale, mÜ•· 
pet ilimdir. Şunu ela ehemmi. 
yelle tebarüz ettirmeliyim ki, 
yük•ek bir in.an cemi,eti o
lan Türk milletinin tarihi bir 
va•lı da, güzel san,atları sev. 
mek ve onda yükselmektir. 
Bunun içindir ki, m illetimi
;ı;in yüksek karakterini, yo
rulma:ı: çalqkanlığını, fıtri ze • 
kasını, ilme bağlılığını, güzel 
ıan' atlara se.,gisini, milli bir. 
lik duygysunu mütemadiyen 
ve her türlü ııasıta ve tedbir· 
lerle besliyerek, İnkİ§af ettir.• 
mek, milli iilkümüUür. 

Türk mUletine ~k yarqan 
ba ülkü, omı, bütün beteri· 
yette hakiki hrı=rrın temini 

(Arkaaı Sa. 4, Sü. 5 de) 
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Felek Burhana dai' 
Yuan: NİZAI\IETTİN NAZtJI' 

Dün, er meydanın4a boyunun 
yeni ölçüsünü almağa gelen Yu
nus Nadinin yanıbaşında bir yeni 
silahşor görüldü: 

BALKANLARA 
SARKMAK 
MİHVER iÇİN 
TEHLI KELİDİR 

dailıklır. Daih.iın ~ukleriae rale.be 
çalmak mecborlyelleri, bu,.-ük harpte, 
İzonzoda oirenilmitU. Kadonu. erclu • 
sunda ela ' 'as1ta ufak, süra.Lli, illıaareıkd 

kabUi7etl 7uksclcti. llatü burada slla -
hın çapmda da fedakarlıktan çekiııll -
meınişU. 

l~~_,.ı] 
Dünyaya yenilmiyen 

At~türk 
21 birjeciteşrİıl ha) ramımızıa 

birinci günü Ankara radyosu, • 
gün Aakaradaki büyük geçit res.
ıninin en sah·et ve mehabetli man
zarasını, bize burada tarif oluna
maz bir lııeyeca.n içinde naklettik
ten sonra, spiker tutmuş, Türke bu 
en öz bayramını ~ aptıran Ata
türk'e ait şu küçük, fakat mana i
tibari)' Himalaya kadar büyük fı~ 
nyı anlatnuştı: 

---·---
ö Gol'ün Kıta1ar1 

----1••----
Manastırm ~onibardımım 
gibi h~disılerin tekerrür 

etmımısi11i istedi 

-----~~ .. --------~ Burhan Felek. 
Bu hal hayretimi mucip olmadı 

di~ cmem. Zira kendi alemini kcn-
di clile kurmuş \'e bulunduğu yer-

YunanİSflTII taarruz eden Jerin değil daima kendi aleminin 

HeniB Başkumandanını tanıyamada
innu: Arnavutluk ordusu, g"aliba o sı
rada tayyare ile Tirana ceh~n. damat 
Cianon1D1 bir lşarriile &aarruu lr.oTUl
mut&u. 

uısanı olmak ısrarını göstermiş o-

imbarene'i zaptetti halyan kıfaatma lan Burhan Felek, ilk defa olarak 
kendi kendisinin olmaktan uzaklaş

ı , 9 (A.A.) - Havas aJ nsı bildı- Bc.gnıd, 9 (A.A) - Gazeteler A- Y8rİl8!1 emir ifşa edildi tığını, ,yani kendi alemini bırakıp 

---·---
İtalya ve Arnavutluk or

duları artık 
zorluklara uğrıyacaktır 

Harrket sahası d&ilılt, yolınn:; iklim 
yerlilerin miıacı ılbi, biraz cl:ı. sert&!r. 
l'azık ki, bu arazide makin~, &'1ivenlllr 
bir desin teşk!i edemetıdi. 

. 1\1.~~di nrlığile aramızdan ç.
kild_ıgı h~ldc mine\ i 'arlığı ve ru
hu ıle hala her Türkiin \ ' C hattı 
bütün insanlığın kaJbinde yaşıyaa 
Atat~rk, bi.r gün kırda dolaşırken, 
k~ndı kendıne güreş idmanı yapaa 
bır Mehmetçiğe rastgelmiş \ e ara
Jarında şu ınulaavere geçmiş: 

. 1 ala a :ın ınw ŞU tcblığuu neşretmck.e- bir başka alemin Nasrcddin Hocası l'un:an ordusu, kom usunun l7asi 

tı sı b yJ rd n de GauUe \C Lar- dır: ---,•--- \'e gazelhanı olacağını so\•lcme.k 
t, Dekar önundcki rnuvafCakı1et- BitolJe - Mana tır - ıclır'nın bombar Metakıaı'ın ıÖzlerİ garabetini gösteriyor. • 
ten oma Fıan ız h kimıyetine dımaru l erınc yapıfan tahkikatın ne - Biz horozun kendi c;öplügünde 

YAZAN: - ---
Emekli General M. N. 

&emlnstımı inanınath, seferi bir tt>rtlp. 
te değildi. Hava tehditleri ka~ısında 

Yunan ordusunun seferberllilnl ikmal 

Yenı b r s ııkasdde bulunmuşlar- tice.,,inc ıııhzaren, Yuıoslavyn hükü - Atina, 9 (A.A.) - Atinaya getınlen daha iyi öttüğünü sananlardan ol- etmesi guçtıi. Esasen zayıf bir memıe-

mcti Atina, Roma ve Londra nezdınde on beş kadar İtalyan subaylarının is - duğumuz ic;in başkasının c;öplüğün- ketin ordosu. sınırının çok cerllerlnde 
kaç gun <'nberi Gabon sahılled teşebbusatta bulunarak bir muhari~ lic\aplanndan anlaşıldıgına göre, Ge - de dalıa iyi ötebileccğini iddia e- Mihverin, daima fırsaUar anyan ve muharebeyi kabul edebilird'ı 

nda dola)Jnıaltta olon hafi{ ıngıli% devlet tarafından Yugosl:ı,ya arazısı ncral Mctaksasa ültinıatomun verlldıli di~i ile Burhan Felek bizi hayrete jk'U\lveU.a.ia ellemmiJ'f-4 ve mahiyeUni Yıman ordusunun sınırlarından bat
, kuvvcUcrının ınilzahcreU ıle, De bıtaraOıpnın ihlalini izah ctmıstir. cecenin sabahı Yunan arazisine gırmek- düşürdü dotı"usu. Gec;elim. ' Zira hereksi.en iyi bilen bir unsuru, Balkaa- lıyarak, oyalama mubarebelcrlle cerl-
lc t.ırafdarlaı·ı mü tcıl lekeı1ın mel' Yugoslavya hukürne~ı bu gıbı hadise- le olan İtalyan kuvvetleri, strateJ'lk la ...... el --•..L "--- d dlpl ye. asıl müdafaa hatlarına ~lı.Ueceii Yalmanlar •Vatan. ıudan relen rın a111 -...-.eOMllC e, omaa-
olan UıbrC\ Jlcı c \ cl 1 bonıbardı- !erin tekerrür ettıli takdirde tevlit e- noktaları işgal etmek uzere kendılerine in d --"'' --'"iiii h ··ı•'--•--•- her tarafça kabul ediliyordu. yanık kokusu daha enter~n. n e --..r 6•._ er • --
etmış, onra ela Cl\ara asker çı - decei arzu edilmez neticeler hakkında serbest geı;it verildiğı hissi altında bu- F J k'' boJ'UD eidlreceibll ~ Ne iil\L Fakal~ vadyct biaLun dusünctıleri al-
ışlardır. muhar~ dvletlerln nazan dikkatım cet- lunıruıkl.a ıdılcr. Bu subaylar, Kont •·· e e ~n tepesindeki göze kad~r ma&ona seeesillJn -ı.ru, ae 71.._nm tiis1 etti. Manev~atm, o ililıi b&hp7ı. 
tuva Afrıka mm bu kı rnında halen betnıis ve bu devletlerin bu tekerrüre Ciaııo, Yuıosla\rya Bas,•ckıU ve Me - ~ uks~lttıkte~ H~a !ırlatı~ ·~~ıeı harplerinla idlk.liıJJer 9inthil'ftl deh.fe.

1 

şm. fennin bütün enerjilerini sett!I -
muharebeler cereyan etmekte ol - ıY1ani olacak tedbirler alacakları üını - taksasın bu serbest geçıtlerln verilme-

1 
u • ata

1
n• da dua şoyle bar cum- ti El ""-ti • .,,-'L,,..___..,. itııı: ...ı- ue inan:&n.lar atdL Elen ordusuınm mi-. eye rast an ı· fiil mı ..... nı _.__..ı. ...,,a -

l:ıhmın cdılebılir. dini izhar c7lcmiştir. sı hakkında mutabık kalmış oldukla - • t d ini ekı.. sesl 1 M k teha:ıi bahmdaia kabramanlaltna da.-
ra, 9 ( \..A.) _General aô Gol'iln Yugoslavya hlıkümeti, yapılmakta o- rını kendılcrine b:ld rmi~ oldu&Unu da «Bu sütunwı eski kiracısı Felek ı: :Su'~, ~ .:~ ~&le a -

1

,.anclaiuaa parlak mwaffalı:l7etlttl llııbat 
arı Fran ız Ustilva Atrüı:asmdald lan talıkikatm netıcelerf malılm oldutı:- ilfıve etmişlerdir. Vaki olabilecek mu- ae oldu? di)e soracaksuıo. Vaziyet ~e y:ı mı • e ve •- e&ıek&edir. 

d ltuyaıı babasında.D. aklıfmı itiraf edf'n 
ndn kiiın Lambarene ara:r:.ısini zap tan scmra, bombardıman net cesi hu knvemetin :ınc:ık henuz haberdar olaıı- şu ur: Ankara caddesintleki gaze- lid i . 1 . _,_ .. 1 • 1•

1 
I Yanaa ordusun-, ils\an olclai-• . . t • da . er n suıpr z.ı, • reeçUOA, .. ar~ua. an- . 

ışlerdir. General de Gaulle bu -.ı- sule gelen zarar \"e ziyanlar ıçm taz - yan ileri karakollar tarafından yapıla- e pıyuasm vakıt vakit muhar- m ui&Q .Uih ..ı ril Juuotıland . ite- 1 zannebnedlimalz. kuvvetl6.ile hllSDlmı 
125 kilometre ilerlcm~ bulun - minat talep etmek hakkım da muhafaza bl~cceğ1 de bu subaylara söylenm.ljtlr. rirler üzerinde müzayedeler cere- ~ miUeUer ~ efirriJet ı.veıa 1er yer ıeriye aUıi'ına dair olan baber-
adır. Kaçanlar nchrın yukan kus- tmel1.~dir. . Atina, 9 (A.A.) - Avlonyadaki yan eder. Felek geçen defaki mü- olum llnlkatldel'dir. ıaer tevali ediyor. Gorlce, d11ıtmek aure-

iltfca eylemişlerdir. ltalyan üssülharekcsine yapılan ıayedede bize düşmüştü. Bu sefer- itaıraaların d&nberi dir. İtalyan ordııswuın f'.sirler, sUiblar 

Bir Fransız Dcnnaltısı lsvİçre h& VA saha il hava taan·uzu eımasında 5 ton ki müzayedede başkan üstünde Anıantlukt.a 'Akd= =~ i~ 1 bıraktatı. 7an1olcla M-n:ılnl tükenmek 
İntihar Etti bo~a at~lm~t~r. Muazzam hasa- kalmıştır... la pli.nlar tereblle uira.-.ILta oldü- bahaneslle Yunan anz}s~ıe tanaı-eler 

.zabeth-Ville, 9 (AA) - Bel- ihlal edildi rat ~!1 ~dıt:nıştır. Bu satll'larda bir tenakuz var~- 1Arı ~hal tleflldi. Anıa .... tıuk. Adri- IDdiji dQal97or. Bil bfileıWa Alplar. 
Kongosu: Bern. 9 (A.A.) - Ordu erkanı- GU:ıdae bu· y~r.: 9 <A:·A.>-: Reu-. bi geldi bana. Yukarıda •Felek•· 1a&lfln beri Jakuuadan, •iir'•lrNI ao. ıla ıia rarma muvattwl7eUeri &emin r. 

.
11 

ter ajansının Gmddeki seferı kuv- t k. d" b b _ .... 
1
. _ hapa •ıat ~ 1t.ı.e- bir dPn. asri Po ordmuna 11K11sap ohluiw.-

azzavı adan gclPn malümata harbıyesi tebligi: 8/9 ikinciteşrin vetler nezduıdeki muhabiri, şunla- wed ıFİı k ıybe. a slc:Qı ıyor. Aşa- tö rü leli. ra • _,, ..... na inaıulmaaa bile, - 6elet1 haberler 

Vışi hükurnetine bağlı Pon- gecesi İsviçre hava sahası Jura hu- rı anlabnaktadı.r: o:Yunanistamn tgeırı·aıı· •ore Are •tt ır ma .. mt~~ gıd"bı·k ı1ös- P doina be_ vuife ve mes'aU7eUui ~-
adıntlaki Fransız denizaltısı- dudundan gelen ve cenubu şarki is- t ı b" .. · ·· d ·ı ·ık 1· Y • ıranın us un e a an Akdenb, diin7ann oç ))U't!Mmı bir· .. t'-b i a c ı uzermc ~n <.'rı en ı n- k' .... 1 .. ..d.. . medlil anl&fllmaktadır. 

llure 1-t: atı Hür Fransız kuv- tikametinde gi:den ngiliz tayyare- giliz cüzütamları Gıridin 'bir tabii ıra~ ~oru mu~ mu ur? birbıe bailar ve birbirinden a:ranr. o HabqlıM&n seferinde •Askerilen ilk 
rinin mu\·a'salatı u-zerı·ne Ga- lerı· tarafından bı"rka" kere tecavü- ı· k ı t ı·h 1· · Azızım efendim ebeple, ıa-a , _ _.,_et __ .... __ _,,_ -ı "' ıman na çı arı mış ır. raç, ngı- · .. - _..,. -- 15" - hatbrda savaematt clbi bü7alıı: b&ifıhlt 
aki Genıı· ı ın· nanı "'"'kıı

1

ıında ze ugran1•c::t11·. ı· h ı · idd ı· b · Trıs· t B d' L d rüıunl••• impa-..... rıa.. ---........ .. J .. ~ rz arp geını ermın ş et ı arlJ an ernar ın • es eux 1 ~ ·-- • --- Ye 7ararl&k ıöst.ermitienlL Ar:nantl&r 
terini batırmışlardır. Hava bataryaları, muhtelif nok- ateşlerine raRmen, avcılar re.faka- Canards· adla piyesinin Türkçede- hakhntyeti altmda Mr cöl vaziyetine•- aTftı satlakaU c~eaaitler! Ama • 

ival AJmanlarla müza- ı talar.da bu tayyarelere ateş açın·.-- tindeki İtalyan bombardıman tay- ki adı ne olması Jizım geldiğini kulmalıydı. LibJ'adan llrrle7en bu7ük vutlann bunc.a arlık me&balanna k.ar-
k tır yarelerinin limana pike Japarak münakaşa edenlerden biri yani ve biayiilı: Wibe -bip orduların hedefi t• hayat17et! mırraffakİyefBh.l&&e imU 
c~cyc devam ediyor . f da düşman attıkları bombaların ve bunlara ·Ulunay. •Çifte Ördekler .. ',·e di- Siiventi. Bu hareüU:ı, bereket. hetkft ise bundan bö7le &İlfliikter k.ı&7lıkla 

rmont Ferraud, • (A.A.) - (Ra- ransa karşı atılan obüslerın infilakları a- ğeri. "ani Selimi İzzet de •Palav- ele Seli.Dik olması ieap eden, ~har ıiderlletıliyecetUr. 
memleketler tebe&SI ra~: nda yapılmıştır. racı İki Gazete• demişlerdi. Siz de Po onlnlamunkl ele mü~.raflk olmatq- itaı1an _ Anıana&luk ·~ ıu1U 

is - Soir gazetesı, Lavalın Debri
~ bir1 kte Pari:;de Alman n\akaıu
tarihi ıoruşmclerle baş1.l7an mi

tlere devam ettiginı :yaunaktadr. 

=-0>---

0ört Alman tayyareai 
düfiiriildü 

dra, 9 (A.A.) - SOll mali.mata 
lnıcin dört dlİıjm&n bolllbard -
t&nar.a &ala.rip edilciiii ~ 
~lıı:t~lr. 

Berlin 9 (A.A.) - Vışiden bU
dirildiğu;e ~öre, .Fransız temerküz 
kamplarında İtalyanlara. fena mu
amele edilmesi üzerine Ital) a hü
kCınıetinin müracaatı netıccsinde 
La\·al hususi bir tahkikat 15.<>mis
yonunun t~kiline karar vermiş
tir. Laval düşman memleketler te
baasına fena muamele edenlerin 
tecziyesine karar vcrdığini bildir
miştir. 

NO TLA R 
lı İnatla 

bindi ---ladyo P&etesi apikeri mat-
~t hnlisalarını venniy• 
f'arken: 
- Malum a .• vakit dar. Hn 
ıeteden llahsetmiye imüa 
ınııyor. 

:liye bir mazeretle lt'e(e• 
tı.kii işaretinaizi savuştur
ık Yoluna sapta. Nanemolla· 

- Ne buyurulur bu te'Yile 
.-t?. 

i> e soracaklı oldum 4a, 
rıız istihza, biraz tebessüm 

1"tk olarak şu cnabı verdi: 
l Şel hin kerameti.. gihi, 
~o •pikerinia t(•'vili de yi-

endinden menkul. Rek· 
!!0

1
1 Yaptıiı •azetenin iki 

"a esin· .. 
zat b 1 b rden okuması 

Uldugu •zaman ve im
h te\•ı· . 
• 1 ııu suya düşürmek-
ır. Fakat .. 
da b' . · anlaşılı>or kı, ıt 
tta d•ndı! Teessüf ettiğimi:& 
ti a zaten umuma ait 

S•1arın hususiyete feda edil-
\ e 'd • cı dı işlerin arkada~ 

ı, hatır ve •.. ··ı ·ıt· ta . ..onu e, ı ımas 

1 vs~yeye boiulmasıdır. 
Yo spıke · • f"IA h rının ı an gazete-
1!,lal ve falan gazeteyi rek

' etnıesi n b. . . k :r e ıranı a .. ·bet-' ne .. b.. .z 
..ıı· 0 urünü ihya eder 
•Hr efk' ' 

arı umumiyenindir. 
~e \'e d 

et sa cc •prcn ipe 
ır · rıthuna- ,>azık olmak-
1> ' te bu kadur' e . .. 

tın ----...:.:_ 
• 
eıeJıı.. ·· 
~ 
Cunıb · 
Ük\at urıyet. üç aylık tatil 

tar . .de\'resinden sonra 
lp k!n.~ışar etti. Fakat, no 
ula : 1 k nüsh sında oku
lu ~na teşekkür ediyor. 

d ~~cnıolla~ a haber .er-
e ustat· 

- 'l'cd· · 
l tı 'l c Pe in olur amma. 
ol~uya Pc in ..t şekkür tu-

0. Yor? .. 
•Yere)( devam etfr 
- lliç 1 • • 
tasın oknaazsa okuyucunua 

ı avramak, bir •k~ 

kot.. ur mı, yok mu öiren
mek için iki üç aiialaalık ltek
leselerdi! 

insanlar 

•uı miıall 
---------'' 

, Nanemollaya; 
_ Eskiden •İoııanlar kuş 

misalidir• diye bir söz vardı. 
Acaba, bizim bilmediğimiz 
de\'irlerde insanlar tayyare 
gibi uçarlar mıydı? •. 

Diye bir sual surdum. Gule
ftk: 

- Hayır, bu •İnsan insana 
kavuşur, dağ dağa kavuı
maz •• • darbımeselinin teyidin
den ibarettir .. diyerek, ilave 
etti: 

- Fakat, şimdi •muhar.rir
ler kuş misalidir• demek ge
rektir. Zira Peyami Safa. Mu
harrem Feyzi nasıl Tas,·ir'e 
gt"rtilcrse, Ömer Rıza Duğrul 
·Tan. dan, Burhan F iek .. \'a
tan .. c.lan, Nizamettin Nezif'iıı 
nıahut tas,·iri it~ •Nndi baba• 
ııın .cu.nburiyet .. i.ıe uçoıui

Jar! 
Toptau 

takdir 

Necip Fazıl Kıo:akürek'in 
her gün (Son Telgraf) daki 
fıkrasını vazdıktan sonra yiik
aek sesle~ arkadaşlarma oku
ması \'e: 

- 'uıl buldunuz? .. 
Diye sorması mutadı İmİJ. 

Tabii cevaplar mal6m: 
- Fe\kaladc, harikulade, 

dahiyane, şalleser!. 
Fakat, Nanewtollamn llH

lettiğine l"Öre en -, bir ar
kadaşı, bu takdirini "1 şekil
tle ifade etwriş: 

- N eeip Faz.ti, sen laer ce
len pnde geçen gtine mflt&
fevvik olduğuna nazaran tak
dirlerimizi artık toptan ve bü
tün istikbale şamil olarak ka
bul ve insaf et. Çünkü 16pt
te başkaca cmedih> keDmeai 
kalmadı!. 

A. ŞEKlP 

Ihraç amcliyes; başlar başlamaz, bu •titre. ia ·C'ifte Çığırtkanlar• dı. •rluklan alrayıaeM&u. 
d~an hava teşekkülleri aşkerl~ diye tercümesi doğru olacağını ba- ~7an kana~ core, Y-...ılı5ı.a a) İncUider Ya.nan .Wannda.,.. ka-
rin yüklü bulundukları krunızör- na bildirmek nezaketini göstermiş fakirdir, bu memlelr.eUn onlusu asri I ralarmda üsler tesis eba.iıtlenlir. coe
lcre hücum etliler. Harp ~e";lileri- 'bulunuyorsunuz. Bu tabiri, •Ulu- vıwtabnlaa ve llllihla.nlan mahnm. veslttl denis ve hava iiııtleriııü tlivmek 
nin topları sa\ esinde bu hücum a- nay. tarafından kullanılmış olan clW:. oı:,cıu.nun '1 ~·den l'ltaret kuv-ı &e dev~ edeeeldenlir. -
kim kaldı. Bombalar rıhtım yakı- ·"ifte Ördekler• tabirinden c;ok vetı dainuk&ır •• Bar 7ıWll'llD 6*bbisi, b) Arnavutluk beı!!ıliyemes " Debre. 
nına dü~erek hasar yapm_adı. Yal- daha müna~ip buldui'.,'llmu söyle- ~atta diplemasınin de arta benimsedi- li Basanın vaı.lyti ııüphelWir. 
nız iki nefer hafifçe yaralandı. mek isterim. Hatta. piyes tercüme ci yıld.ına mıe&oau, bu ufak ve icla c) Batiila bareUt dD.,maa ı Mtn-

Dü.,.<:man tarafından ertesi gün deiil de adapte edilmiş olsa bu ~leketin Wilisma :kiti plebilircli. de <'ett'J'Ul edecekti;. 
yaplıan ve yine akim kalan bir ta- adın •&ehli mümteni• addi icap e- Jialyan - AmavuUak ordmunu sık- d Hali 1u.rp tçin hMırtlUMbima hu -
arruza rağmen iyi teşkilat sayesin- deceğini, •iyese bundan 4aha m• le& ~~ 7ıtauaiım aol eeaalata ndam17aa İ&atyan ... ..._, bn w
d~ ihı_-.aç ameliyesi ni~~t.en. ~ısa nasip bir a4 bulunatnıyacajuıı te- 7~1=e· J'olttll •• Girlce - Jl'lerl- dalanna yanlmt NeJDi7tteii &1bi 11evlı: 
bır muddet zarfında bıtırılmıştır. \ :reddtitsüz ka'bal ederim. Esasen na • e ısdtameünde darlıreini " Mt..ı kernalanan .. hima~• Me -

İt l ı . b te.clb etleıa taanm .... •liUellk -

betle Kaı_ıdiye şehrini OOı:nbar~~- nuala heraber •palaVl'llCI ild ~ J'&rclmum ara iDthar ~- aea. e)
0 

i&aı,._ iiııleri ...-....ı 
a van ta~·yare erı u münase-J Selami İz:ıet de bu fikirdedir Bu-

man etmişler, S<>kaklan mıtralyoz ıe. tibiriııin _ tercüme halinde _ lekfl.I .ı,e böler ve ~ mw - lllrterf kola.rea ~'ba.laaacakkran .._ 
a~eşine tutmuşlardır. tnsanca za- ea;aaa ea UJ'KUD bir ilade yermekte Yeileri WrWrl ...._ ır.-ıh,..wtWI. ~llslerln, artdt tw,._ • · - ... 
vıat obnamıştır... 1 w .. 1 %.: d-J:... it 1 Asri onlalar k•ne&hll maklnean &- •tımall ıem. 41ot mf'tft ,.iibelılffWekt 
YVNANİSTA..VDA&İ MVBTAÇLA&A. o acaKU1ı soy emeııı;• -·.~ . u ~- lniar. thkellll" kmllir ed-, -lellet • dalları ..-aJan, m .. .merlaaleler ka-

İNGİLTERE!dS Y.ı\llDIMI rum. •Canard~, Fran1ııız dilının bU- lerde atııamlar nnıCma! . ...,,,_ iw -,teaneleri icap etm'-eceklir. 
• hassa gazeteci arl!!llOCIUDÜ •palav- .,.. 

Londra, 9 (A.A.) - H~rbı~ Yunanls- i.acı pzete... minuıru muhafaza ~- •"'-· mnarelte ala111D& 1etlt - f) Mihverin za7af un.suna, laarltln en 
tana ~a sfrayeti dolayısıle, Ingiltere - etmektedir, sanırım. «CıiJrtkan•.QI ......_ ValdC valkle Po onlanDcla 1•1t1- atar 7iiküaii oekmi7e :mecbul't•r. l'enl 
Vu~nıstan müna~betleri takviye edil. Türk dilinde, bilhassa pzelecilik lu ~lerde. ba •1'41amm malt ile-! harp meWa orada &atbill _yeri ı.uıa1or 
mışt.ir. Ve bu hafta bıı kat daha takviye lebca..ı..d• . • ·1a..1 t ıiefli stn&e~ ta&rralan da ID1lnffa- 1 İncUb tekaiilnla, Mıurda, Graaya • . . _.... -. aynı mllAAJ'l ı ue e - ~-eti ........ 
edılmış bulunacaktır. kte ı...a...~. d hi ··-'L . . • ., e -ablkcettue cl&ir kama& - ~. plffihına dlkus.ı llNler, •---me Onouguaa a f fll.-Ma: ı- 1er tıll.baQm - _. .. _ 

Bunun da sebebi, bugün yeni Lon - tiraz edilemez. ifU. .... biis-ıi kW91ıttar. BalkaaJanla .. 
dra belediye reisinin be başlama me - BabeıfWaa harekata. •ıkirı &a, W- Kanrimle&Werim Ye ana Pe -.lu• _ 
rasımi esnasında, beledıye rel inin Yu- NiHmettin Nail ilk ans1a1a hamie7Kerme cire, .a&- - aaiiühalesi i&alrua PttStUlni kar. 
nan standaki mulıtaç:lara yardım i~.:ı lama ...._ ~ S.- ital7a tanna1a f&lııpcaldu, MDIJonJlll. 

tesis ettigi mmıvenet sandığı açılacıalı: -
tır. Kahramanca mud !aas1 bilyiık hay
ranlıklar uyandıran Yummistana yapı
lacak yardıınlıır ıç:in toplanacı:k mıktar
lann herhalde be~ milyon Stcrlingden 
aşağı olmıyacağı kanaati mevcuttur. 

Yeni belediye rei inin İngiliz mille - • 
tine hitaben Yunanlılar için yardım ta
lep etmesi üzerine Atına belediye reisi 
Yunan mlllctinin bu ulvi harekete karşı 
minnetlerini bildirmiştir. 

Molotof Kor 
Diplomatiğe 
Zigaf et verdi 
Sovyetler Eirliğindı ya. 
palan muazzam merasim İNGİLİZ - YUNAN BİRLİGİ 

FAHRİ REİ~L1G1 l 
Atina, 9 {M.) - Ingiliz-Yunan Moskova, 9 (A.A.) - (Tu). 

t'İrlii?i fahri reislieine secilen Me- İlkteşrin ihtilalinin 23 imcfi yıldönü _ 

1 

taksas yazdığı te~ekkür mektu- mu münasebct•le Sovyet harlcıye halk 
!:unda ezcümle demistir ki: 

• Hürrh et, adalet \'e beynelmilel komi.teri Molotov kord.plomatik şere.U.-
:ıl1l f.ık namına İnf!ilterc ve Yuna- ne bır kabul resmi vermiştir. 
n= tanın mü terek mücadeleleri- SOVYET Rl." YADA YILDÖNÜMti 
nin nihai zafere kavusaca~ma e- TEZAHUKATI 
min bulurunaktayım.• 

KISAAJANS 
HABERLERi 

Moskova, 9 (A.A.) - (Taa) . 

Ilktcşrin ıhtillilinin 23 uncu yıldo -

nUınil münasebetilc yapılan askerl ge

çit resimlerile muazzam ı~çi teuıhurntı 

hakkında b twı şehirlerden haberler 

gelmeğc başlam~tır. 
ltalyada 

f Dun k•zıl meydanında 1.600 000 te
Koana: 9 (D.N.B.) - Hiıkümei bal •J' 'zahilratçı, Uraz.ki Leningrad meydanın 

içinde harp lstlkru tahvilleri çıltua - da da 1300 ı gcçmıştır. Bakü'da 500 

calıı:tlr. bin, Kıev'da 500.000 ve Harkcw'da 
Be~: 9 (Royler) - C11JDaaiini -* 300.000 k'şi tezahürata iştirak etmiştir 

zt 4S te bir ali.mı verilmlttir. . . . • 
• C ..A..ii t 

1 
Yenı Sovyet Cumhur yeUerıle yenı 

Zarietı: 9 (A.A.) - ama ..... aa 
11.M da ltlr alarm tpre\i verillııÜfUr. bölgelerde coşkun! u)titssn iaibır ..mı 

Romanyada almıştır. 

;afılUeıt: ı - ....- ..-awrt Ge -

neral Amı••-- Keala7• ~ ii
ğe&=tmlekl Salı ~ a.rn -

laıeaimı 1'Udır--.wk. 

japonyada 

'l'ekyo: 9 (~ - BllWauet Pili' • 

llmfl1Ho711 60 1Be1 ~ l(ım llUmm • 

nunvel.te i~lmu ela"' ~
(A.A.) 

Mayn kurbanı 
baba ve çocukları 

Stokholm, 9 (AA.) - Stefaru: 
aEllydvroen. is:rpindeki İsveç 

balıkçı gemisi, Ska1erakta bir may
ne çarparak batmıştır. Bir baba ile 
5 uldan ibaret elan miiretllıbatı 

ulmuştur. 

Aakarada yapılan lik maç!arı 

Gençler Birliği Gü
neşi 3 - O mağlôp etti 

Ankara, 9 (A.A.) - Bugiın An
kara~cü sahasında yapılan liS? 
maçlarında Gençlerbirlığı ıle Gu
ıı~ takımı karşılaşmış ve Gcnç
lerbirliği 3-0 galip gelmiştir. İki 
takını da bir canlılık gösterememiş 
ve oyuna beklenilen heyecanı ve
rememiştir. 

İkinci haftayımda oyun sert bir 
cereyan alın ş ve bu yüzden ha-

lngiltere Macariatanı 
proteato etti 

~udapcşte, 9 (A.A.) D. N. B. 
lngilterenin Budapeşte elçisı 

Macar hükfunetine bir nokta ve
rerek Macaristanın yeni Tuna ko
mısyonuna iştira nı J)rotest.o et.
miştir. 

Sefir bu notayı verirken, Maca
rıstanın Romanyaya giden Alman 
kıtaatıru transit olarak geçirmif 
olmasını da İngilterenin not etaı.it 
okluğunu şifahen oildirmiştır. 

General Herzos aiyıui 
hayattan çekiliyor 

Smitıhfieki, 9 (A.A.) - Dün ._ 
çjcilerine hitap eden general Her-
7JOR denuftir ki: 

«Siyaset sahasından tamamen 
çekilmeden önce - ki bugünlerde 
vukubulacaktır - 33 yıl bana ha
lisane ve hararetle müzaheet et.-
m.ı.ş olan seçkilerimin ellerini sık
mak ve onlarla vedaı ak için 
gel ım .• 

kem Gcrıçlerbirliğinden ikı O) un
cuyu sahadan çıkarmak mecburi
yetinde kalmıştır. 
Maamafıh, Güneş takunı rakibi

nin eksik takımla oynamasına rağ
men sayı çıkannağa muvaffak ola
mamıştır. Bilakis Genç1crbirlı~ı 
~af:av~ı~ son dakikalarına dogru 
ustuste ıkı sayı kaydetmiş ve ma
çı 3-0 kazanmıştır. 

ltalyanlıktan çıkan -
İtalyanlar 

Atina, 9 (A.A.) - Andros Yunan 
adasında ikamet eden İtalyan te
baasından Antonis ~ları, Yunan 
emnıyet nazırına gönderdiği mek
tupta demiştir ki: 

c30 seneoir misafırperverliğini 
gördüğüm Yunanistana karşı al
çak tecavüzden dolayı en büyük 
nefreti duymaktayım. İtalyan ta
biıyetim ı erddediyorum .• 

Atina. 9 (A.A.) - Atina ajansı: 
Atinada ikamet eden İtalyan Ka

toliklerinden ~ph Kavriadı em-
niyet nezaretine bir beyanname 
vererek Yunanistana karşı yapılan 
barlb~ tecavüzıden dolayı milli
yetını reddettiğini bildirmıştır. 

Bir yaralama 
ltartalda Yen.iki)yde oturan ıtemaı 1-

Jıe Murat arasında çıkan bir kavga4a 
ltesnal Munıdı bıçakla yaraıa.m.., yara· 
la Haydarpaşa Nlimune ha Oth•emw 
•ldanlınışb.r. 

- N!. yapıy~rsun böyle huraclaf 
- Gure~ tahmi yapıyorum! 
- Demek sen pehlivansm' 
- Pehlivanım elendim' • 
Atatürk gülümsiyerek: • 
- NaS&I, beni yenebilir misiaT 
Mehmetçi.le hiç düşünmeden· 
- Seni demi• bu""tun·· d"" · . ...., anya Y• 

neme-dı, ben nasıl yenebilirim7 
.~vet, onu bir . zamanlar bÜtt n 

d!l~ya ~ e~eme~ ancak, rünila 
bırınde, nıce nace dün ·a kam-.. 
manlarmı, nice nice dünya aluı .. 
rını yenmiş olan ölüm yenehilnıi~ 
ti. Fakat dünya kahraman ve dün
ya ulularının en eşsizi olan Ata
türk'ü, aramızdan alan ölüm, bi-ı
den O'nun sadece cismini alabildi, 
nıhu ise hala bizimJedir ve kıya
mete kadar yine bizimle blarat, 
biz.im kalbimizde yaşıyacaktır. 

OMIClll Cemal KAYGIL/ 

AFRiKA HARBi -
ltalyanlar Afri. 
kada da zayiat 
ve esir verdiler 
Kahire. 9 (A.A.) - İ~iliz ~ 

mi karardhının tıeblii!ınde ~ 
yor ki 
Mısırda, düşman keşıf tayyare

leri ileri kıt.alarımız üzerinde fa
ali...,-et aöstermislerdir. 

Sudaoda, Galla'bat bölResinde 
harekat devam etmektedir. Alı
nan esirlerin ifadelerı Gallaıbatı 
mudafaa eden İtalyan taburlarile 
derhal mı.ika-bil hücum , apan iki 
taburun aiır zayiata UiZTadrklan
ru l!ÖSlennektedir. 

Kassala .böleesinde harekat de
vam etmektedır. Alınan düşman 
~rl~rınin adedi 250 dir. Keza 
mülum mi'ktaM.a silah ve nıühım
mat alınmış Ve\•a imha edilmiştir. 

K~br~sta'. Savoia tipiJlde1n u~ 
JllQtorlu ~ır .t~\'Vare salimen S:ı
daya ~ıs. ıcındeki dört kisi esır 
edihnıstır. 

Cenup Afrikuıoda Jnıi· 
lizler İçin lıaatabane 

Johanne~burg 9 (A.A > - Cenup 
~ı~asi .b~rlıgı hı.ikümeh İngılız 
hukumelının muraccıati üzerıne 
()_rta Doinı<iaki Ingilı • kti. vvetlcr~ 
nın _yaralı \'C 1 a. taları i~in cenup 
~:ıkası dahılınd<> il-.ı hastane te
sısını kabul eylemiştir. 

Almanların mühim tay
yare üssü bombalandı 

Loııtlra, 9 (A.A.) - Hava nezare
retının bır tebliğinde IngiJiz tay
yarelerının dün gece Almanların 
Constance golu üzerınde .k.iin mü
him tayyare \ ' e balon üssü olan 
Frıedrıchshaf en üzerine QOk şid
deth bir cask.ın yapmışlardır . 

Şanwhaydaki Çin 
mahkemeleri 

Şanghay, 9 (A.A.) - li'ranst1 
imtıyazlı böl.gesindeki evveıc. 
Çunking hiıkümetinin kanunları
na taıbı Çin bölge mahkemeleri dü~ 
Japon! · rın himayesinde Nank· 
hükô.metinin k-0ntrolu altına d l1llJ. 
redılmiştir. ev-

Japon sefaretinm salahiyetli bir 
m.ernuru, beynelmilel böl ed . 
ç!-'1 .mah~emeleri hakkında 'iıeoe:! 
hiçb~r. ~~z~ercnin cereyan ~ 
medı~ını ilave eylernişt· · 

Li•alin Roma ae~~ati 
Jalanlanıyor 

v·. ~şı, 9 (A.A.) - Havas: Bır A· 
m.erika radyosu tarafmdan veril~ 
~ Laval'm fe\rkalade bir dipbna
U;k ~·azife ile &maya hareket.in( 
ibıldireo haberin aslı ve esaı ,-. 
tur. 

---0-

Polonyadaa alacaklı olan
lann parası veriliyor 

Harp beşlam..adan evvel Polon.
yaya nual gönderen fakat bedelleri. 
nı alamıyan ihracatçılarımız n pa.. 
ralan .Merkez Bankası tarafındaa 
~ e edilme.ğe batiantnlabr. 



SAYFA 

Milli ·Şefimiz 
(Baş tarah 1 inci sayfada) , 2 3 4 5 6 7 8 9 

Türküm diyene• dcdii(i zaman, ı 1 1 1 fi 
kendi ken.ırin ruhunun, hiç sönmi- 2 i r 
yen aş ını en mr.ı.rıah bir surette - -ı~ 
hulasa etmişti. S .,. 

Fena zihni;·ct \C idare ile geri 4 • 
bırakılmış Türk ccıni~·<"tini, en ı\,_ -

181 
sa y<>ldan insanlığın en miitekilmil ! I! w 

- • •• ~ 4 .,, ~ ' ••• 

l.KDAM'-

~ 
~~ 

elaket~n i1ikayesi 
Y ezan : MAHMUT YESARİ ve en temiz zihni)·etleriylc müreh- 6 _,--,. --

hez modern bir devleti haline ge- 7 ıi 
tirmek~ onun ba~lıca kaygısı ol- Otelde, od~, kornşusu !dik. Y<ınak:ları1 Ben, daha ahklaşn1ıştım. Acı acı gü_ 

muştur. Te~kilbitı Edsasiyemizde ve 8 • •ı;-f a _ ~ allığı umursctmıyacak kadar canlı, renk- lümsedi: 
bugün }lizınet aşın a, irfan muhj- 9 • li; dudakları kan kırmızı, tatlı bakışJı, - Otelde, benimle meşgul olmıyan 

tiııde ve geni!; halk ic;inde bulunan korkak tavırlı, hemen hemen hiç ôrse- tek kişi, sizsiniz. Bunu, başka mmıa)·a 
bütün vatandnşlarıu vicdanla:rında SoJdan .sağa: ı - Akdenizin garbın- Jenrnemiş taze bir kadındı. almayın. Belki, benim hakkımda, en iyi 

10 İkinci Teşrin Pazar 
Em:ni ŞEF ATATtiımt'N öı.t;ırü

J\'Ü1' ÜÜNCİ HLDÖNÜMÜ 

8.45 

8.48 

9.00 

PROGRAMI 

Progra.m ve memleket saat a.ya.-
rı. 

Ajaııs haberleri. 

Ebedi Şef ATATÜJ!.K'iln ölümü-
nün ikİllci yıldönümii mi:Uıase

betile, Milli Şef İımıet İNÖNÜ
nün o xün bu büyük acı dolayı-

..,.erleşmis olan liik, milliyet(İ, da bjr ınemleket. 2 - Zaman ölçüsü; Sofada karşılaşllğlmız zaman, se13- düşünen siz.siniz. Eminim ki ismimi b:ile 
lta)kçı, inkJlcipçı, devletçi Cumhu- yanmış kOmür. 3 - Mektep levazıma- mıma, sıcak bir gülümseme ile muka- bilmiyorsunuz, Sisi, bana kur etmekten, 
riyet, bize bütün evsafiyle Ata- Undan, 4 - Elbh;enin bir kısmı, büyük bele ediyordu. öbürleri gibi haya'bı:ru inceden inceye a-
tiirırün en kıymetH emanetidir. bıçak. 5 - Yenj dogan yavruların yap- Bir hatta geçmjş, ahbaplığımız, bu sı_ raşt.ırmaktan kim ve ne menedebilirdi? 

9
·
05 

Üfulündenberi Atatürk'iin aziz tıkları sey. G - Nota; şiddetlı tekdir. cak: gü1ilmseıneden ileriy~ gidemen1iş-\Bir kadın, bir erkeğin bakışlarındaki s.ıo 

sile Büyiik Türk Mtı:l.letine yap
tıiı beya.na.Unuı olmmnasl. 

Tii.r:iın siilriıtu. 

İsü.kli.1 Ma111 ve saat 12.30 a 
Q.dar ka.pa.nış. 

adı ve hatırası, bütün halkımızın 7 - İl.ive etmek. 8 - Bır ağaç; nota. ti. mfı.nayı, anlamaz sanmayın. Bana karşı 
Program, ve memlelu>I saa4 a:ra. en candan duygulariyle sarılnıış- 9 - Bir şeyin üstüne hücum etme; in- Kimdi? Niçin buraya gelmlşti? !gösterdiğiniz al5ka ve bilhassa hürmet-

12
·
38 

tır. Memleketimi:zin her köşesinde leme. Bilmiyordum. Hatta, ismini bile! Ara ten dolayı, size teşekkür ediyorum. rı. 
W bütün milletçe kendisine gös- Yukarıdan aşagıya: 1 - Ev eşyasın- bulmok hıısusundo yarad1bşl:o.rın1n ela- Durdu, yalvarır gibi boynunu büktü: lZ.33 AJans haberleri. 
ierdiğimiz samiıni bağlılık, Devlet dan. 2 - Bir erkek ismı; cerıey<ın ediş. nını gösteren garsonların imalı yılışık- Beni dinle·nı.ek ister misiniz1 Fe- 12.50 İs.tikli.1 marş, 
ft milletimiz için kudret "'e vefa- 3 - Buı: üstünde kayma aıeh. 4 - A- lı.klarından istifade etmeği de hatırıma laketimİn hikayesi) u:ıun değil Madem- kadaı- kapaııUi· 

19.30 • 

nın beliğ' misalidir. Türk milletinin tılgan; nikap. 5 - Çocuk yemeği. 6 - getirmiyordum. ki şimdjye kadar merak etmediniz, ge- 19.U Pt°ogram. ve memleket eaac a-
aziz A1atürk'e gösterdiği sevgi ve Nida; peltek konuş.an. 7 - Sıçramak, Seslerı sağırlaştırn1ıyan ince duvarlar, ne de, ismimi, ailemi fi13n sormayınız. yan. 
saygı, onun njçin Atatürk gibi bir 8 - Cemj edatı; nota. 9 - Üstünden odaJardaki fısı11ıalrı bHe ifşa edecek ka- Şunu söyliyeyim ki, ben, temiz aHeden 19.33 Ajans haberleri. 
evlit yetiştirebilir bir kaynak ol- geçmej din1 tören. dar gevHe ve saygısızdı. Ona, pek. ya_ namuslu bir kadınım . 

rıiuğunu biit-ün dünyaya göstermiş- Son bulma.ca.run balledilm~ şellH kın olduğum halde, ismini, hüviyetini Kuru kuru güldü: 
19.4& Ebedi Şef ATATÜRK'ün ölömıi-

ti:r. Soldan sağa: 1 - Ki; Aramak. 2 - bilmemek:, beni, garıp bir hfiz içinde - Daha doğrusu, cidim>! Bakıruz, bu-
Atatürk~e tizim vazifemizi ifa .t\ma; .Avala. 3 - Rabi; Asar. 4 - Ali; bırakıyordu. Bu meçhuliyet havasım nu nasıl utanmadan, kızarmadan itiral 

ettiğinıiz bu anda, halkımıza, kal- A.ka4 5 - Ka; Etj; Ad. 6 - U13; Mi. bozmamak, dağıtmamak ıçın de, merak, ediyorum. Bundan, on beş, yirmj gün 
bimdc.'n gelen şükran du:vgularımı 9 - Kavala; Az.. tecessüs damarlarımın teline basmıyor- evvel, siz de kısmen şahit olmuştunuz. 
ifade etmeyi ödenmesi lizım bir Yukarıd::ın ;:ı~.ağıya: J - Karakucak. dum. Otelci, beni çağırdı: Para! dedi. Buraya, 
borç saydım. 2 - İma; Alaza. 3 - Aba; Alev. 4 - Ben, geç yatıp geç kalktığım için, o- bir miras meselesi için gelmiştim. Ölen 19·5() 

Milletler arasında kardeşçe bir i:c; İra. 5 - Ra: İta; iı. 6 - Ava; İfa. nun itiyatl::ırının, pek farkına varama- kocamdan kalan bir iki dükkan var. on
insanhk hayatı Atatürk'ün en kJy- 7 - Ma~;;ı. isa. 8 - AJ3ka; Asa. 9 - rÖıştım. Sabahları, uyku arası duyduğum ları satıp dönecektim. AJıeı çıkmadı. 
metli idPali idi. Bütiin di.inyada ö- Karadeniz. seslerden, erkenci olduğunu anlayor- Doğnısunu isterseniz, yok baha~ına ka.. I 
lüınünün gördüğü ihtiramı, insan- dum. Ben, akşama doğru, ancak topal'- patmak istiyorıar. Cebimde, yol para- 20.15 
lıi!ın atisi için ümjt verici bir miij- fİ d lanabilip sok:o.ğa çıkarken, o, otele dö- sile ancak birkaç günlük harçhğın-l var-
de olarak selamlarım. Bu sözlerim, LJ ,çüncü evre nüyordu. dı. 0 "!in ilk haftalığını verdim. Lokan-1 

Dün i:kinei yıldönümii miİıllase

betile, Milli Şef İSMET İNÖNt' 
ntin o ,-ün bu biiyiik aeı dolayı
sile Büyük Türk Milletine yap
lığı beyanatm okunması 

Ariı ATA'mı:ıın Cümhuriyetin 
Onuncu YıJdönüınünde Necip 
l'.tilletimi~e yapt.lğı Tarihi Hi&.a
mn KENDİ SESLERİLE NEŞRİ. 
İstıKliJ ManJı, ve saat 22.30 a 
kad;ıw kapanış. 

yazılariyle ve toprağımızda şöval- Pek az gülüyordu. Hele son günlerde tad..ı yiyorum. Dönüş vapur parasını is-
ye askerleri ve n1 ümtaz şahsiyetle- (Baş tarafı 2 nci sayfada) neş'eli, sürekli bir kahkahasJnı duyma~ ter istemez tükettim. Dükk:inı alacak Eb d,. 
riylc )8Sımıza iştirak eden büyük ~ahit olduğumuz memleketlerden ınıştım. Bir akşam, unuttuğum bir şeyi olan adamdan avans aldını, otelin ikinci e f Şefimiz 
milletlere, Türk n1illeti adına şük- biri de İngilteredir. Kuvvetli bir alm<:ık için otele dönmüştüm. Sofada, haftahğın1 ödedim, Lokantanın da bor-
ranlarırnın ifadesidir. kalabalık vardı. Merdivenleri çıkarken cu kabarıyordu. Tekrar avans almak ıçjn 

buJıran karşısında ınuvaf1k -we mu- 1 

Devı •tı"mı··ı·n ban" 1·s1• ve nıı"Uelı· - h ı·f b k·lı k b" d kulağıma çarpan dik, titrek, heyecanlı bana bir senet imza ettirdiler. Üçün-
' h a ı aşve ı er ayni a ıne e ' yolunda ke d. d .. 

mizin fedakar, sadık hadimi. c_;esJer, ben göründüğüm zaman, kesili- ci.ı müracaatımda, bir alacağım kalma- .... ' • ~ ıne U§en me .. 
toplanarak iş görürler. Amele fır- ~--ermişti. Sofada, hadise anlarına mah- <lığını söylediler. Arbk, bana, takrir 1 denı vazıfeyı yapmakta, 

insanlık idealinin aşık ve miim- kası muhafazakarlara ve bazaıı da 1 mu-
taz siması, bunun zıddı nluhafazakirlar ame- :>us, ağır, ezici, sıkıntılı bir sükfı.t baş_ 1 vermek k~lıyordu. Otelci; par~! diye a_ vallak kılacaktır. 
Eşsiz kahraman Atatürk! le fırkasına yardım eder. lamııtı. sılıyordu. Iki elim böğrümde kalmıştım. B .. '"k T .. h ·u t• b 

Otel sahjbi, başını iğmiş, gözlerl ha- Otelci de ne yapsın? o da haklı! Sizin 1 uyu ur mı e ı; on e~ v t · lt d Almanyanm bir küsur senelik ld b · · · · • · · · [ a an sana mınnt' ar ır. iının resimlerinde, kaşları çatık, masa- odanın yanındaki odayı bırakıp, tavan yı an erı, gırı§tıgımız ış er-
:ıafcrlcrinden sonra her tarafta mo~ d Bütiin ömrünii hizmetine verdi- nın kenarında ayakta duruyordu. Gen<; arasındaki hizmetçi odalarından birine e muvallakiyet vadeden çolı 

• · T · ·11 · ·ı b b · da olmıya başlıyau demokrasi hu-gın Urk mı etı ı c era er senın b" .h . d b" d'' kadın, onun karşısına oturmuş, parmak- eşyamı koydum. Fakat borcum dunıyor. sözlerimi i-f:.ittin. Bahtı.yarım 
b 1 • · ·ı -·1· sunıeti ızatı i yerın e ır uşn1an :r 
uzurı•n< a tazım ı c egı ıyoruz. d d 1 !arı titreye titreye eteğinin pastalarını Gün geçt

1

ikçe d_e_kabarıyor. Satacak eş- kı·, bu 80··zlerı'mı'n hı·,. bı"rı"nc;'e . 
B. . h d b' h d k" lık değil ir. Fransa a görü en mi- \ > ıitiın ayatın a ıze ru un a ı kıvırıp düzeltiyordu. yam yok. Terzılık ederek hayatımı ka- ·ıı t" . h kk d k. . : 
ateşten <'anJılJk verdin. Emin ol, saller, tefessühler, sui.:~. timaller biz- z<ınıyordurn. Burada, kimseleri tanımı- , mı e ımın, a ınc a 1 ıtı~ 

zat demokrasinin dei'-il, onun tat- Kadın garson, erkek garsonun yanın- d k b · b a~iz hatıran so""ıımez mDşale olarak ,, v k k" k 1 ma ını sarsaca ı"r ı•a et ~ ' d k da, gözlerinin ı·çı· ı·nsafsız bı·r alay ı•ı- yorum. apur param yo ı açayım. , v -

1 1 bikatın a i bozuklukların netice- • 
ruh arımızı daima ateş i ve nyan1k .d. F 

1 
. k b h ğile parlayarak bakıyordu. Biraz güzel ~ayılırım; hizmetçilik et- sizliğe uğTamadım. 

tutacaktır. s ı ır. crt crın a a at veya cü-
rümlerinden sistemleri mes'ul tut- Hayalınızın bir kısmı olsun oteJlerde mek için. bunun bir kusur olduğunu bi- Bu gün, aynı İnan ve kat'i-

REİSİCUMHUR ınak çok hatalıdır. geçti ise, bu gibi, tiyatro s~lınelerini l liyoruın. Kimden ."''pur parası isterim? yetlc söylüyorum ki, milli ül-
İSl\1ET NÖNÜ Son Amerika intihabı bu haki- andıran manzaraların ııe mana ifade et- Ken(hm kaı.anm::.ga mecburum. Amma 

---.o---- tiklerini bilirsiniz: nasıl? EL bunu dinler mi? Nasıl olıırsa küye, lam bir bütünlükle yii-
katj bir daha ortaya atmıstır. Ma-
aınafih sunu rla kaydetınclidir ki Taksit zamanı gelmişti! ol~un! Ev.et, kaz<ınmağa mecburum. rümekte olan Türk milleti-

. ' 1 l"k • d k . Odanıa girdim ve kt'fam, o kadar ka- Onk1l, otele o?an e!'ki borcumu ödeye-ı nı·n bu""yu""k mı"llct 'd • 
harıcı le ı ı eye ragmen emo rası . . , ç·· k.. telın . 1 kt 1 k. , o. ugunu 
hissine tfıbi o]arak üçüncü bir Ruz- rı.şmıştı ki, otele niçin ctönrili~L'mll ha_ ce-ı,.f"tm. un u, o 1ş eme. e o an ı- b ··ı .. d A "'"f 

1 
"d • d k k k lı.rlayamıyordum, ro. <:JnJ [ıdeyeceğim! Çünkü, ka.rnHnı do- U Un ffle enJ Q em, l!X .za-

\'C t ı aresın en or ara rakibi el b" L d h 
\ 1ilkiyc rey verenlerin adedi de 22 Ertesi gün \'e gece, yanımdrıki odad~. yııratail:ım! Çünkü, \ıapur parası topla- man a, tr lierre a o., tc:ıt-
milyondan ac;a~J değildir. 1.;1t çıkmadı. Genç kadının ote1ı ierket- !.Y"<·ng-ım! yacahtır. Asla §Üphem )'O~-

tiğini sandım. : tur ki, Türklüğün unutulmuş 
Ka~ gün !>Onra idl, bilmiyorunr genç 1 MÜESSİF İRTİHAL büyüh medeni vasfı ve biiyük 

kadına sofada, rastlamaz mıyı.m•. . ~t~hrimiziıı maruf un tüccarlarından d • k b•t• . b d ., me enı a ı ıyetı, un an 
Şaşırmışım. O, her zamuı1kı gıbı de- merhum Seiibanzade AU mahdumu ve-

ti1, yorgun, ha~ta hasta güldü. Bu gü- \Tan sinem~• sah}bi ismaiJ Bt>yt.n sonraki İnkişafı i/e, iitinin 

(Baş larafı 1 iruıide) 

Milli matemimiz 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

ramJa sükit Mecektir. 
Bn.ndan sonra. hatipler, Aiatürkün 

memleket ve halk i('in Y:it.Phiı Hüseyin Şükrü BABAN büyük 
hizmet ve kahramanlıkJa.rı a.n.lata.cak -

l.a.r ve bunu müic'a.ldp Milli Şef hmet 

İnönüniin A:tataörk bakkmdaki beyan-

1 

3 

2 .. 
8 

80 
1 10 

2600 

1000 

750 

500 

250 

ıee 

50 
20 
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Lira 

2000.-

3000.-

1500.-

2000.-

2000.-
3500.-

4000.-

6000.-

Türkiye iş Bank.sına para yatırmakla yal
nız para birikt:.-rniş olmaz, a: nı zamanda 

taliini.ti de denemİ§ o[uc sunuz. 

Keşldeler: 4 Şnbat, 2 illa-

1 

Komooralı ve kuml -- '" 

yts, J Ağustos, 3 İkinci- 1ı lıesa.pJarmda en az elli li
ra.sı bulunanlar kur"a)·a 

ietrin tarihleTinde yapıhr dabU edlHrJer. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hast;.Jı.kların mikrop~ 
!arını kökil!ıden lı:mizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çalışmak kudret ni arttın:r. Kadın. erkek idrıu- zorlukla· 
r,nı, eı,ki ve yeni bclsoğukluğunu, mesane iltihabmı, bel ağrısını, sı~ 
sık idra.r bozmak ve bozark~n yanmak hallerini J'iderir. Bol idrar te
m'n eder. İdr&rda kum 'rı.rın, mesanede taşların teşekkü':üne mani oıuı" 

DİKKAT: HELMORLÖ idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 
Sıhha~ Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUN@· 

Devlet Deniz Yolları U. Müdürlüğünden 
*'* iz mir hattı Sah aralık postası 
12 j kinci teşrin 

yapılnı1yacaktır. 

940 Sah gününden itibaren izmir hatb Sah aralık post~~ 
(10690) 

namesi okunacak tir. 

80 liralık fıçı çalan sabıkalı 
mahkum oldu •ÜŞle, talihe. kadcıc cliş gösteren. diş bL kardeşf , .. Profesör Dr. Esal Birolun i yüksek medeniyet ufkundan, 'I 

'eycn, hınç dohı, tiksinme dolu bir sır- k:a.yınbiraderi Ahmcl Secdet Sekban • b. b 1 
... ,..büstü olan m~»d•nl•ra - höst .... Yemişte Güzel BandJrma nakliyot an . 'arı~ vardı. irtihal ehni.tir. yenı ır giineş gi i doğacak- 1 s TAN ... Bu L m ELE D ı y Es 1 N DEN 

barının 0nü.ne konm•ış olan ya," lı•ıla Odama girecektim. O, elile sof:o.rlaki Cenazsel bugün Fatihti'" İtfaiye kar- tır. • il 
Sabıkalılardan !l.1ustafa oğlu Ha.ı::an Bilahare toluca Atat.urkön heykeli 

~a heykrl buhınmıyan yf'rlerdc Cüm- b " T k ·ıı · rını birer bırer ta~ımaga bH!'lanıı!;.tır. .oltuklardan birin gö!'!
1erdi: şı .. ~mda Hayda.r Bt-y t•atldl'.!Sinde 29 nu- iir mı etı; il..••••••••••••••••••••••••••••••••"" bu.r 'yet. meydanlarına. topluca gklilecek " as 

Bu suretle bir kaç fıçıyı \<ışıyan Hasarı - Lütfen oturmaz n:ısınız'? nıarah evind<'n saat 9.Z.O da kaJdınla - ı Eb d. k "J h e ıyete a ıp gı en er 
son fıçıy1 götürürken yakaJanmıştır. Cevap vermeden oturdum. O, hayat- rak Sirke'eiae araba. vapuru iskelesin _ 

!a mücadeleye karar vermiş insanların deu hususi surette temin edilen Şirkl'ti on senede, bu büyük millet 
ve .,Wı.r.ı.n çelenkler~ konulMakt.ır. 

Talf'be saat 9.05 te mektebin en bü. 
Hariçten epey zarnand1r !H,'J gelınediGi 

yük ve mıinasip mahallin41e topla.na _ ic;ln fıçı fiatları hayli yükseldiğinden ,;::ıkin vekarile, yanımdaki koltuğa otur- Ha.yriyeye a.it bir vapurla. Cykoza gö btlJ'ramını, daha büyük ıerel~ 
eaklardır. H ld 1 1 k 1 . muştu. Yüzüıne, uzun uzun baktı: ı lÜTÜlerek a.:.ıe kabrist.a.nma defnedile _ 

asanın ça ığı ıc;ı arın 1ymet erınjn lerle, saadetlerle huzur ve re .. 
Üniversite proft1SÖl" ve gençleri de de sek!'=en liraya boliğ olduğu anlaşıl _ - Teşekkür ederim! CPl.tir. 

a,nı suııe m<"rktı holünde yapdacak •naktadır. fah içinde kutlulamanı gö-
D>füalde bulun=klardır. Sabıkalı Basan dün adliyeye \-er:tmi>. .... M E V L 1 D i N E B E V Al nülden dilerim. 

Bu&°Ün nulyo da milJi matemim...~e iş- Sultanahmet üçüncü sulh CC'Za n1ahkc- NE MUTLU TÜRKÜM Dl 
,nesinde yapılan duruşm;mnrla şunlon 1 • 

tirak edtrl"k saba.Jı, öğJr ve ak.şanı~- ~öylemiştir: · Şehrimizin maruf lfa!azhı.rmdan mc·vPdlıan Hafız Sadeddlıı K:ı:\'- YENE. 
nak. llafız Rıza , H:ıliza Emine Sö1ımezH.rh, Halız Blirha.n. Hafız 1\-le
ctd Sesigür, Hafız A-labmud. llafız O~nı::n. I-!af;::ı İbrahim. Rafı.ı ::\'u

ri, duagô Ercümend ile 20 kişilik' tev~ih('ilt>r:ın i~tirakiJe bu.tim Uon' Dr. Hafız Cemal 
riyatmda :yalntz ajans habf"rlerini vere

eek ve mütf'akiben Mllli Şerin Jx.ya.ıı

na.mesini okuyarak ~'Usacaktır. 

RadyonUıP akşam neşriyatında. Ata

turk'ün 10 uncu yılda ira.d buyurduk _ 

ları nutku ıı1;il.lardan ne~redilecekUr. 

•- Önceden çahn;ın fı(·ıl<.ırdan be -
nim h<ıberim yok. Or<ldo yalnız bır fıı:ı 

·•ürdün1. Ben bir n1cıh2ende otururunı 

Bnzan çamaşır y1kamak ıcap ediyor. Su 
~oy<.ıcak k::ıp bulamıyorum. Sahıpsız 

·<ınd.ı.ğım blı fı<;ıyı su koyn;ak içm al 
iım. Götünlrken yakaladılar.> 

di namaı.011 .müteakib Eminonii l!enicamii şe-rilinde 

• 
M T 

( Lokıman Hekim) 
DAHıLıYE MÜT AHASSlSJ . i 

Divanvo!u 10-1 1 

Şehrimi1.de ,.e diğer yerlerdeki ei 
ıence St"rlcri sahipleri de büyük mate

lne işt.iraken bıı.&ün kapalı bulwunak 
\rmsunu izhar etmjşlerdira 

Mahkeıne, sabıkalı Hasanın bu fıc-1-

:aı ı çaldıi;lını dinlenilen şahıtıcrle sabit 
-:!Ördüğünden üç buçuk ay hapsıne ve 
Jerhal tcvküine karar vermiştir. 

ıta.rarından nıevli-cli şec:f okutLnruıa,•ağından ar:r.u edcnlı•rin 

. j 

İmtiyaz SahHıi ve ,\Jeşriyal Di· 

<eklörü: E. İZZET. UasıJdığı ye•' 

SON TELGR >\F Basım1>vi. 
1 

B O y Ü K T A R İ H 1 R Q M A N No: 47 ca hosımlorımızdan ne farkıınıı olur. ı Alınaıı 'e Avı1'tur~o askerlerJ ve ğunu söyledi. Oğlunun büluğı.ma ka • I 

ÇataJcn istasyon yolu üzerindeki ahşap köprünün tamirı için <ılınacak 12: 
metre mikfıbJ çıralı çam ve 36 kilo çi ·i a<;ık eksiltmeye konulmuştur. MeC"' 

mutınun tahmin bedeli G74 lira 40 kuru:s ve ilk teminatı 50 Jira 58 kuruştur. 
Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kalcıninde görülecektir. ihale 25.' 
11/940 Pazartesi günü sa.at 14 de Dai .ni Eneümenrle yapfacaktr. Tahplerifl 

i1k teıninat makbuz veya mektupları ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikn ... 
larile ihale günü muayyen saatte Da imi Encümende bulunmaları. 

(10693) 

Baş, diş, nezle, grip, romatızma 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kesel 
İcabında günde üç kaşe abcıabilir. T•lrlitl•rinden •alrınmıS• 

Her kutuları ısrarla isteyiniz. 

11.w•~rnrnıll" tJg:-r.ı~il§~-~~~JI yu!e~~:a~~ı:a;~e~ı:Y:ıijş~:~:ı~~~:;~ı b~: ı~~~~:~~:~a;:~~ik~~~·k.s::ı'.;c~~~:nın:~a: ~:~:~nadı=~:~a:ıe ;~~~·ire~~r~~:~ıma-1 
W .ı. ~Llll j~ ,, ~ ,•. 1 . l J. , :.ın ten Tuna1nın sürüklerlığı ll'~lerın çok - ~aı-c1sı diye ortad..ı bır ~eY. kaln1am• .. tı. d 1 J .ı . . .._., Eğer usuli.ı ev et nıanı olmasayd1. y . 

I~. ~~ ."f'!fil~lllE·~· .. ~· m: ı:~· 'w·ım~~~:~[!111· .. 1~:1;;11 bunu bır gi.ın eV\'e' hob<.·r vcrmış- 1 ~:.'11l~~("~~;~:r~:;:k ::ç~,~~.an kuvvet- pa<l~~ah gehp tıizzat görüşecekh •nı n•$rİy•• ı- Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

t..·v· ·'1 t 1 Jıı J. ~ J. , .. yı i: l 1 il~ J. 
1 

•\kıneılar1mı~. ord;.ınun il!'rhdndc A.Jnıanlar ve Avu~tuı·yalılar mühim_ _Lnkın, usuJ bunn mani 0~.duğu. ıçln 
- !llll d . 

1 
. . . cıglunun nezdı padışahıye gonderıJme- l 

· ı ı."nlan ıçer erme gırerçık mutnı vazı- 1 :ı1atl:ırını ve toplarır11 da kaçır.ım<Jyıp . . . Amerika ınektup arı 

l f J b .h kk 1 1 1 !-;ı nı ıltımas ett.ı. Yazan: M. Sami Karaye -- -~ eerını ı a ın yapnıısardı bırakmı.şardı 

Kr aliçc oalunu Padiıahın alıkoyacağını sandı boylanndakı diJşman kuvvetlerıııı pe- donanması Türk donennıa'1 tarafından ahkonac_agına hükmetmışti. Llıkin, _Kra merikava yaptıl(ı seyahatten aldı-

Belsoğu kluılu ve ihtilatlarına 
karsı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Dırnmolu Sultanmahmııt tüt· 

besı No. 113 Akıncılarııııızın hücumları Tuna I '!'una üzerinde ilerleyen düşman KraJice. oğlunun padişah tarafından Muharrir Celaleddin Ezine, A-

0 rı~;Hı ve mahvetnıistir. Kılıçtan geçen yakılarak perişan cdiJdı ! lıçe o gw1c kadar p<:ıdışahtan uluvu- J{ı intibaları bu adla bir kitap ha-

mekte olan Fransa sefiri Renson'un ti- ~üşman iaşeleri Tuna suyuyla Belgrat ı Türk donanması Peı;;le önüne kadLlt cenap ha:.icinde bir ~ey görmediğind_en lin-d~ !1e~~ct:n.iştir. !,{1_yrnetli mu- istanbul ~iincii icra MemurluV' Saray entrikaları. Kanuntnin son de
"'i.rlerinde almış. yürumüştü. ecnebı 

dönmeleri olan bu kadınlar, yavaş ya-

mali italyada kaUolunduğu haber alın-
1

. onune kadar akıp gelmişti. gel<lı ve, Peşteyl işgal eltı . ı oğlunu. sutannesı ve bjr ka~ erk.anı harrırın uslu~ ve gortiş ıbakımla- ıdu: 
dı. Semendere Beyı Balızadc Mehmeı 1 Zelgrad'da buJunan orduyu hünla • devle! ıJe beraber padişaha gonderdı. rından çıok gtize] olan bu eserini 

B \ K 1 ı h ·· .. tavsiye ederiz. Bir borçt.ın d. olayı hap!'edilen ve ~ 
-v~ Türk sarayına bak.im oluyorlardı. Padjşah, Fransa sefırinın katlini Fer- BC'y, osna Vahsı uıama P;:~ş:ı. Serhat yun yürüyerek Ag· ustos içınde Budin anun. zapo yanın oğlunu usnu_ su- . ır 

S 1 d 1 
raya çevrılınesıne karar verilen 

Seferi hümayun müşkülatsız yapılı· dinand ile Şarl.ken'ın fesaUartna ham- Beyler ve, MJcar serdarları ile ıttı!ak önüne geldi retle kabul etti. Utannesının e ın en ı 
yordu. Bu sefer ordu daha tertipH ba- letti

1 
kızdı, gazapleı.ndı. ederek Budın kalesini muhaRara edeu Aloncılarınlızın kumandanı BalJ alarak okşadı. 

1 

ı.:andık muhtelif boyunda civai<i
0 

reket etmj şti. Bunun üzerıne vezirler. padieaha su Almanya ve. AYUbtur:va askerlerı üze-- Beyzadt> Mehmet BeJ. padişohı kar$ı- Krınunlnın ka»arı şu oldu: Çok Kıymetli 1 ~2/JJ/940 Salı günü saat 9.30 za ld1~~ 
Sonra, ordu temmuz aymda harekete . yolda arı.ıhalde bulundular: rine yürümüşlerdi Jadı M::ızharı il1ifat oldu. - 2.apolyanın oğlu, Sikizmond Macar PıriıuH.a tek taş küpe, büyük, 1 lstanbulda yeni hal karşısında J{e.f'-: 

geçtiği iç;n yağmurlardan da korunmuı ı _ Laçkı'yi buna mukabil kaUeyleye- Daha. orduyu hümoyun Belgraa·da Başça, uş '"""'""le .Kr~h<;e _Elizabel · ıKraJJıgı p.odişahça musaddakur. Yalnız biJeıı:ik 14/ Jl/940 da Sandal Be- .
1 
teciler caddl'!'inde 37/30 No. Ju di.ik)(.,' 

idı . lim. iken ak1nc1Jarın11z Alnıan ve. A\.'ustur- J;:ı ıh.• ogluna heclıyeler gonderıldı. Budın ile bazı meva.kj bülUğuna kadar dest.eninde sa.Lılaca.ktll'. nın önünde ilk açık arttırma suret! 

iz1adi boğa~ından geçen Türk ordusu Laçkl.ı orduyu hümayun He beraber ;ya askeri üzer1nıe çullannuşh;lr. ... Budi- . P~dışahın he<liyelerı.ne Ş(hzade Se- işgalı ;:ıskeri altında b~ııundunılacak I satılacaktır. Şayet işbu artlırmadt'I ~ı.l 
Sofya, N\ş tarikıle Belgradn vardı. gidiyordu. ni muhasara eden muazzan1 Alınan ve lını Sul_tanın hedıyelen de katıldt. Ha - V<l1desi de naibei hük-Omet sıiatile Erol - Çocuk Hek' ımıa _ rneti rnuhammenenin ,,.1 75 ni bu1rtl 

Niste, Floran ... "3 hükümetioin sefiri ka. Padişah, cevap verdi: Avustuı~a kuvvetıerını peri.san ederek sc.:kı HUn-en1 kadıııuı oğlu bulun~1n Şeh- , __ 1, d - 1' ı 

b 1 1 d K d 
.. la f d Ser· 1 1 . . . . 1\...1 asın a oturacak. Budln ve Peşte eı·- d g· takd. d .k. . rtt 1.4.ıl 

u o un u. ozma Me ıc;ı ra ın an - ır er, daima b!gilhWJ· ar. Elçı- kılıçtan geçirmışler .. Tunayu dlikmü:;- 1.odc ''<Jldcsının ıltiına~ ve ı sr.ırile ~e- 1 1
. Dr. Ahmal AkkoyURIU 1 ı ır e ı ıncı a ırması .,., 

.hl. hed. 1 takd' 1 d 1 1 var arının ışga ı muvakkat olup Zapol- 0 ,.3tl arzu ı ;ıs ve ı ye er ım o un u. ye zeva o maz.. lerdı. ferde beraber bulunduruluyotdu. 94 Perşembe günü ayn1 yer ve ~" J: 

Sefer esnasında askerin lıltiuınıına Buyurdul::ır .. ve, sözlerini şu yolda A1man ve Avusturya B~ışkurn2ndan:: · Ça\'usbrışı Kraljçcye sc15mı p;ıdic:r.hı. !YH hiıkümt>ti eline alacak hale gelince Tak..,.jm-Talimhane Palas No. 4 rcra edile<'ektir. Tüliplerin maho1ııır· 
her vakJtten ziyade dıkkat olundu. bitirdiler: bile bu, akıncı hücunı.laı-ında telef oJ-ıni tel.>Hğ etti. orrıunun Krallı•ıı nı,ı!"t'Hi-ıbunJar kenoh:ine indet<'n tPslim olat-.a-k. Pazardan "lnaada her giio saat ı ,ı ' ~ " ıl T 1 4 bulun:ac;ık mE>uıurıına nıürac;;;;ı1 ctP1 

Belızradda, der.ııiıbı büm'1YU1Ja ııel· - Bu ıııbi yolsuı.luklaı icra ~lunun- mu~ıu.. dak olan fermaııuı haıırlanmıs oldu - (Arkası var) 15 en sonra. e: 11127 ıri !Lan olunuı·. (350) 

• 
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TATÜRK'ÜN HAYATI f*SON !BALO 1 
ATATÜRK'Ü.i/ GENÇLİGİ 

Alattlrk, 1880 tarihinde Sclanik· 
t e 'ı(muş tur. Babası, orada rüsu
m at memuru iken çekilip kereste 
ticareti yapan Ali Riza efendi a
dında bir zattı, ve Atatürk bu za
tın ık mcı oğlu idi. Atatürk bü.yük 
kardqi öldükten sonra dünyaya 
gelmi ti. Atatürl. e babası Mustafa 
adını Vl'rmişt,i. Mustafa ile kü.;ük 
kard~i Bayan Makbuleyi yetiştir
mı.ve Ali Rl'za efendinin ömrü ve
fa ctmemi.5. iki yetime anaları Zü
bevde hanım bakmu; ve büyütrnüş
tiır. Zübeyde hanını, ciddi, temkin
li, kuvvetli karakter sahibi bir 
T Li rk kadını idi. K.ocas:nın vefa
tından sonra çocuklarını al~r~k 
Selaniktcn Lazarandaki kardeşının 
çift li~mc çekilmiiı tir. Küçük Mus
tafa, Sclanikte yeni usul üzere ted
r isat yapan Şemsi efendi mektebı
nc verilmek üzere bir akraba ya
nına gönderilin<:eye kadar bu çift
likte bir köy çocğu hayatı geç.ır: 
mis tir Bu mektepte ilk tahsılını 
bitire~ Mustafa oradaki mülkiye 
rü tiyesine girmiş, fakat bir m~ 
allımin kendisine haksız yere hır 
drğnek vurmasını haysiyetine Y€'. 
diremiyerek çıkmış ve doğruca gı.
dip ask~ri rüştiyesine yazılnuştır. 
Bu metepte savü gavreti, canlı u.
kası ile derhal temayüz eden Mus
tafaya riyaziye muallimi yüzbaşı 
Mustafa Bey, kemaline delil ol
mak üzere •Kemal. ismini de ver
diğınden Atatürk'ün adı, Mustafa 
Kemal oldu. 

BÜYÜK KURTARICl iSTiKLAL MÜCADELESiNi 
NASIL HAZIRLADI, NASIL NİHA YETLENDIRDI? • 

1 

.. Y•s•n: Nlzamet'I ı Nazif ,1 

Hastalık ri'Vagetleri yeni
den belirmeğe başlamıştı 

-1-
EBEDi ŞEFi İZ EMSALSİZ KUMANDANDIR 

Askeri rüstiyeyi bitiren Musta
fa Kemal Manastır askeri idadisi
ne ve oradan da harbiye mektebi
ne gitti ve erkiinı harbiye sınıfla
rına ayrıldı. Mustafa Kemalin ri
Yazİ'leYe. edebivata ve hitabete 
çok istidadı vardı. Askerli~ gelin
ce; o asker yaratılmıştı. Onda yal
nız müstesna bir asker değil, müs
tema bir insan vasıflarını gören 
arkadasları kendic,;ne hürmet gös
terirler, ve o da daha genç yaşta 
mr leket işleriyle alakadar olur, 
s._ Hamit idaresini pervasl3Cll 
tenkıt ederdi. 

~.föstebit idare, Mustafa Kemal'i 
20 ilkkanun 1904 tarihinde erkaru 
harbive yüzbaşısı olarak mektep
! n cık tığı gün tevkif ettirip Yıl
d,z sarayına getirtmiştir. Orada 
ı:lı nlerce isticvap olunup aylarca 
mevkuf tutulduktan sonra Musta
fa Kcmal'i Şam'a sürmüstür. 

İLK SİYASi FAALİYETLERİ 

diği büyük ve ra<likal bır değişik
likti. 

Ordunun politika ile ugraşma
ması lüzumunu ileri süren Musta
fa Kemal'in haklı oldu,i!umı 31 
mart irtica hareketi anlattı. Ve bu 
irtica hareketi de Rumelide, onun 
erkanı harbiye reisliği ile teşekkül 
eden Hareket Ordusu tarafından i
zale olundu. 

HAZARI ORDUDA 
Mustafa Kemal'in iktidarına ha

set edenler mahza hevesini k:rnuş 
olmak için, onu, kolağası iken, a
lay kl.l'mandanlığına tayin ettirdi
ler. Kolağası Mustafa Kemal Bey 
bu vazüede daha çok muvaffak ol
du. Bu sefer üçüncü ordu müfet
tişli.gi, onun orduyu isyana teşvik 
ettiği iddiasivle Harbiye Nezareti
ne raporlar yazdı, ve kendisini 
gözönünde bulundurmak istiyen 
Nezaret, Mustafa Kem.al'i İstanbu
la,, Erkanı Haroiyei Umumiye da-, 
iresine memur etti,. 

l 

TRABLUSGARP'TA 

İtalyanın Trablusga~ba taarru-

tearr:z orduyu mağlup ederek Ça
nakkaleyi ve İstanbulu bir daha 
kurtarıyor. zu, Mustafa Kemal Bey'i Mısır yo

lile Binııaziye sevketti. Tra.blusa 
girer girmez ilk karşılaştığı büyü
cek kumanda mıntakası Tobruk 

Sama gelen vüzbaşı Mustafa Ke- mevkii idi. Orada arkadaşlariyle 
mal Surryenın. her tarafını dolaşa- birlıkte bizzat İtalyan mevzi ve 
ra:: memleket~'. .ne halde oldugu- ı kuv\'etini keofedip Tobruk kuv
nu, halkın çektıgı ıstırapları yakın- vctlerini taarruza ikna etti 9 ikin
d3n "Ördü. İstipdat idaresinin yı- cıkanun 1912 de yapılan ·Tobruk 
kılmasiyle memleketın kurtulabı- muharebesi oralarda ilk ciddi mu

Artık düşmanın Çanakkaleden 
bir hekliyeceği olaır._zdı; çekildi. 
İstanbul, düsman kumandanları, 
Çanakkale hareketlerini hazırla

mış olan İngiltere bahı. ·e nazırı 
Çörçil büyük Türk kumandaıurun 
havranı idiler. 

DİÖER CEPHELERDE 

lec<'ılinc karar veren Mustafa Ke- harebe ve ilk muvaffakiyet oldu. • Mustafa ~emal'in yeri. artık, 
illa!, 1906 birincite:;rininde, Şam'- Kolağası Mustafa Kemal ·Bey bin- muhtelif cephelerin en tehlikelile
da bazı arkadaşlariyle beraber .va başılı~a terfi etmış old~unu da ri idi: Onu Kafkas cephesine gön
tan ve Hürriyet Cemiyeti. ni kur- 'burada Öğrendi. Or '-ın Derneye derdiler. Diyarıbekirde j!eneral ol
du. Birden Mısır ve Yunanistan geldi ve bir sene kauar buradaki du. Ve bu cephede bir Rus ordusu
Yoli~·le gizlice Seliini~'e geçe_rek kuvvetlerin kumandanlığında bu- , nu _mağh'.ıp ederek Bitlis ve Mu.şu 
e~mJ\•etin bir subesını orada kur- lundu. gerı aldı. Mustafa Kemal Paşa, A-
du. Meşrutiyetin ilanında bu c.e- BALKAN HARBİNDE . nafartalar zaferinden günü günü-
ınıı·etın cltlihat ,.e Tarakkv ıs- 1 ne bir sene sonra (7 - 8 ağustos 
mıyle me"dana çıkmu; olduğunu Binbaşı Mustafa Kemal Bey l 1916 da) bu zaferi de kazandL 
bıliriz. Trablusgarpta iken Balkan muha- !kinci ordu kumandanlıgı vekiıle-
Kolagası olan Mustafa Kemal rebesi de başlamı<tı. Muharebenin tine tayin olunan genç general, 

Bevı 1907 senesinde Selanikte ü- basladığını öğrenen Mustafa Ke- 1917 de, Hicaz kuvvci seferiyesi 
çüncü ordu erkanı harbiyesinde mal, esasen yap:lacak bir iş kal- kırınandanl:ğma naklolundu. 
görüyoruz: Man"->tıra gideceği sı- mıyan Trablusgarptan çıkıp Avru- , Kemal Paşa, bu grupa dahil ye
rada bir nümune alayının teftişin- paya ve Romanya.yolu !le Ista.r-bu. dinci ordu kumandanlığına tayine
de zeka ve iktidarına ordu kuman- la gelerek Akdenız Bogazı ~ure.~- 1 dilınişti. Almanların, yıldırını or
danını hayran etmiş ve müşirlik tep kuvvetleri hırreket şubesı mu- ı dusu vesil~iyle dahili işlerimize 
kararııahında bu suretle kalmıştı. dürü oldu. . . .. . karısmalarını doğru bulmıvan ve 

Bır sene geçmarııişti ki meşruti- Balkan ~arbını muteakip Sofya- ı Irak seferini de yeni bir kanal se-
vet ılan olundu. Fakat, yeni rejim ya ataı;emıhter olan Mustafa Ke- feri mahiyetinde gören Mustafa 
onu tatmin etmiyordu. Onun iste- mal Bey, Cıhan ıı;arbı .başla.dıktan . Kemal, Sadrazama, Harbiye Nazı

sonra, 1914 sen~sı bırıncıkanunu- ! rına ve diğer makamlara bir çok 
na kadar bu vazüede kaldı ve 0 es layihalar verdiği halde kimseye 
nada kaymakam oldu. söz dinletemediğini görünce protes 

, 

CİHAN HARBİ BAŞLAYINCA to makamında istifa etti, ve yine 
. . . . ikinci ordu kumandanlığına geti-

Nihayet Sofya ataşeı_rulıterının rildi ise de bunu da kabul etmiye
ısrarlarını dıkkate almaga m~ rek İstanbula geldi. 
olan başkumandanlık onu TekiJ;. I . . . . 
dağında teşk.il edilecek bir fırka- 31 Birıncı teşrın 1918 de, Mu$a-
nın kumandanlığına tayin etti. fa Kemal Paşa, yıldırım orduları 

Mustafa Kemal, mevcut olmıyan ~.pFkkuınt abndanı. olarak! AMd~~~a
bu fırkayı bir ay içinde mü-kemmel uu a ıı , ır J(Wl evve ' ouw.os 

ve mücehhez bir fırka halin~ ge~
di Cihan Harbinde haklı bir şoh
ret kazanan on dokuzuncu fırka 
işte bu fırkadır. Bir müddet sonra 
ona bir takrm kuvvetler daha ve
rile~ek Maydosa naklolundu ve 
genç f.rka kumandanı Arııburnu, 
Anafartalar ve Ece limanından 
nıi_;rekkeıı Maydos mmtakası ku-
mandanı tayin olundu. • 

1 ÇANAKKALEDE ~ 
İtiliü devletlerinin Gelibolu ya

rınıadasına büyiik kuvvetler çı
kararak boğazı ~mak ve Rusyaya 
vardım etmek kararını "erd>kleri 
1915 senesi nisan ayındayı2. Mus
tafa Kemal B~alı ki>ywıdedir. 25 
nisan günü geliyor, ve İngilizler 
Arl'burnu ihraç hareketini ya.p<
yorlar. Vaziyeti tetkik etmiş ve 
tehlikenin aza-metini j!Örmüs olan 
Mustafa Kemal Maydoıı; kuman
danlığından, kolordudan veya Ol'

dudan emir geleceğiıü bekliyor. 

•• 

Tüıı~E CÜMIIUR.İHyt 
REİSİ 

At.ıürk. her teY<le, her ysde olılah c-IM .ı...atıe de öıwlerd;. Lozan'da milzalc..-eltt cereyan eder-

d 1 t b ı ken Büyük Millet Meclisi kendi ıı:..,di-en sınıra s an u onun resmi j rl ve zaten Anadolunun dıiı;manı idi . . 
memuriyetine hitam verdi ve ken-~Mustafa Kemal artık milli bir bükü.mel sını f~tmiş, yenl seçim yapılmışt:L 
disi de aynı ııece saat 22.30 da har- kurmanın zamanı gelmiş olduğunu ta- Bu yen; meelis, 13 Ağustos 19Z3 de Lo
bive nezaretine ve 23 te padişaha yin ederek Ankar.ula bir Millet Meclisi zan Muahed.,,,ini tasdllt, ve yeni Tün: 
memurivetinden ve askerlikten is- toplamağa karar verdi. İcap eden teb- Devleti Merkezirun de Ankara ii<'hri ol
t:fa ettiilini bildirerek milletin ba- liğleri yaptı. Seçim kısa bir müddette bl- duğunu 13 İlkteşrin 1923 de Wn ettl 
sı..u.a eecti. tip «Türkiye Büyük Millet Meclisi> 23 Fakat. yeni TiJrk Devletinin adı Tür -

ERZURUM KONGRESİ REİSİ 
Nisan 1920 tarihinde Ankarada açıldı. kiye Büyıi.k Millet Meclisi Hııkcımeti 

ilk iş olarak meclis, riyasetine Mus _ idi.. Bu isim ise yeni Devletin hüviye

Erzuruın kongresi 23 Temmuz- tafa Kemal Pqa'yı getirdi ve 2 Mayu tini itade edcntiyordu. Halbuki, milli 
da toolandı ve Mustafa Kemali re- l<a.nunu ile de il kişilık bir cİcnı Ve- irodeyi nefsinde cemetmiş olan böyle 
isliire seçti. On dört ırun devam e- killeri Heyeti> kurdu. Türkiye Cümhu- bir lu1kümet rnilll ~miyet esasına 
den kongrenin vel'd:ij!i kararlar, riyetinin temelleri atılmıştı. mtiitenit halk hükGmeti !JP.. Ctimhuri-
reisinin fikirlerini sövle telhis edi- Düşmanlar yeni hükümeti muvatta - yetti. 
yordu: kıJ'etsizliğe uğratmak için ellerinden (29 Birinciteşrin lDZ3) de Hallı: Fır-

ı - Milli hudut dahilinde vatan' her geleni yaptılar. Şarktan ermeniler, kası ı:rupu toplanmıştır. 
bir küldür. Onun muhtelif kısım- cenupta fransızlar, earpte )'Uilan or - _ 
!arı biribirinden ayrılamaz. dusu, lstanbul kapıları önünde lıilifet Saat on uc; buçukta tekrar toplanan 

2 - Her tilrlil ecnebi işgali .,. mil- ordusu, Düzce, Konya, Anzavur isyan-/ Parti grupunda Cümburiyetin iliı.nı hu.
da halesine kaTŞL ve Osmanlı hük:ôme- ları, çe.rkes Et.emin ihaneti ve daha susundaki teklil kabul olunduktan 8011_ 
tinin !nhil.lli halinde millet müttehiden bin bir entrika arasında yeni devlet ra B8at on sekizde Mec!Jo içtima edlp 
müdafaa ve mukavemet edereldlr. Mustafa Kemal Paia'nın eli ile yavaş KAnuııu Esasi Erıcüınenı de !eşlı:l!Atı e-

3 - Vatanın ve istikWin muhafa - yavaş \eşekkill ediyor, yeni Türle ordu- sasiyede icraaı telı:lit edilen maddeleri 
za ve tem.lnine merkezi hükO.met muk- ları kuruluyor, muhtelif cephelerde za- görüşüp mazbata.smı yapthktan 80l1n. 

tedlr olamadıb talı.dinle mııksııdın te- ferler kazanılı,Jordu. Birinci ve ikinci yeni kanun bir çolı: hatiplerin c Yapsın 
~onü muharebeleri %8.lerle neticelen- Cümhuriyet!> sadalariyle alk1.1t.nan kL 
di. Londra konferansı akamete u~rar - tabeleriyle kabul edildl. 
ke.n yunanlılar üçUncü taarruza kalk -ı 
tılaı: ve Sakarya 5nlerine geldiler. 0 Bunu müteakip Ankara Mebusu A -
:zaman, (5 Ağustos 1921) Türk orduları tatürlı: Türkiye Cilmhuriyeti ReJ.llı!ine 
Bailrumandanlığına seçilen Buyük Mil- itwakla seçildi. 
Jet ~ Reisi: Türk mucbesi budur. 

- Hattı müda!aa yoktur, saUu mil -
dafaa vardır, O ııatıh bütün vatandır. 

Vatmm her kllnl topnğı vatanda•'° 
Jdni;yle ııulanmadıkça terkohmmaz. O
nun için küçük büytı.k her cüzütam bu
lunduğu mevziden atilabillr. Fakat lı:il

çiilı: büyük her ciizütam >Ik durabileceği 
noktada tekrar düşmana karşı cephe 
teşkil ederek muhar ebeye devam eder. 
Yannwtaki. cüzütamın çekil.meye mecbur 
oldujunu görrn cü:ditaalar ona t.fıbi o
lamaz. Bulunduğu mevzide nihayete ka
dar ıebat Ye mukavemete mecburdur> 
kaidelerine istinat eden y~ blr ta.
biye kaidesi koydu. 

BAŞKUMANDAN 

Fakat mucize devam ebniftir. 

Soyadı bnunu çıl<tıjı esnada BüyÜlı: 
111illet Meclisi ona ATATJllK adını 

.-enni~. 

19 Mayıs 1919 daa ııonra Atatilr'kiln 
eeerJrrini ad.mı adım cördük. 

Buııiinkü Türkiye, Atatürk'ün bu ib
ret ve intibah verici büyült mücadel 
1 

• - ,._ 
erını.n mahsuliıdür. 

Büyük Türk Milletinin en btiYiJk 
oğlu olan ve şerefli vazifesini z.aferler
le boşaran ATATÜRK, arkasında bU _ 
tiln bır mllleti ve bütün bir vatanı , 
netlar b•~""-"- . mm .. 

---. 10 lkinclleşrin 1938 
Perşembe sabalu aaat dcıltuzu bq reçe 

- . uflı:una çelı:iJe ebedi blz bay
ı:a.lı: ihıll!'G<t ~ele mtü<al ettt. 

t.ıııla lliindüriip eua mevm. paı O •• 

rile •e kil: kıh ihmal .,.Uheılru f~ 
....._ -lan ile, lı:0111 lici...n kna -

••~ caketlnd ~ ~ oma.lan .,.. 
bir .....ıet otMiisiiMi andına dimdik 
- De ı.. bilyült ..-... uli bir 
....,...,.. ~ Qronht. 

Bir miiııldeı ""'el Tnırya maaena _ 

ı...-a, - lı:aı>lu'aa blly;ilı: "-

camı. bir rioliih dlttal edenl-. 
«- Sol IÖ&iiude bir ..,,acılı: ,.. ...... 

anuna. .. ~ ........ ı. bir '1"7 de
iilmôt-» 

Şefin küısüd• bir - ~.,.,.., 
cöıılat o arpacıfuı _._, """'""' 
bir şey oWuiwıı• da ..,. .. -..... edl-
J'Ord.L 

İtle bZ. mö'4etk.cıtltıert bad·J+. rl

n~Utri J'enidea bdlrmei• lıatl-
IL Bir, bir "'ak 1J ttYel, :rani ş. -
kim ilk hatlaıımda PRleclltt J'elll 
S..Velı.U tanfmdaa Yale>ndalı:İ old 
Tenaal'e davet edihl•Jıni. UIDI& ae
iolciimluınm h- .ıduPıno DahilQ'e 
Vdı.iliaclen ifllnUtlim. 

- Bir parp. 80i111t ala'mhiı Yat". 

~- Elltmmi:reUI bir ..,, •eiil 
Banda han Dha miili7la elıl.,P lobı 
olnlı:tortan ta..sb'e etli, c-eldL u .. ya -
lalda falaa üiL Alı e......ı ı.-e • • 

--~ Te _-., IMıbnlı; Bl.-e e1mJıJ11: 

- Ştmd1 aaedc7ae Olkar. 

llakllu.len bir iti datllı:a sonra, holde 
ivrmılaı', Ataliirlc'iiJı uanııöre bindlftu,t 

Te ds~e çır..11.Ud.Jıilni cönnilıtJ~rdi. 
Mumafi7alcmbrmın,hemea. dalma 

•ndioile bera- lnllıuıeııJann Yn•lc -
r!Me elemli bir donulı:lulr. ı., ~ 

tim. Pvaa l\tiişta.k mertıum,, reoirj bir 

kpape<ie, Zdıwi:J& ile Di!oeyin C'ahl

dia &ra.slnda tam. üt ÇeJnk saa.t otur
..,.. da ~ le& ulime ıı07li7ememif
IL 

Dikkat etnaı.tlm: 

Büyük """'-" sol tarafındaki kii~tik 
0 T11n oda.smda Yunus Nadi ile ~ oy .. 
llU'&D Şükrü Kaya mütemadl::J'ea ka.J"
l>elmı.ti. ~ Yanu Nadi ba - b
zanarak kadar beaik bUlrdl. Dt> de 

Şükrü Kaya bu oyunım • deJ"'et'f' M"'Cl!l~
si... Dahiliye Vt.,JtilinJn C"aseiııeırifforbı 
kendini iz'ar edf'Ceit nalltırind~n rr- -
ölnmeiı lçiD ellerini kiiıda ıunlüiü her 
JıaJfnde belli otayon:Ju. 

Bir müdclH sonra bf'n Mısıra rhmit
Um. Onda Z3Dlanm Rqvf"klU Muham
med t&bmad Pqa bn.fınd&n kAbnl e-

dildlfim s:unan~ ınuhavtre- blrdtııbinı 

hJıc •ımnıı""iun bir istikamet ~ı,·f'rmft-

IL (Arkası var) 
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Yunanistanın 

Mukavemetini, 
Yugoslavya nın 
cesaretini art
tırmak lazımdır 

Bunun ıçın de, kuvvetli 
bir lngiliz ordrı.u haz;ır
lamak ııe ona Yunani•· 
tanda münasip bir nok· 
taya dökmek lcizımdır; 
böyle bir kuvvet, /!al kan
lar cephesinde mühim 
bir muvazene umuru o
lacaktır. 

Yasan: ABiDiN DAVER 

Y uıuınistanm mukaveıne-

- ti devam e.t.iyor; fakat, 

Yunan 
Ordusu 
ilerliyor -Harp malzemesi 

iğtinamı dün d·e 
devam etti 

• 
Yuoaniatanda İngiliz 
kıtaahda İtalyanlara 
karşı har bediyor 

Atina, 9 (A.A.) - 13 numaralı 1 
resmi teblii!: 

Cephede az şiddetle topçu mu
harebesi ol.ınUŞtttr. 

Dün ve bugün cephenin muh
telif noktalarında cereyan eden 
mevzii .lııaı'E!'kat esnasında kıt'ala
nrnız diirdii llUbay olm$ üzere 
150 kaWır esir almış, beş havan to
J)O ile yedi mitralyöz ve di~ l:ıazı 
malzeme iitinam etmislerdir. 
Düşmanın hava faaliyeti }iışey 

o'.limu.<dıır. İtalyan tayyareleri bir 
köyü bom'bardnnan etmişlerdir. 
Tayyare diifi bataryalarımız bir 
düşman tayyaresi dijşürmfu;lerdir. 

İTALYAN TEBLİGİNE GÖRE 
YUNANİSTAN QJPHESİ 

İtalyaalar, bu mukave
-meti kı:mıak için, Al'Davutluia bü
yük kuvvetler ve azim miktarda 
malzeme y.ığacaklarclır, 150 kilo
metrelik binnisbe dar bir saha olan 
Yuıuı.n - Arna'JUtluk hududunda 
Yunan cephesini yaramadıkları 
takdirde, belki de İtalya - Yugos
Javya hududunda tah<ıit ve geçen
lerde Sinyor Musoliııi tarafından 
teftiş edilmiş olan Po erdusunu 
YugosJ,a,. topraklarından geçirmek 
istiyuelderdir. Bunun için de ya 
tazyik ve tehdit suretile Yugoslav
yayı razı edecekler, yahut da Yu- Roma, 9 (A.A.) - 136 numaralı 
goslavya boyun efmediği takdirde, tebli(jtle bildirildiğine göre Epir· 
zorla geçıneğe kalkışacaklardır. deki İtl\l:Yan kıt'aları Kalamasın 
Milıl'fll'iıı hesabına Yugoslavyamn ötesinde köprü baslarını takviye 
mutavaat etmesi, İngiltere ile Yu· etmektedirler. 
nanistan hesabına da mukavemet Londra, 9 (A.A) - Arnavutluk
göstermesi uygun düşer. Şu halde, Yunan cıwhesinde İtalyan ve Yu
Italya ile Almanya Yugoslavyayı nan kıtaatı karşı karşıya hulunu
kendileriıle yol vermesi için tazyik yorlar. Şnnalde Yunanlılar, Ar
ettikleri takdirde, Belgradın bu navutluk toprağında harbediyor
tazyika dayanabilmesi için, bazı !ar. Fakat Görice şehri İtalyanların 
kuvvetli mesnetleri bulunması ıa- elindedir. Daha cenupta Yunanlı
zım gelir. Bu mesnetlerden birinci- !ar, biraz daha ilerlemislerdir. Pin
ıi, memleketin istiklalini müdafa- dus mıntakasında bir İngiliz müf
aya azmetmiş görünen ve geçen rezesi Yunanlılarla beraber harbe
Büyük Harpte kahramanlığının de- divor. Fa~at ku::veti ne 1ı:adar ol
recesini göstermiş olan Yugoslav du~ malum degildır. 
ordusudur. Fakat, Yugoslavya, a- ,cuM.A GÜNÜ YU:-JANİSTANA HAVA 
ıpğı yukarı mihver ve peykleri ta- ı AKINI YAPILMADI 

Atlna, 9 (A.A,) - Emniyet nezareti, 
Cuma günü gündüz m emleket dahi -
linde hiç bir düşma n hava akını kay -
dedilmed iğini bildirmektedir. 

Atina, 9 (A.A.) - İtaJy,.n tayya
releri dün K.orfuy u bombalamış
lard ır. Bir İtalyan tavyaresi dW,ü
rülnıüştür. 

rafından ihata edilmiş bir vaziyet-
1e oldııiu için, ergeç memleketin 
(iğnenınesile neticelenecek olan 
bir mücadeleye girişmek için, ken
disine yardımcılar ve müttefikler 
arıyacaktır, Bu müttefikler, Yuna
nistanla İngilteredir. Yugoslavya, 
bir tazvika veya taarruza llğradığı 
zaman, mukavemet edebilmek için, 
müttefiklerinden sür'atle yardım (Yanan · İtalyan harbine ait dlier 
ıı:öreceğine emin olmalıdır. Yugos- haberler 3 rüncii sayfanuzda<lır,) 
lavyaya bu emniyeti vermek içinse, -- --- ~ 

İngilizlerin Yunanistana yaptıkları cağına daha iyi inandıracaktır. 
yardımı mümkün oldı•'"tı kadar,' İngiliz ordusunun henüz teşek
~atta imkanın fevkine d.e çı~a- l kiil halinde bulunduğu, esas cep
ga. çalışarak ~ttırmala~t ıcap euer. \heleri teşkil eden anavatan ile Mı-

ltalya, henuz Yunanıstana taar- sırın büyük ku\'veUere muhtaç ol
ruz etmeden evvel, yazdığımız bir ı duğu bir sırada Balkanlarda yeni 
yazıda, İngilterenin Mısır ve Filis- \bir ordu tahşit ~imek kolay değil
tinde kuvvetli bir ordu tahşidine dir. Bunu biliyoruz ve bildiğimiz 
çalışması lazım geldiğini ve !ıu or- içindir ki geçenlerde, bu sütunlar
dunun eski We?'gand o~dusu gi~i, da, ·İngilterenin Yunanistana Yar
ber t~ra~a yetışe.cek hır .,s.;vk~l- dımı• başlığı altında yazdığımız ve 
ceyş ihlıyatı teşkıl edecegını soy- Londra askeri mahiillerince isabe
lemiştik. Bu mütalea), ileri sürer
ken böyle mühim bir kuvvetin 
ya !ruz varlığile Mısırı ve Süveyşi 
müdafaa edebileceği gibi Akdeni
ıtin şarkında yeni ihtilatlara mey
dan vermiyeceğini de kavdetmiş
tik. 
Mısırdaki İngiliz kuvvetlerinin 

tedricen artması ve böyle her tara
fa yetişebilecek bir scvkülceyş ih
tiyatı halini alması ihtimalinin be
lirmesi üzerinedir ki İtalya, alela
cele Yunanistana el atmak sevda
sına kapılmıştır. Şimdi, Yunanis
tanın mukavemeti karşısında naçar 
kalan İtalyanın, Almanyaya da Yu
goslavya yolınıu açtırmağa kalkış
ması ihtimali hasıl oluyor. Gerçi, 
Yugoslavyadan ham madde ve er· 
zak bakımından istifade eden Al
manya, bu memleketin harap ol
masını isten1iyecektir; fakat onu 
si vaset ve tehdit yolile, Romanya 
gibi, mihvere ve hassaten kendisi
ne muti bir peyk haline getirmeğe 
çalışacağı da muhakkaktır. 

İşte, bu ihtimali önlemek için, 
vaktile Mısırda teşkil ve tahşidini 
lüzumlu ve faydalı bulduğumuz 
orduyu, şimdi arlık Yunanistanda 
toplamak Iazımdır. Büyük Harp
te, müttefiklerin Selanikte küçük
ten topladıkları ve sonra Makedon
yaya doğm sürdükleri Şark Ordu
su gibi bir ordunun, Yunanistanın 
en münasip bir yerinde, meseli y_i
ne Selanikte tahşidi, hem Yuna
nistanın mukavemetini, hem de 
Yugoslavyanın maneviyatını tak
viye edecektir; ayni zamanda, Bul
gar<standa mihvere mütemayil bu
lunanları, \Ulu durmak bayırlı &la-

ti tasdik edilen yazımızda, İngilte
rcnin, bugün, Yunanistana kara 
kuvvetleri göndermesi ihtimalinin 
rıayıf olduğunu kaydetmiştik, O 
yazımız vaziyetin realitesinden il
ham alıyordu; bugün ise o realiteyi 
unutmamakla beraber, gittik\e 
kendini gösteren bir lüzum ve ih
tiyaçtan bahsediyoruz. Yalnız, bu 
meselede ehemmiyetli bir nokta 
vardır ki o dn, Yunanistana gele
cek kuvvetlerin lıayli büyük olma
sı lüzumudur. Çünkii yarım bir 
tedbir alınırsa, Almanların müda
halesine sebebiyet verebilir ve bu
nu davet ettiği halde onları dur
duramaz. Su halde, evvela, bu 
kuvvetleri hazırlamak ve sonra 
toplu olarak terazinin kefesine at
mak icap eder, 

Balkanlar cephesi miihim. bir 
cephedir. Büyük Har~ le, ltiliıf 
Devletleri manzumesinin ilk zaie
ri Makedoııyada başlamıştı. 1918 
eylı'.'ılündc Bulgar cephesi yarılarak 
Avusturya - Macaristanın ve Al
ınanyanın cenuptan doğru ihata 
ve tazyiki mümkün olmuştu. Şim
diki askeri ve siyasi \•aziyet, o za
mankinin ayni olmamakla beraber, 
Balkanlar cephesi bütün ehemmi
yetini muhafaza etmektedir. İngil
terenin, Balkanlarda, her an mü
dahaleye hazır bir kuvvet teşkil 
etmesi, burada, henüz harbe gir
memiş olan devletlerin, mihvere 
kolayca boylln eğmemelerini temin 
edecektir. Bu, gözönündcn uzak tu
tulmamak 15zım gelen eheın,miyet
li bir hedeftir. 

Abidin Da.J.r-

• 

• 
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AS KERT 
VAZIYET 

Muharebe vaziyeti 
Yunanlıların lehinde 

Dtiıı Ymııuı - İtal;ru eeıııı.~ 
olnden •elen haberlere cön 
Yıı:nanlJlar İtal;ranlarm -l<ıad
~· ı hiicıımlıonıta raOmen. Pl'es
pa. ,-ölü ne Devol nehri an.sm· 
dakl meTI"iJerini muhafaza ve 
haıti biraz dah& llerlemişlerGir. 

Epir sahil eePhesindekl İ:lal

:f&n ta.zyiki devam etmektedir. 
Fakıot, İlalyanlar (Kalama) neh
rinin iileslnde hiçbir muva!Cak!-
7et kazanamamışlardır. Bu sıep

ıbede Yunan müdafaasPlDl şld • 
detli bir mukavemet cöstenlii'i 
İlal:ran lebl!flnden anlaııılmak
tadır. 

Bu ta.rafta.ki Yun1.n - Anıa.- 1 
vUtluk hududuııda strateJI b., 
kınımdan mühim bütün mevki -
ler, dağlar ve reçltler Arnavut~ 
luk arazisi içlndedJr. 1923 sene
sirukkl hudut labdit kom;,,.oou 
tİ.taly an nüluzu a.ltmda cal.ı'PDış. 
askerllkçe ehemmiyetli noktala.· 
rı Yunanhlann elinden alarak, 
Arnavutluk aratlslnc it.hal ebni
;re bıısıısi bir elıeınmlyel atret,.. 
mlşti. Ama,•utlnk ara.zislnde ka- j 
lan Nemerce dağ' hattını Bilhas
sa. 1887 rii.kımh Tumba. cephesi 

. Yonanlılan.n elinde olsa.yd.I İ-
l talyantann bugfr kü muvaff~ki- 1 

yetsiıllğl bir hezimet balini alır· 

dı, 

Anla.şılan, İtalya ka.rargi.hmm 
'tluradakl hedefi, bir tarıırt.an 1 

Kalama nelırinJn ötesinde (Pa· · 
ramlt.hya. = Aydona.t) kasa.ba.smı 
tışgal etmek ve bura.dan Ya.nya
ya. Kiden şose yolunu ele Kefir· 
mekdr. Diğer taraftan da. Ergeri 
Yaoya 90Se yolu üzerinde ilerli· 

1

. yerek, Yanyaya karşı hem Şi

malden Cenuba, hem de Garpten 1 

Şarka doğru ild oklu bir taarrnz· 
la harekete S"e-çmektir. Bu ma
nevranın icrası zamana mütevak
kıftır; muvaffakiyetl ise. müda~ 

faa. cephesinin alacai'ı azimli ka
ra.rla.rm hiisJıü tat.btkine, 500 -
790 metre irtifalı bir 90k dağ 

1 

geçitlerinde alınacak müdafaa 
iedbirlerinln kuvvet ve Jsa.betJ. 
ne bağlıdır. N, D. 

Yeni Fransız sefiri 
İstanbul, 9 (A.A.) - Yeni Frans.ı< 

sefiri Jules Henry, evvelki gün Sof
ya - Burgaz tarikile şehrjmize gelmis -
tir. 

Molotov 
Berlin'e 
Gidiyor 

Sovyet Hariciye Komi
seri Almanya tarafından 

davsı edildi 
Berlin, 9 (A.A.) - (D.N.B.). 

HiTLER 
NUTUK 
SÖYLEDi 

j ÇÖRÇiL 
Don nutuk 
Söyledi -"Kayıtsız şartsız 

Muvaffakıyeti-
• me ınanıyorum,, 

• 
Almanya harbe 
devam edecek 
Münib: 9 a.a. (DN.B.) - Dün ak -

şaın, nasyonal sosyalist partis i uğrunda 
canlarını feda edenlerin hatırasını an -
ma yıldönümünde, Partinin eski azası ADOLF HİTLER 

mıttad veçl>lle Löwenbrau Kıeller'de kili bana ı~r ve Flllırer daha ne 
toplanmış 'Oe bu büyük ioplanuda, kadar bekliyecekslnlz, İngilizler kendi
Flilrrer bir nutuk ııöylemiı;tir, likl.erinden bom.banhm&nları kesmezler, 

Führer, eski Almanyanın variyetini, diyorlardı. 
9U harbini, o vakltki mağlübiyetin üç aydan fwa bekledim ve ıillıaJ'et 
sebeplerini llzun ıwı~a tahlil ettikten bir gün emri verdim. 
sonra ilttıdar mevkilne geldi#! vakit Şimdi çarpcşmaya başllJ'orum ..., bü
siWllan terke hazır ldiğlni, fakat İn - tün mücadelelerime başladığım ayni 
gllterenin bunu kabul etmediğini söyle- kat'1J<ararla, yanl sonuna kadar müca
miş; İngiltere, İtalya ve Japonya ile dele karariyle başlıyorum. Onlar, bunu 
dostluk münasebetleri tesis etmek is - ist:ediler. Şimdi alsınlar. Hava harbi ile 
tediğini de il.Ave ederek bu hususta Almanya ytıharip etmek istediler, ıim
şöyle demiştir: d.isize kimin tahrip edileceğini göstere

-"Bütün taahhüt-
lerimizi • 

yerıne 

getireceğiz., ____ , __ _ 
"İngiliz zaferi esir 
milletlerin istiklali

ni iade edecek,, 
Lcıııdra, 9 (A.A.> Çörçil bugün 

Londrada bir nutuk söylemiştir: 
Başv<:)<il bu nutkunda ezcümle 

demiştir ki: 

Bu teşebbüs, İtalya ile, faşizmi tesis ceğim. Acıdığım İngiliz milleti, btmdan 
Alınan hükfunetinin daveti ü:ıerine ve eden adamın d3.hiyane faaliyeti saye - dolayı katli Cburcbill'e teşekkür ede ... 

Von Ribbentropun geçen seneki Mos - sinde muvaffak oldu. Bu teşebbüs ve bilir. 

•Maruz kaldığımız bütün darbe
lere rağmen, sırtımızdafil. bütün 
yüklerin altında ve bir çok kanlı 
tehditler ortasında, ne Avpıpaııın 
zapt veya esir edilmi.ş, oo de dai
ma bizimle birlikte hareket eden 
memleketlere karşı veeil:ıe ve ta
ahhütlerimizden en ioüçü.k bir kıs
mını dahi terketmedik. Bu dünya 
mücadelesinde yalnız bırakıldığı
mız dakikada00eri, kendilerile bir
likte veya kendileri için kılıca sa
rıldığımız bütün memleketlerin 
bütün davalarını teyit veya daha 
sarih bir surette tesbit eyledik: 

kovaya yaptığı ziyaretlerine mukabele g:ayreUer, Japonya bahsinde de muvaf~ Bitler, Almanyanın nihai zafere u
olmak üzere, Sovyetler hariciye komi - fakiyetle tetevvüç etti. Fakat İngiltere dar harbe devam edeceğini söyllyerek 
seri Molotov, iki memleket arasında bahsinde maalesef muvaffak olmad, · nutkunu şu cümle ile bitirmiştir: 
mevcut dosUuk münasebetleri çerçeve- Bunda kabahat bizim değildir.> ı Onlar, Almanyayı tahrip edecekleıi
si dairesinde şahsen, yeniden temas su- «Ü zaman anla.dun ~ İngil~e z.aı:nan ni sanıyorlar. Fakat aldanıyorlar. Bu 

!tazanmaktan başka bır şey 1stemıyor miicadeleden, mu:ıaf!er ve şanlı bir Al

Avusturya, Çekoslovakya, Polonya, 
Norvec, Hollanda, Belçika, bun
ların hepsinden büyük olan Fran
sa ve hepsinden yeni olan Yuna· 
nistan. 

Bütün memleketler için çalışaca
ğız ve har.bedeeeğ'iz ve iıizlın zafe
rimiz hepsinin kurtuluşunu temin 
edecektir. 

retile devamlı görüş teatisine devam et

mek ve bu tealiyi derinleştirmek için 

pek yakında Berline hareket edecektir. 

Amerikanın Yardımı 

ve İngilterede her ne bahasına olurs::ı manya çıkacaktır. 
olsun barbetmek kararl~tırıJmıştır. İıı;;- ___ ,,,_ ___ _ 

'e 0 dak ;ka, bende bir tek arzu belirdi: HAVA HAR 8 j 
'\1adernki İngiltere bize harp ilIDıına 
<arar vermiştir, bunu ben hayc:ttta i -

<en yapsın. Çünkü biliyordum ki bu Münih, T ori
n ilcadele. Alman miUetinin tariht~ ı 

12000 timdiye kadar yaptığı mücadelelerin en M •ı A 

· 1etıhi olacak!U'. Ve ben, Alınan mil-1 na ve l ano kalbinden, bütün yüreklerimiz Ve 
- ,ı;nin yalnız onlarca hattfı yüzlerce se-) endiselerimiz arasında mücadele-

lngiltere 
Tayyare 
Sipariş ediyor 

Şimdi topraklarını son İtalyan 
tecavüzüne karşı müdafaa etmek· 
te olan küçük kahraman Yunanis
tan iı;in sempatimiz ve hayranlığı
mız .derindir. Tarihi Londranın 

daha cdenberi -nalik olmadığı en çetin adam Bomba/an d 1 sine yardmı için elimizden geleni 
leğil faka t aynı zamanda en büyük o- yaptıj'(ırruz Yunan milletine şu sa-

---·---
Amerikanın bitaraf

tadili lık kanununu 

oriteye sahip bulunan adamıyım. Ev- • nıimi vaidi gönderiyoruz: 
•ela, kayıtsız ve şartsız, muva.lfakiye· Alman akınları azaldı A~ak mütecavizi bugünden i-
inıe inanıyorum. Kat'iyetıe eminim k1, ti-Oaren cinaYet ve ihanetleri ada-

; aktile memleketimin dahilinde yaptı- ı 1;<ı~dra, 9. _(,A.A) - Hava neza: Jetin pençesinde aleme ibret ola
"ım mücadele gibi, bu mücadele de retının teibligı; Dun geee kuvveth cak şekilde ve lilyık oldukları ~cç· 
ıenden başkasının ellerinde bitmiye - bir İngiliz .bombardıman filosu hile cezalanacağı güne kadar dai· 
· ektiı'. Kat'iyctle eminim ki mukadde- j Münih şehrinde yolcu ve ınarşa.n- ba artan bir kuvvetle vurmaktan 
·at, yolumdan bütün engelleri bertaraf 1 dız garlarını bomıbardnnan .et:ıniır [asla hali kalmıvacağız. (Şiddet!ı 

b h } •derek beni buraya, Alman milletinin 1 tir . . alkışlar) Bu cinayetler ve ihanet-
meVZUU a. SO uyor >u mücadelesini idare için getirdi. Bun- Diğer bir filo da Jtalyan hedef- !er dalına Musolininin boynunda 
Vaşington. 9 (A.A.) _ Haro si- lan başka, ben umumi horbi siperlerde !erini ve bu arada Torinoda bir asılı durmakta ve İtalyan jsmini Je

pardcrini tanzim komitesi, İnıı:i
Jizlerin Aınerikava 12 bin tayya-
r~lik muazzam bir sipariş verme
şine müsaade edeeektir. Bu tay 
yareler halen .nıevcut veya inkisal 
etmekte bulunan fabrikalarda i
mal edilecektir. 

AMIDRİıKADA !KONGREYE 
VERİLEN BİR LAYİHA 

•apmış olanlardan ve ümidlerinde "· - fabrika ile Milanodaki Pirelli man- kelemekledir .• 
iaWmış bulunanlardanım. Bu sebep - yetu fabrikasını bom.bardıman et- Çörçil nutkunu şöyle bitirmiştir: 
en dolay1d1r ki bu mücadelenin geçen .miştir. Keza bombardıman tayya- \ Bütün kuvvetlerimizle milletlerin 
:e:ferkinin aynı neticeye vannaması i - relerimiz Alrnanyada ve Alman iş- rulrne karşı hürriyetleri, milletlerin is
•in her şeyi yapmağa azmetmiş bulu - gali altındaki topraklarda b.ir çok tiklal jçinde terakkileri, insanlar ara -
'luyorum.> hedefleri ve bu arada Gelsenkir- sında yalnız refah ve barışın iade ede

Führer1 müteakiben, bundan bir se- chen ve Fran kfurttaki benzin tas- ceğ· büyük kardeşliğin tesisi için mü -
~4 evvelki vaziyeti anlatmış ve geçen fiye fabrikalarım, Nurenberg v.e ı 

' d f b 'k cadele ettiğimiz aşikfırdır. - Alkışlar .. >eneki vaı;iyeU bu seneki vaziyetle mu- Amsterdam a a rı a ve diğer te-
kayese etmişfü'. sisatları, Hamın, Söst, Osnabruck, 

vaziyet, demiştir. tamamHe deği:; - ~i.sıbeEtde m~andi.z ·gar]arını ve 
miş ve hasımlatm-düşiindülderinden ıa- dıger h~eflerı barnl:ıardıman et
·'llamile baska olmuştur. Bir sene evvel ı mışle~~ır. 
Polonya ortadan kaldırılmıştı. Bugtin, İngilız tayyareleri l:ıun<lan baş
bi.r sene• sonra size yeni muvaffakiyet - ka May~nce ve Le Havre'a da taar
'er bildirecek' vaziyetteyim: ruz et.ınişler ve 18 düşman hava 

Führer şimdiye kadar yapılan mil - meytlanını lbombalaınıslardır. 

ANTONESKO 
ROMA DA 

• 
cadele neticesinde: Sahil müdafaa tayyarelerj 1«>-

1 _ İnsanca: Mubtemel kayıplar i - rient deniz üslerine taarruz ed~. ek 
den bir Hivilıavı kongreye tevdi ';in h~saplanmış büttin muazzam lhti - iyi netice!'." . aınıı,,Ja_rdır. ..Bütün 

Vru;;ington, 9 (A.A.) - İngilte
renin Birlesi'k Amerikadan kredi 
ile sütlü gıda matldeleri ala.bilme
sini temin nıaY.sadile Senato aza
sından Kini! J ohnson ve bitaraf· 
!ık kanunlarının tadilini talebe-

Rumen Başvekili Muso• 
lini ve Ciano ile görüştü 

evlemistir. yat kuvvetlerinin sağlam kaldığını; tayyarelerımız üslerıne döıım~ 

-----------------------------· 2 - Mütıimmatça: Şimdiye kadat lerdır. harcananların nihayet bir aylık istih - İneiltereye Yapılan Akın 

Raına, 9 (A.A.> - D. N. B. 
Emin bir •kaynaktan öf(renildi· 

kine ııöre, Romanya Başvekili Ge· 
neral Antocesko hariciye nazırı 
ile birlikte Roınaya eelmistir. 

c B"D:g_Ün ikdam' da -. 
BOYOK EDİP MAHMUT YESARİNİN 
EN KUVVETLi EDEBİ ROMANI 

co YIL iZi 
Çoban Yıldızı büyük Türk romancısının üzerinde bilhas

sa sar/ettiği •on gayret ve tadillerle «şaheser» romanı ol-
mrqtur. (ikinci •ayfamızda okuyunuz) 

Güzide muharrir ve edip arkadaşımız Niuımettin Nazif, Atatürlı:'ün 
Hatay dönüşü Bursada ~eref verdikleri •son balo• da hazır bulun· 
muş, intıba ve hatıralarını bütün te!emıatı ile tesbit etmiş ve fakat, 
bugüne kadar bu intıba ve batıra ları neşretmemiştir, 

alin biı· kısmına tekabül ettiğini söy - Hava ve emniyet nezaretleri teb-
liği: Blll(iin düşmanın İngiltere ü
zerindeki faaliyeti mahdut ol
m u.ş, münferit tanareler tarafın.. 

liyerek demiştir ki: 
Size şunu temin edebilirim ki Alman 

istihsal kabiliyeti, dünyada en büyük 
istihsal kabiliyetidir ve biz, bu istihsal 
faaliyetini ve bu mE'vkii muhafaza e • 
deceğ;z, Çünkü, bugün bütün Avrnpa
nın hemen bütün kuvvetlerini seferber 
edecek vaziyetteyiz ve bunu endüstriyel 
Jnikyaslarda yapmakta olduğum mü -
şahade edilmiştir . Binaenaleyh, maddl 
esliha muazzamdır. 

Binnetice huıasa olarak diyebilirim 
ki evvelce h iç bir zaman olmadlğı ka
dar istikbal için hazırlanmış bulunuy..r 
nız. MaddJ bakımdan hazırız. İnsan ba
kımından da baz.ını. 

Führer bundan &Ollra Çurçillin Almtm 
denizaltılannın evvelceklnden dal>'> 
fazla gibi gözüktüğünü itirafa beşla • 
maltla bir kere doğruyu söylediğine f

ııaret ederek IJÖ'.U hava harbine lnlikal 
ettirmiş ve Çurçilln birdenbire geceleri 
Alman halkına höcum tlkriode bubm
ıluğtlııu si5ylemif ve demiştir ki: 

Garpte harp bittiği zaman, İnıil~ 
ye bir kere daha elimi uzattım. Blı' ke
re daba, bana işitilmedik tal'2da kiitüt 
ettiler. Halifaks da bir deU gibi luıre

ket etti, Boınbarı:lmanlan fazlalaştırcb
la.r. Ben daiına beldlyordum. Bu, benim 
it;in çok ıllç oluyordu. Ç1lnkü 1oic çel< 

Romanya Baş\~ili. MUS'lolini 
ve C±vano ile ,görüsecektir, 

dan "" miktarda uı;;uş yap1Jmışt:ır. ---

•w: ·~:,~--
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