
Ata tOrk, 
rahat uyu! 
Btlki de bugün hayatta 
~lduğundan daha ziya
'd:varsın. Yaşarken bir 
1 ın. Şimdi hepimizsin 
Otliır... -
~. 

6
!Jnün ikinci yıldönümün-

~ ır dela daha ahdediyo· 
1 Sere/ ve hürriyet aan

C:Clfıru düıürmiyeceğiz;/ 

Yazan: Fa.ih Rtfkt Atay 
4. tatürkol 

~ij derlerdi ki: «Atattirk öldü
ıı~titrnan, bütün caerinin parça 
~l)"e ~~kıldığını göreceksiniz. Tür
">Jıı. . ıdsiz bir zor ve nifak devri 
~)"~~ırecekt.lr. Atatürk. boo ve ni
~\1 t çölde bir yeşil ımıakla ve 
~ular aerabı gibi sönecektir.D 

liııı ~ at uyu Mustafa Kemal, caee 
Ili'-"~-~~ halkı anlanuyanlann ııe
~'Jc.4 1~•n_o inanmamakla ne kadar 
~ 

8 
hrı~aın. Bu ölüm KÜnilnde yal

<ö~ "~a. bir daha I{Örmiyeceğimiz 
~lıı ar,b: bir daha işitmiyeceğimiz 
~'lt, tl, ır daha öpemiyece~imiz e
tıq_ •enin yalnız faniliğine aglıyo-

~~~ltı d . .~ . ava, §evk, kuvvet ve ıman 
oıır •dir. Yaıadığın ve öldüğün bu 
~1, ~&. bir değil, birkaç vatan ao-
ır ~ııbRlıyız. l~incı ölüm yılında 

11)>at a ııhdedıyoruz; teref ve hür
~ '-. ~nc~ğını diıtfinniyeceğiz. Bir 
"ht a Türk, istiklülin devamı de
S t 

~)\ b~yle ölernezdin. Ne yapa
bi~ .. abıatte herkes. Bmrün gibi 
'iıı :ı~, bakışın gibi sönmeğe. nefe
~~ 1 tülcenmeğe mahkum değil 
'lt ... Kendini bu halka ne T ann 
~ >'Cl' b ' ~k c.ıun er, ne de veli gibi ta-
lt l'ti kddiaııtnda idin. Türklerden 

0 ~ld r idi n, Bu milleti insanlığırıo 
\ot k;r nlı,tırdın, .sıodırdın, katı 
tıı,dd n ha.kikate, yalçın ve hiaalı 
~~~Ye açıkgözle, kirpik aynat
btt/n bakınağı bize o kadar iyi 

\ot b •n ki b"" "'k · b 1 ~ 0~ • uyu engın, una tıcJ 
't..nlt ~cu bir ıztırab duyduk. fa .. 
. oı~.ı:nadık. 
ı~ •t . un sade bu millet için de

rı Y e:.ıT~~n de a~ır bir imtihandı. 
~~ t~ u~k çağını açan inkıliıbla
'11 \>el'a tneli. k~>r·ku ve~a. itaat, sev
'-\ ıtıU bkadırvınaslık aıbı menfi ve
ı ~.~tt iu;t, oynnk ve değitken biı 
ıl'tıı, • z:6.fları mı idi, yoksa an-
~~~"' tnana · • · t b vet! • n, ıstıyen §UUr ve ıman 
~' e ~rı tni idi? Kendine bir ki-
111ldırı) milletine bir tarih mi ha-

Onaaid 
bir hat1ra 
Zaman bizi senden 

uzaklaştıracak yerde 
her yıl sana biraz daha 

yaklaşıyoruz 

Eğer mateminle delirmiyorıalı 
ba, hurduğun eserde, onu tev· 
di ettiğjn ellerde en büyük 

teseliiyi bulduğumu:ulandır 

Yazan: E. Ekrem Talu 
ıki yıl oldu, Atam. çelik bakııılı 

gözlerin dünyaya yumuldu. Ve 
bu sabah, gene gönüllerimizin için
de taptaze mateminle uyandık. 

Evet: Taptaze mateminle dıyo -
rum .. çünkü sen bu mucizeyi de gös
terdin: Zaman bizi senden uzaklaş
tıracak yerde, her yıl sana biraz 
daha yaklaıııyoruzl 

Etrafımızda, içimizde her şey se
sin. Düşüncelerimizi, emellerimizi, 
amclimizi senin Azizlerden azi7. ha
tırana, Senin ebediyetine bağladJk. 
Her nefca alışımızda ağzımızdan 
ciğerlerimize girip bize taze hayat 
veren havada bile Sen varsın 1 

Hafızamda ne kadar hatıra var · 
sa, aralarına mutlaka Sen karı~ • 
yoraun. Kendi bahtiyarlığıma inanı· 
şım Seni gördüğüm, Seni tanıdığım, 
Senin muhitinde ya§amak nimetine 
eri~miş olduğumdandır. 

Işte bu sabah hafızamı bir daha 
yokluyorum. Gönlümde kökleşen 
matemi avutmak, mUmkünse bir 
pnrçacık teselli bulabilmek ıçın 
........Seni canlandırmak iktıdanna ey
vah ki malik bulunmadığımdan
gene Sana aid, hiç olmazsa, bir kü
çücük hatırayı cnnlnndırmağa çalı -
ııncağım .. 

On sene kadar oluyor.. hususi 
trenle Ankaradan İstanbula geiıyor
dun. Maiyetinde ben de vardım. Ka 
tar, akşam geç vakit Eskişehirde 
durdu. Bütün Vilayet erkanı başta 
tılrnak üzere, Büyük Kurtarıcısını 
yakından görmeğe te~ne kalabalık 
bir halk kütlesi istasyona dolmuş -
tu. 

Yüce gönlünün olanca sevgisini 
kendilerine tahsis ve vnkfeylediğin 
vatandaşianna iltifat etmek isted n 
TTenden indin. Her sınıftan, her '1. 

tan insan, derhal. Senin etrafınd . 
bir muhabbet, bir prestiş çemberi 
çevirdi. 

Çoluk, çocuk, ihtiyar, 
hepsi de Senin, vatana taze can 
nefheden ılık nefesini kendi üzeric
ıinde duyacak kadar Sana aokut -

ı S~ıtıd· b i' ..,. 1 
u auali somınk bile hatı-

~~ e llıilletine kar1ı büyük say-
·~we~cı••••-•••••••••••ır:iı~iliıiiA muşlardı. ,. Konuşuyordun .. 

~ ~i t§ldl eder. 

Y~l;il1 · 1'1e göklerde, ·. ile; yerde, · ne tarihteki yapfakt8; 
. • ~2~~.. . ; , . .. - • . . . . .. ~ . . . . . t?J c·. ; . . : • ~ . •. 

Sözlerin, her biri başlı başına bir 
hikmet olarak, dudaklarından, din
leyenlerin doğrudan doğruya kalb
lerine dökülüyordu. 

O aralık, genç, adeta çocuk de
nilecek yaııta bir sübay, bir asteğ
men kalabalığı dineklerile usul u-

~~~ ltıı abre bırakanlar. göz yaf
ltGb't .... rutınağa vakit bulmaksızın, 
~ı~ hiçbılılz:ınet vazifelerine döndü
& ~ndt.nr fey ne d~zeninden, ne 
d~lt • ;_ ne ahengınden kaybetti. 
~ ~. 1-{ fıtadaııının etrafına 
~ltı tr ta d d h . lll~ldildlilir.l~ll ~ 'nd man an a a bır, her 

'1 lt"ttııln daha uyanık ve titiz, mil-
-tıııltlllll.lıılıılııilill!ul yararak. tl yanına kadar geldi. 
• Geldi, fakat ancak Senin arkana 

K~lhimi7 lahd old~ ~8.~~' birakmadik taŞla, nnraktA_ 
01'\1~. UJ hamlesine devam edi-j 

ı l'ehı·ı_ 
'l'' hteli ~-~rlt tie ~ü~ler geldi, çattı. A-

)'0 tr " 1" ölürse ne18t' olacağına 
~ rl,r lt~~en k&hinler .tmdi de di-

MI.IIAI Şefl·n beyannamesi· li:::~·~~~a~kr{~~~:~y:~:;:i;~:~ akialerini ruhunda duyduğu sesini i· 
şitemiyordu. 

Genç yiğit bu mahrurniyete kat-
lanamadı. Sokuldu.. sokuldu .• Sana 
iyice yanattı. ve Sana olan atkı say~ 
gısına galebe ederek, Rtlzel ve ter
temiz batmı Senin, tarihi taşıyan o
muzuna yaslayıverdi. 

_,,(dı.ıı B ccE.ğer AtatUrk sağ ol- Büyük Türk 1\lllletıııe, A.a.ka.ra: !1.11.938 kilatı Esa&yemizdt vt buaün himıe' bllfllldt., irtan muhltindt vt genı.t 
1\11~•. b~ .kem }uhlar ikinci <:;lüm Eütün ömrünün hizmetine vat.fettili sevgili mUletlnln ihtiram kolları halk içinde bulunan bütün vatand&.flarm vicdanlarında yerle~mif olan 
bıı , •e ~tın og7ımızdan duysun- üstünde uıu Atatürkün tA.ni vücudU iStirahat yerine tevdi edil..nti§tir. Ha- Ilik, milllyetç~ halt.ı;ı. i.nk:ılAbcı, devletoJ Cümhuriyet, bize bütün evsafi
b, ltıe~, 'b~ı. ~u tniiiP-tln dUtmanlan ltikatte yatt~ı yer, Türk. ırJlletinin onun için qll: n iftlht.rla dolu olan le At.atürt.ün en kıJmet.U emanetidir. 
\o-.~:tta ~~ ~~riz. Belki de bugün kahraman ye vetalı gö~Qdür. r·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••···, Utulündeııberi azil adı ve hatırası, bütün ha.._ 
ıı·1 1n: .... Uısundan daha ziyade ~·- d d u1 !lti ""la Ic Atatürk, tarihte utradığıınız en zalim ve haksız it. &üülZl.D en can an uyg a.rae aarılm14tır. Mem 

t..tq;rı. r en bir idin, oimdi he- ham gününde meydana atılml.§, Türk. milleti~in ma Bu··tun yurd leketımiZin her ~esinde Vt bütün millttçe ken. 
1\t · tıltadd b su.m ve haklı oldu~nu iddia ve DAn et.miıtir. lik önce d..illne giMterdii'inıU samımı batlılık, devlet ve 
\o'-ı ~i. 0 e, .ildiğin tek eey, istik- ehemmiyeti kavranmamıt olan gür sul, a.sla yıpran. o öl milletlmu için kudret ve vefanın beli& misalı. 
'"ıılt~ "e kthlıhye girdiği zaman, mıynn blr kuvveUe nihayet bütün cihnnı:n ~uuruna nun mez dir. Türk milletinin aziz Atatürke iösterdıii sevgi 
'lıtıı 11•ı~Jığ u;et hesabiarını değil, nüfuz etmiştir. vt 88Yil, onun niçin Atatürk iibi bir evlld yetiştirebi 

.., ttl}ıi .... 1 
d" ahi d ütünrnekten bizi h t 11r bl "'ft '" ld"~ b"'tn- dün )' .,ll~;"'n ır. En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk a trastnl r .... yna .. o .... unu "Wl yaya gösermıştir. 

~tlı rıun b ömrünü, yalnız Türk maletinin haklarını, insanivete Atat\ırke tazim vazlfemizi lfa etti~lma bu ;ıuda, hal. 
lııı l'~i t aşındaki 1 9 Mayıa 

l}'ll asviri b U k h ezell hizmeUerlni ve tarihe hakketti~l meziyeUerlni ~ tazt•z ed•l yor k.ımıza, kalbirnden gelen tükran duygulanmı ifadt 
tı tC)~&.iıt: nı ug r. te ·rnr a- bat etmekle geçirml.ştir.Mllletimlzin bfiyüklüğüne, kud- etmeyi ödenmesi 11zıın bir borç saydım. 
'llt:~~~d~~~~lı'- riev_letinin müttcfikle- retine, faziletine, medeniyet istidadına ve mukeller ol. MilleUer arasında kardeşçe bl.r ınsanlık hayatı Ata. 
11ı "''~ ... na.rb k b O Ju~ ,n.saniyet vazifelerine sarsılmaz itl~adı vardır. Ebedi Set Atatürk.ün ölümüniln : tllrkün en kıymetli ideali idi. Eüti1n dünyada öıtl.mü. 
ı ~ orduau h ı ay etmiştir. s- ~Ne mutlu Türküm diyena., dediği zaman, kendi t-ngin lklncl yıldönümü mıinasebetile 1! nüıı gördü~ü ihtiramı, Ln.sanlı~~>ın e.tisi i"in ümid ver.cl 
llı). 1 ; ~rtl er tarafta :udelen- ., ,. 
tıı~ -tl}ııot -rı ağır bir mGtueke ruhunun, hiç aönmlyen aşkını en manalı bir _,urette bqiin memleketin her tarafında ! bir müjde olarak selll.mlarun. Bu sözlerim, yasılarile 
"t tır; h"!k; ın illet fakir vf yor- hüllı.sa etml§ta. ve bu arada şehrinılıdo ihtifa.l! ve topragımızda şövalye askerleri ve mümtaz p.hai. 
"' ~bitıd~. Gınct aciz, la.Y ... ·YJIS'L.ı;ı; Fella Zihnlyet ve idare ile geri bırakılmllJ Türk ce~ toplant~:ın yapılmakta. Bilyük 1 yetler,ıe yasımıza ~ırak eden bilyük milletler•. Tftrt 

'h•z.eı:ı ordunun elin d miyetinl, en kısa yoldan insanııgın en mutek6.mii. ve At&nm olmez hatırası taUJ olun- • m~.la'.l adına şükranlarıının lfadesidir. 
(~ıft!r ve .... ..-........ en •,emiz zihniyetlerile mQcehhez modern bir devlet (Deva!Dl 7 nci sayfada) J Devletimizin bAnlBi ve milltUmizin fedakAr sadık 

7 •.aei haline getirmek, onun başlıca kaygu.su olmuştur. Tet- \... ............................................ .,/ hldimı, (Deftmı 7 nci sa;fada) 

Bakıtlannı Sana tevcih etti; hay
ran hayran Seıu tema~ya koyuldu. 

Bu u)vi ii.übaliliğe uzaktan şahld 
olan bir inzıbat aübayı acele aellp, 
müdahale etmek istedi. Genci ko · 
lundan tuttu, ona. Baııbuğa karşı 
gereken hürmeti ihtara kalkıttı. 

o ana kadar belki bu hldiaenin 
farkında olmıyan Sen, birden. arka 
na baktın. Na:ıarların, genç süba -
yınkileric karşılaştı. 

O telaklnin gUzelliğini, a:ıame -
tini. ~iriyetini hiç unutmıyacaiım 1 

Sen, bir rüknil olmakla daima if
tihar ettiğin TUrk ordusuna, o ço -
cuğun temiz ve heyecanlı 1'Uhunu 
vasıta ederek. kalbini dolduran .. ~ 
giyi bJr kül halinde o bakışınla ar
mağan etmiştin. 

(Deftllll 8 llCIJ ~&)"lada) 
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SON POSTA: 

~ Beylik fikirlere kapılmayın ız= 

(ST ER 1 N A '\1, i ST ER iNANMAl 
Ad1lye VekAleU boşanma davalannın açıbna çekil ve wıulftnQ tadU eden 

bir kanun l!ı.yfhasl hıwrlamnkla meşguldür. 
mı.ıen mcr'l olan kanuna göre bo~amnn davam evvell'ı. sulh mnhken:.esi 

nezdinde barışma te..o;ebbilsfl yn.pılarak <bllf}ar, bu yüzden davanın muh.. 

telif aafhalardnn geçmesine mutteZ• müddet epeyce uzundur. 
Tasavvur edllen projeye göre ıse bu ilk barışma ~ebbüsü sulh mn~ 

.kemooi ::rertne, iııtenllditl bkd~ do~da.n ~ya a.sJ.tye mahkemesi 
ne21dindc yapılaenk ve neticede de da.v!Ulm muhtelif safb.Blnrında.n biri 
t:ısaıımş o1acakbr. 
Projenil:llclıindc vey aleyhlılde.. bu dakika~ mütaıea. beyan etmek ni-

ycı.tıde de~il~. yalnız bu mUna.-rebetlo Ankaradnn gelen t~graf haberınin 
bir eümle.sl ilzeıindo dura~ız. 
Bu cümleye cörc: 
- BugOn Türkiyede boşanma davası ne meşgul 100 bin Türk vardir ve 

tasavvur edflen proJe bu 100 b1n vatandaşın u~a işlerini bir hayli 
m:ııtacaktır. 
Kfiçftk bir hesab yaptık, TürkiYede (18) milyon. nüfus vardır, yuVMını 
yıkmak ae?dnsmdn. olan 100 bin:n bu miktara nlsbett (180) de birdir. Ger. 
çt gene acı, fakat nihayet :nsıına dehşet verecek kadar çok deirıldir. 
Bu bakımdan :biz. tıüflk i,Ierinin §lmdlki halde kalmasmda veya kD.lnıa -
mnsmda büyilk ib1r ehemm:lyet. olabnece~ine lnnnmıyoruz, ey okuyucu sen: 

l ST ER i NA N, i ST ER AN M Al 

71~~ 
··~"'JP 

O Z
. Go 

niversitede ıyıı 
ihtifali .. ıı f.11 .. ı·· ınüJll.l ıe-,1; 

Ziya Gökaıpın o u .. 0ıo ıı ·· uııı t;," nümü münıı.scbetiı~ı ?n rŞite 
yın 8 inci günü unıye ı 
rıuuı ııalonundn bir ihtıfıı 
tır. Bu ibtifnldC: ZiYkkındıı 
yatı ve eaerıf'n hn 
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elgraı-, ele Ve Telsiz Ilaberieri 
Çörçil dün 
Londra da 
1tıühim bir 

tı-utuk söyledi 

''Muvaffak 
olacağız, 

~ı . 
~ lerınan önce talihitnisi 
~bir ,elıilJe takdir oe 
~eden dünya bugün 

:renin yGfryaccrfına 
inıılllnlllwıdırn B. ~ 

~ loııcl - bidayetinde veyahud harbden biraz 
~ lo~' 9 (AA.) - Çörçil bu- evvel in§&ltna ba~ladığımız mua* 

rada bir nutuk eöyleın.it- zam fabrika Ye tesisatlaTJmız, aneak 

~~ b k nd ~--!!~L ~imdi vermeye ba,lanııstlT. Alman
~ lti: u nut u • ezcwıue lar iae mühimmat imalatında nor-
~' k mal olarak dördöncü seneye doğru 
~ı "tın aldığımız bütiin darbe- iri§ilen en ytUc~k noktayı çoktan 
lıı.~ en, artımızdaki bütün geçmi~ bulunavorlar. Buna binaeo 
~~ altıncl.a ve bir~k kanJı önüm6zde a,ılacak uzun ve çetin 
~!e, ortasında, ne Avrupamn bir yol mevcuddur. Öyle bir devre 
~ -~ j.air edibniJ. ne ele daima ki bu müddet 7.arfında harb Pnna
~ ~~ ık te hareket eden mem- yiimizin e:n yüksek noktaya yü !tae
~~ kınoı veeibe ve taahhüd- lineeye b dar çalııpnalan ve bahri
\.ı,ı ~n kiiçlik bir kımnmı yemizin harbin bfdayetinde in,ası
~~d ed.ik. Bu dünya mfiea- na ba,lanarak !limrli mütemadiven 
~~h ~alnız bırakıldığımtz c:Ja- hizmete dahil olmakta bulunan Yfiz
k..~~er,, kenclllerile birlikte ve- leree gemi ile hllc-viye edilmesi la
~ .._ eri için kılıca mnldığınuz zımdır. 
' ~tnleketlerin bütün da-nla- Bu devre ~arfında ordumU7. mal
~~ t....ı. veya daha ••rih bir sn- zemf' ile techiz v,. ta tim edil-.:r,.k 
ı;-~~t eyledik: Avusturya. L ·ıoı_-~lt ~~:udrt"tli hir ~aarruz silahı hAlİne 
t.' ~ BYa, Polonya, Nor'Veç, ,.. .. lmt-k K-in tekemmiôl t-ttirilecektir. 
j!ı l.: elçilta. bunlıann bepain- y b d f ~ "'~Jiik 1 h ine u ,.vre uır ında bilhasııa ha-
~~ 0 an Fransa ve epain- va lruvvet!f"rimiz ln!!iliz tavyaredle-

olan Yunanistan. l "-':~ b rinin par ak ve asikar hir tı\T7da 
'ı~ u memleketler içjn çalı- ishat f'tmi~ buluoduk1,..,.. ltf"Vfiv,.t ''h harbedeceğiz ve bizim öııtftnlüiüne ad~ iistünlüğfinii de 

ed~~eplliDio kurtulu1Q11u te- :Jtve ed~ekJerdir. 
s.ı_ tir. 

~ lt.ı,an ~·iiaiiae brp 
~ topraldarını .on !talyan 
~ ~-~ kartı müdafaa etmekte 
~' uk_ kabrarnan Yunanistan 
~'elir Patınıiz ve hayranlıiımız S bii~ laribi Londranın kalbin
~ ,,_ n Yiiklerimiz ve enditel~ 
~,_,~nda mücadelesine yardım 
-~~ ~~~en geleni yaptığımız 
~~ ı etine fU eamimi vadi 

l ~L'~0rııt: 
"\ı~ ın·· 
~~ ~~ utecavizi bucfinden iti-
~:Ye~t Vf! ihanetleri adaletin 
~~ \>~ lt ftleme ibret olacak te
~ ~ Yl.~ olduklan veçhile ce-
~ltı ll,

1
rune lt adar daima artaa 'z. e vurmaktan asla hali 

lııf; ~~r ~ll. ( 1iddetli alkJtlar). Bu 
~, j1ııiJı bve ihanetler daima Mua

~1,., ~Ynunda a1ılı dmmakta 
~ '*mini lekelemektedir. 

._~ ~ediJ~ek uzun yol 
~bit 

1 
k~ once taliimizi müte

~· liiil\ye ılde takdir ve tahmin 
\. ~rıa •. bugün Ingilterenin n
t,~~ tf~nanmaktadır. Dostlan
~· I)·~Venebileceklerini bili
l ' \ ~"~u,ınanlarınıız önlerincie 
~ k~ ın~ernetinin mueyyen ol
~ .:-"tli~ Uddet için ve daima da
~ 'ıılıy0~ilcyasta mevcud oldu
;"·~ı~t dr ar. FakAt bugünkü ya-
~ i~tlt e"arnlı zafer arasında 

\ ııı~~ttt~ Utun bir yol vardır. Bu 
~·~ ~rıe~r~en Ingiliz ırkının azi m 
~ ~ert' ve eski miieııteseleri
'~ ,. •• 

1 inh"bak kabiliyetini 
"Q'!ter " ' ecegız. 

~~~ 
~ 11ci,rı yardımı 
lıt • sonra A 'k .. 

~ ~il ıntih men an reısı-
~ lt ıılrıRil abatından bahseden 
~ 'dl!~~trı~ereye .Y•r?ımda asla 

i . bııhr ' ve 'ımdı de bu fev-
•ci lin · · "ı l)t_ 'r~ .. ıç.ınde kudretli mil-

~' ll trı~~ın Üçiincü defa seçil-
"1• h Unttat Am,.rika devlet 

~ ~"til •r•ret)e tebrik eylemit-

~~ ~tt:_~Yni z 
r._ ~-..inin ~nda Cümhuri-
~clt "• dnarnzedi B. Wilkiye 
~liıiınr b~ ~adinden dolayı 

~ ~~. ~Ylı ıldınn~tir. 
~,~~~nı~ d~vam etmistir: 
~ ~~ Aın b~e videttiiii yar
'~ i, \> f,bt'k erıkanın her tarafın
~ ~' ~b •larda, yülc.sek fırın
ı, li'~·~ e evlerinde ba!!lamış 
"'~~lt : krnühirıımat istihsala
~ ~i '"1ttıı 11 e. rnebzul bir surette 
~ ~,~ıltdırı,~arettir. Bu müthiı, 

tıı~ ~tli h· "<ln b•uıka davaınız 
t ~· ~lld old takdir Vf' 11empati 
t ~trı,.,l\. liRundı:ı lngiltf'rede 
'~~~~.~i~ 1k sünh,.si bı•akılma
'i~'~ le albJ,.rimizi ılıtmakta 

). tıvvetlendinndı:tedir. 
,~~ li 
~~ ~ ıı~in -;lıkJar 
~' ...;t'k!!t' uşmana kartı bir 

~ne .~uktedir olama
~ du,manın bize in

r daTheye intizar et-
1\lal,. liyık görül-

«Muvaffak olaca~z, 
Halen, dütmanın hava hüeumu

ntm tiddetli tartJan ve bazan tehli
ke işaretlerinin çalı,maya verdiği 
zararlar altında hazırlanmış olan bu 
geni~ baııanya teveMül etmek icab 
eder. lstihııslimizi tacil için biitün 
lcuvvetimizle çalışıyoruz Te bil~i ile 
ve tetkilat içinde çRlıt"n İngiliz a
melesinin faal ve arimli yardımı sa
yee;inde mttvaffak olacağımızdan 
tüphe etmiyorum. l~e Okyanusla
nn ıstesinden Kelen vardrm bilhassa 
bu lAhada kıym~:tlidir. Zira gerek 
Amen"ltada, gerekse dominyonları
mtzda ve Hindi~tanda her nevi harb 
malzemesi imalltı ve pilotların ta
Jim ve terbiyesi engelsiz yapılabHir. 
Buna binaen Amerika tarafından 
bize vadedilen vardımlar !imdiye 
kadar yapılan miih:m varrhmlan f'n 
samimi bir surette kareılıyorum (al
lnşlar). 

Bununla heraber gözden uzak 
tutamıyaeağım bir meeele vardır. 
~n bizim miihim ia~ sevkiva
tımızı kesrnek için hiç tiiohesiz elin
den geleni yapmaktadır. Buna bina
en Olcvanus vollan üzerinde deniz 
ltudTethnizin iriarnesi zaferimiz için 
kat'i surette lhımdır. 

Fin!Andiya ile 
ticaret an'aşmas1 

dün imzalandi 
&\kara 9 !Hususi) - F inlandiya 

hukfimeti murahhaslarile bir müd _ 
dettenberi devam eden ticaret müza
kereleri neticelenmi~ ve anla§ma bu
gün imza edllmlşUr. Anlaşmaya göre 
Flnlandiya bize klitıd v~ sellUloz ve
recek, bizden iptidal madde alacak -
tır. 

A~man - Franstz 
görüşmeleri 

Cleımont F erra nd. 9 ( A.A.) 
Havaa ajansı bildiriyor: 

Paı:is-Soir gazetesi, B. Lavalin 
B. Debrinon il~ birlikte Pariste Al
man makamlarile tarih~ görüşme
lerle başlıyan müzakerelere devam 
ettiğini yazmaktadır. 

Bu görü .. mel:-rc tf'krik husuıılar 
için Bouthilier i~tirak etmektedir. 

Romanya B .. şvekUi 
Romada 

Roma. 9 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Emin bir kaynaktan öğrenildiği
ne göre. Romanya ba.vekili gene
ral Antoneako hariciye nazırı Üe 

ı Yunan kuvveteri 1 ~.qr;Q· ı HiTLER AlMAN 
ilaiyaniardan 150 ~ c. EM e_ · · 

· d h Id 1 • Şigaset ufkuna MILLETINE UZUN 
esır a a a ı ar bakış BiR HI.TABEDE 

S havan topu 7 Yazan: Selim Ragıp Emeç 
B ir taraftan İngiliz batvekili BULUNDU mitralyöz ve harb ile hariciye nazırının birkaç 

gün evvelki nutuklan, diğer taraf-
levazımı iğtinam ettiler tan Sovyet Rusya harb i~leri korni-

seri mareşal Timoçenkonun Sovyet 

Epirde son 
vaziget 

ihtilal inin 2 3 üncü yıldönümü mii
nasebetile irad eylediği hitabenin 
ihtiva eylediği eaaslar gösteriyor ki 
bugünkü harh, frenklerin cıkompro
mi ıı tabirile vasıAandırdıklan şu 
veya bu fedakarlı\: esasına müste-

Atina. 9 ( A..A.) -
resmi tebliğ: 

1 3 numaralı nid bir anlaşma sulhüne müncer ol-
mıyacaktır. Artık bu, kat'iyetle an

Cephede az tiddette topçu mu
harebesi olmllfhlr. 

Dün ve bugünkü gün cephenin 
muhtelif noktalannda cereyan eden 
mevzi i harekat eanasında kıt' alan
m ız dördü sübay olmak üzere 150 
kadar esir almıo. b~ havan topu ile 
yedi mitralyöz ve diğer bazı mal
zeme iğtinam etmi~lerdir. 

Düşmanın hava faaliyeti li\~ 
olmuştur. ltalyan tayyarderi bir 
köyü bombardıman etmi~)e-!dir. 
Tayyare dafi bataryalanmız bir 
düşman taparesi düııürmü~lerdir. 

(talyan tebliği 
Roma, 9 (AA.) - 155 mıma

ralı tebliğ: 
Epirde kıt'alanmtz Kalamasın ö

tesinde köprü baı,larını takvıye et
mektedirler. 

Orta Akdenizd~ yapılan bir ha
va istiktafı e•.masında tayyarı-lerimiz 
biT dii~man tavyare-!lini alevler kin
de düşürmüş. di~er iki tayyareyi de 
ha!ara uğratmıılardır. 

Düoman tAyyarelen T oprulcu 
bombardıman ederek bir kiııinin 
yaralanmasınll v~ meakenlerde ha
sarata sebebiyet vermişlerdir. 

Keza düşman tayyardt'ri Deme
vi de bombardıman etmi,l~rdir. 
Dokuz ölü, 26 y!lralı ve az maddt 
hasar vardır. 

Dü~anın Ton no üzerine yaptığı 
hava baskınında bir çocuk ha<ıtane
si yakınına. S.ıint-Louie tıanatorvo
muna, bir a~keri hastaneyf': ve bir 
kıslava bombalar düşerek bir mik
tar hasara, bir lı:işinin ölmesine ve 
yedi kişinin yaralanmasına t~~beb 
olmuştur. Mon~alier ile Cambiano 
arasında bir eve bomba isabet et
mi~tir. Dokuz ölii ve yaralı var
dır. Çıkan küçük yangınlar çabuk 
sörrdürülmü,tür. 

Düşmanın Cagliari üzerine yap
hğı bir hava akını ne hasara, ne de 
inııanra 7avii'\ta sf'beb olmamı .. tır. 

Hur Fransizlar 
bir müstem~eke 

daha işgal etti ler 

la!!ılması lazım g~len bir hakiknttir. 
Ingiliz ba~vekilinin sözleri sarihtir: 

Tecavüze uğrıyan Yunanİstanın 
derhal yardımına kootuk. Düşmanın 
hava taarruzları askeri hedeflere 
pek az zarar iras etmektedir. Zayi
atı. bi2';mkine nisbetle bire ondur. 
1-:tila tehlik,...,i, mevsimin ilerlemesi 
sebebile a2'Blmıştır. Düıpnan!a ni
hai mücadele için çok kuvvetli bir 
ordu kurmaktayız. A:sker adedi iti
bari],. ordulanmızın azlığını, vasıf 
ve techizat ile telafi edeceğiz. 

Mar,...,aJ Timoçenkonun mütalea
sına gdince. o da, geçenlerde bir 
heyanatla ayni fikri müdafaa edt-n 
Sovvet Rusva ~ralar heyeti reisi 
Kalinin Y old M gibi su kanl\attedir: 

Sovvet Ru!lva mecbur edilmedik
çe harbe i<ltirak etmiyect'ktir. Fakat 
entemasvonal vaziyet çok gergin
dir. Bu vaziy,.tte. simdivı- kadar el
de edilen muvaffakiyetlf"rf' daya
'1ıP durmıyacağız. Uvanıklığımın 
mu! afaza edeceğiz . Caf:J avianma
mak için bütün millf'ti seferher hal
de bulunduracağız. Harb heı- an ye
ni yeni memleketleri ve milletleri 
içine çekiyor. $imdiden, dünya nü
fusunun yansından fazlası bu kitale 
~rmiı, bulunmaktadrr. ve böylece 
harb. daima artan bir ceni~lik al
maktadır. 

Bir taraftan Ingiliz devlet adam
ları nihai zafer için mütemadiyen 
hazulandıklannf söyle-rken komou
muz Sovyet Ru~ya harbiye komiseri 
de bu harbin mütt-madi ıııurette art
ma ve vaVllma İ!ltidadında olduğu
nu bildirmektedir. Su hale göre za
man, zaman ortaya çıkan sulh ,a
vialannın, hiçbir esaaa istinad etmi
yen bir takım iskandil edici ve ku
tl tarafın meyil ve zifını anlamalt 
maksadını güden denemelerden 
baeka bir sey olmadığına kat'iyetle 
inanmak lazımdır. Sovyet· harbiye 
komiserinin dediği p;ibi tehlike kar
,ısında hazırlıklı bullH\mak birinci 
~rttır. Nitt-kim dost ve komf\1 Yıı
naniııtan, askeri kadroırunun mah
dud olmasına ra!;men herhangi bir 
tecavüze ka~ı ivice hazırlanmRmt~ 
bulunııa idi, bugün mütecaviz hal
van ordu•u önünde ,.]de ettiği par
lak muvaffakiveti hic:bir ııuretle id
rak ı-demivec~k, iııtila s~li önünde 
boğuluo ıride-cekti. Iyi sulhün iyi biT 
"un•tt harhe hazırlanmakta kaim o
lAbileceği hakikati bir defa daha 
ıı:ünlük hAdiselerle müeyyedesfnl 
gö.,termi._ oluyor. 

5sli.m &agt!f- Cmsç 

Londra ll (A.A.) - General de 
Oaul'iin kıt'alan Fransız üstUva Af
rikasındak.i Gabon'da kA.in Lambare
ne arazisini zapdetmişlerdlr. General 
de Gaulle bu suretle 125 ldlometre i
leriemiş bulunmaktadır. Kaçan.lal' 
nehrin yukarı .kı.smlna lltlea eylem+ 
lerdir. --------------

ko~g::~th vuıe 9 (A.A.) - Belçika M Q LO TO F 
Brazzavllladan gelen malilmata gö... E LJ.NE 

re, Vrehy hükümetine ba~lı Poncelet B R 
adındaki Fransu denizaltısının mü -
retteba.tı. hür Fran.uz kuvvetlerinin Gl.Dl. voR 
muvasalatı üzerine, Oabondnki oen- .l 1 

til limanı yakınında gemllerini ba - Berlin 9 (A.A.) _ D. N. B. ajansı 
tınnışlardır. • bildiriyor: 
Fransız doiu Afrikasının Vichy hü- Alman hükümetinin daveti üzerine 

kiimetlnin kontrolu altında lı::alm1.4 Von Rlbbentropun geçen .sene Moa _ 
yegine lima~u olan Bıbrevill~ mınta.... k:ovaya yaptı~ı ziyaretiere muka.bele 
kasında polıs ha.rekltınıo hur Fran.- <>Jmak üzere Sovyetler BlrliAi 
sız kuvvetleri tarafından muvaf!aki- komiserler m'ccıisi reiai ve hariciye ko.. 
yeUi surette ıcrasına deVIlm edildiAi miseri Molotof iki memleket a.ra.suıda 
bildirilmektedir. . mevcud daıstl~ münaaebetlert çer -
-~1ch: 9 (A..A.) - BaTU aJansı bil- çevesi dairesinde şahsan, yeniden te-

dır.,-or · maa suretae devamlı görii4 teati&ne 
Eski sUbaylardan de Gaulle ve Lar- devam etmek ve bu teatlyi rlerinlq _ 

minet, Dekar önündeki muvaffakiyet- tinnek için pek yakında Beriine ha _ 
sizlikten oonra Fransız hakimiyetine reket edecektir. 
karşı yeni bir suikasdde bulunmllf - ----------
lardır. 

Birkaç gündenberi Oa.bon sahölleri 
aç1~ında .dola.şmak:ta olan hafif İngl
]i? deniz kuvvetlerinin müzaheret.le, 
de Gaulle taraftarları müstemleke _ 
n in merkezi olan Bi.brevillei evvelA. 
bombardıman etmış, sonra da. civara 

Banzin sarfiyatinin 
tahdidi iç~ 1 

dUşünülan tedbir:er 
asker çıkarmışlardır. 
ıüstüva Afrikasının bu kısmmda ' Ankara 9 (Hususi) - BenZin sar-

halen çetan muharebeler cercynn et- f.yatının tahdldi iÇin bir müddetten-
mekte oldu!;u tahmin edilebllir. beri rumması düşünülen tedbirler son 

--- şeklini almak üzeredir. Husus! otomo.. 

Yeni Fransıs sefri 
Istanbul, 9 (AA) - Yeni 

Fransız sefiri .Jules l-lenry, evvelki 
aün Sofya - Burcu tarikile tehrimi-

billere benZtn verilmemesi, tabiierin 
çift ve tek numara tqıdıkla.rına göre 
bicer gün fasıla ve münavebe ile ça _ 
lıfmala.rına karar verilme& ihtimali 
kuvvetlidir. 

"E u mücadele 
benden başkasının 

ellerinde bitmiyecek, 

«Bugün bütün Avrupanın he
men bütün kuvvetlerini leler
ber edecek vaziyetteyiz ve 
bunu endüıtriyel mikyaılarda 
yapmakta olduğum mÜ§ahede 

edilmittir ı) 

Münih, 9 (AA.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Dün akşam, nasyonal sosyalist 
partisi uğrunda canlnrıru feJa eden
lerin hatırasını anma yıldönümün
de, partinin eski azası mutad veçhi
le, Löwenbraukeller'de toplanmı§ 
ve bu büyük toplantıd~ Fübrer bir 
nutuk söylemiştir. 

Führer, evvcla, Almanyada ikti
dar için mücadelenin en yüksek 
devresini teşkil eden 19 2 3 yılını 
hatıriatmış ve müteakıben 191 4 den 
evvelki devredeki Almanyadan da 
bahsetmiştir. 

O Almanya, demiştir, artık bi
zim Almanyamız değildir. Fakat 
buna rağmen, o Almanya ile ken
dimizi bağlı hissediyoruz. O Alman
ya, bir çalışma ve bir refah mem
leketi idi. Sosyal kanunlara, o Al
manya başladı. O Atmanya, demok.
raailerin bugün, 30 sene sonra, ö
nünden aağır ve kör bir halde geç
tiği meseleler karşısında vaziyet al
mıştır. Diğer taraftan o zamanki 
Almanya, bir demokratlar merrıle
keti idi. Fakat o zamanki Almanya, 
her şeyden evvel bir sulh memle
keti idi. Sulhün muhafazası o dere
ce ümid olunuyorrlu ki, bütün dün
yamn muhakkak surette Almanya
ya karşı silahlandığı bir devirde, ö
nüne geçilmez çarpışma için leru
mizde bulunan bütün fıreatlar kaçı
nldı. Ben o eski devrHı tenk.idclsi 
değilim. Halbuki olabilirim, çünkü 
belki pek az kişinin yaptığı kadar, 
tan"hten ve maziden deraler aldım 
ve bunlan tatbik ettim. 

İqiltere ... 
İngiltere, daha o zaman da bizim 

dütmanımızdı. İngiltere diyorum, 
fakat çok iyi biliyorum ki orada da 
millet ve hükumet, birbirinin ayni 
iki şey değildir. Enternasyonal de
mokratlardan, Yahudilerden ve plu
tokratlardan mürekkeb küçük bir 
bizih, ingiltereye hükmetmektedir 
ve bu hizib, daha o zaman da harbi 
tahrik .etmiştir. O adamlar, bugün
kü adamiann aynidir. O zaman İn
giliz harbculan, biitün dünyayı Al
manya aleyhine kaldırmağa da mu
vaffak olmu!!lardır. Almanyanın is
temediği harb. işte böyle gelmittir. 

Umumi Harbin eski mubaribi ve 
bugünkü Alman ordulannın ba,lc:tı
mandanı sıfatile ı,unu söyliyebilirim 
ki, bu adamlar, eğer memleketimiz 
dahilinde bizi ayıran müttefikleri 
olmasaydı, 1 9 14 Almanyasını rr.ağ
lub edemezlerdi. Bunun için evveli, 
bir Amerikalı ırihirbaz yaratmak i
eab etti ve bu sihirbazın bulduğu 
formülle bir yabancı devlet reisinin 
eeref sözüne itimda eden Alman 
milleti feci surette aldatıldı. Bu iti
mad üzerinedir ki hesab pusulasını 
aldrk. o zamanın galibleri, vadierin
den hiç birisini tutmadılar ve bütün 
devirlerde misli ~örülmemit söze 
ihanet işte o zaman başladı. 

Müaıdele ... 
Führer, bundan sonra, Alman 

milleti için batlamı~ olan aefalet, 
ıztırah ve ümidsizlik devreainin ge
nit tablosunu çizmit ve bizzat keıı
di mücadelesinin de başlangıcını 
anlatmıştır. 

Bu mücadele demiştir, bilhassa 
memleketimizde tamamile hüküm
ran gibi gözüken millete. Yahudili
ğe karşı mücadele, çok çetin ol
mu~ur. 

Fübrer, bilahare, iktidan elde et
mek için yaptığı ilk tetebbüsünü 
bahis mevzuu eyl~mi~ ve sözlerine 
şöyle devam etmi~tir: 

1923 te kat'i bir mağlubiyet gi
bi göziik"n bu hareketten sonra, 
bunu t:ıkib eden senelerde oasyona1 
sosyalizm zafer yolunda daima i1eT
Iemiştir. 

Ben ne kavga aradım, ne de 
zarlık yaptım. Hedefimi, daima va
tanda!lı inandırmak ve kazanmak 
teşkil etmittir. Ben ancak, daha bi-

1 

ı 

B. Hitler 

fikirlerle aldım. Filhakika. dün,._ 
da, sulh içinde çalışabilmekten d• 
ha iyi ne vardır~ Almanya, refaha 
kavuşmağa başladı. Fakat, Al~ 
ya kalkındığı nisbette, evvdce bir 
kere daha harble Almanyanın ı.iz• 
rine çullanmış olan ayni adamlana 
kıııkançlığı da artmıştır. 

Demokrasiye kariı 
B. Çörçil ve hepmalan, Almam

ya aleyhine derhal herkesi kıtkııt
mağa başladılar, bu sırtlanlar .içia 
demokrasinin veyahud otoriter dev
letin ne manası vardır? Bu, onlan 
alakadar etmez. Onlan bir ~ey alA
kadar eder: Tamamile her t.eyi al
malarına müsaadeye hazır bir ada111 
var mı, yok mu? Eğer bir demokra
si, bu gibi şerait karşısında suama
ğa hazır olacak kadar ahmaksa, o 
zaman bu demokrasi çok iyidir. E
ğer biz, demokr:\silerden farklı hallı:. 
kütlelerinin arkamızda bulunması 
teşkil eden ve ismine otoriter denen 
devlet sıfatile, enternasyonal plu
tokralların bizden fedakarlık ola
rak istedikleri her şeyi veımi~ ol
saydık, o zaman bize ,öyle diyecek
lerdi: Nihayet Almanyada makul 
bir rejim kuruldu. 

Ben, o zaman tamamile başka 
bir fikirde idim. İktıdar mevkiine 
geldiğim 7aman sulh vapmağa ha
zırdım. s:lahlan terke hazır bulunu
yordum. Eğer İngili7ler kabul etmit 
olsalardı, her şey mükemmel sııret
te olup bit~c~kti. fngili?.l~r. kabul 
etmediler. Bu da iyi oldu. Fakat o 
zaman, sonuna kadar gitmek v~ ya
nm tedbirlerle iktifa etmemek icab 
ediyordu. 

Albn ... 
Kararımı verdim. Iki şeyden bi

risi: Ya biz asker değiliz veyahud 
dünyanın en birinci o.skeriyiz. Ve o 
zaman lüzumlu hazırlıkları yaptım. 
Alman milleti bundan bir şey kay
betmedi. Bilakis, yedi milyon fazla
laştık. Sonra altına sahib olan de,.. 
letlerin paralarının yıkıldığını gÖI'
dük. Halbuki biz, nltınsız devlet. 
paramın muhafaza ettik. O zaman
danberi, birkaç başka memlekf't, al
tını ellerinde topladı. Sonra, birdeD
bire dünyada altının !\rtık eht"mmi
yeti olmadığı te h d idi iııitilmeğe 
ba§ladı. 

«Kabahat bizim değiln 
Führer, müteakıben, gerek dahil

de, gerek haricde, yeni Almanyaya 
karşı, imkan dahilinde bulunan bii
tün vasıtalarla derhal başlıyan eıt
temasyonal mücadele Üzerine naz• 
n dikkati celbetmiş ve sözlerine 
şöyle devam etmiştir: 

Versay muahedesini nihai suret
te ortadan kaldırmnk hedefi ile ma
cadele, durmadan devam ~tmi~tir. 
Ayni zamanda sulhu idame hede
fim de vardı. Jngiltere ile sıkı dos._ 
luk münasebetleri tesis etmek isti
yordum. İtalya ile ayni münasebet
leri arzu edyordum. Ayni zamanda, 
menfaatleri bizim menfaatlerimizle 
birleştirilecek bir devlet sıfatile Ja
ponyayı da düşünüyordum. 

Bu teşebbüs, İtalya ile, ra~izrni 
tesis eden adamın dahiyane faatıy• 
ti sayesinde muvaffak oldu. Bu te
şebbüs ve gayretler . .Taponya bah
aind.t de muvaHakiyt-tle tetevvftt 

etti. Fakat Ingiltere bahsinde maale- , 
sef muvaffak <'lmadı. Bunda ltaba
hat bizim d~ğildir. 

Son dakikaya, muhasatamın ba .. 
lamt\!lından birkaç gün evveline lt• 
dar, harici siya!lette e!lki hedefime 
her ne pahasına olursa olsun val'
mağa çıı]ı.,tım . O zıwnan, Ingiltere 
büyiik elcil;vm~. miimkün olan ea 
büyük t~kliAeri yaptım. 

<ıBen bayatta iken') 
O zaman anladım lci Ingiltere za

man kazanmaktan bnşka bir şey i..
temiyor ve lngilterede her ne pa
hasına olursa olsun harbetmek ka
raılaştınlmıştır. l~te o dakika, ben
de bir tek arzu belirdi: Mademlc.J 
Ingiltere bize harb ilanma karar 
vermi.,tir. bunu bf'n hayatta ilcea 
yapsın. Çünkü biliyordum ki ba 
mücadele. Alman milletinin tarihte 



SON POSTA: 

( S ehir ., Ila berieri Tet er ) 
"Bu adami öldür, 

en sana 
hapishanede 

yardtm ederim!,, 
·Aleyhine fehadette balıınan 
adamı tehdiJle yola getiremi • 
yeceğini anlıyan folör, niha
yet ona ba§ktuuuı öldürfmeie 

karar vermit 

Niyazi isminde bir otobüs oförü 
bir ~ahidi zorla yalan söylerneğe 
teşvik, tehdid ve öldürtmeğe teşeb
büs iddiasile müddeiumumiliğe tes
lim edilmiştir. Müddeiumumil.ikçe 
tahk.ik mevzuu olan bu gnrib hadi
ı~cnin tafsiliıtı vudur: 

Eyüb - Keresteciler hattında oto
büs şoförlıiğü ya,pan auçlu Niyazi 
bundan bir müddet evvel Asliye Ti
caret mahkemesine müracaatla Ha
cer adında bir kadın aleyhine bir 
tnzminat d vası açmıttır. Niyazinin 
iddiasına göre Hacer. kendiaile or
tak bulunduğu bir otobüsü Mehmed 
isminde bir ~hsa satmıf, paralan 
nlmı~. fakat Niyaziye hisşesini ·ver
mem' tir. 

l~e. bu davanın Ticaret mahke
mesinde rüyeti sırasında, Ahmed 
isminde biri de hid olarak dinle
nilmi~ ve Hacer lehine ~hadette 
bulunmuotur. Buna fena halde kı
ran Niyazi öne~ 200 lira vereceğini 
8Öyliyerek, Ahmedi mahkemede 
valan :söylemiye te~ik etrni1tir. 
Muvaffak olamavınca da «benim 
istediğim gi'hi şehadet etmezsen sc
ni öldürürüro,., diye. tehdid etmi~ 
tir. Fakat, gene de muradına ere
memistir. Aradan biTkaç gün geç
miş, Niyazi bu sefer yeni tanıJttüı 
Mehm~d ~minde biT arabacıya, 
Ahmedi öldürmeyi teklif etmiş ve: 

~~;- Sonn, ne iııtersen veririm. 
Yeter ki, bu i~ yap. Hapishaneye 
düııersen, ııana orada ben bakaca
ğım.l'l 

o~mi•tir. Bu teklife fena h"lde 
hidd~tlenl"'n rımbacı iııö polise ihbar 
edı-TI"k, Nivaziyi yalı:Alıı.t""lıştır. 

Dün ıı.nliyevl" sevkedilen ıoför 
Nivazi Sultanıı.bmll"d 3 nt'i.i ııulh ceza 
haki1""i.,in 1-n•f!..:l~ t-v'-if ~A=!T'<li~r. 

. Uddeiumumt H~ m~ Ona, 
b~r kaza geçirdi 

Müddeiumumi Hikmet Onat e
'\>inde ayağı kayarak yere dÜfmÜ~ 
ve bu kaza netice5inde sağ ayağı ve 
b('li incinmi tir. Hikmet Onat teda
vi edilmek i.izere. Balat Musevi has• 

Japon, Fin ve Almanlarla 
yapılan ticaret müzakereleri 

;ki buçuk milyon liralık tütün ve üzüm alan 
Almanlar, geniş mikyasta sevkiyat istiyorlar, 

Finlandiya ile yakında yeni ticaret 
muahedesi imzalanacak 

Japon'ar madeni eşya, lastik, otomobil vermiye tatib 
Ankarada Japon, rm Te Alman 

ticaret heyetlerile yapılan temaslar 
nihııyetle.mnek üzeredir. Finlandiya 
ticaret heyeti ile yapılan görüşme
ler, bu memlekete şimdiki ,artlar 
altında alıp vereceğimiz mallar ve 
bunlann nakil vekilieri üzeriode ce
reyaıı etmektedir. Zanncdildiğine 
göre, Finlandiya ik aerheat dövizle 
ticaret yapılacaktır. Bugünlerde An
karada imzalanacak olan ticaret 
anlaşmasından sonra heyet İ&tnnbu
la ııvdet ederek tehrimizde gerek 
ithalat ve gerekse ihracat firmalan 
ile temaslarda bulunacakbr. Japon
larin yapılan görü.şmelerde de bu 
memleketten alacağımız emtia üze.. 
rinde tetkikler devam btmektedir. 
Öğrenildiğine göre Japonlar, bize 
madeni eşya, otomobı1 lfuıtiği, i~ 
lenmemiş ~a verrneğe tnlibdirler. 
Bu hosustaki temasiara devam edil
mektedir. 

Alman ticaret heyeti ile yapılan 

görü§tneler Almaniann g~ mik
yasta aevkiyabn temini talebleri ü
zerinde cereyan etmektedir. Maliım 
olduğu üzere biT Alman heyeti İz
mir ve havaliainde firmalarımızia 
tema larda bulunarak 2.5 milyon 
liraya yakın tütün, üzüm ve kuru 
yemiş alına-k üzeredir. Şimdiki hal
de Almanyaya yapılan aevkİye.f 
Köatence üzerinden ve Tuna yolile 
olaeak:trr. Almanlarm bu t.ıılebleri 
üzerine 2 1 milyon liralık son ticaret 
anlaşmasının ilk kısmını teşkil eden 
8 mi~n liraya yakın elektrik mal
zemesi, makine vesair madeni eua
nın memleketimize getirtilecği an
la~lmalctadır. Malum olduğu üzere 
anl8.fn1anın tatbiki için, Almanların 
gerıif mikyasta siparişte bulunmala
n lftzlm gelmektedir. 

Dii{er taraftan limanımızda bu
lunan Alman Sclzburg vapuru Al
manyn için tütün, üzüm, kuru yemi~ 
yükliyerek hareket edecektir. 

Paket içinde bulunaniKadınlann çantalannı 
bir aylık çocuk cesedi kapıp kaçıyorlarmış 

Fatihte. Haydar mahaleııinde 
1 82 seyıh e'Vde otaTaa Ali admda 
bir delikanlı, dün Sehzadebaşında
ki lstildal lisesinin bahçesine bitişik 
yoldan ~eçerken, duvann dibinde 
itina i1e sanlı büyü'kçe bir paket 
görmÜ}tÜr. 

Kısa bir tereddüdden sonra yer
den bu paketi alan ve içinde ne o· 
labileceğini anlamak için de merak
la açan Ali, korku ve hayretten do-
nakalmıııtrr. ' 

BiT takım kalın kAğıdlarla ve bü
yük bir itina ile aanlm14 olan bu 

paketin .içinden bir aylık bir erkek 
çocıdt ceaedi çıkmı~r. 

Bu Tftziyet kaTFSmda büyük bir 
korkıı ve teliı kapılan Ali, paketi 
olduğu yere bıralı::arak mahalli po
lisine ko mu~ cereyanı hali anlat
mıı,tır. Zabıta hedi~e etrafında tah
kikat yapmaktadır. 

Taks.irnde, Billurcu ıK>kağınoa 12 
sayılı evde oturan Sartoniç adında 
bir kadın, evvelki ~ece Tarlı1başı 
caddesinden geçerken, yan aokak
lardıuı birinden çıkan meçhul bir 
adam, kadının üzerine hiicum ede
rek içinde 50 lira bulunan el ça-nta
sını kapıp kaçmıştrr. 

Kadının vukubulan müraeaah ü
zerine h&diseye el koyan zabıta dün 
bu meçhul hırs-ızı yakalamıotır. 

Hırsız, Aksarayda oturan anbı
lı:alılardon Halil adında biridir. 
Suçlu bugün adliyeye teslim edile
cektir. 

Fatihte Sarachanebaşmda Serta
bib sokağında 18 ııayıh evde oturan 
Bahriye adında bir kadın da bera-

tanesine ~aıdmt~ı!tır. • . Ofis un stoku iç= n hergUn 
Müddeıumumımıze geçmı~ olsun " • 

b;ri~de arkada~ Fatma olduğu hal
de evvelki gece Fe ra h ainemaıu ar
kasındald Kalenderhane caddenn
den gecerken, meçhul bir şahsın 
tecavüzüne u~ramı,trr. Kadmlann 
etraftan feryad Te istimdadına ra~
men bu adam Bahriyeı:ıin r-lindeki 
çantasını zorla alarak kaçmışhr. der ve 8cil ~ifalar dileriz. 500 ton bugday ver yor 

( Küçük haberler ) 
Belediye tarafından, tehiroe ya

pılmıuıına lı:arar verilen un .toku, 
fabrika ,.e hrmlarda biriktirilecelt

i'itanbul Ceza ve ~evklfen.m\1- tiT. To rak MııMuUeri Ofisi biTka 
~urü R~id Baykal, Artvın vilayet\ Co.. .. P . • . • c; 
za ve Tevkıfevi müdürlüğüne tayın e- gundenben, vun stoku ıçm .hergun 

Dün bu vak'amn tahkikntil~ 
me.,cıgu] olan Emniyd Müdürlüwü 
meçhul mütecavizi yakalamıı.ğa mu
v Hak olmu~tur. 

Bu adam, Fatihte FeyzuJJah so
kağında oturan sabık&Jı hırsızlar
dan Vedaddır. dılmLştir. Osküdar Cezaevi müd1irii 50? ton bugday. verm~teoır. Bu 

Husnü Kornukçu dn istanbul Cezaevi bugdaylar Beledıye emnnde çalıpn 
ınüdürlüeüne getirilmiştir. değirmenlerde un kline getirilmek- Gümrüklerdeki sahibsiz 

Hasan i.smınde bir sabıkalı Ye- tedir. etyanın tesbiti 
m.şte cıGüzel Bandırma. nakliyat am- Toprak MahsuUeri Ofiııine. fazla Gümrüklerdeki aahibsiz: e§Yanın 
barından 80 lira kıymetinde fı.çı çı:U. buğday kaJ11lığı olaralt verilmesi teabiti iti neticelenmek üzeredir. 
ml§tır. Ynknlanarak, adL'yeye verilen lazım gelen 150 bin liTa fınneılar Vek&let, bu maJiann kimlere aid ol
suçlu Sultanahmed 3 üncü sulh ceza ve değirmendler tarafından nrile- duiunu tesbit ile bu mallardan han
ınnht.emesinde yapılan duruşnııw so. c.ektir. gilerinin ithali lıizım geldiğini ka-
nunda S ay 15 gün hapse mahk\im ve Diğer taraftan memleketin hel' rarlE1JUrmaktadır. Diğer taraftan 
<Wrhal tevkif edi.lmi§tir. tarafında ismi ekmek çıkanlması bu maliann çekilmesi için Ticaret 

Belediye emıat gubesi müdürü husuStmda tecrübeler yapılmakta- VeU.leti ithalatçılara imkan ni~be
M\ıhsin teknüde sevlted~tir. Be - dır. Ba tecrübeler bagÜnlerde neti- tinde kolayblı: gösterecek Te yardım 

ledıye ~ufettiŞleru1den İsmail Hakkı c_e:le;n::ec;::ek=ti::r.========;::::;::e::d::ec=ek=tir::.;::;::=======~-
vekfıleten bu vazi!ey1 görecektir. c_ ) 

BLrknç gün eTTel Ankaraya cıı.. Askerlerimize kış hediyesi 
nllf olo.n itfaiye müdürft İhsan, dlln 
~ehrimize dönmüştür. htaıye müdü
rfi Ankarada ltfaiyeyi alAkadar eden 
meseleler hakkında allikadarlarla te.. 
maslarda bulunmuş, direkti!le: al -
mıştır . 

! . . . . . . . . . 

(Baştarafı Z ııcl sayfada) I 30 Afu,8tostan sonra Alman 
lllıOU:tan ~ bu ~lere tarıp reterinin ingiltereye yap.~ıırt dı:. 
en miie&'dr vasıta, Jrnçftk çaptaki tay. lar en §iddet.li mertcbesiDI bul 

-, nre dafi :tıoplan1iır. kat Almaniann artan bu 

~:Jiiilıg~ıııı ~~~~;;;.. Bunu be&ba botan İ.>ıgillz1er, son karşısında İngaizlerin m . 1 
zamanlarda bummalı bir fa.aliyet.le mi de mütemadjyen kUvvetill 
kfıç1ik çapta tayyan da!i toplan yap dı. Alınanlar bütün bu 

Tiyatrolarda bayanlar 
şapkalarım 

çıkaramazlar mı ? 

m$ ~~. nı .:kısa bir za _ nasındn binlerce tayyare. 1e 
mADda bu no'banlannı da teıfL!i et- lerce u.sta pilot taybetU:ıtell 
ml§lerdir. Kfiçüt çaptaki tayya.re da. işi gevşetmek lüzumunu detl 

• fi toplannın en bü ... -.ı.. hizmeti bubııs. !3u. hiç ~phe yok, ber teY b: ... 

Sa. r..."".. bombard 1 
04A. t 'reı 1 Ingiliz mudafaasının parlak 

Olı::uyueulanm.ızdan Bülend :sr. 
lı::ut, gö.ru:ierdllti bir mektubda 
şayaru dikkat bir fiklyette bU
lunmaktadır. Ok:uyueunıuzıın pek 
de haksız olmad.ıtını teslim ede _ 
:rek, mektubllnu n~l.yonw: 

cMüteaddid defalar yazılar ve 
karikatürlerle ihtar edlldlği hal
de henüz önüne geçilemedl; Şe _ 
bir Tiyatrosunda bayanların §np
ka ile oturma.larından bahi! ve 
~lkayet etmek i.!tiy<ırum. Bundan 
billistisna herkes ~ikAyetçldir. t 

Dün akşam buna bfr dera da... : 
ha ~ahid olduk. Herkesin a~n- ! 
dn ayni söz: i 
-Ah fU bayan şapka.ruıt çıkar-~ 

aa, öyle güzel .seyredebilec~iz lı::i. ~ 
Oturdu~uz yerden alttörlerin : 

yalnız birinin ancak kafasının ve- : 
· yahu d kl.ilağırun bir tekini göre - i 
biUyorduk. i 

Malilm ya, §imdild ~apkalar : 
basık, ufaktefek ~eyler de~i! .. y~ 1 
ni modanın bayo.nlarımızın ba -1 
şına nasıı o.cayib, ~apkaln.r oturt. • 
tu~u maldmdur. Şövalye tuıgala- : 
nnı andıran kocaman, dallı bu _ 
daklı şapkalardan insanuı önftnü 
görmesine imkAn yok. Bayanlar 
tiyatroda tapkalarını çıkarırlsr.sn 
hem arkalannda oturanı r:ı.h!lt _ 
aız etmezler, hem de daha çok 
tiyatroya yakışa.n medeni bir ha
rekette bulunmuş olurlar..-

~ ıman ayya er ne . .d. 
karl! en müessir bir .sillh olarak sa_ rı .ola~ak kabul edilmelı ,r~ 
yılınalandır. Ingillzler, hiç dunnada raJl. 

dan Layya.re aldıkiarına n9J18 '() 
Hava taanuslann.a tn.rtı İngiltere geçmeden mOdafaadnn tnıırtll 

mtid.ar.aumm en kuvvot.li ail!hların. çeceklerd.ir. Yakında, bilba.ss:ı 
dan biri de balon barajlarıdır. Tat - ya üzerinde çok şiddeUi lın'11 

bikatta görüldüğil üzere balon baraj. nne şa.lıid olo.ca~ız m 
ları. bUha&a pike höeumu yapan tay Bakalnn .Almanlar da .tngiiiP~ 
yarelerio aman.m bir düşmarudır. Al- dar müessir bir müdafaa ı ı' 
man tayyarelerinin daha Ağustostan lecekler midir?_ Şimdi Jlerte.sill 
itibaren balon b:ırajlanna kal'§ı §id. !asında bu istifham çengel! 
detli bir mücadele açmahrını, ~te tadır. ..t.~f 
bununla izah etmek lAzımdır. """ 

HERGÜN 
(Başta.ra.fı ! nd sayfada) 

atrretledir .lci bir :taraftan o nümayişi 
yapmıt, diğer taraftan köy ve ~ir 
çoculdannı yakla~an kı,a:ı zulmüne 
kartı muvaffakiyetic müdafaa et ~ 
mit olabiliriz. 

Kıtlık hediye mücadelesinde en 
evvel ısiliıh ba:ına çağınlacak olan -
lar, te.hirli kadmlarunızdır. 

vf( uhit.ti1ı. c2Ju.9~H 
················--···-············ ... ·············· 
Belediye Sürpagob mezarlı

ğını 100 bin liraya alacak 

Radyo programı 
PAZAR 10/ 11/1940 

Ebedi Şef Atatürk'ün 
İkinci Yıldönümü 

8.45: Program, ve 
saat ayan. 8.48: Ajans 

'. .. -........................................ ./ 

Sürp Agop mezarlığının Ermeni
lere aid kısmının satın alınması 
hakkında, Ermeni mütevelü heye
tile Belediye araeında bir anla§ma 
yapılmıştır. Bu anlaıımaya nazaran 
Ermeni mütevelli heyeti, mezarlığın 
Ermenilere aid kısmını 1 00 bin liıa
ya Belediyeye satmağı kabul etmit
tir. 

rl. 9: Ebedi Şef AT a 
ölümünün ıkinci yıld~~~ 
nasebetile, Mill! Şe! ISJ'6_:;ı; 
ÖNÜ'nün o gün bu b~
dolnyıslle Büyük Tiirk ~ 
ynptJAı beyanntın ok\l o) 
~-05: T{tzjm sükütu. 9-~,~· 
lst.iklll mn!'§ı, ve snat ~ 
kadar kapanı.ş. 12.30: prO ıs 
ve memleket saat a:rntl- 12 
t>Jans haberleri. 12.45 '

1
g 

Istiklı\1 marşı ve saat ~ 
kadar .kapanış. 1~.30: ptO v~ 
ve memleket .wıt n'Jif!" (:!' 
Ajans haberleri.. 19.45· ~ 
Şef ATATÜRK'ün öltiiJl~ 
kinci yıldö?ümü .ın~rl'ı·tıı> 
Milli Şef ISMET INO.l'i., 

İngilizler küHiyet:i mal 
almıya başladılar ( Yeni neşriyat ) 

gün bu büyük acı dola~ 
yük Türk Milletine ynpt~ 
yanatın okunması. 19..,.,. 
ATA 'mızın Cümhurı'yetitı 

İngiliz ticaret heyeti ile yapılan · ı __ 
k ,_ blam Türk AnSiklopedisl - m;arı cu yıldönümünde Necib 

te ni.ıı; görüpneler bugünkü Ingiliz 
kontenjanına birkaç mi,li daha ila- İlmiyc kütübhancsi tarafından neşre. 
vesine lüzum gÖ!!termektedir. Jnı:i- dllen ve memleketimizin her tarafın
lizler, İzmirden aldıkları 500 ton daki münevverler, ilmi mahfeller, bil
üzümle 500 ton 'inciıin bedelini pe- hassa Üniversiteliler tnrnfmdan çolt 
şinen ödemektedir ler. Bu paranın büyük ra~beUe karşılana n bu muaz
ödenmesi için İngiliz şark itorporas- zam eserin ikinci forması çıkmıştıı· . 
yonu hhli!ti ~n~rine .!üzumu kadar Bu nüshada büyük \mad profesör İs
a:~ııs ver.ilmı~t.ir. Oıger taraftan İn- mail Haltki İzmirlinin İsl!m ill:mleri
g.ıli~ler bırçok mallanmızı iyi fiat-

:mi1Je yaptı~ı Tarihi 
KENDİ SESLERİLE 
20.15 - 20.20: İstUdıil 
saat 22.30 a 1rodnr 
22.30: Memleket saat 
22.33: Ajans haberleri. f;ı:f 
22.55: Yannki progra:ın. 
marşı, ve kapanış. 

laıla almağa taJib olmaktadırlar. ne -ve İslam ıı.nsikkıpedilerine dair yük 
Ticar~t Vekilietinde yapılan görül- sek tetkikleri, ab TC Aba maddeleri, 
md~rde sntı, fiatlan tetkik ve teıı- Hazretı Peygambere karşı gelen mu
bit edilmektedir. hali!lerin baba ve atalam bagıllık şl

~_s_herlih iV 

Odasm~a ö:u o'"'rak 
bulunan genç kadm 

Beyoğlunda, Me;orutiyet mahal
lesinde Günser sokağında 40 sayılı 
evde oturan Muzaffer adında genç 
bir kndın, dün odaııında ölü olarak 
bulunmuştur. 

Ölü kadı-nın cesedini muayene 
eden belediye doktoru, ölümü fiip
heli gördüğünd~n keyfiyettr:n :uı.bı
ta ve adiiye haberdar ed.ihniştir. 

Adiiye doktorunun gösterdiği 
lüzum üzerine Muzafferin cesedi 
morga kaldmlmı1trr. 

Diğer tayaftan zabıta da ru'a 
etrafında tahkikat yapmaktadır. 

Parti Beyoğlu kaza 
kongresi dUn yapılda 

Birkaç gün eTVel ba9lıyan lı:aza 
Parti kongrelerine devam edilmek
tedir. Ilk kongreyi yapan Çatalca 
kazasından .onra dün .ııaat 15 te 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Ltltfi 
Kırdar ile, Parti müfettiti Rqad 
Mimaroğlunun huzurlarile Beyoğlu 
lta%al1 Parti kongresi yapılmıttır. 

Kaza Parti bqkanı Mekki Hik
met kongreyi açmı9, kongre divanı 
intihabatına geçilerek rei,liğe Raif 
Güneri, reis vekilliğine Dr. Sükiiti 

arı hakkında büyük muharrir üst.ad 
ömer Rızanm Kur'ana müsten;d mü. 
him yazılan vardır. 

Şubeye da \'et. 
Fatih Askerlik ı;iubeslndeJieJıııı 
Sınıf 8 hesab memuru !o1.t# 

mil o~lu Ahmed Tevfik~ 
cele şubcye gelmesi. 

Raş· 1za 
HALIDE PiŞK}N Beraber 
Beyoğlu H A L K Sinemasında,..fl 

ll İktnciteşrin Pazartesi ve 12 İklnclteşrin Balı n~a.tıV' 
beklenen büyük eser \)ID 

A K T Ö R K i 4 perde 1 
1' 

gi,e açıktır. Telefon: 40574 --~ 

Istanbul Vakıflar Direktörlüğü 

Binbirdirekte Satılık Kıymetli p.rs:fJ 
ı - suıt.anahmette ~blrdirek mahallesinde eski Ecznıı.aııe PıP.' 

sakaitında eski 14 yeni 20/22 Nolı çap muciblnce 751 metre ın1ı.\1/91 ki vakı1 arsanın tamamı sat.ılmak üzere kapalı zarf usulile 1° 
rlhinden iUbaren on beş gün müddetle artt.ırmays> ~ıkarJlDllŞt.ır·,ı;O' 

2 - Muhammen bedeli (9374.) lira (g7) kuru§ ve ilk temiiıııt 
(12) ku.:ıt§tUC. t (JP 

S - Ihalesi 25/ 11/940 tarihine miisadif Pazartesi günü saı.ı. 
Çemberlitaşta yakıtlar BQ§mtldürlü~ü binasında toplanan 
yapılac~tır. ~ uıııl" 1 

Beyoğlunda Yenıçal'Şlda, abçı 

Mehmedln ranında çalışan 12 yo.j • 
larında Cemal adında bir çocuk, dün 
istıklfU caddesınden geçerken, §Oför 
Yasetin idaresındeki 1186 sayılı oto
mobilin sadmesine u~rllllll§tır. 

:ı Te kAtibiiidere de K8mil ve Hasan 
seçilrni,lerdir. 

4 - Isteklllerin 2490 .sayılı arttırınır ve eksiitme kanunu hU~ .s~•1 
resinde ho.zırlıyacaklan teklif mektuplannı ihale .snat.inden tıır ~ 
line kadar komisyon re~ine vermeleri lô.zımdır. Posta ue g :ııt 
tekli! mektuplarının da gene bu saate kadar gelmi§ bulunnıp.Sl ~,;!el' 

5 - Şartnamesini gönn~k; daha fazla mnlümat aınınt ıJ 

Bu ~ma neticesinde vücudünUn 
muhtelıf yerlerinden ağır surette ra-' 
ralanan Cemal, tedavi eiillmek Uzer 
Be o ha.stnrıElne kaldırılmıştır. 

Eyubde Gı.imuş..nıyu mahallesin
de, c::unı sokal;ında ot.uran ve Feaha
r e !abrika6lnda çalıoan Mlikcrrem n.. 
dındn bır ıŞÇI, dun fabrikada işile 

me,gul olurken, dnlgınlıl: neUcesin -
de lını mnklneye kaptırmıştır. Pnr
makluı keı;Uen işçi tedJıvl altına aun 
mış, kaza etrafına tahtikata b~lnn. 
tnıştır. 

Hududlerdaki kahraman asker-
lerimiz için gönderilecek lot hediye
lerinin bazırlanmıısınn her tarafta 
hammalı bir faaliyetle devam edU-
mektcdir. Beyannamenin nC§rinden 
sonra p~k çok gün geçmeıni, olma

eüratlr- bi-

----------------------

ne teslim etmektedirler. Şimdiden 
Hnlk.evlerlnde küllöretli miktarda 
hediye toplamnı~ bulunmaktadır. 
Hnlkevleri fnaliyetlerine laz san • at 
mek,tebleri de kablmı§lardır. Yuka
ndaki resimde, askerlerimize çama
şu hnzırhyan Beyoğlo Ak!!nm K1z 
San' at mektebi talebelerini 

Bunu müteakıb idare heyetinin 
11 aylık mesai raporu oltunm~tur. 
Raporun okunu9tınu ve tasvibini 
müteakıb yeni :idare heyeti intiha
bına baıılıınmı!!, avukat Mekki Hik
met. Ha im, Ekrem, Celal, Snid, 
Holid Yaşaroğlu, yedek azalıklara 
da Mustafa, Faik. Raif Hasan, Feh

Nuri ve SükQti seçilmişlerdir. 

12 İkinclteşrin Salı akşamı 

Münir Nurettin'in 
i:LJt KIŞ KONSERİ 

MARMARA 
sinemo.sında 

kAmllen numaralı biletler 
GİŞEDE SATlUYOR 

Tel e! on: 23860 

mezk\ir Bo.§IIlüdürlük Ma.hliUA.t kn.lemlne müracaatıarı. (106'1 

D. D Y 0 .. .. 1 1 tm M""d .. ı··;fiit1Je . . . çuncu ş e e. u 'Jr ut:' .. ~ 
ııfV'_, 

Muhammen bedell ile bulundu~u yer, miktar ve cvsatı, ın 0nı.ıl9"'J 
minatı ~ağıda yazılı balast kapalı zar1' usuıae eksiit.meYe t ~~ırr, 

İhalesi Balıkcsirde üçüncü işletme mtidiırlugü blna.sındakı ~4· 
eksiitme komisyonunca yapılacaktır. Bu l§e girnlek tsUYenıerı;ııtı~ 
kanunun tayin ettıği vesikalarln teklif mektuplarını ihale g 1~-cl 
10 kadar makbuz mukabü1nde komisyon reisl~ine ver:meletı clJlıl 

Bu i,.oıe aid §nrtname ve mukavelename proje~eri komi.SY011 

verilir. 

Balast ocaklnrı- · 
nın bulunduğu 

yer Kllometresi 

İzmir - B:ındır- 258-268 
mn Hattı 

İlıale tarl.hj 

Cin. 'li 

Miktarı 

metre 
m. kabı 

Küskü ile 
15000 

Bir MS 
balastın TUtarı 
rnuhnm-

men bedeli 
Kuruş I.Jrıı --

130 
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C Bnyok millt ıztırabımızın iki yıllık tarihinden intıbalar ~ 

sıl 
O günle i h -la bir saat evvel 

iniiş gibi hatiriiyoruz 
to llirindtqrin 1938 ••• Saat 9 q r----·--- .. -·--.. -· ... ~ ce ya_:ısı. Ankaradan tallrik editon 
~ek teçiyor •.• Matbaadayız. i y . }"k • hu~u.aı bır katarla İ.tanbula hareket 
tıltıu~ hoztr Yaziyctte, yeri .,. i ebnış ı nıne, genç edıyor. • 

~" Atat.üı-kün ~ati hakbıı~~ 1 kadın aksaçh ihtiyar Saat 9 u 5 geçıyor 
~an aıansa verilecek. teb~ • ' 
ı oruz. 1 haykırıyorlardı 

~clon çaltyor; Ajans Mlidfirü ,1 
ffak Sunnl"m titriyen .esi: t B yaşı 

~ Atatürkü kaybetb"k. Sanydan • - en neye -
lebJ,;; ·ı _ ı_ • • 20 d-L! L- E d ""ld"" 'l dil h \'en mCK uz.e~e,. w• ~IS- ~ yorum a sen o unr 

ıtnrlnyıp verebılec~z. • 
d,~dada be kipyiz. Telefon çal- j - Atam bizi bıra-
~· ~atnan müşterek bir ,uurun : "d" 
ı.: ıb~blel'"-ukuile bapna toplanan- i kıp da nereye gz l-
" ırbirlerinin yüzlerine bakıyor- c ? 
~~-~elefonu bıraktığım zaman tek : yorsun. 
~ lrne aöylemq değilim. GOderle 1 p M ,J. 
~Yoruz. On çift göz bir- - aşam, Usfa,a 
tir hnşıyor, ba§lar öne~ • K [ p 10 

• Sı.''lult komı~yor. i ema aşam, se-
tı:ı:b haberi ~ ycıqıirmek, ~ldir- i necik daha yaşasag
~ dbahtlıiP da bezan vaı:ıfele- l 

3 ~r~mda yer a~r. ! dın. Sana hepimiz 
~dakika sonra aırı.ostayım. J 

1 O İkinciteşrin ıınat 9 .. 
Ata, yatağında aalcitı ve da}gın 

uyuyor. 
75 kilodan, yarıama düşen TÜ • 

cudfi yntaim içinde kaybolmu~ gi
bi .. Saat 9 u 5 geçiyor. 

Kızıl .açh ha~ bir aain bir eola 
dön.m6vtür. Aıtık faai Atatürk, e -
be(üyetin çocuğudur. 

Ölüm o kısdar sean ve b eli -
oluyor lci, orada buhananlan:l.n kım 
~ farketmemiftir bile .. 

' • 

tilo.uÜdüru, memuru, telmcisi. dak- ı cigerimizi verirdik. 
~ •. ınakineciai, hademeai ile bli- \ J 
~ 8 Jilns ayakta. Her odadan bir '---·····-·····-··•••••••••••··-.,__.., 

Ölüm haberi Celal Bayaya bt1di· 
rlliyor, Uykusuz ve ımuztarib ~en 
gecelerin çökerttiği yorgı:,n vücudi
le, yüzü balmumuodan farkınz bir 
halde CelAl Bayar ağır aiır odaya 
giriyor. Muaz.zez ölünfiıı önünde diz 
çökerek, onun etleri kemiklerini 
örtmeyen elini son defa göz ya·
rile yıkayarak öpüyar. Dolttar Meb 
med Klmil. beyaz biT ttilbendle yii-

Ona asametli 'nı muhteşem bir ceıwıe töreni yapıldı 

fer-,~kl sesi çıkrp aofada birlefCYek aıla üe vutu§Unu bile. dvyurmamak- z:üniiHaba~tlıylo~. "lk "fA .. 
~~ .•flYOr. Bültenleri ven;n. ma- tadır. S a !giR 1 1 cıul Y8 
~lttı nn bulunduğu odada ıki ka- Bu ıztırab çok mu} Aı.. Bir mil- .,1 h" • k bl 1 k 

aıra burnundan kan geliyOT, halle - kurtulacağı kanaatini izhar ediyor - butu ve itatafalk hazırlanmı~. 
rinde mnumt bir zaf görülüyor- du. Bir kaç dda lstanbula gelmi~ İkinciteşrinde Istanbul Atasını ta 
du. Halaiz ve iştihamzdı. her geli~inde daha iyi bulduğunu vafa başladı, bir rnabec.i dekoru 

~1\lt.inderin üzerine kapamnış. let yaratan adam ~iieNt. \ ml i ISSI a e YU U 
'-ı;0 rı sanııla s rsıla ağlariten bu- Mü~ülatla haznl.l..oabü~ Dülte- 17 Birincitqıin Pazar rünii ~ 

1'\ırn. Ajans Müdürü Mu-nLffak.l ni almak. kapıdan çıkm.a~tan dalaa Tedilen bir rumi t~ lle, milıet 
, kolay oldu. ~e ça~ d..ı.f\Jt;mut~ .BüyüJt Şefinin luıetahimı ilk c:ieia 

Tapr, topraklat-, ai&Çlar, biualıır olarak UTemlf'D» öğr~ halu -

Yalovada da ViPbklan bir mu- aöylemi~ti. Fakat Bergman, fen riya havası içinde, İstanbul son vazife 
ayenede, N eş' et Omer, Nihad Re - kabul etmez düsturile, Atatürk ün sini yaptı. 
pd baatalığa !U teşhisi koydular: yüzüne karşı şöyle diyordu: Saray kapılanna on binlerce iD 
(K&zib dılı'ları üç pannak tecavüz «- Ekselans, haatalığınızın te - san birikti. Ben hala §a~anm; fllll,.l! .. 
eden bir kebed dahaınesi) Bu, ev- davisi talie bağlıdır. Bütün ı.thhi nm ki, o mermer sütunlar o can 
veliJan koraciğerin hafif fitmesin - tedbirler alınsa ve mtbik edilse bi- hıraş Jeryadlara. dövünmelere 

dile mi geldiler} auyordu. Bu tebliğde, Atatürklin 
-Ata öHül duçar olduğu kanıdier hutalıiı 

den ibaretti. le ancak birkaç o.y daha ,-avaya - tahammül ve mukavemet etti, 

B h • "' bilirsiniz.:& tasındım lunlıp devrilmedi) F 
Db-e mi bağırdıbr) 
AJaruıın kapuı hiı ınalı§er ~to -

muneslydi. Beu bu mahteri &tüm 
~ parçelanarak )"M1lb\ldim. 

"29 Birincileşrio 

UrSa Seya ab Ve yataga Atatürk Luna karfl gülmekle ik- ve hıçkırıktan o ııağır kubbe 
"lk d"' Ü tifa ediyor, kalbini gösteriyor, ona olup da çökmedi? Bu ulvi ve 
1 UŞ Ş itimadı oldui{unu söylemek istiyor- teşem, bu ölçüsüz ıztırııb ve 

Bu tarihlere Bursa ııeyahati rast- du. gösteriye tavandnn sarkan avize 
lar. Bursalılaı, Büyük Şefi Yalova - Kriz devirleri ve Ankaraya sıl dayandı da parçalanmadı? 

1938 de, 
da uzun uzun görmek, huzurunda O günleri, bir saııt evvel gıbi 
• ulunmak saadetini son defa ka - nakil hazıriıklari tırlıyorum. 
anmıtlardı . Ltıkin Bursa döni.ışü, Bir ihtiycır kadın, önünde baiı 

Atatürld!a ikmci ,. - lıı::trYvetli soiuk algınlıi:"l neticesinde Atatürk Hastalık, normal seyrini takib e- rıyordu: 
hizi bugün ltql.ch. Türk milleti 15 gün hciar yatakta kalmnğa derken, birdenbire hummalı ve cid- - Ben niye yasıyorum 
Cümhuriyclhı 15 iDc:i. 1'Jlm.ı r.ıtlu mecbur olmuştu. dt bir d evreye girivermi~ti. Fissın - öldü n? 
luyor. Sarayın anfiDden &eçen Wi- Hastalığın neknhat devresinde ger tekrar celbedildi. Atada kavek- BiT genç kadın, çocuğu 
leler, vapuriar, hc..,.ecanlı t~ürat Ebedi Şef, lııtanbulu ve doğruca ai denilen zaflık hali baş göster- da sesi boğazında düğümlenı::ı:~"a~M~ıoı 

lJ 
' ltarı!Sm4all1 mahşcri bb'ba 

'lılt l'emü tebl1ti lıai)tFycr 
" bın · d . d w •w ~~if ıra eeın e yapbgı panıge, 
~~~ ~ccburiyetile. zabıtai mania 

~tlc, "~a. çalışmakta .. emirler ver
~~ m 8Utatle iş ~örmek istiyor. Fa
~ l'• \lztarib bir telatı yakasına ÖY" 

"'ııtı.P~~11hr ki, nereye ne koydu
~tor ;ırıdı nereye bırakbitını unu-
dı ~ kip, önümüzde dut11J1 U-

(!11 ~relerde aramıyoruz. 
dir, [)raydan verilen resmi teblii
rııı (S~tilolar, gözlerinin ya
~tl: ll gua]ülderinin koliarına si-
ı.ı'lı.( Ya.zmıya nazlanıyorlar. 

~'r bunu kim okuyacak? ,, ı· 
~0l'l~nı·e, ıne alan bir kelime 
d lç~ııı~l)oe rnuktcdir oluyllr, sonra 

1 
~ to2: tan bonılarla, :sağnak halin· 

,lıııtırı.ıı ~tlıtn bo~amyor. Elime tu
\?ir~. \:' re!mi teblijii k ek elemele 
tı -~~d ıına d" dü~tiyor: 
\~"'d·ı ııvı 'Ve mü~r.vir tabibleria 
dli~ d~ en aon rapıwı ile, Atatür-
~tlttı ,nYaya gözlerini kapadığı b!l· 

b ~ıtt~d· llu ır. 

~\ v:cı h~di,~ ile Tii;k vatanı bö
~lııl irı Pıcı••nı, Türk nı illeti L 'lu ~e-
~tti. , 3

anhk büyük e''~ddını hy • 

~~~di b' • . d b .. }~ll Çal ız ıztı rnbı ıı,ıınız c ug-
~· F,ı_ı~rnk okumry.ı devam ede
ltı ıı ~;t k~ın yazncnkL Daktilo
~lirıf:} ı.lerınden ince eellerden 

~ııılt h sıl'lllklam, c:lcr i§l~miy'lr, 
B.rf kollannın kağıdfara fa-

yapıyorla-r, ,\tatüık huta ~ta&m - Sa varona ycitını teşrif buyurmuştu. mişti. Müteaddid defalar karnından şöyle diyordu: 
da. •• Banlan dU)U)"'T. O l~ :fl}dıT Bu Jstanbula son gelişidir ve arbk au almak mecburiyeti hiısıl oldu. - Atam, Atam bizi bırakıp 
ilk defa olara~, yarattıiı ec biqük buraya fa ni Atatürk olarak gelir, Biraz kendine geldiği zamanlar he- nereye gidıyorııun} 
eMrin beyceanına katılamJJ'Ot'. Muz- _ .&tam lıiJJi lm'abp Aa aeı'fl7e ebedileterek gider. meD Ankaraya dönmek, büyük res- Ak ançlı bir ihtiyar, aand 
taribdtr. Okyanuıı renkli cözler:bai ridlJOl'SaDT Atatürk te, bariz bir renk.mlik. mi geçidde bulunmak, Meclisin a - önüne diz çökmüt hıçkınyordu: 
pencereye çeviriyor, yÜzlinde acı zafiyet ve halsizlik mü~ahede edil - çılı§Ulda tarihi nutkunu söylemek - Paşam, Mustafa Kemal Pa 
tebcıısüm. Halbuki • bqiin Aaka- .ormal Kynni takib ederken 16 Ri- mektedir. Buna nğmen, bir enerji arzusunu izhar ediyordu. Hatta va- Qam, on senecik daha 
ya<Ja bulunmağı ae kadar ilıl:b'orda. ıinciteşrin 1936 tarihiDe tesadüf e- kuyuaıu olan gözleri gene parlak, tağın içinde nutkuou hazırlamağa hepimiz anna ciğerimizi, 
Hele Mocliııiıı açıhşnc:la buhıııma1t. elen Pazar giinü birdeabire aniatı • vücudu gene dinamik. kızıl saçlı ba- başiarnıttı bile.. lsran karfisında verirdik. 
tan1ıi nutku .öylemek.. ba ~ - lan lrazı eöaterdiği ~u. f1 gene diktir. Ve her zamanki gibi Ankaraya nakledilmek hazırlıklan-
çilmez arzulanndan bl:dnl tetkiİ ~ Millet, bu tebliğdem eTVel AJ.a • neı' eli ve ııoğukkanlıdır: fani irade- na başlandı. Bu karar onu bir ço -
diyordu. Dıpnclan akaeden m.i1le - türklin haatalığından Mberdar de - ai ebedi bakikatle meydan muhare- cuk gibi se~indinni~ti. 

Gidiyor 

tin .evinçli, he.) ceımh -s, oau m&- iii mi;ydH besi yapmaktadır. - Resmi geçidde bulunacağılll. 
tcessir etmişti. l11t del& milletinde Aksini iddia etmek eafc.üllik olur. Bu ha1talığm kendisini ölüme 

19 İkincıteşrin Cumartesi M11 
azzez Ölü Ankaraya doğru yola 
karıldı. O gÜn, Ata ile beraber All ...... 

Herkes çoktan Ataeiirk.e aid bir götürecek kadar insafsız ve kuvvet- ? 
f.nrkaladelik olduiuwı. bütün Sbti - li olduğuna inanmamakta, kafbinin 

karaya giderken yolda 

maınlara raimen. adeta milli bir sağlamlığına güvenmekteclir. 
hiui kablclvuk.u ile aal.nıfb, Vazi- Ölümün i.ısafaız öncüsü air'Oz vü-

1,-et. böylece hiç bir MUlı inki:Jaf cudünü kemirmekte, fakat enerji -
cö«ermeden Birinc.itrpipin 23 8De aindcn, zekaamdan bir ~Y çalama
kadar devam etmi~. Bu tarihte Det maktadır. O, gene etrafındakilerle, 
redilen reıımi bir teblii. Atatürkiiıı millet ve memleket işlerini konut -
hastalığında mahsüs bV aalah CÖ - makta, direktifl~ vermekte, dil, 
rüklüğüne ioaretle badema rapor tarih mevzulan üzerinde akademik 
aeşrine lünım olmadıiuu bildiri - münakaşalanna devam eylemektc -
)'OI"du. ~ir. 

İtiraf etmek l&zım ki. Du raporun Onun bu metin iradesinden nn 
eevindirici mahteviyab memleket a- ~'bini alıımıyan mel'un hastalık., 

1 
aabı üzerinde müaid u.ir\er yap • hiddetini ııanlti ciğerden almakta -
maktan çok uraktı. Endite hall ay- dJT. 
ni derecede denm ediyordu. 2 7 Şubatta Ak il Muhtar, N eş' et 

Millet, Atanın vücudüne ıhanet Öme:r, Hüsamettin Kural, Aerm A- ' 
eden ciierin. bir mÜletİD de hain- raT, Ziya Naki: Büyük Şef e kon -
nı yakacağıru çoktan biuetmitti. aülta1yon yaptıklan zaman kardci-

Has\a~tk ne zaman ve ğerdeki ~~kinlik endi,eyi mucib bir 
vaziyet almıotı. Profeaör Frank'ın 

nasil başladi? i{tirakile yapılan diieı- bir kon•ül -
Müdavi ve müta~ tabihkrirı taııyonda evvelki te§hisde duruldu 

raporlanna sröz atıJıru., hutabiıD Ve tedaviye d~am edildi, bu stra • 
9 38 eenesi lkincikôotıDUDda be.t}a- larda Paristen Profesör Fissinger 

ıc hfııc~DL'Ie Wa.nbul Atasmı dığı görülür. getırtildi. Bir müddet aonra hasta -
taftla. ~ı Filhakika Atatürk, ba aırala!'da lık hain bir ie~ . il~ salaha ~~z 

uzak kalmıştı, ilk defa b11 en mutlu 
günde aralarına karı~vtı. Ba
~ tekrar yasdı~a dütfiyor ve kriz 
bütün vahoetile yeniden he.,Iıyor. 

Bu krizden sonra biraz daha iyi 
günler geçmJ} or değil.. fakat ölü -
münden 48 snnt evvel bqlıynn in -
safsız bir knz onu kucağına alıırak 
ebediyete doğru yola çıkannıştıT. 
11im fen, koliannı kavuşturup kar-

ı~da beklemekten, tnbiat önünde 
oir kere daha mağlübiyeti kabal 
etmekten başka hiç bir teY yapa -
m az. 

Artık abam olmuştur, giinet ba-
taeaktu. Tabiat ezeli hü'kmünü icra 
edecek, biı mılletin kalbi tat\14& -
caktrr. 

Artık hiç bır ümid yoktur. Hat-
ta bir mucize de onu kurtaramaz. 

vücudünün alt kısı.mlarmdt bir ._.. tutmu1 göz:üktti. Parislı Profesor, 
kım kaşıntılaıd&n miittclci idi. An. ciaima Atatüıkün bu hastalıkt .. -

- Yaian, haYli' l1medi o .. Tabutıuı 
içlndeJD o delil, yat.an 

aöyliiyorl:ar •• 

Meclise gideceğim. mıtlrumu aö,.U -
yeceğiml 

Diyordu. 
lAkin koroalar birbirini takib et

rneğe bavlarru~. Bir çok zamanlar 
buhranlar içinde so.raılıyordu: 

-Aman yarabbi, amıın yarabbil 
Diye bağınyordu. 
8,5 kiloluk son suyun alındığı 

günün ertesi en viddetli komala
nöbet tutrnağa başlamıştı. 

Yüzü aiyahlapyor, vücudu ııdeta 
eriyordu. 

Onu Istanbul nas1l 
tavaf etti? 

zeteye gönderdiğim telgrafa şu aa 
tırlan yazdığımı hatırlıyorum. 

«Gidiyoruz, İ1tanbulun 
ni aöktük. gözlerini kör ettik, kal 
bini dağladık. feryadı ve feganı 
rasında sevgilisini elinden aldık 
diyoruz. D 

Jn~liz., Fransız, Alman, Rus, 
nan, ltalyan harb gemileri al'UID 
dan Yavuzun bu ağır izbraba ta 
hammül edemiyormuş gibi, öyle 
.zünlü gidi~ vardı ki ladlıq~!l 
tüylerim OrperiT. 

Küpeştelerine silahendazlan 
%ilmiş ecnebi gemilerinin 
geçerken şöyle rnınldannuotık: 

- En ihtiyar tarihi en genç 
rih önünde diz çökmüt görüyoruz. 

Ankara yolunda 
Bilmem neden> Ankara seyaha 

tinin en dokonaklı sahnelerini h: 
mitte bulduk.. Belki Otal'a, geç 
kit, güneo batbktan aonra J..nrf .. .-llltıı 

(Dcva.mı 6 neı 11&7facla) 

Zaman ne kadar kuvvetli bir 
sünger olursa olsun. o günlere aid 
iobbe.lanmı katamdan ailemiyecek.. '"' 
Istanbul halkı günlerce sarayı P' 
yaşlarile yıkadı. Tarihin hiç bir 
ğında, hiç bır millette bu kadar < 
rin biT rab tezahürü görülınu~ı 
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Egede izmir şehir meclisi top!and1 

Şikayetler 
ıngilizlerin bu yıl 40 
bin ton tütün almalan 

muhtemel 
Bir yılda birçok yollar, 

• 
Iht iy a clar 

İzmir {Husus!) - Egenan bütün 
mıntakalarında müatah..il ümidle 
tütı.in pıyajnsmın açılmasına inti -
ZAr eylemektedir, Mahsulün yan -
d an fazlası hazırlanmıştır. Kalan kıa 
mı da jki hafta sonra piyasaya ar -
zedilecek vaziyete aelmiı buluna -
caktır. 

binalar yapıldı 
Belediyenin faaliyet raporu çok dolgundur 
İzmir ( Hwust > -

Şehir meclisi T~rirl 

devresi toplantıların" 

başlaml§tır. hıı: top • 

\ 

Tütün piyasasının açılmaaını belt
Üyen müstahsil malının satıhıcağın -
dan emindir. Çünkü hükümetimizin, lantıda belediyeinn bil 
tatışiarın intizam dahilıade yapıl - aenelit faaliyet raporu 
masını teminen timdiden her türlü okurunııf n rıSs Dr 
tedbirleri almak ÜEeredir. Ticaret Bohçet Uz'a tam b' it. 
V elı:iılcti son lı afta içinde bilhaua l til . . . ır 
bu i!ıle me gul bulunmaktndır. akla ıtimad reyı Ye • 

Amerikalı kumpanyalnnn mü - rOmi§tir. 
bayaa edecekl~ri tütün mikdan hale:- Filhaldka bir S<;.1ı; 
kında yaptığımız tetkiklerde müs - içinde İmıirde beledi • 
bet ve ikna edici bir cevab alama -
mış bulunuyoruz. Her sene olduğu yenin b~dıtı i.Şler, 
gibi bu yıl da Amerikalı finnalann 
mübayaa eder.clderi mikdan gi7le -
miş vulunmalan gayet tabiidir. Çün
lcü bu kendileri için ticari bir reka
bet mevzuudur. 

Aldığımız mevsuk malumata gö
re İngiliz ticaret korporuyonu, bu 
aene tütünlerimizin pek. büyük bir 
kısmına talibdiT. Ingilizlerio Tür -
k.iye tütün rekoltesinden takriben 40 
bin ton tütün satın w.lacalcları bildi
rilmektedir. 

Jngilizler, geçen ııene satın aldık
Inn Türk tütünlerini pek beğenmi~
lerdir. Bu itibarla bu sene daha ge
niş milcyasta mübayaata giri{meleri 
gayet tabiidir. 

Diğer bazı memleketlere de tü -
ttin sablabilme~ni terninen hüku -
metimizin tedLiriere tevessül ettiği 
anll!şılmıştır. Bilha,~a sirnal mem -
leketlerine miihim mikaarda tütün 
s tıbcağı ümid edilmektedir. Tü -
tün piyasasının ne giinü açıla,.ağını 
Ticaret V ek aletı kat arla~tırsc:aktır. 

harb devre,i içinde ba.. 

şanlma.sı mümkün o -
lan i§lerin feYkindedlr. 
Şehre yeniden blıçol 

yeni müe.s.seseler, asfal\ 
yollar, kanalizasyon • Şehir ~ ~ At.dü.rk b.eyblfııe 

lar kazandırılmış, Kadi- ~ ~ 
fe kalesine kadar ~ Dir utah llklara. muaazam surette mazot dö -
yol yn.pılmıştır. ~Ulr. 

Faaliyet raporu S - hmJr mezbahasında olr seue-
Riyasetin meclise takd'ım e~titi faL de 4.233.902 kilo a~ırl$nda 64.569 lı:o

liyet raporundan Q4alı.daki rakamları yun, 74528 kuzu, 1488 keçi, 21124 sıtır, 
almak taydalıdır:. 884 dana kesilmlşttr. Bu suretle giinde 

ı - Belediyenin tahsUA.iı )'ÜZde İzmirde nütu ba.şına 180 gram et 
95.21 nlspetini bulm~. meohur istlk- isabeı eylemlitir kl, bu nisbet en me
raz borcu da dahil otmek nzere )'('.ni dent ye mtırettch memlelı:er.Ierdeki 

seneye 1.117.!31 lira bo~ devredebtl- nisbete muadildir ve memleketteki re-
miŞtir. f&.ba bir delDdir. 

2 - lHr senede belediye doktorlan 4 - İzmirde belediyenin bir senede 
16210 hasta muayene etm~. 814 huta halktan tahsil eyledi~! ceZ&lar 10211 
hastanelerde tedui edUmLJ, 16188 ki- liradır. Halkımız belediye ftizamlarına 
şiye serum yapılmı.l, 7583 ztlhrevt hn3.. rtayette biiyUk blr ha.ssMiyet ııröster

talık muayene& yapılmı.o, 7434 hasta.- ditinden e-ne.lce birkaç misli olan ce • 
,. parasız ilAç verllm~. 118~9 va&ıta za varidatı azalmı.§tu-. Bu da İzmir 

Nazillide ekmek niçin 
16 kurut ? 

Nazilliden yazılıyor: Ekmek me
selesi büyük tehirlerde beledi -
yelerin aldıgı ciddl tedbirlerle 
halledllrn.ş bulunuyor. istanbul
da etmetin 11,5, İzmjrde ll ktı
ruşa satıldı~ını görüyoruz. İs -
Wısal sahalarına daha yakın 

olan Nazilllde ekme~in kllosu 
ltaçt.ır bıliyor musunuz? : 16 
kuruş .. Bu miktar belki d~ daha 
yükselecekt1r. Bu gayri t.nbil va
Ziyetın ;nii.c;ebblbi belediye mi -
dir, un tüccarları mıdır ? Bu 
hususta tetkıkler yaparak hal -
km en baş e-ıda maddesi üze -
rinde e.saslı tedbirler alıp ekmek 
fiatının normal had olan ıo ku
ruşa indlrilrnesıne C}lllışılması 

için altıkadarların ehemmiyetle 
dikkat nazarlarını çekeriz. 

lzmitin Mekeça köyündeki 
zelzelenin tahrinatı 

İzmit, (Hwıusi) - Mekeçede 
bir zelzele olduğunu bilcürmiştim. 
Bu köyden son gelen haberlere gö
re, zclzele burada mühim tahribat 
yapmıştrr. 

İstasyon binıısı oturulamıyacak 
bir hale geldiğinden tahliye edilmi~. 
köyde bazı evler yıkalma tehlikesi 
gösterdiğinden bo~ltılmıştır. Vila
Y~"t lazım gelen tedbiri ittihaz et
miştir. Nüfuııça hiçbir zayiat yoktur. 

Çal kazas1 yeni ceza 
hak:mi 

Nallıhan (Husu.sl> - Kazamızda 

iki seneye yakın bir müddettenberi 
hlkimlik yapan Mesud Seyhun Çal 
kaza,ma ceza h&klmi olarak naklen 
..ayin edilmiş, kazaml7.dan ayrılm~tır. 

lzmitte bir k-:adm 4 
yaşın,aki çocuğunu 
zehirliyerak öldürdü 

ve 5~ eY ve müeMeSe de2lellfe~ edil- halkının medenl bir tezahüriidür. inşaat ta tamamlanmak üzere bulun. 
miştir. 5 - Belediye L.'lker ailelerine 12 000 muştur. 
Sıtma mücadeleSne hara.retle ce - lira yardnn etıniŞ, şehirde 74 yangın 6- Bir senede İzmirde 1713 çıft ev. 

T9.l1l edilerek butalıın. k1ntn ~e.al çıkarak hepsi me-yzij kalm~tır. 2 mil- Ienm~lr. Evleome nisbet~ harb dev. 
yap1lm~ ve bataklıkların lı:uru~ulma- yon lira delertnde 55 bina ın;a edU.. resi içinde. zama.na nisbet.le yüzde ae
.sına ~nm edUdili gibi biiyük batak.. ııı4, bir buçuk milyon liralık husus! kiz artmıştır. 

İzmit, {Hususf) - $ehrimizde 
Paç mnhallC!inde emsaline az ra.
lıı.nır feci bir cinayet i,lenmiştir. 

F erhad Uıminde bir adamın m et
resi olan Hayriye adında genç bir 
kadın ayni evde kira ile oturmakta 
olan Hasan ismindeki phsa aşık ol
muş, her ikisi sevişmeğe baılamış
lnrdır Iki ıt-vdalı evlenmek istemiş
ler, fakat kadının 4 yaşında Saba
hattin adındaki çocuğu buna mfmi 
olduğundan her ikisi yegAne çare 
olarak çocu(h.ı ortadan kaldırmtıyn 
karar vermişlerdir. Neticede zavallı 
çor<URU fııre zehiri ile zehirliy~rek 
öldimnüııılerdir. 

( _ _ Y_ur_d_d_a_C_u_· m_h_u_r_iy_e_t_b_a_y_r_a_m_ı_-JJ 

F cia derhal duyulmuş, mezıua 
gömülen çocuk çıkarılmıf, otopsi 
yapılmı~. kadın ile ô.şıkı yakalana
rak adliyeye te!lim edilmi~lerdir. 

Y ıldızelinde bir buğday 
silosunun tameli atiidı 

Sivas <Hıı.sust> - Sivasa bağlı Yıl
dızelı kazası havalinin zengın zlraa~ 

k~e erinden birisidir. Toprak mah -
sıüleı ı ofı.si bunu nazan dikkate nla
ra k burada bfry{lk bir silonun temel
terini daha atmı~ır. Merasimele b~tn 
taymakam Cemal Öktem, kan me
murları ve gen.ş bir halk kütlesi hn:m 
bulunmu.şlardır. Törene, kaza kayı.ıa
kamının kıymetli bir söylevi lle başin
nıım ı tır. Bugfın Yıldızelinde temel. 
ler atılan sao Yıldu:lı çiftçiyi QOk 
memnun etmiş ve aevlndilmi.şUr. 

Cümhuriy« Bayramı bütüD yardda COfkua bir tekilde lmtlnlanımıhr. Reeim 5mws ve Çankındaki 
bayramdan intıbalardır. Ortada Çaalanda 'b~ ıüoil 'birer DUtuk aöyliycn Valiyi .,.. 'bir aençle iki 
mdrtebliyi eÖI'Üyoi'AIDUZ. 
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Fakat maktulün tarnnmadıiı yer- Buna benzer bir tey görmli§ 
lerde. . . mü idiniz hiçL 

- Öyleyse Chemnitz tarııflarına Kartı alarak uzun müddet letkik 
da geçmemenizi tavEiye t-derim. eden Hofdik adeta sarardı; gözle
Çünki.ı nişanlısı ortıda olacak ki • rini kaldırıp Keeııe baktığı zaman, 
mektublnr o taraftan gelm~ İngiliz, onda ilk defa heyecan gö-

- Bu noktıılara dikkat edeceği- rür gibi oldu. İhtiyar, sert bir sesle: 
me C'min olunu-z.. Ha, bir de şunu u- - Hayır, dedi. Hiç görmedim. 
nutuyordum . .. Ma.ktulün ceplerini Amm böyle bir §eyden bahsedildi
alelUcele n.r stırırken şöyle, kartvi- ğini hatırlıyorum. Bu karton bir ne
zitten biraz daha büyücf'k, iki tara.- vi maymuncuk, bir nevi mezuniyet 
fına da yazı baınlmı~ uzun zamn.n- var kasıdar. Her huaosto mezuniyet 
danberi elde ve cepte dolqtığı an - ve her tar ftan yardım varaknsı •.. 
laşıl n bir karton parçası elime eç- Anla ılıyor mu~ Ölen Karl KrllU-3 
ti. Yazının bir kısmı silinm~. dik- bu kartı Almanyanın hangi memu
kat ederseniz okunmuyor. runa ve hangi makamına gösterirae 

Kcf'ne: kartonu küçük masanın onun yardımını, bütün veaılitile m D-
ehili 

ü.tiinde bir fotoğrafı yok. Fakat 
bu tam manasile, dahiü, harici bir 
paaaporttur. Hatta dalıa vaai mt>
zuniyedi bir pa.aport ••• 

Holandah küçük kartonu biraz 
daha gözüne yakla(tırarak aordu: 

- Sab"iden bunu bilmiyar ınu 
idiniz) 

- Hnyır: bu kağıdm ne oldu -
ğunu ben bilmiyordum. Vakıi kct
fetmiyc çalıştım amma, sizin deli -
letinizle öğrenmeyi tercih ettim. 

Hofdik kuru dudaklarını ailt:rek: 
- Fakat., dedi. Bi7 nldanmı~z; 

bu ölen adam mukabil caausluk tet
kiliitı menaublanndnn değil, Gesta
ponun rakibi olan teşkilat mensub
lanndan imio. 

Keene büyük bir hayrete dii§C -
rek: 

- Ne demek istiyorsunuz~ An
Lyam dım. 

- Mesel e şu: Son zamanlarda 
Gestaponun içinde ayrı bir te§ek -
kOlden gttli gizli bahsolunmalcta idi. 
Yühek ~siyctlerden baztln.n, bir
birini tımırnaksızın b u teşekkü le in
t:isab Doğrusu şimdi-

diyordum. Demek değilmi~. 
- Bu, Geıstapoyu kontrol ma -

hiyctinde bir lelekkül anlaşılan. Fır
kanın içindeki emniyet ve itimada 
başka bir delil 1... Yalnız bu kart, 
benim ioimi kolayl~tırır mı, güç -
lettiri r mi~ 

Ve kartı geri almak için elini u
zatınca Hofdik: 

- Kartı alıyor musunuz/ diye 
sordu : 

- Evet, neden almıyayım? Bel
ki bana faydası dokunur. 

- Faydnsı mı dokunur? . Böyle 
bir teY söylemedim ııize. Amma pek 
müthi~ bir tehlike teııkil ettiğine de 
şüphe yoktur. Su nokta aklınızdan 
geçti mi bilmem. Bu Kraus denilen 
memurun hüviycti, henüz aıılıı!!ıl -
madı ise, kim olduğu ortayn çıkar 
çıkmaz, fÜphesiz ki küçük karto -
nun diğer evrakı ilc birlikte kaybol
duğu tezahür edecek ve keoyfiyet 
hN tarafa derhal haber •erilect:k
tiT. 

- Znnnetmem. Belki ele bu zat 
burada yalnız batına çaJı,.ıyor. Hnt
ta belki kf'ncli hesabına Çalışıyordu. 

Büyük milli ıztırabımızın Iki 
yıllık tarihinden intıbalar 

(Bat tarafı S inci sayfada) Ankaranın tavafı sa~ ....... 
ak,am inerken vardığımız ve yası - sürmüştü • 
mıza gecenin garibtiği de aave ol - General Mataksalli 
duğu için mi) .. $urası muhakkak ki, 
İ:zmitin son defa Ebedi Şefini göğ- gözyaşlari 
süne baatınşın<la hüznü bir lc.at da· _ ... ~ 
ha arttıran bir başkalık vardı. Kara- Şüphesiz ki, Atatürkb ? 
ya ayak bastığımız zaman, gece ta- den en samimi ve eo ~ Y• • 
marnil e şehri aarmış buhınuyordu. duyan dostlarımızd&n ~.~ı..- • 
f ı nan ba§vekili General ~!dJ zmit ıı:aranlığa gömülmüştü, hiç bir ~-
yerde elektrik yanmıyordu. Kademe tır. Atatürkün §&hai dosta '(~ 
kademe. bir anfi şeklinde olan ~ehrin iftihar eden bu kıymetli ..,._. ~ 

di · · h lk d Id F naniatanı temsil etmek üzcsoe • ~ 
se erını a o urmuştu. akat kendisi gelmişti. Cenaze t6~fiii1D 
hiç kimse gözükmüyordu. Şehir 

bir gün evvel katafalk"JG. • 
bomboıı gibiydi. Cenaze karaya çı- çı 
kımldıktan sonra, körfezi dolduran da bulunan Ankara - Palast•~ 
harb ternileri projcktörleri şehre karak, Atanın hemen yaJI1 . bi 
çevirince nurani bir ı~k altında, sed kadar yaklaştı. Önünde der;J' f 1 

leri dolduran insan yığınlarını mü _ tazimle eğildi. Beş dakika k~~~~~ • 
.. 11hede ettik. Büyük Ölü. istasyona vaziyette kaldı. Aynlırkeo ~g,;,-1' 
getirilirken ve tren !zmit çarışıııının lerini aJ.nma çekmiş, mendilal~ • 
içinden ~f'ÇI"rken, gecenin süküneti lerini kuruluyor, mendildea ~ 
içinde yükselen feryııdlar, hıçkırık _ bilen birkaç damla, yanalı: 
lar hnla kula klarımın minesinde a- Miziilüyordu. 
kisler yapmaktadır. Hele hat bo - 0 U ebediy9t9 
yunca dizilen mmımını, Mustafa v 

Kemııl nesiinin tren lzmitten avn - brrakfıgımiZ gOD tJ 

lırkı-n gösterdikleri o temiz, ma~m. H f"f · 1 b Y.-..:1~_,.,· a ı çıse eyen ir yal'>~ 
biivük insan şuurile müsavi iztırab d idd h Lı- 2 a, c en mu teşem ı:7P 

tezahürleri .. · töreni yapıldı. Bu töreni o 91' 
Sapıncada bir vak'a ve tafsilatı herkesee ma ı~~ · 

yalnız birkaç husuııiyetini prr 
Ecnebi gazeteciler de dahil oldu

ğu halde hepimi7J teeMürden a{:la
mııklı ,.den bir hadise de Sapancıı 
ista .. yonunda oldu. 

Yanan me~· alelerini kilometre -
Ierce uzaktan seçtiğimiz Sapanca 
istasyonuna tren henüz giriyordu. 
Atatürkün ııanduka!!ını harnil bulu
nan vagon en arkada bulunduğu 
halde, lokomotifin arkasındaki für
gon çelenklerle dolu olduğu için, 
herke<~ Atayı burada ııanıyordu . 

Istesyanda mermerleşmiş bir va
ziyette meıı'alelerin donuk ziyaları 
altında koyu insan yığınlan arasın
dan hir ihtiyar köylü kadını fırladı. 
Henüz durınıyan trene doğru, für
gona ko~tu. Trene atılacııktı. zap -
!etmek istediler. 

- Bırakın beni, diye bağırıyor
du •. Pa!}amı göreceğim, Paşama sa
rılacağım .. bırakın ı. 

Tesk in etmeğe ve Paşasının arka 
vagonda olduğunu aniatmağa çalı -
§ıyorlardı. O di-nlerruyordu hile ... 

- Yalvanrım, bir yol Paşamı 
gösterin bana ı 

Tren in istasyonda duraklamasi -
le kalkması bir o ldu. Sapancadan 
uzaklaşalı bir hayli olduğu halde 
hali ses geliyordu: 

m ek istiyorum: Tt 
İngiltere Kralını temsil ~ııııı' 

lik sany mareşali o gün ~~ 
mı~h. Esasen ayaklarındaa ııı~ 
rib bulunan ihtiyar m aresaL; ı;J' 
dummryacak bir, halde idi. '/_ 
de vazifesini yapmak isti~ı,.~._ • 
ze alayile beraber gitmek i~f;J: 
nru araşhnyordu. Y ııpılan ıt' ,1 ' 
did rica v~ ı~rarlara rağrrı~J ' 
cak cenazenin arkasından ıP'~ 
ten vazgeçebildi. Fakat ottıt,ıı" 
ayaklarını dayarnası için b~~~ 
hu!tı,i yerde. Atatürk ııı r ' 
kabrine yerleştirilinc~ye ~~~: f) 
tapka~nnda ve ayakta bekJC"· 
az YArım !'laat . . 

Ata ile lnönU başbaŞ~~ 
Atııtürkün sandukası, ıı:'~ 

kabrine konduktan sonra, ~"' f.P"'".ıı 
hur İsmet İnönü içeri girrnif. ... jl 
ve Milli Sefler b~ dakik•~ii'j 
kalmışlardı. Kapıdan gör ıell~ 
miz bu iki Büyük İn.sanın rŞ ~ 
cidd""n husu verici bir man~,.,ıı 1 
kü ediyordu. Sanki sandu..--
çinden bir ses konuşuyordu: ıe1~ 

- Paşamı gösterin bana .• 

- fnönü milletimizi SD~ ~ 
ederek gidiyorum.. Bunılll ıJ 
müsterihim. . f1tl~ 

İ-+e iki yaşındaki mıllt Pata- .,.. 
tarihinden h irkaç intıba. · · _ ~ 

mı göreceğim . Nusret Saf~ 

Ankr rada.. O - b- -h trr8 
Ankara. Aziz Hemşerisini bar- na ait ir a ı 

daklardan bo~nırcasına yağan bir 1t,.d' 
yağmur alt:mda tavaf etti. Fakat bu (83 tararı 1 inci ,s ( 
yaamur gözlerdeki sağanaklarin u- Ona gelince. kim bilir .,- iJ 
la yanşamıyordu. fstanhulda oldu - mu~tu~ y ı , 
ğıı a-ibi, halk katafaik'ın önünden Ayrılma vakti gelip de u}a"Jf , 
geçerken yürekler parçalayıcı man- rar trenine binrnek üzere b~ 'ıl 
znralara tesadüf ediliyordu: Baııto- ğu n noktadan hareket ed Y'"}' 
nuna dayanarak yürüyen, belkı de kandan melul melul ba~~cJe ~ 
senelerce sokağa. caddenin köşe - genç aübayın necib çehresııı~. 
sme çıkrnamı, ya~lı kadınlar, kucak- ri olmıyan bir hamııset cl~ 1 
lanndaki miniminilerle anneler, tah ulvt mısraltınnı okur gibi. ~~ 
ta bacaklarını sürükleyen malüller, Ah, Büyüklerden Bü>:~~ 
Büyük İnsana son vazifesini yap - Biz. Senin ölümünü .r.? 1 -,1 
mağa gelmi~ körler .. Hiç unutrnıya- nin yasını tutacak mı ıdı~ ~~ 
cai:'lm, çok yaşlı bir adam, yedi ae- Bu suali kendi kencW'I~ ;,1 
kiz yaşlarında bir çocuğun e ünden dakika, her lahza, her an ~ 1' 

tutmu§, tımfaız bir vaziyette, yü - delirmiyor, başımızı t:ıc~~ 
rüyüş kolunda yürüyen ziyaretci - vurrnuyorsak, kurup bır ~ ıJi' 
lerin arasına kabşmıştı. Katafaik'ın serde, o eseri tevdi ettiğin ~ 
önüne gelince durdu. İhtiyar belini tesellilerin en büyüğünü bU ~ 
bükerek çocuğa eğildi: ğ.imiz içindir. ·~ ~~ 

,-- Bak yavrum. bizi yaratan a - Senin o akşam, Eski!leh•_ı.ıı ;1: 
dam orada yatıyor. kışından ilham ve kuvvet~ _., 

Bir kad•n yere kapaklanmış hay- kahraman on sekiz milyo ~ ,. 
kırıyordu: tehid bir milletin bugiinka 

- Yalan, hayır, ölmedi O .. ta- nnki imanlı nigehbanıdı~ /Ji 
butun içindeki o değil. yalan söy - t:. ete-,. . ., ru·tl~ ~ 
lüyorlar.. ,? 

memiş olması ve onun bir !iÜphe ü- Hofdik aldığı parayı ~ ll. 
zerine beni tl\ le ibe koyuinm ş olma- yerleştirirken: ~ ~ 
sı da mümkündür. Eğer it bu mer - -·- Bilmem sualimi rrı• j? 
kezde ise onun hüvzyeti al'!la§ılın - lur musunuz~ Ne taraf• -,1 
cıya kadar günler geçe-cek, üurın - niyetindesini7.) _.,. ~ 
de ne gibi vesaik bulunalileceği - Eğer bu sualin . ce" 0~ 1 
meydana çıkıncıya kndar da i, iş - kendi kendi~e v~roıış dcf~' 
den a-eç~cektir. Ben bu ihtimalleri size de tekrar etmekele trre ~p' 
göz önünde bulundurarak bir zar a- mezdim. Faknt hnla .knrı~~ıı': 
tabilirim. dim. Ümid ederim kı bu # ı/ 

- Bununla berııber basireti el - şünüp ta§ınıp bir karaTil ~~ 1 
d •"kt'~ ( den bırakmamal ı. Ne ise... .Şim i - Bir hç saatlik rrıu ~·.-' 

vakit geçiyor. Nuıl bir t'lbi .. e isti - uykudan ı:ıonra verilccek » • 
yorsunuz, üzerinizdekı elbi!clt'ri n~ iyi lcıırar olacaktır. ~ rtr~ 
yapayım? Ne kıyaft-tlr- çıkmak ni - _Yalnız biı kaç saı.~t'1l '"1 
yetindesiniz~ dan değil, bir ftliı y~"mc~ ~f ~ 

Keene fik ri nı izah etti. Ihtiyar ra ... Çünkiı tıım on saP ı1l ~' 
küçük bir kitğıd üz .. rine bunları zımn bir lokma koyınndı kt:ıı_ ~~ 1 

Yazdı, hesabını çıkardı. ln••i lize u - 0 1 · · övler Y/• ., aorı cüm csını s ·ı rrıtf. 
zattı ve derhal istediği meblağı al- yar eskici yerindM fır n .. u~ ~ 
dı. Vakıa bu küçük muamelede de sine kotmuş, içinden 50~0 • -/ 

Keene eskicinin ne kadar yüksek lAr çıkarınağa koyulr:'~cb.i,ı,~' 
fiatlar knydettiğini dii,ünmüş, am -1 - Aklım nerede. 1~ 1b~ ' .i. 
ma içinde bulunduğu vaziyette bu Aç olmanız ihtimalını k.ef / 
farkların mevzuubahs ed:lmesini meli değil mi idi m) Bt·f~ 
manasız bulmu~tu. Bahueus Kra - sin ki bende her zaınan 
ua'un üzerinden çıkan h a la rak yiyecek bulunur. 



HAdisder Karpsl!lda , Atatnrk, rahat uyu! Hitler A~man 
•· nıilleti~e b;r 
llabede bu'undu tadiT. M= 1h:;ri::n::·>~ :: ::..b7!ı:~:.i: :87;e!iın ~~~ 

Bütün yurd onun 
ö:mez hatıras1n1 

taziz ediyor 
Biraz da musiki 

(lt. gel kuYTetleri çıkanlın.ı,br. Vatan- ve cümhuriycti müdafaa etmek za-
..,...,. ı iblıe6 A,JWa) __ ı___ L _ _ı, L- .Lr va•--p---1~ . d--Z~Bn~~ ~ ~aa ..,.., ......... ~- ruretıne uoenen vazifeye atıhnak. 

.. ıniUetirıin yalaız onlaTCB rin hali yamaadır. • için. içinde bulundoğun vaziyetİn <8aftaı'alı 1 IDıcl a.Jfa4a) 
~ .)'iillerce 8elledenberi malik Sen halki iatfltlll saneaiınm al- imklu ve tartlannı dÜfÜDmiy~ce'k- maktadır. ~ en çetin ad.aı deiil, fakat tıaa böyJe bir gülKle çaludın. Ha- sin. İatikliline ve cümh..ftvete k~ Şehrimizdeki bütün Balkevlerile, 4ııLıı ~_._ zin il~ı. --.r üniversite ve okullarda sabah saat 
l~ ı.._L--<ııa en büyük otoriteye en. ın anın, vasıtan, maddi ma- tedecek düomanlar bütün tarihte 

"""'1lQan 
8
..1----..... E--u nevf lı:aYvetin aadece bu mill~n 8,30 da.n itibaren, Atatilrkün bayrak 
~- • .... -. ..u misli gÖrülm,...miş bir zaferin mü- ı kl -"~' ~ --· muYBu....ı.:--eti"me şeref ve hürrivet a•lcından, f-_ıa- ve ç çe erle .. ~enmi§ büst. ve :!otot-

~
a-_ --- Ua.&..IJ' J ... ~ messili olabilirler. Emir veya hile n 

• -·'"lll. Kat"..,.etu eminim t.r Urlık. ve ltahramanlılı.:. ahl'-kından I ııe. arı etrafında tcc:>lantılar yapıl --~ """' .. n i e vatanın .kaleleri zaptolunmu• ınemJ. eketimin .LLiJı"nde ibaretti. crViedıınmda Ykladıgı~ n ·ırıı b .., mıştır. t.l' c.w c ütün tersanelerine ı::irilmi~, ordu-~ de l..~~cadele gibi. bu müca- bu idi. Milli hayatı:ı şartı hür yaşa- Vali ve Belediye Reisi Lflt!i Kırdar-
uenden baokasının elleriıade maktır, hür ölmektir. lar dağılmı~ memleketin her tnrafı la asker1 ve mülkt erkAn Eminönü 

~ 
.... ...ı.tir Ka Se k 1 :ııgıı.l edilmiş bulunabilir. Böyle olsa Halk · d topl ... ı d s t t ~d . t"iyetle eminim ki n i ö ümünden sonrasını sade- evın e anm~ıır ır. na am 

Wı....,. b dahi vazifen, istiklal ve cümhuri- d k b 
\ .. :~ erat, yohırn<lan bütün en- ce u millete emanet ~tmöşs.indir. o uzu eş geçe Parti kaza idare he.. 

Jl. nkara radyosu, bir Türk. 
aan'atkinn bestelediği türk

çe bir tango yu söylüyordu: 
- Türkçe olmasına muhakkak 

türkçe amma. dedim, ne dediğini 
anhyamıyorum. 

Muaikiden anııyan biri cevab 
verdi: 

- Hakkın var, anlıyamaza.ın. 
Merak etmi~tim. 
- Türkçe değil mi~ 
-Türkçe. 

- Ben türkçe bilmez miyim} 
-Bilirsin. ,__,, ~~~a~f ~d~rek be~i bura- Milleti kendin kadar. kendisine i- yeti kurtarmaktır h> yeti azasından Atıf Ödül kürsüye çı. 

~~ : ..... "". nıılletınm bo mucadele- ruuıdrrarak :r.e haıef. ne nizam, ne Hangi ııiyasete Atatürk siyaseti karak, hazır bulunanlan Eoedl Şefin oq... d k JA 1 w. • k' d h - Bir fransızca tangoyu clinle-
,L -·eUrn!çin getirdi. Bundan b ..... emir, ne de rchi vasiyet etmiveıek erne azım ge ecegını ımse en atırasını taziz için 5 dakika sfikflt.a d ~ -. L d k d iğim zaman kelime kelime anlıyo-

urnt Harbi ~rleTde ı;ıiz en avrılıp şötmi"sindir. Kim bi- öğrenece değiliz.. Bu siyaset, en avet etmiştır. Bundan sonra Halke-
~tıJ.nı olanlardan ve ümidlerinde lir niçinL Nutkunun !Onunda 19 kara günlerde bne istiiı:lal davasına vi Relsi Dr. Yavuz Abııdan, At.atürkün nım. ~tn If bulonanlardamm. Bu ee- Mayıs ı 9 ı 9 Clıın d ab" korkunç bir sadık kalmaktan, bu davanın zafe- hayatı ve kahramanlıkları hakkında - Anlıyabilirsin. 
~ ... teç dolayıdır ki bu m6c:adele- levha içinde Türk miletini, bir va- rine inanmaktan ibnrettir. Biz Mus- bir bı'ta.bede bulunma~a başlamı~tır. - Peki nasıl olur da türkçe güf-
..;., ıerı aeferldnin aynıl neticeye zife anı için uya!lık tutnıak hissi aa- ta fa K em ali olduilu gibi hayatı da, Yavuz Abadanm bu hi tabesini mil- teden tek kelime anlıyamam) 
~~ için her ,eyi yapmağa na hAkim olmu~tur. Bu levha '1 da <ıerefi, aMleti ve h~zmeti için 6evı- teakıb Millt Şefin beyannamesi oku- - Lisanda hecelerin birer te -

If htılunuyorum. umrtmıyacai::ı~: « ••• l'.levcudiyeti- vnnı7. (Ulus) nacak ve ilıtlfılle iştirak eden ~evnt. liffuz tekli vardır: Bazı heceler u-
J:'iiL Bir ~ toplu .bir halde Sarayburnu parkına zatıhr, bazıları keskindir. Müzik bu 

' :::_. ınüteakrben, bundan bir uman gelecektir. O zaman, bu ay- leeeğlni gösterece~im. Acıdıtım ingi. giderek Atatürkün heykelJne bir çe_ hecelerin kendi telaffuz tekiHerini 
la.~ -·vellci . . L lardan biz mi, onlar mı. kim daha li'Z milleti, bundan dolayı kalili Çör- lenk koyacaklardır. bozmadan ahenkle~tirirse kelime 
~ a.-_t. vazıyeti anaetmıt ve iyi istifade etmi", go-\cceüiz. Her _.,e •a-k..,._ edebUir. A L lim 1 k •!"'e ·-...:.KJ vaziyeti bu aeneki va- .. .., ..... ..-;ı.- ... .,.. yni şekilde d~er bütün Halkevle- a.e e an ama imkanı hisıl olur. 

\rbL_ ıtıultayeae etmittir. halde, Almanya ve ltnlya hugün cıSonun•ı kadar" rlle, Üniversite ve okullarda ihtilal Eğer mü:r:ik keskin heceyi uzatrr, u-
._ .. ;'!_~_demiftir, ta1'1lllmile de- dünyada her ha~ bir kmnbinezo- ÇörçU, bu mücadeleye başlarken, merasimı yapılmaktadır. finiversite zun heceyi keskin şekle koyarsa ke-
~ ·-= OMUilmiann dü,ündiıklenıt- na k.a,.ı koymak için lüz.umu kadar btr devlet adamının, bir asker\ ku _ gençleri, Üntversitedelti toplantıyı limeler anlaşılmaz. 

dir, dedi, bu parçanın güfıe.ini a. 
biliyorum. Şimdi aize oltuyayım. 

Manzuın güfteyi okudu: Hak.ika• 
ten güzel bir şiirdi. 

- Şimdi ben piyanoda çalarJr.~ 
kız kardeşim de sarkıyı IÖyliyeceE. 

~yanoda çaldı, Jıu kardeti ~J'"' 
ledı. Müzik güzel, güfte de güzel. 
F~kat nedense müzik ve güfteyi _,.. 
m zamanda dinlerken hiç zevk ~ 
yamyıorduk. 

.......................•..••••.•..•• 
Söylediler: 

- Bizim bestekarlar evvela bir 
güzel beste hazırlıyorlar. Sonra el
lerine geçen güzel bir şiiri bu bes
teye uydurmak istiyorlar. Netice it
te bu. 

......•...••........•....•...•.....• 
Ben de söyledim: 
- Sirndi anladım. MeselA bir 

terzi güzel bir elbise dikiyor. Elbise 
dikildikten sonra güz.el vücudlii bl
ri geliyor: 

«Ben bir elbise isterim». 
Diyor. Gelenin vüeudü güzel, ev• 

velden dileilen elbise de güzel, terzi: 
tt 'Bu elbise güzel. diyor. sizin de 

vücudünüz güzel. Giyiniz elbiseyi.• 
....................•.....••.•.••••• ~~~ı "le hetka olmQ§tur. Bir kuvvetJidirler. Bize karş.ı Jı:oyabile- mandanın ~ye kadar biç ynpma- müteakıb, baŞlannda profesörleri bu- - Kabahat bende değil demek. 

-·.,.e p 
1 

~-..ı Jr.-• cek. devletler ittihndı mevcud de- mı., old$ en büyük askeri budala _ lundu~u halde Sara...,urnu pnrkın" H L., o onya OTUIKJftn ıu- ltı1di J"' ... - ayır, lı:abahnt s.ende değil, M ·k d ~ ""-· Bu..r.n, bı.: ~ _ ~· r. h~ yapmıştır. Çörçfi, elinde bulunan giderek, AtaUirltiln heyketine -ıenk "-- b- · k 1 usı i en "nlıyan: • "''l fS U u ........ .... ••• _ • b v-- DINIInm unyesıne ay ın ge en b~a _ 
hhrYalfakiyetler bilemecek o Kim a luka olacak göreceğiz» sill'ıhların en zayıffie ve Alman kıt'&- koyat"aklardır. Şehrimizdeki bütfin d- tede... Yani müziği Jisana uydura- - Aynen böyle. dedi, elbise gti-

~ : Ekonomik bakımdan. daha IIUlh larının Trondheim'den Brest'e kadar lence yerleri, sinemalar, bugün knpa- mıyan beeteHuda. zel, elbiaeyi ciyenin vücudü güzel. 
~~ hViıf keodbiiDe aeJen A zamamnda yepmt' olduğumuz uzun olan mıntaknyı işgallerindenberl ayni lı kalncaklardır. fakat ellrise onun vikudüne göre 

'Qt'-.., kıt' dü ka- hamhklar, cidden d~mni~tir, §im- zamanda en aleyhte co~rt şartlar Radyo bu sabah neşriyatında ajans * de2-il. Yani b~st~ güzrı. ~üfte dı- gü-
ttber ol ~ 'ianına ~- di temdid etmi!! oldui,h:muz dört içtnde çarpı.,mıştır. Bu çıırpı§meya so haberlerini Termiş, milteakıben (aziz. Bir toplanbda f'vin bayanı piya- zel. fakat evvelden hazırlanmış bett-

Balka la • akneftt~~ seneli\ plb, bi:r:e büyük ihtivatlar nuna lrndar devam edeee~. yurddaşlın: bugün Ebcdi Şef Atatür- Doda alafranga hir parça c;aldL Par- te güfteye uymuyor. 
SEi; j flum t"'9"U v~ ve lngilizler. bunu pek iyi Bu harbin Almanyadan da lı:urban kün ölümünün Ikinci yıldöııümüdür. ça çok arüzeldi. Bitirdi~ 7

aman: ,--, 1 1 ~ . B 0 ~~lizved;;;daıı bilmdtt~dir. Bu olanın hedefi. bizi, lar istemekte olmıuıından mlitcessi _ Türkıye radyosu §imdi, 0 gün bu bü- - Bir Türk bestekarının eseri - · J ıfme.t d--1-u.Lii.ı~i. 
t_ı;. ılt.E.Intı, . ~ 

1 
a- 'her tC-ilü ablııkadn., ve her tüılü rim. Fakat. sosyalist Ahnanyayı yal- ı yük acı dolayısüe Milli Şer İsmet İnÖ- -----------------------------

\~! . Lı~ilter:~n.:.~: ~~=: ~~tı.enD~üstatkil ft bir b:vaknyete nız ben bfiirim ve bilmiyen bir kişi, n ünün ibüyük Türk millcUne yaptı~ı [ B u n 1 arı b ,.,1. y or m u . d. . " J 
'-'--- •tern· ti • d" Al soıana.- ıger am an, ır aç ay varsa Çörçlldir. Biiyük !ark işte bu _

1 
beyannameyi okuyacak ve milletin bu 1 1 n 17 ~ 

"i~~ Av/ş r, pm "d manya sonTa, biz mi, onlar mı. kim abluka radadır. ÇörçU, Almanya:vı ram ede- büyük elemine katılarat tazlmen 811_ _ _ 1 
'-. ~J:rdir. upayı yenı en tanzim o1~k. pek iyi ~ör~c,.;;iz. bileceğin! sandı, fakat ka~nda ta-1 s:ıcaktır:• demiş ve beyannameyi O-

."\ ~ fııgflterede mücadele de- ~e hücum mamile b~ka bir Almanya old~unu kum uştur. 1 ı ~ or demeleri bm alakadar FühTer, sözlerine şöyle devam unuttu. Bu Almanya. her bomba düş. Öğle neşriyatında da yalnız aja~ nsantarla hayvanlarm S 8-. tnficadele, bizim bunu etrıHJtir: tükçe daha rntlteassıb olmakta ve a.- haberleri verilecek, akşam, aJans k ı"' ~~ğimize kadar de- Bu efendilerin birçok sahalarda ya- ZımkArl~ı gittikçe d3ha kuvvetlenmek haberlerinden sonra Milli Şefin U~ak:arJ aym mıdır ? 
hir Ye biz. bunu n~IIVet- lan söylemek zevkini kaybettiklerini tedir. Almanya bi11yor tl bu mana _,beyannamesi okunacak, müteakıbcn Bazı hayvaniann kulaktan, itit _ 

~ ' Bundan emin olabilir- sanıyorum. Bundan altı ya hud sekız &zlı~a artık bir nihayet vermek JA _' Ebcdi Şe!in CUmhuriyetin on uncu me hisleri itibarile insaniannkinden 
,~~mücadele, bizim zaEeri- ay evvel Alınnnlann de~izaltılarınm ZH?dır ve blr nihayet verme~e azmet- yılında so)le.diklerı nutuk kendı ses- çok ba~adır. Bir nevi düdük yapı!-

"- -._:etlen~ektir. Bana, btm- yüzde elliBini b~ ay tahrıb ettık, dı- mış bulunuyoruz. lerile nakledılecektir. Atatürkün mu- mıttır ki, bu düdüğün sesi insan ku-
abiJirsiniz. yen B. Çörça, bir ay sonra artık ye- Çemberlayne hücum vakkıı.t kabirlerlnin bulundutu Ankll- 1ağJnda hiç bir ihtizaz yapmamaleta 

'-,...... lfarb kurbenlan niden. yüzde ell~ tahrib ettik diye- 1938 de, Çemberlayn buraya Münl.. ~ Etn~~afya müzesi bugün umumun ve insan düdük sesini duymamakta~ 
\,~eJir:adar yaptlan müeade- mezdhlı çbir~d blzaulttakdkiralde Almanya

1
,.- he geldi~i ve bana rlyakft.rca sulh tek- zıyare~aç~k bulundurulncaktlr. du: ~~~at düdük üflenince köpekler 

o rnı eti d . nm ç en ısı maması - lineri yapt~ zaınan :bu $\damın i set~~ ....,.,. mükemmel duymaktadır -
l Yan n c er vennıt- ı ::...n. d B · · t · · ' - M ·ı•" ş f • l • '- ZlDl ge 'J"r U. unun l~ill, ~r :e.'lı ay, Çinde, Ingntercye döner dönmez ŞU- 1 1 Q 1 n ar. 

L~ lf8?b Alm m . d yalnız ytizde lO u dendı, daha ertesi nu söylemek kanm vardı· B'ır mlih u * 
""l ~ "-L • fn1 nu etin en B Çö .._., ,..(\.,d 20 d • . d . • ' -ı,~ i.t ....... ehemmiyetsiz fcdakar- ay, . r ...... ~ ~ ... e nru ıyem .• - ıet elde ettim ve şimdi. burı.hare Al- b . R sa C 1 r . ı....~ ~e~tttr. Harb kurbanlan ~ ~~ 1~1 ve yüzde 10 la ık- manyaya hücum için silfthlannbilı - eyannameSI JS m e ının 
l~ t rbındekil lt d d •

1 
h' ti!a ettı ve şimdi bu yalancıba~ı. de. m. ı"lk ş o·· h ret ı· "''-=' ıı:, \ er a ar ır. ı~ o - nlEal __...:ı • . elk d d m şta f • • ı.ı.~ l'ıolar i l h b dil . tı &~ertmızın evv in en ll- Onlar belki bir kaç sene oıonrn be- . :ı ra ı ı ıncı sayfada) Meşhur halyan ressamı Cellini 

Fransa lrralı birinci Fmnsuva tara
fından himaye edilmeden evvel a
lelidenin çok aMğısında bir ressam 
add<>hmttrdu. Hatta FiaTanaada 
kendi•ile alay edilirdi. Bu yüzden 
Cellini birçok eserlerini hep gizli 
eizli yaptı ve kimseye r.östennedi. 

-~"'~ ~\!tan ~u: esa ih•:._ ı mıııı ha fazla gibi gözillttııtünü dıinyaya i- nim Almanyanın buındn buhınmı""'- . Insanlık idenlinin ft.şık ve mümt.az 
l l ·~ n:am ~:1 at te- tir&f .. ft .. ,,_ .ro;ı,-n _,.. 1 bilir ki -. ,_ sunası 
"" ......_ !4r.larn k lm h a ~· .,....-w çUUU 

0 a ca~ı ve o zaman mücadeleye ı;eni ' 
~·~ Et 'M"ddi bnk~d!nr.da b den.Jzaltllarmıız, hakikatcn daha çok... den ba;lanabnecej!tni ümid ed;yo;lar- Eşsiz kahraman Ataturkl 
~~ Cl.;alı:~rlı'l!ln P~"'k ehemm~ tur ve l:endisl bir kere do~ruyu soy - sa, biz pek iyi blllyaruz hi herhangi! Vatan sana minnettardır. 
~ ~ ~~. MOhimmat PB~a- ı~. Fakat denizaltı gemilertmi.. bir mütareke hakild bir m\Uarekc ol- Butun. ômrunü hiZmetine Terdi~in 
~!!lt b~IYe kadar h T ı Ziil baJi! olacııtı daha yüksek miktar mıyaeaktır. 1 Türk millet. ile beraber senın huzu_ 
'~ ~\ h aylık istihsal~n cab~:\ı::: ha.kkında hiçıbir fikri yoktur. Bu ya. Bunun içı"n .sarlh blr netleeye kadar runda tfı.zlm Ue e.ğiliyoruz. Butün ha
~~~e ll 61 "'İrnf!kt .. rfir. thtivat1ar laneılan Te enternasyonal bpitallst- harbe devama BB.rsılmaz bir surette yatında bıze ruhundaki ate~ten canlı.. 
\~~n ~iktOr ki bazı sahalaı- leri ~ube..rebeye herhalde nıec.bur e- ı azrnetm;., bulunuyorum. Nıuııl, nas - lık verdın. Emin ol, aza haLıran sön
' ~lıııı tih~Ji .~urdurmain mec- dece!a.. Ve bir gfuı gelecek ltı artık yonal ı;oşyall.!t olarak Almanya içffi mez meşale olarak ruhlarımızı daima 
,~l'J ~orum. Cilnkil bn hOyük Ç~r?.il mevcud olmıyacak, fakat. M.lA mücadelemde her türlü komprom!yi ateşli ve uyanık tutacaktır. 
~ d """ .. "'nuık imkAnı attık buyük miktarlarda Alman denızaltı- reddeti isem, bunu şimdi daha kat.... Reisie~hur 
~ ~ ~ndir. lan mevcud bulunacak. yetıe yapaca~. Ben, 0 kadar zaman isınet lııönii 

~,cl, b· istilasal kabiliyeti Hava barbi ellmlzi uzattım. Bu, !ayda vermcdı. A• ı d .. . ~ı...~ ~SS& kuvvetli olmam Bu suretle, bu misli gelmem~ dere.. Bu ç.arpışmayı istcdaer. İ~ alsın - manya a Munlh 
"~"' · ~terinde bulunduğum .._ ced.e dabi strnteji, hakikati artık in_ lar. : 

* Camdan tıraş bıçaklart 
Harb ba,lamadan evvel Arneri

ltada bir fabrika camdan tırat bı -
çaldan imaline ba,lamı~. Cam tı -
rao bıçakıarı\ çelik bıçaklara nisbe -
tel daha çok dayanıklı olacakmıt
Fak:at ham bu bıçağın dünya piya -
aaaına .nriilmesine mini olmuştur. ~-~~~lı fazlalaştırdım. Bir kl\r edemeyince, kendisini hava har- Alman mnıetf bu ~rbe sonuna ka- lta'yada Torl·no 

~'ı~ tı.tih~I etmek etiyen di- bine attı. Filhakika, tam bize naza _ dar devam edecektir. Iki veya Oç sene • 
~~: ehdıdlerini pek iyi ititi- ran kendisinin bu derece QŞ:lb"l bulun sonra yeni bir harbi tahrik edecek b b · d lf 

Bir koçanda bir sıra 
rnıs!r çifttir 

* 
Beklenen icadlar 

Londra, ihtira müessesesinin, ih
tiraı icab eden aletiere dair aon çı • 
kardığı listede şunlar mevcuddu: 

1 - Kolay temizlenecek bir 

pipo. 
2 - Güneşin elektromanizmbı 

dalgalannı zaptedecek. bir alet. 
3 - Sessiz tayyare. 
4 - Sisi delecek bir ~a. 
5 - Yağmurun rengini bozmı • 

yacağı ppka kordelası. 
6 - Pasa mani olacak bir mad

de. 
7- Yağmur yağdımn ve yağ • 

mm dağıtan icadlar. 
8 - Tozu cezbe<lecek. miknati& 
9 - Trenler için sesaiz 

lekler ve raylar. 

* 

teker • 

Su i!e işleyen makine ~" 11\if A'\tlıatralyanın 6 ill 7 dutu blr aillhla bize karşı ha.rbe baş. tehlikeyi beitaraf etmek llzundır. Al- om a an 1 Insan kem"tkler"ını'n sayıst 
~~~-• Alau Vardır, fakat buna laması, Çôrçil'in dahiyane bir fikri _ man m illeti, nihayet sulhe kavuşma- • 
\ t a;.~ ~llnyadan sekiz Jr.ere dir. yı ve sulh içinde çalışmayı isti"'or ve Londra, 9 {A.A.) - Hava ne- Bir insan iskeletinde 250 tane Bir Japon mühendisi, RJ ile mB-
\}~.;'-'-d YJare imal etmek isti-1 Biliyorsunuz ki, bllhassa sıvll halka sergüzeştçilerln ba.Şka milletlerı bize zarctirun tebliği: kemik T"'l!'dır. teharrik bir makine icad ettiğiili 

l ~ ı f,~~run 9 milyon nOfuau Jmrş.ı bomb:ı. hD.rbine nihayet verilme. karşı kışlortmMma mil.saade etmiye- Dun gece kuvvetli bir İngiliz söylemekte imi1. Bu mühendis rna-
~"t.'h, f l Alnıanyadan on iki si için senclerce dünyaya teklifler yap cektir. Harbin bu Çibi insanlar için bii- bombardıman filosu Mi.ınih tehrin- .1f. kinesinin teferrüatından bahsetme • 
~ .._ ~~ a tayyar~ yapmak ia- tım. Fakat, herhalde bugilnkü ~ers.itl yük bir kAr oldulPt sariht!r. Benim i.. de yolcu ve ma~andız garlnrını LOkOmOt"ıf·n p .. rçafar1 ~" ~t..... -·•~ı;ıı • ih .. İn ı bombard t • • mekte fakat havayi mayi haline ce-
••· ~"''lıorn·L n ısti ııanne grlinee. dti.ştinen g!ltere, tcklifimi reddet _ çin maddt menfaat kaygusile harb D ıman c:. mıştır. 1;'~ ~·· >okamla.la daM ~ ~. İngila havn kuvveUeri gilndüz AL. ya-~k için •ebeb yoktur. Harb. bl- iğ" bir ~lo da halyan bedefle- Modem Mr lokomotH .,.ari ola- tirdikteo 

000
'"• bu mayö bavaooa 

'dt ''llltJt ~ ben bu sahada bir man arazisi ü :ennde uçmak imkAn _ zım ıÇU'\ ancak hnzındlr. Harb. A'man rini ve bu arada Torinoda bir fabri- rak biibuinden ayrı otuz bin parça tebahhurundan basıl olan kuvvetle 
) ~~~- t'rtuk~b~n~a değilim. Fa- s~ içinde bulundu~undan, Çörçil, milletinden ~e Alman cemnatindcn ka ~le Milsnodaki Pirelli Manyatu çelik ve dök.me demirden mürek - makinenin i~lediğini de gizleme • 

ı ~!lıtı ~i A."'ı il ınxe şunu temin birdenbire, ıeceleri Alman ha~kınn kıymetli zamanlar ve kıymetJi kuv _ fnbnkasını bombdrdıman etmiştiı. kebtir. mekte mahzur görmüyormu~. 
)~..,~~)•d.. rnnn i'ltihsal kabili- hücum fikrinde bulunmuştur. vetler alıyor. Benim endfuıtri sos _ Bütün tayyarderimiz üslerıne -· .. -· .... - ... ·----.. - .. ---·------·-·· ........... - •• -

~'~1 .. ~n h~ .,_ ih 1 dönmüşlerdir. '~ ~q ~ r "e bi uyii~ !stı sa k~- «İneiltereye bir kere daha elimi yetelerfnde hisselerim yoktur. Ben bu ~ "~ ~ bu rne~ .~u ıstıhsal fao lı- uzaltmııı ~bden bir şey knznnmıyorum Be- Hitleı- nutuk !:Öy)erk<>n crb N --'~ tlinku b kı~ muhafaza ede- Benim .. .,bnm.ı çok .. bil" . . .,_ nım Alman milleti için 9a~t:ğım gi- Londra. 9 (A.A.) - Rovter a- N l\\1 L SL E ~ 1 'l.ı .... '::!" .. ·böı~~"'l, bGtün ('nu- kiz gtio İ';güiZlerin .ra~tokl~~,:'.;""b;:;: bl. yen;deo çaltoabülrsek me•"od ola.. ian onon diplomatik muharri~ >•••· l U _ r;:'t =Gs • 
~ X;jet va~~et~;.etlenb ae- tun Renanya ve Vestfalya Sıvil hal- ea~ız. yor: - .,. _ ~~~el l'llikya 1 ız Ye unu kı üzerine bombalar attılar 15 gun İkımizden birimiz yere serı1eeektir. Ingiliz tayyarelerinin Münihe o k 1 b 1 
'~~ t'rtü"'hl!'d .. ard~·l y.n~ma.kt.a daha bekledirn ve kendi kendime de Ve bu, Almanya olmıyacaktır. Fnknt yaptıkları bas~ın. Hitlerin nutku- uyucu!artma C9Va ıarlm 

\ ""'ddi . (h ı mıctir. Bi- dim ki: Bu adam delidir nctiecsind; e~er bU"ÜD Almanya bAşka bir vati - nu~ ba lıvn"agı dakik~ ola~~k iliın 
~ l.~~~ e ı a muazzam- İngilterenin ancak tnhrıb cd 'cbl!ece- yette ~e. bu, na.syonnl ııosynli.,.mJn ~dılen zamandan tnknhen bır paat S~ ;: hü!a-ıa . • . ~ bir çarpışm:ı.ya b 

1 
or ı Alman milletini kalkındırdııtı irindir.l kadıır so?rn ba,lamı~tır. Nutuk Lon- 'Ösküdarda iba.yan F. K. ya: ı Bayan AcW.: 

"'ı~ "\ci ~lee h· .olntak dıyebılı- Oa.rbde hnrbetti ~ ıy . Bu!rlin bu Almanvayı 19"3 dP r.ör cl-a k!otı)e 18.20 d- ba,lıyacaktı. Kendilerinin her şeyi bUdiklerıni, hiç Müstear iSminiz mektubunuzda 
'ı\~,o~ ... i•tikb:Jb~~·ın7.'nhm n lo1ma- reye bir kere dıı~ eı=:~teıı! l~i; müş olanlara ve bu harekpt ıçin il; dil k l~"'h""i!ız .. ho~bzı,.dımt aln9 3tıı0vynrel..-ri bir zaman yanılmıı.dıklannı ıddia eden' bahsettı~lniz meseİenin tahrıunans 

' 

....... •• anmı~ · ı 1 k 1 e "e rın uzenne saa . da '\'Or- hi bU '~ ıvıaddi b k h kere daha bana iş.ltUmedık tarzda o ara can annı vcnnış bultınnrıl-ıra 1 d B 1 kimseler, ekseriyetle ç bir şey mi- olacak bir kimseye o<>k u~gun, fakat bı.ı. a ım an a- • ""'"'' B ~ b . .. mı~ ar ır. u ııuret e tavvareler .r ~~-· ,.,rnınd"n d~ hazmz. küror ettiler. Rnlifııks dıı olr deli gıbi me ... .., .. nuz. Uı;.ın aska bır dunynl bombardımana ba•lndıkları znm yen, ..-e en çok yanıl::mlnrdır. Bunun şunu söyliyeyim. Bizde eski l>ır aös 
l ~~ lro~ak d ı tl h"reket etti. Bombard maııları faz.. karşısmdayız ve onlann u~runda ha- Hitler nutkuna epevce . . . bn içın her feyl bUdiğıniZ zehabına ka - vardır: 
N~ıı • ~d d :; e er lalaştırdılar. Ben daima b~kliyordum yatJannı verdıkleri şeyi vücude geıo.. lun .. voıdu . gırışmı~ u- pılmayın... Yanılabileceğınlzi düşü - cAceleyle yürüyen yolda kalır., der-
~ , ,._ Ordtı e~uıı B b nim. i k ~ 1 rec~iz . b k 1 1·"''·1 d l'Q\ .• lllında aıık rk . U, e ıÇ n ço guç o uyordu ÇJn_ . Hitlt-rin nutku iki snat ka<iar sü- nUn ... ve aıJ a arının w. i)IItl en ler. Bilhassa izdivac me.'lelesinde bL. 
~ t~ !}i bilir ki d ık etmış ku b rçok klşl bana ge1iyor ve Führer Onlar, Almanynyı tahrib edecckle. recekti Bombardıman mıtuk niha isWade etmeniz lcab et.t.~ini hatırla- rıız teennl ile hareket etmek dotra 
~ ~tıı ~~ f!ii.rıd~n ~~f~de11:d=~~ ~aha ne ka~ar bekliveceltsi ız. İnci _ rini sa~ıyorlar. Fakat aldanıyorlar. vet bulduktan sonra da epey sür= yınız ... İnsanlar ne kadar zeki, .1c ka- olur. Sonnak, soruştunno.k o genelll 
~ 'trı "ebıt'J.,ci ordusu dunna- lizler kendilıklerı_?den bomb:udıman- ~u mfı .. adt>leden. muzaffer ve .şanh mii"t';"· Soıı tavyare Münihten sant dar do~ göru;ilü olsalar, bazı hu - anevi vaziyeti.nl ö~enmck, mümkün 
~'.1 ~ • ı lah ed") kt d" ları kcsmezlcr, dıyorlardı. bir Almanya Ç!kacaktır. 21 . 1 ı; e dot.nı avnlmıcıtrr ! suslarda gene baştalarile muş:ıvercdc ld .. ın• ı.-A kınl ~~rrıi\ . ı me e ır ve _ l 1 • • o uo ... ı..uuar ya armın onun hak.-

~-·lll ltiaa~tı ~aldığı zaman, Uç .ayd~n ftızl.a bekledim ve niha- ~ rı :~ t~y':nrt'ıe.rı. en az n\ltkun bulunmak, onların da fıkirlerinı al _ kmda söyliyeceklerini dinlemek lil • 
-Ylti ıtırrıdıy,. kndar al- yet bir gun emri verdim. K~rs meb'ucu nanaral Mh o ıle Hnlmesını zorlaştırmış- mak mecburlj'Ct.indedlrler. zumludur. 

be, .netirrlP-re '&Tn- .şimdi çarpışm$ başlıyorum ve "' IR·dı:: * lf t":Yl, bildhar,. aürnıl .. bütün mücadclelerune ~adı~ım ay. Muhilti!l VJfal P.lti 1) ın ak•am l on~ra sa. til~ saat Bay s_ c. 
L._-d&:. harek .. t için, so- ni tat'! kararla, yani sonuna kadar Ankara 9 {HU""ot) - K b 1 f\ rlt> nutuk ·ııdvo ılt> ne~red lecek- ü k Barosunda bayan S . .__. d L .,...., ar.s me 'tl •• B t• İt 

1 
d b"" .. Hen 1 ço genç.ı;inız, sizın flLŞtnlZ- Aranızdaki ya• farltı pek .__,_...__ 

a Jıı;. Halen bü- milcadele tararile .. a•h~·wn. On - su n.-n-ı "•uhittin ..... ""'z bu aa.. - ı u saa e ıı ya :l r.a yosu utun -. ·~, _._,..... ""' ...... ... n.AJ.. ... Al d 
1 

h k daki kimseler iÇin ailesinin ılrzulan onunla evleomeniz do5 .... -'--- So" 
11 ile fı-th~t- lar, bunu iStediler. Şimdi allınlar. H, am 10 da ~-- -~-.-.-~ - '"' l'l"an ra yo annın ır c.t"Vre saat rr ... ~ ._ - ' aouu -a......uueD ?efat M- tatU ed e lerı 'ft nut- hilltma hareket etmeleri, oillhare radan pişman olacaAıma • . liDldiııiiiS 



B :Sayta 

TORK TICARET 
,. . ONLU•VAD 

F O SF A R S O L, Kanm eo hayati lnsma olıuı kırmızı yuvarlacıklım ta.zeliyerek çoğalbr. Tatlı iftab temiu eder. Vik:ad• 
devamb pnçlik, ctirıçlik verir. Sinirleri c.anlandrmrak asabi buhranlan, uykuaazluğu giderir. Muannid inkıbazlardı~t baraak tesD" 
~ T'ıfo, Grip, Zatürrieye, Sıbna nekabatlerinde, Bel cevıekl.iği ve ademi iktidili'da ve kilo almakta tayanı ~ 
faitleler temin eder. 
FO SF AR S O L'ün: Diier büta:n kuvvet turublanndan ü.stiiııliiiiı DEVAMU BİR SURETTE ~. KUVVET, tş'I1SA 
TEMlN ETMESI ~ ilk kullananlarda bile lesirini derhal göstermesidir. 

Sıbhat Vekiletinin resmi müaaadeaini baizdir. Her eczanede bulunur. 

Istanbul Levaz1m Amirliğinden Verilen Harici Askeri K1taat1 IlAnları 
DOYÇE ORIENT BANK 
~~ Bank Şuben 

Me!'\ed' Berl1n 

Aşa~ fazılı mevadm kapalı zarfia ek.siltmeleri bizalarında yazılı gün, saat ve mahatlerdeki a.skeıi "': 
alma kom..lsyuılannda yaptlaeaktu. Tııliblerin kanonl vesi.kalarile tekli! mektublarını ihale saatindea _.., 
at evveı ald oldu~ komisyoı:ı.a vermeleri Şartnameleri komisyonlarında görü112:r. 
CAM Mittan Tuı.e.n Teminatı İhale gün n saat İhalenin yapılacall ,_. 

k1lo lira. lira 

Titr~ fUbelnl: Koru ot. 340,000 20,.00 
S$reU. 260,000 91,000 
Zeytin yab, 28,800 18,7~ 

QalaW. _ İstanbul _ tzmır 

Depom: tA 'l"ftt.Qn Otmırftl11 
Sade yajp. 70,000 ıo~.ooo 
Sabun. 72,000 34,560 
Nohu<l. 135,000 24,100 

Bulgur. 216,000 38,880 
Sıfır eU. 120,000 18,300 
Arpa. 460,000 20,790 

8anlci, 
~------·~-~--~~ ......... 

Herkes bilhassa çocuklar tarafındaa ·ahnmas~ gayet 
kolay müessir mr müstahzardn\ 

Barsak Solucanianna 
·n.,. ga,et tairfidir. Barsak IOhacanlarmm büyıilderde ve Küciiklerde 
edıeb olaeafa tehlikeler fÖI örine alıNralc colucaıı bastalıltlannda buou 

kallanm&lan faydal.dw. 

Hekimlerintize ve halkımıza tavsfye edilen bu 
mOstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 25 kuruştur. 
-... .ı..· 

Darüli.ceze Müdürlüğünden: 
l>aı'tll6eezenin 85 lira ücretli imalathaneler memonı ile 40 !im ücretJi 

4emi:ıı::i llıSta.ıD.ı:uı. !bt.iya.cı vardır. Bu i4leri yapabiJAlCek evsa.f ve ~eraiti 

b.a1J a1ıuı1ıum mfıe&sese:re müraea.atlan. clô47~ 

Orduya kaşhk hediye BANKA 
Kahra.man ardumuza hediye edec$. 

1530 20/11/MO 15 Yozgad. 
5800 20/11/~ 11 Edirne Hacıumur. 
1504 24/11/9-40 ll) 
&350 24111/9-40 14.) 
2592 24/11/~ 18) 
1822,50 25/11/9{0 10). 
2916 25/111940 ll) Edirne Hacıumur. 
1372,50 26/11/~ 14,1 
1559,25 20/11/~ 10 

Zara. 
Siverek. 

(1387 - 10460) 

** 
600 ton :kuru ot pazarıma satın almaca.lttır. İlk teminatı 3Uit ~ 

Şartnamesi komisyonda görülür. İhalesi 11/11/940 Pazartesi 
15,30 da Çorluda asker! satın aJm.a komisyonondA yapılacakttr. 

(H......_•~ 

** ,;li Muhtelif cina ve eb'adda ltereate Te inşaat malzemesi pazaıtdlt' ~ 
aluıaeaktır. Tahmin bedeli 22 942 lira kat'! teminatı 3441 ıu. • J;IP"'"""• 
tur. İhalesi 18/11/9-40 Pazartesi gftnü ısaat 10,30 da Ankarada Jll. ıl-I 
Hava satm alma komisyonunda yapılacaktır. Şart.namesi ko~ 
rüıür. İsteklileri.n belli vakitte kom!.ııyona gelmeleri. (1 ~ 

1 Devlet Denizyolları 

MDdUrl U~ U 
Işletme Umuffl 
Ilanlar• 

Iz~ IR HATTI SALI ARALIK POST AS~ 
12 lk1nciteşrin 940 Salı gününden itibaren İzmir hnttı Salı ~ 

tası yapılmıyacaktır. (lOB90) ~ 

Devlet demiryolları va limanlar• 
işletmesi umum idaresi ilanları ·-----------------, 

a.~.::~ AK O Elektdk .&~ ltiniz y(in çomp ve Imzaklardan çıçek 
_._.._. dptb:p ft .,. pa:zaı' Plnıdı.t:liyan han altında 54 

KOMERÇiYALA 
ITALYA A 

Muhammen bedeli (570) lira olan 1500 ~. toz sabun (13.1~~~ Jl' 
şamba günü saat (ll) on birde Haydarpa.§ada gar binası da}):~ 
nı.i3yon taratmdan pazarlıkla satın a.lınc:aktır. ~ 

4 
TAK...- tırmıa.n hedi;Jıdikler NoJı B1iseytn Fehmi tıcarethanesin -

o:ıı.ı .... 1 TAKSiTrE t - 1 TA.KSİ'rl'E den temin edebflirsinlz. Bu işe girmek Jstlyenlerin (85) lira (50) kuTuşluk kat't temind ~ 
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günt1 saatine kadar ftlllP"' 
na müracaatlan 11\zımdır. _ _d 

Bu işe aid şartoruneler komisyondan parasız olarak dağıt~. 

LUXOB ~.,. ._Ltlk ~._(_'l'aks:W ____ e)---11 Telefon: 22212 Tamamen tediye edilm~ ~rmayesi: 

700.000.000 ltalyan Lireti OSMAN ŞAKAR n Ş~ 
Gaısta. Bımkırlv cadde&1 &9--11 Tel. ma. Beyst:la4. "Omverstte cad.. 

des1 No. 28 Kad•ıtay, İsk:cle c:aa No. wı 

Türkiye Cümhuriyeti 

A B 
Kumlu~ taı1h1: 1888 

rmayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Oım• " aJ&na lode4i: w 

Ztraı ,. tlear1 ller um banka mwı.meleleı:l 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

zaaat SapiraQnda kambarah ft ilıb&ralJ t.asanul "eaeNa.rıada 
en u ı;o !iruı bulonanlara 1enede 4 defa ~k.Uece.k k\U'& .U. lıfatı • 

p&Ant. ~&. lkram11t 4a~. r • ~ -~.i i 

4 Adet 1,000 Liralak 4,000 Lira 
4 " 

500 
" 

2,000 u 
4 " 

250 , 1,000 
" 40 " 

100 
" 

4,000 tJ 

100 " 50 n 5,000 
" 120 " 

40 " 4,800 
" '\ o " 

20 
" 

3,2\lO 
" 

J)l.lı:knt: Besa.blanndaki p:u-alar bir sene içinde ~ liradan ~ 
clö.şmişenlere ikram..,-e ç:;ıktıtı takdirde "' 20 ıaua.sue vcrilecekur. 

Kar'alar &enede 4 de!a, 1 Ey1Cı.l, ı BırıncıkAnwı. 1 Man. ve ı Huı,. 
sariblerinde çeldlecd:Ur. 

ÇOK KIY 
Pırlanta tek tn~ küpe, yüzfik, 
bilezik 14111/940 da Sandnlbe

'""-~-desteninde sattlacaktır. 

MERKEzi: MİLANO 
Bfitün İtalyada, İ.stanbol, İzmir, 

IAndra ve New-York'ta. 

--------------------------~ 
Deniz Levazrm Satmalma Komisyonu ilanlaM 

Dftr.oe f.a n tms D:ılresiıulen: Çelik tel halat a.l.ınuak ~-~ 
Doktor Fahri yeresesine borçlu Düz. Dartçtdd tmnkalanmıs: 2 ila 16 m/m kutrunda. muhtelif miktarda 16/ 2. Teşrin/940 ~ 

şubeleri vardır. 

cell Haiband o~lu Ahmed Lut.fi vere- BANCA COMMERCİALE İTALİANA günü &ıat 12 de Pazarlıkla çelik tel halat alınacaktır. rf1l1ll ~ 
ses&nden kızı Zelıra ha.ltkmda tebli~at (Frn.ncel Paris, Marsellle, Tonleuse, isteklllerin belli gün ve saatte Kıısım~a bulunan korn~ / 
Bon P'<ıi1ta ga.zet&lnln 28/ 10/940 tarih Nl.ce. Menton, Monaeo, Montccarlo, racaatıan. d0680, ~ 
ve ZGM .sayılı nUsha.sın<ta yapılmışsn Canne5, Juanle_,. PıM, vnıetra:nche. ----------------~-----
dn (2) c1 arttırmanın 16/11/940 ıari- sur • l\!ler, Casabianca (Maroe>. 
hinin cuına.rtesi saa.L (ll) de yapıla- BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
c$ bususu (19) 2/ ncl T~rin göste. E ROMENA: B~. Arn.d, Braila, 
rild®nden bu sehiv 16/11/ 940 T: Cu- 8 CluJ Costanza. Calaz atblu 
martesi gfuıQ saat ll olarak taahiben ra.,oy, • ' • • 

,. Ttmlchoarn. 
ilJI.n olunur: Dosya: No. "'6 BANCA COMMERCİALE İTALİANA 

Doktor 1. Zati Oget 
Beledlye ~daki muayene
hanesinde ~eden sonra hasta-

Son Posta 
Yemıt. sıyıısı, ııava.cıı.s '"' 

Ha.llt razeteaı 

~ 

'!a"ebatan, Çatalçc,me aokak, 25 
!STANBUL 

E BULOARA Sofla, Burgas, Plovdiv, 
va.rnr.. 

BANCA COMMERCİAI.E İTALİANA 
PER L"EGrn"'. Alexandrle d'Egypte, 
Elkahlre, Port : Said. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
E ORECA, At1na, Plre, Beldnlt. 

BANCA COMMERCİALE İTALİA~A 
TRUST COMPANY. PhUttdelphla. 

BANCA CO'MMERCİALE İTALİA."fA 
TRUST COMPANY - New - York. 

M~k Bankalar 
Ba.nque Françal.'!e et İtallenne P-Jur 

rame rtque du 6Ud. Pari.!. 
1-------------1 .Arjanttnde: Bnenoe _ Aires, Rosa. 

Quetemizde Çlk:a.n yazı Te rio de Sant.a fıt 
res1mlerin bfttftıı hakları BREStLYA'da: sa.o • Pa.ulo -.e ~-
mahfnz -.e gazetemıze alddlr. ııca. ;ehtrler1nde ııubeler. 

ABONE FIATLARI 
CH1J,f•(1eo· 8antiago, Valpa.ratso. 
COLO'\ffiİA'da : Bogot&, Barran _ 

::;====r==""i""".....,"7""'==1 qnill&, Med'"Jltn. 
1 es 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

140tl 'j()l) 
TOrkiye 2:HO 1220 
Yunan 270U HJO 

3 
Ay 
Kr. 

4UU 
il() 
800 

1 
"Ay 
Kr. 

1-.ı v 

~70 
aou 

URUOUAY'da: .Montevideo. 
RANCA DEU.A SVİZZERA ITALİANA 

Lugano, Beııtnzıona, Cbb\.!so, Lo -
ea.rno. 
Zlirteh. Mendrisfo. 
sANCA UNGAıtO - lTALİANA S. A. 

::::!:::ı::=='==='===:='===l p~ Te başlıca ı,eb1rlerdf! tubeler: 
Abone bedeli peşindir. Adre, HRVATSKA BANK D. D. 

Bcn.ebi 

det~tLrmek ıs Jru.ruştur. Za.greb, sosak. 

Gekn evrak eeri v-erilmez. 
llanlardan ~·uüyet almnıu. 

Cevıı.b için mektubla.ra 10 
turu.ı;lult Pul Ubesi lAzmıdır. 

Posta ku.tusu : 741 İstanbul 
Tlgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

..................................................... 
Son Posta Matb:uuıa: 

Neşrlyat Müdürü: Bclim Ragıp Emeç 

sABhSLERİ: S . RaııP !WEQ 

BANCA İTALİANO • LİMA 
Llma (Perou) da ~lıea şeh1rlerde 

f\lbeler: 
BANC.& trALİANO • GUAYAQUiı.. 
ouayaquU. 

ts&anbul merkezi: 
oa.ıata, Voyvoda cad<lesi, Karaköy_ 

paıas. T~fon: 4484.5. 
1stanb'Ul b&rosu: 
Alalemcla.n ha.n. Telefon: 22!100 

/ ! 111/12/115. 
Beyoi!u blii'OS1l: 
İstikW co.ddesl No. 247. Telefon: 

4104B. 
K.a.salar ican: İtaıye. ve Macarls -

tan tçin ve Tou.rlst1Que çekleri vo B. 
1 TRAVELLER'S çekleri. 

Ura 

1 2000 == 3000.-

8 1000 - 3000.-

2 750 -
4 600 :::ıı: 

8 2{)0 =-= 
s~ 100 =-= 3500.-

80 60 =- .000.-

800 20 - 8000.-

• 

! 

Türkiye lş Bankasına para ya .. 
brmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 

ll 
Kumbaralı ve kwnbarııP' 

Keşicleler: 4 Şubat, 2 Ma - hesabiarında en az elli 11 .. 
JIIJ, ı Atustoıs. 3 Wncıteo - rası bulunanlar tur'aY• 

ıiil tarihlerinde yapılır dahJl edilitler· 

t 


