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TURK MiLLETiNiN BUYUK YAS GUNU 
"Eşsiz kahraman Atatürk! 

olarak ruhlarımızı daima 
Aziz 
ateşli 

hatıran sönmez meş'ale 

tutacaktır. ,, ıJe uyanık 

1 BÜTÜN MiLLET HUZURUNDA MiNNETLE, iHTiRAMLA EGILIYOR il 
Atatürk Bu ·sabah bütün 

.. .. 
gunu 

Hu 10 tevini.aniyi ıa
Je lam Atatiirlr için ıö:ı· 
ya,ı dökülen bir matem 
ıiinü deiil; Türk Va7· 

lığına kmtuluş ve kura
lıq rehberliği eden ebe
ai bir hayat iradesini 
bmat ve binnelia Türlı 
mill.tinin fQhıına inti
lıal dtiren bir vaaet 
pnii ola:ralr lr.abul etli-
y~ •• 

Yuan: ETEM iZZET BENİCE 
Bugün, 10 tepinisani 1940. 
GUneş tekrar üzerimize do!ar· 

(Devamı 3 iincil ıcıhijede) 

yurtta büyük 
ihtifaller yaplldı 

Atatürk'ün aziz hatırası an!ldıktan 1 
sonra, heykel ve büstl rine 
ihtiram çelenkleri konuldu 

Ankara halkı 
makberesini 

Büyük Kurtarıcının 
ziyaret ediyor 

BaPn Ebecli Şef Atatürkün Ö· 
lıiimiinüıı W.ci yıldönümüdüı·. Bu 
.mnuelaeUe memleketimizin h er 
tpafıatla el4lui11 cibi şehrimizde 

de sabahleyin Halkevlerindet V
nİ \'l'r~ite ve mekteplerde ihtifaller 
yapılmıştır . 

(Devamı 3 ü.ncü sahifede) 

Beyanname --
i N ÖN 0 
millete 

sOylüyor 
Atatürk'ün ölümü 
üzerine Cumhur 
Reisi •tağ1Claki 

beyannameyi 
netr buyurmuş· 

lardı 
.Ankara: Zl/11/938 

Btlytik Ttirk milletine; 
Bütün ömriinü hizmetine vak

fettiği sev&ili milletinin ihtiram 
Jr.ıollan üstünde Ulu Atatürk'Un 
fani vücudü jstirahat yerine te\'· 
4i edilmiştir. Hakikatte yattığı 
~r, Türk milletinin onun için 

atk ve iftiharla dolu olan kahra
man ve nfalı göğsüdür. 

A~a Tiirlt ltayataım her Clakiluıwula Jaima vatan ve millet ~Ji 
il. mqg'lıl olJular 

Atamızın en büyük 
eseri : TÜRKİYE 
Mustafa Kemal'in çocukluğu, 
gençliği, hizmetleri ve dehası 

( Yazan: REŞAT FEYZİ ' 

Atatürk, tarihte uğradıpmız 
a zalim ve haksız ittiham gÜ· 
nlnde meydana atılmış, Tiirk 
milletinin masum ve haklı oldu
tuııu iddia ve ilin etmiştir . İlk 
ence ehemmiyeti kavraıımnmı 
olan gür sesi, asla ~·ıpranmı) an 
"bir ku\'\'etle nihayet biitün ciha
nın şuuruna nüfuz etmi~tir. 

En biiyük zaferleı·i kazandık • Her fani ı:ribi, Atatürk de bir ı?Ün 
tan sonra da Atntiirk, ömrünii ölecei'!ini biliyorou. Büvük Ata, 

Mustafa Kemal, 1880 yılında Sc· 
liınikte do.t."Clu. Babası, Rüsumat 
memurlarından Ali Rıza Efendi, 
anası, Zübeyde hanımdı. Mustafa 
Kemal. daha kücük yaşta yetim 

yalnız Türk milletinin haklarını, kendi ölümünü hatırlarken, der -
insaniyete eıeli hizmetlerini ' 'e lıal .sunu ilave etmişti: 

(Devamı. 4 üncü.de ) •Fakat. Türk milleti ebediyen 
- yaşıyacnktır.• (Devamı. 4 üncü.de) 

ÇERÇEVE 
Atatürkten 
bir hatıra: -(' ~ --

TÜ K 
lar k, 
yollar 
çok! ..• ,, 

Atatürkün hususi meclislerinde 
bulunan meb'uslarımızdan. bir zat 
«O. nun ağ'Lından dinlediği bir 
hatırasını şöyle anlatıyor: 

.. _ Bir gün İsmet Beyi (İsmet 
İnönünii> davet etmi~tim. Şişli -
deki el'imde beni yalnız bulan İs
met Bey: - ·Yine ne var?~ diye 
sordu. Bu suali sorarken gözleri
n.in it;i. malfaın olan yüksek zekası 
ve emniyet. itiınat vadeden derin 
ıptarcti ile fırıl fırıl dönüyordu. 

- Senden ne hnbcr? dedim. 
- Tahmin ettiğin gibi!. 

· Dedim ki: - Şuradan bana bil' 
Türkiye haritası bul. Masaya aç. 

(Devamı 3 iincil sahifede) 

ugünkO 
iç ve dış 
Haberler 
2 inci ve 3 üncü 
seh ifelermlzde. 

., 

Atatürkü anıyoruz ... Niçin?. 
Sade (iliimünün ikinci yıldönü· 
mil geldi diye mi?. 

Atntürkü anıyoruz .. Çünkü ..• 
Çünkü bugün, içinde yaşadığı
mız diinya şartları, onu bize, 
kendi doğwn ve ölüm Yesilc • 
]erini aşa('Bk bir mikyasta ha
tırlatıyor. Bu hatırlatış, ölümü
münün ikinci yıldönümü vesi· 
)esile birleşince de, bir anda 
Atatürkt her menuu içine al
nuş en büyük mevzu halinde 
karsımıza dikiliyor. 

Felsefedet kainatın (zaman) 
n (mekan) isimli iki esasi bö
lüme ayrıldığını bilirsiniz. (Za
man) mefhumu hadiselerin ru
hunu~ (mekan) mefhumu da 
maddesini yaşatan varhk se • · 
mini ... 

İşte bence Atatürk, Türk mil
letini (mekin) planında kur
tuluŞa ~ıknrmış hakiki ve milll 
kahrnman ..• 

Onun, düşmanı denin dök
tükten öltimiioe kadar üstünde 
çnlıstığl (znman) planındaki 
işlerini, (mekin) planındaki i$-
1eri kıymetinde görmediğimi 
llÖyle.ınektent ltiç bir 0evirde 
çekinmedim. 

Atatürk l>caim cözüuwle, Türk 
milletindeki diril4; oau top • 
yekün tasfiyeye kalkan prp 
emperyalizma8Dl8 karşı ayakla
nış irade6inin, hiç bir u.man ıw 
mekinda unutuJmıyacak, .. 
n büyu alNdeAclir. 

NECiP FAZIL KJSAKOREK 
Böyle bir abideyi det onun 

ölüm giinündcn ziyade, millet
lerin ayni iradeye her vakit -
kinden fazla malik olması la
zım gelen giinümüz, bize ihtar 
etmekte haklıdır. 

Bugiin Atatörkü bize beye • 
unla andll'8Jl müessirt milli 
kahramana borçlu olduğumm 
minneti qkın mikyasta, onun 
manasına olan de,·amlı ilıtiya
cımızdır. 

Türk milleti bagün sah.ıs ha
linde Atatürkten öksüz kal • 
mışsa, fikir halinde Atatürkten 
öksüz değildir, 
Şah~ inananlar, ~hıs gidin

ce apısır kalır; fikre inananlart 
'8hıs gitse de kaybedilmiş biç 
birşey olmadığına emin, dimdik 
ufukları kollar. 

Fani şahıs kadrosundaki Ata· 
türk gitmiş; hatta gideli iki yıl 
geçmiş; faknt ebedi fikir kad
rosundaki Atatürk, daima Türk 
milli hayat iradesinin nıümes
a.iti halinde sonsuz ömür sırrına 
ermidir. 

Türk milletinin ebedi hayat 
indesi.n.i, Atatürk.teki ehliyetle 
temsil edecek kim var? 

Kim mi nr?. 
J>oiurmaıt olduğu, Miıacba

tu, dottıraca&ı; bqına ge~ 
oldntu, ~cliii ft ıeeireeeii 
'81nslarle, naJIM'4li bir tekev
vün deiirmeAi ıft>i jpiyeıı 'Nrk 
milleti var!!!. 



TEL GB AI' -lOZ iıleı Tıı;ş&m ıMe 

RASTGELE 

MUHARRİRİNE 

Haber gazetesinde «raat-
gelc» sütu ınuh.,rririne: 

Benden baha etmiyeceğıni
ze te efonda llÖz verJRİ.!, üs
telik özüt- dilelllİ§, ricalarda, 
istirhamlarda bulunmll§tu - l 
nuz. Birkaç gün evvel, bir l 
fıkra1111 tahrif ederek, yioe 
benden bahsettiğinizi gördüm. 

Eğer, perhizi bozduysanız, 
haberimiz o\aun, biz de ocıa 
göre hareket edelim. 

ŞİKAYET 

MEKTUBU 

Bir gazeteye tikayet nıeılı:
tubu yollıyan bir okuyucu 
şöyle yazryor: ı.cfilan barda 
3 kahve 3 limonata içın on 
lira beı i.-uruş para ödedik. 
Bu, çok değil mi?. Bdediye, 
tarifeleri böyle mi yapb?ıt 

Be11, bu mektuba Jik&yet 
mektabu deÇil, fdcva mektu. 
bu diyeceğim. Parayı ödeyene 
Allah sabır versin! 

TRAMVAY 

ARABALAR/ 

Bau traa .. aylarda İkİfer 
kanepe kaldarılıaca, arabala
ra istif ecl" ea yolcu sapa bK 
haylı arttı. Şimii, bir bildci 
kafi ce iyor. Düş- -d iif, 
taşın Jf, iki biJıetci Uanıl
maı;ı l<ararlqtırılauı ! 

Anlatılıyor; h~ kanepe 
kalktııkça, bir biletci ilave e
dilmdt liinm celıccd.! Bir 
gün, birde bakacaksınız, bir 
arabaıela yokularm yarıaı ka
dar da biletci kalabahiı var. 

FARKLI 

Fi ATLAR 

Antransit kömürünün fia· 
bnı Kad,J,öy için, ton b"§tna j 
21 lira, O.Jriidar içm 22 lira 
80 kla'Uf tesbit etmişler. Bu ' 
farkın auı.naaını ahyamıyan 

bazı Üsküdarlı okuyuc lar loi
diaeyi beaden ıoruyorlar. 

Ayoıl, ben ne bileyim?. De
mek, köruürün sahibi olan 

banka. Osi<üdarlılan daha 
zengia btdmuş ! 

AHMET RAUF 

N okaaa cihetler 
Üskiidarda yeni Y.aı>Jlaıı adliye 

bin:ısınm z=Urı lı:atmı ım baslı. 

Hadise tetkik ediliyor. AJakadar
lar bı.e $Unları da söylediler: 

Bu luaa, ihtiyacı tamamen kar
şıL varruvor. küı;:üktür. Daha büyük 
yapılmal. idi. Bundan başka, bu 
moa 'rn binada kaloriler teaİ5a.t.l 

yoktur. Kışın bir 2 aab&, IOba 
yakın derdile ~lacak.. 

Acaba. bu cihetler, bina Jll!)ılır
ken. r>eden düşünülmen:iş?. 

BURHAN CEVAT 

Kalan 
alebeler 

Bu yıl orta mektep ve lise 
son sınıflarında 14bin152 

talebe geçememiş! 
Maarif Vekaleti bu vıl ıehrimizde 

ve memleketınuz.ın her tarafında-
ki lıse ve orta mekteplerın imti -
han neticelerine aıt kat'i rakam -
lan te.sbıt ederek dlln alakadar -
!ara bildirmiştir. 

Listeye göre bu vıl liselerin sonj 
sıruflanna 4772 talebe devanı et
mis w bııolardan 301>5 ı liseyi ik
mal l'derelt bitir"™' ka~ıdı almağa 
muvaffak almuslardır. Gen kalan 
1767 talebe de terfi edemiverek sı
nıfta kal•uslardır. Bunlardan alt
mı.ş ücıi. devamsızlıktan kal.nu:;tır. 

Diğer \anıftan ııecen vıl olııun
luğa kalanlar da dahıl olmak üze
re lise olgun imtihanlarına da bu 
yıl 3166 talebe gırmıstir. Bunlar -
dan 2225 i muvaffak olup •Devlet 
oleunluk !ıehadetnamesi. almıs -
!ardır. 

Orta mekteplerde muvaf

fak.ıJel Dİ'J'Ctİ 

Bu vıl orta mekteolerın son sı
ıcll:ırmd;dı::ı 21 bın 50'.! talebeden 
9117 si ımtıhanlarda muvaffak o
luak .Devlet orta ol<ul dıııloması• 
alııuslanLr. 

Orta. me.kteı>lerin <00 sınıfların
~ talebelerden 4862 si kanaat 
nallarının azlıtından. 6111 u devam· 
sızlıl<ta.n. 6904 ü eleme ve sôzli:ı im· 
tihanJ.arda. muvaffak ol.ıımadık -
tarından terfii sınıf edememişler
dır. Bu suretle orta mektepelrın 

son lilntflannda Dl\ iki hın üc vüz 
9l!hıelı bes talet>e kalarak imtihan
larda mu .-affalavet rusbell vWıde 
«? olım.ı$tur. 

100 lmnq yazılı liraları 
almıyanlar N":r.alandınlac•klar 
Sehrımızde bazı satıcıların; mür 1 

tenıenn verd>klerı paralardan U- 1 
.rrlerınde 100 kurus ıbaresı yazan 
gümüş lıraları almar< ı:::temedikleri 
hakkında bazı sık:ivetler \'apıl -
mıstır. 

Defterdar: devlctrn resmi oara
sım almamanın 'kanuni bır suc ol
dw!unıı sövlr\'ecek bımların Ma
lıve Vek.i!Ptinın teblıi!:ı mucıbuıce 

1 şubata kadar tedavul edece§:ıni 
ve ondan sonra da valnız mal san
dıl<lan ıle Cumhunvet ır.crkez 
banl<a'<t subelel-ınce kabul oluna -
cntannı bevım etını~rr. 

Bınaenalevh bu paraları almıvan 
sahcıl.ar veva müesseseler olursa 
şrkavet ıizerıne hemen takıbata ge
cılerek cezalandtrılaca4ı:lardır. 

--<>--

Boatancı • Mltepe ve şile 
yoluna kaç lira barcarulı? 
Belroive reisliği son defa vap • 

tırdun yolların kaca mai olduı!unır 
ayn avrı tesbıt etmiş1ir. 

Bu meyanda Bostancı - Malteı>e 
yolunun asfalt kaplaması ile Üs
küdar - Sile yolunun 3600 mette 
uzunlıüıuıııd.aki kısmının maka -
dam sose haLn<le insası ıcın 28 bın 
298 lira sarfolunduğu anlaşılmı.s
lır. 

--<>--

Açık iş ve memuriy..tkr 
Başvekilette 20 ser lira a5lt n1aaşlı 

2 k&Uplik aç.ık bulunmak:t.adır. Lise 
mezunları arasında 0tyın 11 inci ~zar
ı.,.; eüali saat 14 de imtihan icra otu-
nacaktır. 

Tal' Jer ayın 15 inci akaşmına kadar 
Başırek.3!.et slcH ve daire mwiıirJ.ütüoe 
niJ rao.ı t eciıebilir lcr. 

K.ırı.k.kalc fcbrikaları muhMıebeeiA

de l5 ve 20 şer lira uU maaşlı memu
riyeUer müaha ldir. AJuı li inci cuma 
&:LınU. saat 15 de Anka.nda bir imtihan 
yap"acaktır. Talip olan aria mektep 
ve l.i9e mezunları o CU.- kadU' Aa -
.kara detlerdarlığına YC$il<ala.n ile mü

racaat etınelid.irler. 

S- Te1gnııf'ıa eı1cbi nırınm: 166 

_ZVAŞLA 
ETEM fZZET BENİCE 

Kasa vığm yığıa para doluydu. 
Gozlenm k:ı:ınaştL Daldım. Bır 
ke ıd ı lı:tlı,i! ıma, kaJ. rbıma.. bır 
de Ti duran servete .bak-
t1...rn • 

- ().)ı:ıb 
D GideriOlde hudutsuz ve 

:ı:engın bır myal canlandı. Karar 
verdı.ın 

_ \,..eriz, "\~ar.:z.~ 
Ne q verırsc yap:ı.rım'. 
Bı•az da yaşamak ıçın yırşrya -

yım!. 
!':aran tekli( etti: 
- Al. Ne dar para istersen al! 
Ve .. il.ive ett.i: 

SDru"a ou ıkas:ının anahtarla· 
nni sana Perırimt 

- $imdi~ w-• 
Dedim. Tekrar yürüdük. Eılki 

yermı.ue döndük. Y anm11a otur
dı.ı, roylemc((c b~ladı: 

_ Çok kolaylıkla yapacaksın! 
K.ıJ.ı.ğın lnyaf etın müs.a it. Bu i.şı 

senden da<ıa ıyı yapabilecek hıç 
kımse yoktur. Yapar, gelir, ondan 
sonra bu kılıjp.nı atar, değişik bır 
adam olursun. Ne tanınır, ne de 
bilınırsın. 

- Ne vapaca~ım?. 
Dedim. 
- Şimcti sana yerini, kim oldu

ğtınu, nasıl yapacafımı ıyıce an
latacağım. Bir erkanıharp mıra -
layı var. Onun elindekı çantayı 
kapacaksın; bana geti.rttelı:sUL 
C=t.a nastl ltapı.lac:tk. sen kendi
ni hemen nasıl kaybed«ek.sin, be
ni ner.de bulııeak:sın hepsini sôy
liyeccğim!. 

l1WJJ.ıı•l 1 

Hatıralarımız 
1938 yılı ikinci teşrin ayının o

nuııtu perşembe S4ba.lu, 'l'iirk 
mmeti., tarihinin CD kara haberi ile 
sarsıldL En biiyük Türk çocuğu 
Atatürkü ka)i>ehniı;tik. Atatiiı:k 
bi:ı:im iciıı, arlık, bir Şef, bir dev
let reisi, J.ir kurtarıcı, bir Cum· 
hurrcisi olmaktan çıkmış, Türk 
milletinin seınholii, Tiirk mille
tiaiıı kendisi, bu toprakların aıiı, 
bu göklerin rengi, bu den"zlcrjn 
eaşkunlırf:u elm~a. 

Atatürk, Türk )'urdıuıua bahliı 
idi. Onun da, biitün fani insanlar 
ııibi ôleJ>ilecei:ini asla halırımu · 
dan gecirmiyor, bir gün. Atasız 
kıı.labileceğimizi düşü.nmiyorduk. 

Atatürk, hepiıııizden bir parça 
idi. Onun hamurunda Tiirk mille
ti, Türk milletinin içinde Atatürk 
vardı. 

Atatürk, tarillio kaydettiği ia
san cemi.ıttleriaiıı başına geçmiş, 
hiçbir şefe benzemiyordu. O, ayrı 
bir hava, ayrı bir iklim, ayrı bir 
luıyat ve canhlıklı. 

O, yarattığl ve kartard.J~ı 18 
milyonluk kütle ile o kadar çok 
ka~Haşnu,.tı ki, Ataıürk ıkyince, 
Yüreğimizıie her an daha taze bir 
heyttaıı. Atatürkii her göıdiiğii -
müzdr, icim!zde daha ıı. .. rtt:"in Bfr 
~!ılık ve yakınlı\< tluyu:vonluit. 

Atatürk, bir (cvkalidcıikti. O, 
lıütiin bayatı, jcstlrri. i•ıkılapları, 
söz' ~ri, herşeyi ile bir harikuldde
likti. 

Takvim yapraklarını karıştın -
nn. Tarihte gelip grçmis bütün 
şeflere. ıliktatörlere, cih.ıagirlere, 
büyiik kumandanlara bakınız. Ata
türkü. hiçbirine bcn:ıekmezsiniz. 

O, bizimdi, bizMndi; "rürlt ınil
lrtinin kopup gelmi• bir a.lev par
çası idi. 

Bugün Atatürkiin ik•nci ölü.m 
yıldônümünde, bu fevl..alade insa
ııa ait hatıralaron1' hep ıliıuuaik 
taptaze hayatiyet, hep alev alev 
yanış .-e tufanisiı bir akı~tır. 

REŞAT FEYZl 

Ay başında tanzime ve 
şehir tiyatrosu methalinin 

DÖNMIYEN FiLO 
Büyük Tarihi Tefrika 
No. 37 Yazan : RAHMİ YAGIZ 

yıkılmasına başlanıyor Paşoviçin hazır ladıgv ı baskın prOJ0 esi· 
Sehır tivatrcısıınun tramvay cad-

desindeki bahce duvarı ile ti.vat -
ronun hol cephesinin ı:ıeriye alın
ması tein av başında fa.ali yete l!<!
çilmesi kararlaştırıJ.mıstır. 

Bu meyanda Tept'b11.>ında veni 
tretU\•arlarda yapılacak ve şehir 
tivatrosu ile yıklan Gardenbar sa
hasına yeni duvarlar, kllçük mer
divenler inşa olunac ... ktır. 

Belediye reisli,ği bu islere 23 bin 
lira sarfedecektir. 

BeYioz Anadoluhisarı ve 
küçükıu yolları 

9700 metre uzunluğunda bulu -
nan Beykoz - Anadolu feneri yolu 
ile 200 metre tulün<leki Anadolu
hisarı - Küçü'.ksu yollarının bele • 
divece makadam sese halinde in
şası faaliyetine devam olunmak 
tadır. 

Bu ıki vo!un belediveve 73 bin 
751 lirava mal olaca~ı tesbit edil
mistir. 

Maarif cemiyeti piyangosu 
bu gün çekiliyor 

Türk maaı·if cemiyetinin yıllık 
eşya piyangosu buıı:ün 53at 14 de 
Ankarada cC'!Ilivetin tesis et.mis ol
duğu kollei binasında cekilecektir. 

---<>--
Bir eazete heyeti ftl!rileoe 

kapa tılclı 
Adanada cıAtan cBu.ı!iiı» l'(azetesi 

Vekiller Heyetinin kararile müd -
detsiz olarak kapatılmıstrr. 

POL 
V! 

MAHKEMELER 

Suç üstüne suç 

l\foamafih vatan lıizmetiaden 
başka hiçbir kaygısı baluımıyan 
kahraınım Türk nıuharipleri; har
bin sürdiiğ"ü müddetçe müstevli 
ecLısile hareket eden Almanlara 
kıtrşı asil teliik.kilerine uyarak iz
aeıtiıı.efs meseleleri hariç. muhale
fet ı:iisterMemi•lerdir. 

İ<te Pa,,.,viç Mondros limanını 
ıl1'aı-datı maynle tıkamak kararı
nı yerdiPi ve bunu •onaııma er
kauılııarbiycsile •iizakerc ederek 
ancak talıtclba.i..r \•asıtasilc ve 
gizlice maynlcmc işinin tatbiki im
kan dahilinde oldui:tıııu <iğrendi
ği andan itibaren birkaç Alman 
tahtel'lıahirinin Tüı•k donanması 

emrine verilınesini istemeğc ko
vulmuştu. 

Türk vatanının mahsullerini bir 
nıüUdike y.aku;mıy:ıcak ~eltllde 
bol bir i•tiha ile sömiinneğe loaş
lıyan Almanlar nedense parasile 
sattıkları ha:rp ın:ılzcmesinin Os
manlı hükôımdine ganderilmcsin
de W.llül g<istcri~ i>rJardı. 

ıPaşoviçin mü.auati üzerine da
hi bir iki tahtelbahiri Osmanlı do
n.amnasına ilhaka yanaşmıyan Al
man bahri:ves.i ıhaftalan:.a ~ 
mıdıabe.relerden sonra ancak Os
-b mlannıb vazife gören tUı
telhalıirlerdr:n ha.rp maksatlara. 
r:we Akd~ Alıwuı fil.ı:t:u ko -
moıt.ı·lui(uıı.un İ•1İf le e4ebile -
~ni CCTabea loiltlinaişti. 

U •mf.ı ii~ talttelHlririea isti

fade kalııil ol8ll1 ancak bir taa.e -1 
sivili. O:"'er ilcisi U Z% .-e U zt, 
lbnaarıı harekituula, lııofaz au
hareheleı .. · 'biıla3·etiade luısanı. 

~r. böyle ~ d ırı4a 
- ı.ov servise çıkacak T&Ei
yette deiifkr ·. 

alacağı torpitolarla alıkoyacak, 
haili liman ınetbalinde batırıla -
cak düşman genıilerile kapatma 
isi taınamlanacaktı. 

İcraattan ziyade hayale bağlı bu 
preie-ain tahakkuku için Amiral ı 
Paşoviç harıl harıl çalışırken bu 
tasavvuru haber alan Osmanlı 
bahriyesi erkanı birbirlerine so -
ruyodardı: 

- Acaba yeni amiraliıı aklın
dan zom mu var?. 

Paşoviçia yersiz gururu ve hot
kamlıi°?ı her vesile ile meydana çı
kıyordu. Daha donanmaya geldi
ği n-iin, An1iral gemisi Yavuzun 
prova direğine Alman Akdeniz do· 
aanması forsunu çeken P~viç, ne
zaretin miitcaddit ihtar ve teşb
büslerine rağınen bu forsu oradan 
i.ııdirmcmfs. verdi~ cev•plarda 
ise: 

- Cen Osınanlı donanınasına 
ku .anda etmekle beraber esas 
vuiU, iliharile Alman Mdeniz do
a:mnıası kumandaaıyım. ~ııizci
.lik'..c .i.ıleair: Her komodor keadi 
forsunu ltinııllği gemiye çeker!. 

Fikrini 9abı mucibe gibi ileri 
sürüyordu. 

Bu möelcde epey n~ıldılctan 
soa.ra Pal')vi,·e meram aalaWama
yacail larkolun.ara.k kapatılmış, 

Yayuuı.u prova sereaiaıie bu (on 
Paşeriçia aknı döııiişü ltic:ap illl 
cloauımatba ayrılıı,ıruı kadar ora
.ıa k~tı. 

~vi~i• 00..ci bir fikri de Ya
vuz ve Midillideki tekmil Türk 
4-a suloa)· ve miiretk ... tı çı -
karmak. n iki gemiyi )alıuz Al
- •iirettebatm elinde bırak
brmaktı. 

~- ~-,,,<'~~...:-...,....:.-,,,.<:~ 

[BuÇuıc HABERLER 1 i~:[e~~r~!::~fy~ 

Bunhnlıuı U t! Ça...ıdı.ale bo
"au ık= daıı1Ş emrinde ve 
Niaa<la -...pala pod:a wnai$ ya-
1.tyor, ılihri de tamirle oae" o
lm·onla. 

Pqevi.ııin lııazırlaılıiJ ı.askıa 
nrejesine ancak bir tabl.,lbakir, 
U %3 istina.k eılebilec:ekti. 

Birçok gayret erine rağmen A· 
minl ya.hnz bunda uva!fa.k ola
aacl!. Ba.ltriye Nnareti ve uaıllDli 
karu ::..b 111ütendd:t kereler tek
rarlan.uı llu iste;:e menfi ttvap 
venli. * İ.it:oınbul tevkıf'lt<me mU.c!ü.rü ter

fia.n Artüvin ceza· e\i müdürlüğtine ta
yın olunınuşlur. Yerine tlsıcüdar oez.a • 
evi müdürü E-lüsniJ tayin olunnuıştur. * Mua.mele verr.1si beyannamelerine 
tayya~ pulu yapıştınlmas.t k:a.n.rl&1 -
tırılmıştu·. * s..l~yburnunda mali}"P1lin mi 
kırtaıilye ek-posu binasının tamir ve ta
dil olwıarak ınuh:ıcirin misafirhanesi 
haline gt-tıı·in1elsi kararlaştınlmqtır. * Son günlerde Zing::ıl ve Kasta -
monudan çok mikt3 rda kereste gel -
mi.ştir. Odun da bolla~nu:ktadır. * Saınsunda gaz ve benzln tevzia
tırun iyi yapılmaması yüzün~en bir 
k.tgm tw.llo.n gazsjz kaldı~ idJia edi
lerek tahkikata geçilmii-lir. * Geçenlerde Sultanahmctle Ooki 
te:vkifhane arsa ında BS ilk d.Henc· H~v
vayı ôldu.ren ""' bu cm.ye~ .~' için J 
y:1pllju11 ilk soreu..•unda ıtırat eden 
katil R~m:ıi le\•kithanede aldığı ders -
lerle {' J dtin müddciumumilikte cür
mUnU kat"lyyen inkir etmiş ve· 

c- Ne mün:tsebel ben kimseyi öl

dürmedim!.> demiş.Lir. * .\$kerlerimize hediye edilecek eş
yaların hazırlanmasına faaliyetle de -
vam olunmaktadır. Oif.r taraftan. bazı 
hasis menfaatli tacirlerin örgü yünle
rinin fiatlannı yükselttikleri nefretle 
göriilmüştür. * Altın fiatlan dün 10 kunıs yük
selm t.;; ve 24 lira 5 kuruşa çıkmıştır. * Yakında Suriyedcn 6 bin yeni 
otomobi.l a.s.t.iği getirilecektir. Aynca 
diiier bir memlekelte.n de mühim mik
ciirda otomobil llstiği beklenmektedir. 

* F.m.lW milliye müdürü B. Hlanü 
tekat.lt olmuştur. Yerine belediye mü
!ettışleriodıttı İsmail Hak.k.ı tayuı olun-
m14lur. 

Dedi. Ve .. ilave elti: 
BUtiin meharetin tutulmamak 

olacak. Eğer tutulursan, dilencı -
ynn, açı.m. ktmse<len para bula -
madım. Çantanın ıçınde para var
dır .. diye miralay beyın ıizerıne a
tıldım, kaptım .. dıyeceksın!. 01-
düı:seler, cımbızla etlerını koparsa
lar b~ka bırşey söylemıyecekı.ln. 

Ondan sonra seııi hemen hıra -
klrlar. Gidersın, saçın:, •akalını 
tır~ ettinr, iyice gıyinırsın ,.e hıç 
tanırmaz, demdef!ı ik hır adam ı>
lur, bana gelirsin. Bunlar için şım
di sana para da vereceğim. Kork
ma. Yalnız tutulm&mağa ve çan
tayı muhakkak bana getırmeğe 
çalış~. 

Bu miralay kını?. 
Dedım. 

- Dur telii.ş elıne. Söylıyece -
ğim.. 

DedL Y me ısrar ettun: 
- Kim. 
- Cevat bey isminde biri. İtal-

yanlarla burada çok muhıın hır 
meseleyi müzakere edıyor, Yola 
ııetırmenın imkan yok. Para, ka
dın. davo;>l, :zıyafct hiçbiri kir et
medi Yalnız but,ın vesikaların 

ifade ~rıneı?e teşvik.. ölümle teh
dit ve aıum öld urme,'le teı;ı-ı"k1en 
Sultanahmet 3 üncü. sulh oe:ı:a 

mahkemesine verilmiştir. l 
Evüp - Kerest.eciler .hatlmıia ı>

t.obıls .><ıtörlüiti yapan Nivaz.i is
minde ojrı ıddiaı;ına «Öre bir müd
det en•el Hacer adında. ibir l<adın
la ıııü...<tereken bir ot.obüs alm1$. fa
kat bilahare Hacer bunu ... tmıstır. 

B- taıııyacaiJ 9aJ'1l mikta
rı ....ı. .W.P içia taı.tel
balıid .. istilaıle şeUi btilqiace 
,...jede !tir Mii· - · riaole r;.. 
ti.--k ıı:anuTÜ llsıl .ı.ıtu. o •a 
fiyk ıaıoıldL 

u ~ file-· lıareketiak. bir 
~evvel ~n ~cak. Moıul
ros aü: a giılecek, ta .. yalwlqi 
~ ı..r.- dökecek. keaıiisi 
'1e ' · ~uuı.. pasaya ~p, 
cüipn• 'nan-sa•• u.ru.caau. 

Bunun üzerine Nivazi, Hacer a
leyh e ticaret mahk esin.de bir 
dava açmıs ve şahit olar.ak dinle
nilec:clı: Ahmet adında biri ine, ken
disi lc!-ıinde şehadet ederse ikendi
sine para \•erec~ini ~· e.n~ur1ır. 
Fa.kat Ahmet kabul etmemis. Ni- AVRUPA HARBlNlN 
vui bunun üzerine kendisini ölüm-1.....,...,J ••ESEJ Fi orT>t 
le tehdit etmi..•. bunun <:la kir et- • c.n """ -- .r.ıu 
medü!ini ı:ıörünce, oehlivan eh
met adında birisine ıtidereıl<. 

•-Su Ahnıcdi öldürürsen sana 
200 lira var. Üstelik hap.i$lıanede 
saııa baıkacai(un!• demisfü. 

Pehlivan Mehmeı bu teklife .kar-
sı ırülmüs ,~e: 

•- Benım kac adam öl.diirdiiğü
mü biliyorsun. Yaksa seni öldü~ 
aralrına kalayım mı?• dt"miş ve 
işi mll.:ldeiumumilii?e hab•r ver - 1 
ımistir. Niyazi mahk<"!UC tarafından 
sorı:usunu mütealrıp tevkif olun
mustur. 

---0--

Bo, bir fıçı uğr,ıua 3 ay hapis 
yatacak 

Dün Hasan isminde bir sabdı:alı 
Yemiş iskelesinde bo$ buldu.ihı. bir 
fıçıyı ııözllne kestirmis ve aşırmış
tır. Suc üstt:~<lc \·akalanan Hasan 
aslive 3 üncü ceza mahkemesine 
verilerek 3 av 10 gün haois ve 7 
lira para cezasına mahkiiın olun
mll$tur. 

çantasında olduğunu öğrendik. 
Bıınll.rı mut,laka aşırmak, ele ge
çirmek lazım. A~zı sımsıkı, k:ım
&eye inanı olmt:van bir zabit. 

Fakat, ben de vazifemi yapına -
ğa meeburum. Artık seninle orta
ğ"ız. Mes.ele yok. $imdi hıc; eski 
Naran değilim. Çok değiştim. Hır
çınl.:f!ım kalmadı. Uysal, akıllı, ı
dan ı, uslu bır i<ad1rurn! Sen de 
tabıi düın a\0 1 anladın. Paranın 
ku.-vet ve kudretıni anladın; gö -
rıiJorsun kı dilnyada en büyük 
kuvvet en çok paranın. Artık mes
ut olacaksın!. Beraber yiyeceğiz .. 

Ve .. yine anlatmakta devam e-
diyordu: 

- Saadet paı-aC: .. !. 
Kuvvet par;ıca. 
l•ks'ut ulacaı::z!. 
Herşeyi unutacaksın!. 
Tamaırile senı:ı olacağ:m!. 

Bak ken..une geldın!. 
Ben se;ıın ıliıcınım. 
Doha ıvi olacaksın!. 

Ben vıne dalmışt.m. Dınliyor • 
dum. &ınu gclır ven uzun ba~
larla onun ~tlerının ıçınc bakı -
v-0rd::m. Arttk. · ıroi anlatmağa 
başlam tı: 

Ucuz olmıyacak 
zafer .• 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

SG:ı:dc yen.iden bir takım snlla 
teklifleri yapıldığı söylenen 'tll 
güıılerde nazarı di.k.ka te alınacak 
lıan -ırtalar vudır. Ötedctaberi 
wylerler: Tllrill lrir tel<erriir"
iı.arrtınış . .., harp dolayuile İ.n
cilterede yeoti ııetredilea ltir kitap 
buaıı ca11lı !lir 1111:ttlte giiM.ermek 
üere muhtelif aisailec kay,).,.;;. 
yor. 

İar;iltereye d ğTadaa dtotn:ra 
turna et...,.. emelile tiirla ta -
savvurlar beslemiş olan N apolyon 
:ı:amanmdalıi vekayi ile lnı seferki 
Avrupa harJ.i ı.u itibarla birJ.iri. 
ne i>ensiyer. Öyle .iri • E- İa
gillıere bükümetinin lıaşında bu-
ltman meşhur V"ılyam l'il tarafın
dan söylea:m4 nlltuklarla bugİİJl
kü İngiliz Başvekili Viustoıı Çör· 
çilin nyleılilderi arasıada pyet 
şayanı dikkat bir benzeyiş ve 
münasebet derhal göze çarpıyor. 

Bugün de İngiliz B:ışvekilinin 
vııtanol,..tarına sö~·lediği budur. 
BU taraftan d~manıa kuvvetini 
küçük görmemek, diğer taraftan 
da azim ve cesaretini kaybetıııi
yettk çal!şaıaıun ne büyük aeti
cekre varrlığı şıı son aylarda çok 
iyi anlasJdL İngillereniıı, İngiliz 
in1paratorluğunun kuvvet ve ser· 
vet ıncnbaları böyle büyiik bir 
rMbi ba..,..rlllak için taın.arnile .ki
fi •Mluğu siiyleairkaı. ho.aba is
tıuat edilmektedir. 

Yuvarlak bir rnkamla İngille
reııiıı her güekü masrafı Hl mil
yon İngiliz lirası olduğu söyle • 
nirkcn Almaayanın masarifi da
ha çok az olduğu da İngilizlere 
rncchul .ıc~ildir. Almanya daha 
evvel harbe hazırlanmıştır. Birik
tirdiği m~1zeınenin, vesaitin çok
luğu görüldü. Buna mukabil Al
mım!an_!l her kaybolan ta~·ya.re-
5ine 15 - 20 bin İn,Pli~ lirası kıy
mrt biçilm~ktedir. Şimdiye kaolar 

j .kıı. lan ALmaı. ta ')'Udcrinin 
miktan ne kadar «> 4a 

Ib.tti akuuı çıkılacağı zamaa 
Türk J.ayri:reliluini Gdiboluy• 
~ ...... it teşe lıüsüae kalkışan 

A.lllirale lıahri're neurdindm ve
ru,,,. loir emirde ha laardtete mn
ha.kbk lüzum görıiüğü takdirde 
kr:lı!isiaia huruında.nlıktan ay -
r.ı.a.kta muhtar bulOBdıığu da 
iliıno e.ıilıii. 
~ YaVll1! obun. Midilli el· 

AD .ı;-er bütiiıa O;mıuılı ~mileri 
liken tamamen drillse bile m
.. .,. Alm.anlar elinıley.Ji. 

\Devli.mı vu) 

!tellidir. Fabt ufak bir hesapla 
-1.iı ı:eçen sene eylulüadenberi 
Almallların ve ge~n eae eyliilün
.ı.,. bu 5CDen.in temmaıı;ıına bdıır 
9 ııy :a ı.,.,......, u.yiatı ?IOI olduğa 
ferah Ittalt kabu.I edihc bunaa 
vudığı. miktar Almaa milleti içiıa 
biiyi;Jı; bir ziya te:,kil etmektedir. 

Sana}i memleketi olan Almaa
ya lıer tüdü harp vesaitini lıuu:
ladı. Fabt bn sanayiin merkezle
riıte şimdiye .ka<lar İngiliz havıı 
lmvvetleriniıı açtıG"ı talıribatm 
derecesi ~itgick c...Jı~mmiyet kaEUt
mı.ştır. Hiç mühalagııya varmak
sızın bu keyfiyet .İ.agilizlercc an
laı;ılmıstır. İnoi.ltereye taarruz ta
savnırları yalnız bu seferki Al
manya t.arafın4an hesi en~ de
Cilılir. Tari.lıia mohtelif za.ııuuıla
nnia bvvetiae güveaen düş -
aaalar için Brilaayayı istili et
adı; ııoek en.ip &örüamiqtür. Fa
kat her devirde İngilizler kendi
Jeria.i ...W4alaa e<lebilmişler.ıir. 

Ba ~(er de öyle oldu. Bu sefer 
ele İngiJiı.Jer coP-rafi vaziyetin 
kendilerine verdiği imkan ve mü
•a'1evi şükranla kaydetmekten 
ıı:eri kalmıyorlar. Avrupa kıt'asile 
Britanya adaları arasında tabii su
rette Majino battı vardır. diyor· 
!ar, hilkatin vücude gctirdij"ri bu 
h.:ıt da denizdir. Onu aşılanın bir 
halde muhafaza etmek ise Britan
yalılaruı vazifesiıllı. Hiçbir as.rda 
ihmal ecl ilıneıniş bir v:ızife. 

Bu seferki harbin zaferini İngi
lizler düsmanın sanayiin.i mahvet· 
mekle kazanacaklarını düsiinü -
yorlar. Onun için harpten zafere 
kadar gidecek yol henı uzun, hem 
~etin sürecek diyorlar. Likin za
feri muhakkak görüyorlar.Zafer
den sonrası için şimdi ne düşünü ... 
lii- •r' Bu da geniş bir mevzudur. 
İnı:Hızlerin buna verdiği cevap da 
şu oluyor: Geçen harbin zaleri nis
heten kolay, ucuz kazanıldı. Bu 
sefer galip gelebilme.it ise paha
lıya malolacaktır. Bunu her İngi
liz hissediyor. Evvelce Avrupa 
vekaviine karşı orta seviyedeki 
bir İnj\'İliz l:ikayt kalabilirdi. Fa
kat görültlii ki Avrnpada ı;ıltan 
her tehlike İngiltereyi de tehdit 
edebilir. Onun irin İnj\'İlizin naza-

da müstak~I ıaf .. rin temin e
dereii n!h artık milletlerin bak

rı a riay~t edilmesi ve kuvv&-
tin teeıniiz ,.,.sılası olmaktan tıl<
lll8'1 olacaktı.r. 

İspanya ve T~11;~ 
Yazan: Ahmen Şii/ırtJ .,, b•·· 

Birkaç gündenberi gcl•~ıa 
Icr, bcynelın.ilel Tanca .. ~~'''~ 
nın nihayet lspanyo~ bın ."dild• 
ki Fas topraJdarına ılhal<1 i·P"..ı 
bildirmekt.dir. Bu su.ret e ,.rr 
siyasi gayelerinden biri~~ıJ·c' 
bnlunuyor. Haritaya ~a eti Jı 
man, Tanca'nın eheını1 k. b 
göze çarpar: Cebcliiıtar•, in 
nın şimal sabili i.ngil!crl' ~e. ,, 
dedir. Cenup sahıllexuıdc. ınlı>' 
içine alan lspanyol Fas: ı.',ı,o~ 
vardır. Söte uzun :ıat11"" fi 
İspanyolların cllcrindtıi"· ın ,ı: 
Fast1n şe~it gibi ince ~1c ~~;tcıC ta.kasını Ispanyol13r, n°c,.iı:ıtlt 
Fransa arasında 1!04 r.cıı ·JJ,.ı 
tedilcn itilaf üzerine aln1

';
1
,f., 

İspanyol mıııtaka<ının ~ b•r ı 
bulunan Tanea'nın hıt>8'1,ıil;fll' 
yeti ,·ardı. Almanya ıso.~ ',tı:I' 
suya dUşürme~e tcşc&bu5 il•'' • • 1 • 
ralarda Fas 111e..,eicsın1 : ;r '' 
için 1906 senesinde Al:esır 
konferans toplannıı~tı. ,. , 

• •:ZP~ 
Bu konferansta pek"'. ,, ıl 

iyelihaiz oh:.ı Tanca ~h~' b~I 
fı için husu.<>i bir idcıre J..3 

mişti. 

Şehrin Avrupalılar_d~n .'(. 
kep busisi polis. teşkili tı '• j,fl': 
idaresi olacaktı. ~u hdrl~ !<' 
191% senesinde sahil ının: 0 f 
rine .h~~yesin! ililn ~derh~ 
sehrının ıdarcsınde~ı b~ dr ~"' 
de tanımak mecburıye.t.~13 ti ştı. Ve ertesi sene, ~an• 1 1,,ıı 
giltere, Fraso ,.e Lo;pa.")·~. 111 J~ 
tabi olacağı bu hu sı reJ' 
de bir anlaşnııya vardı!~• .. •• 

d. V< • 
Fakat l!lU harbi.gel ı. f.ı~" 
tatbik edilmedi. bpanY• tot1,l 
kendi m.ıntakasına ilhak "91 ı ~f 
dini beslemeğe baı;I dı. 1 ı 1• 
• rı11t"' ispanyaya bu (ırsah ve etl'ı 

sa 1914 harbinden ku'' i, 
bir de.,,ıet olarak çıktığı~d~"pil 1 
19%3 senesinde beynelmıl< . t'J'" 
re)i kabul etmek mı;cbu~'{~, 
kaldı. B~ndan ..,nra ~ır 3 j,~' 
ıno de Bı\·era Ta.:ı.ca ~·ı J e\ 
mmlakn.sına i.lhak etıuel~ ~ 
dii;\lü. O da ıııu,·affak ol•' lı' 

I"'' Ve 1.:)23 seuc3lui! kul'1' -:, , 
~lel idareyi teyit e· e~ ld• .(1 

ya l!a]ya da rn:?S sencsın dşf 
et!i· İşte harp ~~mcaf~ l;~i b• 
ca nuı beyııebmlel ,,,,:ı!Jdct I 
Harp. çıktıktan. bir nıu. ill'~.! 
İspanya~ Franoe;a'nın ,.e fng ,v~ 
ınu-.afakatile Tanca") 1 .,-1 

'(31\1. 
işıral altına aldL fakat . d'• 
beyuclmilel .,aziyetind~, bıt s11 
li.k ltusule gelmiyeceı;ı 0 

1,, ~ bildirilıııi~ti. Ancak biille 0 il~ıf 
Taac•nın İspanyol Fas.ıı:~;lı$', 
artık hir emrivaki JıaliıU .9 .,~~l' 
lıirudur. Ifakik:ıt şu itli l<1 "~ 
ilhak demekti. İşte bu ;ıh•, ı• 
yapılmış oluyor. Fa.kat bU . J 

akla gelen sual udur: ~ı ı\;ı 
-Acaba İspanya bu illı~~·',. 

n)·a'nm ,.c Ital) a'"n.uı 11 ıt . ;.,,,c ~ 
tiyle ve lngiltere'ye r•"M''~ r 
yapmaktadır? Yani ilhak •l>'~ı' 

mihvere daha ziyaıie ~··~,,,.ı 
makta \'e İngillere"dcll a) 
m.ıclır!. •p ~ 
Gerçi beynelmilel idare•ı;~ijt o/ 

~da en ziyade İsra~ c.d~~~ıı /. 
Ingi[!ere ve Fransa ıdi.t ı ·~' 
yıkıldıiTından hu bu:.nstıı; ffl' 
olmaktan çıkını lır. Oat!",P 1 
ispanya' ya Fransız Fası r..,• 
terv:iç etmektedir. iu~ııcr; ıl~ 
ce; Ingilizlerin bugünkll.~J:ı•.~ 
mda ispanya tarafında• 1 ıı"'~ 
~mrivakie kar .. ı uziyet. :rıP~,fl 
ae\ leti gücendincekle?1 ' o'' 
. --'• ~' In,.tti!tere bu vıu:i) etler" ı~" ~ 
süples gösermişir. Ve bD~.,ril' 
mese dahi, İspanyavı 111ilı' ıt1' 
!arı arasına atacak bare":ı,;;v: 
li:ı:ler şüphesiz çekine<'.' •yı r ,/ 
Şu halde, İspanya., TaJIC• P ~I 
beri ileri sürmekten bir • r.•'l.r 
mediği iddialanna daY",ıl' 
bugiin.kü beynelmilel . 'd• 
hazırladığı fırsatı.an i>lıf• f 
almaktadır. r" · ( 
Ve bu yüzden mihvere "

0
1;,l 

hissi beslemesine sebeP 
0 1 

rcktir. 11~·~ 
Alaşılıyor ki İspanY8 1:~rl , 

hareket ederek müst•~c ,,ı•, 
vaziyetini takviye etıJJtıı~, b~ ff 
tadır. Hatla bu emri••ı.ı ,,1. ı 

rı:ıı"· , yapılması, mihverin, ,etil 
1
/ 

İspanya'ya terketmek · ~; 1ırı 
mayı düşündii~<ii ı.oııı da~'' 
herhalde simdilik su~~ Jilil· 
delil olarak da göSterı • 

·ti Metres Jı:atı -el ,, ... 
.. det' 

Bundan bir muav 1,.es• 
simde Sazlıderede ıne a~~e~ 
ren Kıptı Tahirin ft1 ,,,,ıı 
dün birinci aiiır ceıa . ıl 

. til' ' sinde devam edilml.S ~,us 
me cok kalabalık 01 ,,ş: f· 
Kıptı şalııtler dinlcrıt';. 
sa:lıit celbine kahnıSU 

-o--
.~· * Konservecile~in. ~ -ıc' 

mıntaka ticaret mudilt 

muştur. ..~ * İrandan da çuVO~ 
O.adak! çoval !abril<• ~ 
m!ime.slli ı;ellliıııiıe ı< 



y nan 
dUSl.j 
rım 

il on 

oto of Sijveyş 
Beri ine ha- ~~n~ ına 
reket etti bır .ıcum 

Evvelce görüşülen me
seleler hakkında noktai 
nazarlar taati edilecek 

'"' anistanda se
ferberlik şimdi 
'8 1 Moskova 10 (A.A.) - Sovyet 

bir' mam annnş yük.sek meclisi reisi ve hariciye ko· 
ıil~ br.1lunuyor miseri Molotof'un vakında Ber -
,tl·!J A !ine hareket edeceği haberi dün 
1 ııl"; 'l Moskovada resmen teyit edilmiştir. 
;ıı rnavut/ar Yu- Moskovadaneşredilenresmidek-

ıarasvonda, Molotolun Fon Rib -
fl"',.. d J ıbentrop'un bir sene ewcl Mosko-

'<•& or usun a vaya yapmış oldu{(u ziyareti iade 
l • • • edeeei!i bildırilmektedir. 
'llzmet ıslıyor ,~folotoı, Berlindeki ikameti es-
L ·ı· nasında, iki memleket arasındaki 
lllgı dostluk çerçevesi kinde, bundan 
dı' .'Z tayyareleri Bren- evvelki ııöriişmelerde mevzuu bah-
lıyj tekrar bombaladı solan meseleler hakkında ııörüş te-

atisinde bulunacaktır. 
.. ~ 10 ( A. A.) - Yu· MOLOTOF HARF.KET ETTİ 
""" / b r · · · J' Londra 10 (A.A.) - Londrada 
\ı I •e er er ıgı ftm ı ta- Alınan bir habere !!Öre, M-0lotm 
ı. ~ Qnm1ıtır. Yarım milyon Berline müteveccihen Moskovadan 
~ .. 'İlQh altında bulunmakla· hareket etmistir. 
A.t. 
'navutlar Yunan ordu- Gece kanalizas-
~tıa girmek istiyorlar ' 

' L'... - , • ' - •l.. 

ıi 41itı.ı 10 (A. A.) - Ecne- yon çukuruna 
""ıertı{elretleuleki Y ııınan d •• b d 
~'0lodukfarından gelen ha- uşen ir a am 
'ıı ere ı:öre, pek çok miktar- ""}d ,. f 
~rnavutlar Y.unan ordu- O U • t' hizmet etmeh için mÜ· 

1
'<! bulunmuflarclır. 

l_ ~ndizi tekrar 
Belediye derhal açık 
çukurları kapatmalıdır! 

ltatyan tayyareleri 
S'"veyşa ve M11S1r 

şehirlerine b3r 
akın l'ep:ı!ar 

Kahire Hl (A.A.) - .Mısır hükü
meti taraf.ındtın ll<'Sredılen bir teb-1 
li.i!e ı?öre, İta! van tayyareleri. Sü
vevs kanahnın siınal müntehasın
da bulunan Sudan limanı karsı -
sında.l.::i Por Fuad'a vak!a~şlar -
dır. İl<ılyanlar Süvevs kanalı me
mur ve mü..>tah<lcmlercnın olur -
madıkları bu mahalle birçok bom
balar atmıslarsa da, hasar ve te
lefat olmamıstır. 

İtalvanlar kenruler!nin Sudan 
limanı üzerinde bulundu!:larıru 
zannetmişlerdir. Sonradan da Su
dan limanındaki askeri hedefleri 
muvaffakivetle bombardıman et
tilderini iddia etmislerdir. Mmr 
hükiimetinin tebliih bu iddiayı ya
lanlamaktadır. 

KAHİRE ÜZERİ'IDE 
Londra 10 (AA.) - Dün Kahi

rede alarm işareti verilmiştir. Bom
ba atılıp atılmadı~ henüz malüm 
deitikhr. Alarm şimdive kadar ve
rilen işaretlerin en uzunu olmuş, 
1 saat. 48 dakika devam etmiştir. 

iSKENDERİYE':ı.'E BO.IYIBA 
ATILDI 

İskenderive 10 (A.A.) - Dün 
alarm isareti verilmistir. Bomba
lar atılınıstır. İnsanca telefat yok-
tur. 

MALTA ÜZERiNDE 

lsoN24SAATf 
içindeki 

Hadiseler 
(Bu yazının metinleri Ana
dolu Ajansı bültenlerinden 

ASKER. GÖZILE 
:C:·E'PlH E~L't! R· 

: .-_ ,, . . .,_, . ' .. ' 

Yunan harbinin 
siklet merkezi 

alınmıstır.) 
Telhis eden: MUAMJ\IER ALATl:R Yunan - İtalvan cephesindeki ha-

İnııiliz B~vekili Çörçil dün veni rekat, son virmi dört saat zarfında 
bir nutuk daha söyli:yerek. italya- ehemmiyetli bir değisiklik ı:ıöster-
va şi.ddetle hücum elmis ve bil_ mis olmakala beraber, dün de yaz-
has..;a demişt;.- ki: cYalnız kalıuıs dıihmız gibi, inkişaflar arifesinde 

bulundui!umuzu ihsas eden ema -olmakla tr,raLcr, Avusturva. C..:e-
koslo\·akv~ı. Polon va .... \.ır\·eç, 1Iu· reler vardtr. 
landa. Bek,>.a. bunla~'" hepsin _ Dün ~elen bir habrrde. şimalde. 

vani Görice cephesinde İtalvanlar oen biivük olan Frau;:ı ,.c hep -
mukabil -bir taarruza s:ıeçmi<ierdir . 

sinden yen,~i olan. Yli.nc.ıı1_istan i,·ın 1 italvaniarın bu mev-:zii taarruzda 
:kılıca sarılrcıı ... 'i vazıyclt~vıı.. Taah-
hiillerimızdeıı bir ku,m.nı daha muvaffak olamadıkları ve tekrar 1 

terketmivecc.ıız. Avrupd\'ı ı.ıı:.ıte- sehre cekildikleri anlasıhvor. Bumı 
dilmiş teliıkk• etmiPi'<:Z. mukabil Yunanlılar. sehri ma11 - I 
Ş>mdi toma:kların.. SJn ltalv.ın 

1 
sur tutmakla beraber. bir miktar I 

tecavüzüne «arsı m;i~ ıfoa etmek- ı da ilerleme katydetmege muvaffak 
te olan kü\·ük kahra"'"" Yuna - olmuslardır. 

İtalyanlar. mer~<ez çeph!'sinde de 
ni.stan icin sempatimiz. ,.e havran- 1 
lıfümız der'ndir. Yunan ,. illeluıc muhasara edilmis olan iknV\-eUere 

vardım icin burava venı ~{uvvctler 
şu :;amiıni vadi ı?C ......... ~riv! ruz: 
cAlc-c1.k mütecavizin Lu:?Jnd...:n it~- göndennislerdir. vw~ua e:elE-n car-
baren. cinayet ve ihan~:Ueri ada - pı.;rr: •1a bu ku\'"\'e~ler~n oUsktir -
Jetin ncncesinde aleme ıbret ela- tül<lüP.ü anla<ılm~ktarlır Su halde 
cak sekilde ve liıvtk ;,;lrlııkları vcc- bu mahsur kuvvetler. de \•aziveti 
hile ceza1anacağı _güne oiad.:ır. da- eün eectik.t.-e daha ı1ezaket k~e-
irna artan bir kuv\-etle vurmakl.ı.ın d:.ı·or. demektir. 

Cenupta, salııl mıntakaEın-la \'e 
asla hali kalmıyacaii.ız. Bu c:nav•t- Kalamaci mıolakasmda İtalvanlar 
!er ,.e ih3nctlcr daima Musoliııinin 
boynunda asılı durmakta ve İlal- 1 veni bir muvaıffakiyet kavde<ıe -

merni!>=l<!rdir. van isırini l~kelernektedir.-. \ 
iNGiLl.w...ER NİÇİN TAARRUZA Muharebenin bCtün siklet mer-

GEÇ'MİYORLAR? kezı, s;mdıki ha!d~ Gônce ceprıe-
Çörçil nulkuı::a devnm ederek, sine intikal etmis gibidir. Yunan-

lılsr Göric~\ i ele ı:ıcçırdikleri tak
sunları ilave etmiştir: 

cDostlarımız bize E!ilvenebile _ dirde. vapn'3k istedikleri ce\irme 
hareketinde daha se~st ıkala -

cekler:ni bilivorlar. Bur.unla be -
caklardır. Gtlrlcenin :ı;ım<ii~~ k.a -
d.2.r düsürülemcm:!i'., İlalvanların 
bu m?ntaknda daha evnlce tah -
kimat grupları vücu~e l!P.tirmis ol
malarına hamkdilebıiir. Zaı.ned11- 1 
dEfne e:öre. bu erunlann çoi!u dü
sürül...üstür. $imd.ki halde di~r
leri mukavemete -0.evarn PtmC'"'::-te
dir Bu mukavemeller de kırıldık
tan wnra. Yunan sa~ cenahı daha 
müsait b:r Yaziyetc g~rrrı ::; lJ!.:ı -
cakt,r. 

S- S O 11 T 11: L G & A F - l O ? inci T&SRIN l94t 

Bu sabah bütün yurtta 
büyük ihtifal/er yapıldı 

( 1 inci sahifeden devam ) 
Her tarafta ihtifv.llerc; Büyük 

Ataauı Cani hayattın ebedi ale
me intikalleri anı olan tanı saat 
9,05 de umumi siikiılla başlanmış 
ve beş dakika ayal<ta durularak 
Ebedi Şef ihtiramla nılınıştır. 

Sükütu aıütealfrp Atatürkiin ha
yatı anlatıln11ş ,.c ~~illi Şef i~ınet 
İnönüniin :Atatürk hat:km4aki be
l'"~naameleri okwımu.ş.t\ır. 
EMİ."IÖNÜ IIALKE •i 'DEKİ 

IllERASi;U 
Eminönü Bulke\i>Mle ~apılan 

teplanı.da Vali ve J'.cled.iyc Reiai, 
İstanbul Komutanı, a.keri erkan
la P:ırtl ve Halkcvi münıe.s.illcri 
bulunmuştur. Jı.v\eliı Parti uza 
idare he' eti az.asından Atı( Ôdiil, 
Alatürkün hayata gii'd riııi k.a
pad:kl:ızı :.aaı olan 9 u be, ı;-e~e 
lrn <ır buluaaıılorı l:cs ı!akik.a •Ü· 
kata davd et.nıiştir. Bund,uı son
ra fi3lkf'\·j reisi doktor 1·a\·uz A
hac!ıı.n Ata ıilrküıı ha~ .atı ve eser-
leri bai.kıııda bir kon!eram nr
ıuh.tir. Bunu ınütra1;.ıp E:ıy11n '!.\1e
liha .ı\"ııi :lfiU. Ş.,f t .. ııet İııiinü
nün hitabesini okun1\ıi.Ştnr~ L\liitc
akib<'n Atatürkün ~eJıriRtizdeki 
cenaze nı<'rasiminc ait tarihi fi]ın 
P-österilmisti r. 

Halke\·inô('ki n1cra ... irTiden son
ra fqolantı,,·~ işt:ra!' edcııler hep 
birlikte Sar:ıybmnu p:ırkma gi
der~k At.tiırkiin heyk'Ol:ne l;t'lenk 

k(ı;..~~~r~l~EOEKİ ;FRASi ı 
Tekmil Cniven.itdilu •ahahl<>

~-in Üni.-ersit.: merku binası ho
lüne ko•nıln .. ~ 'c e Taf• ~i('<'l<lerlıe 
~iislenl'lıis elan Atati:rkt.a Mi tü 
etr"1ın<La to>pl&11nu~larcb-. 

Saat 9.~:; ~e be~ Jakika ilıti -
rantla a:vakta ~Ü ·lıt edi1r,ıis ve 
müfuakibeıı edebiJat fakülte.ide
k.anı Bfur.it Onı:uıısu •Türk fıle-
minin huhraalı zaıuauuıda, Os -
ınan1ı ~mp.aratc,rluğ:unun :tar.>ılmış 

ve bttzulm.ağ'a )·iiz fı.&huu.\! bi.r dcv
rcs;11~c llu~ta{a Kt•:n4l hir ln1pa
ratorluğ"un ölüm iirpertill'Tinl gö -
rü, crı!ıı .. <liye ba>,i-::-:ın bir l<tıh-:k 
si>~·Ji,·f."rtk bü~---k kurta:-ır:11tn '\-a
t~nı .,,. .. ı selamet ~ kna kardı-

ı •- İki yıl evvel maddi ,ıırJı~'l 
ile aramızdaıı ayrılan bir Atatüdı 
bugüu haşımızda ~e it:inaizde ;ya• 
şuuaktadır. Ebeili,veıı de yaşıya
caktrr.• diyerek hitabe~ini bitir ... 
mi$tir. 

l\lüteakiben Milli Şefin beyan
nameleri okunD1u \"e (Tni\'Cr!\i . 
telilcr ba~larında profesörleri ol· 
.ıw-.ı halde Sarayburuıı ııarkına 8 
derek Ata türkün he~ keline çelen ı 
koymuslardır. 
ECLENCE YERLERİ KAPALI 

l\tilli matem ınünn•ehetilc bu
gün bütün resmi \' ~·srı resıni da· 
irelerde bayraklar yarı~ a kadar i~ 
dirilmiştir. 

E.caebi konsoloshane ve t.-ek
killer de büyük aeımı:t:ı iştirakle 
bayraklarını yı1rı çekmi<lerdİI-. 

Sinema, birahan~ bar ve eınsa
li c~lcnce _yerl•ri buı:iin '~ bn ak
şam kapalıdır. Yalnı~ Be~ e>j\lunda 
Ü( sinema bugün münha'ilrnn cunı· 
huri,vetimize ve Atatürke ait film· 
lcr gösterip tekı.nil kazanrları··ı 

Beyoğlu tav,.·are crnıi,Yetinc ve
receklerdir. 

RADYODA 
Sabahleyin rai~·omm; yaln•" a

jans haberlerini \·cr.ni~ \"C ınü.te
akibeıı Milli Sr"n !ıtFn~or••le
ri.ui ekayarak susmuştur. Öğf~ ,.e 
ak•am ncşri_ya!lnmıda da a~ r.i şe
kilde hareket edilcttt:. sant 1'1.:;o 
de Atatürkü.n cumhuriyetin JQ un· 
cu yıldönümünde sö..-lemiş ol -
1iukları hitabe rad~ oda plaktan 
naJdellU'laeaktır. 

C.. suretle hcrl.~s •O• uuu se
sim !tir kere ufla ı~ilınek balıti· 
yarlığıua ul.ara<.akhr. 

ANI( ARADA 

1( ?ombalandı 
t1 ,Q/ıire 10 ( A. A.) - /ngi

,r ltııı ·Q.YYareleri Brendiz.i lima
b~ ~'.· rlokları, gemileri ve as

·:,,~ 'ı.ı: heri elleri telaar. bom.bar-

Kmnkaıııda oturan ({Rrn'k ;,; -
minde hiTisi dün a"k~r.tm evftte ei· 
tleken 1bir a(ık liğnn ~::ıktıTUDtl 
dti~mt1s le :\'aral:ıf'lıp Cerrahı1aşs 
ha6iattesinc kaldi.t"tİinışsa d~ lttl 
•aban ö1mü~tür. 

Malla 10 (A.A.) - Dıln bir İı.al
yan ta-vvare lesc..IU<ülü adava ya!<
laşmışlır. Dafi ates son derece şid
detli <>ldu. Bon,ba atıln?aiı. 

İ..'<GİI..İZLER DE TOBRUKU 
BOMBALADI 

raber, bazan nic.ııı düşmana karsı 
bir taarruz hareketine muklodir 
olmadığımız ve nicin düşmanın 
veni darbelerine intU:ır etrr.ckte 
bulundui(ıımuz sorulu vor. Eunun 
sebebi :,udur !ci, mühtmn1at hn~l:i
tımız. ancak ikinci vılının baslan
E!ıcmdada. Harbin bidaveımrle ,.e 
vahut daha az ev\reJ kunrıus oldu-, 
ğumuz n:uaz1am fabrikalarımız 

ancak. ~İm·Jı verrr.ci..:.e ba.::.lamıs -
!ardır. Almanlar ise ıniihımrnat 
imalatı bak:rmından dördüncii se
nevi C'Oklan aşmış bulunurnrlar. 
Onun icin<lir ki. öni.in1üıde uzun 
ve çetin bır yol vardır. llJrp ı:'!'J· 
hltımızın en yüksek nokta'" \ uk
seimesi ld:zımdır. Diı?cr taraftan 
in.sasına baslanarak. si:ndi ınüte
madiven hizmete dahıl olmakla 
bulıınan yüzlerce ı?emi ile lıahri-;e
mlzi de takviye ediyoruz .• 

bii· düşman tan·an-si oü üri.ıl -
rnüş, d_ğer ikısi ha:;ara ugratı, -
m!ı.>lır. 

AF1ÜKADA V,\ZTYET 

ı ğruı ve h:zmetle.ı·:ui teharitz ettir
..;. re ı.ililıare: 

Aııkara 10 (Telefonla)- 'M.iJU 
matemio1iı n1iina"'eht-tile saltah -
k ·in llall.e\'inıle büı-iik lıir iı.ti(a, 
~·apıln11~ ve ınüttal~bc-n Ebe-di ~f 
Atalirküu makı.er ... iıı4' gidilnel 
ihtiram ef'l•nkkri kennlmu•tur 
Alatiirkün ınalibt·rrleri uınt:mu:ı 
ziyardine acık bıılunınaldadır. 
~İnldi halk ak n akın Etno~rafy=ı 
ınüzesine gitm"ktc \'C decin bir 
lıu~U iriade Dii.~ak Kurtarıcının 
manevi huzurunda ri:,i1n1ttktcdir. 

o!~ '4.ı Qtı etmiılerdir. isabetler 
ti:. tq~f, bir çok inlilalrlar mü
ı!~ı y ıie ediluı.iflir. 
~~ 

4
11n_anhlar yeniden 

;ııl: lfıf çe ilerlediler 
ğı '-o 

~ıl ~tıdra 10 ( A. A.) - Yı.ı-
~ ~ ~ .:ı_'a.ıdan yeni hiç bir hıı
,~. ~ 'lto.ınamıftır. B~unbı 
,_ıl ~İıı4f>er, Yunan kıt'alsmuı 

: ıfl ~I Q lfıuttahaaında hafif bir 
,~ ~ 'l!ttıe kaydettikleri bildiri-
~ 1 • 
ı,l, ı~ı 

1
r';; İ'olnlar Kalama.a'ı 

. ıl, ı\. gcçeme<f !er 
ıP •' ..:_ 
~ir ''"IQ 10 (A. A..) - İtal
,; ~Ilı ft.r alarmın Kalmruu ça
~l 'i Rc~ikleri ha'f:kındaki 

ıı \~~ 4!ina.da te:~ip edil -
~, &· 'erJir. 
;,ı; lt 1 ·ı· 
~:,•f ~ . ngı ız vapur 
:>· fılesine hücum 
fl"'v ~~dt_a ı o ( A.A.) - Aınir~ı '.ik \ 
'P ~~ın dün aksam ne~d'1en 

~-
\.:·~salı s:ıtinü bi'<iirildii!.i vec-

1 -~ ~ lcleriınızdcn biri bir düs-
rsaı, ~sınin taarruzuna 

~ tır: Dü.=aııı nbu kafileyi 
imha etmi.s olduğu ha.k-

Son Tolgra[ - Li~nnlaT:n R(ık 
lıırakllması cek l<'ltlikeli olclu~uR
dan karanlıkta bn kahil kazalan 
önlemek Ü7."1·e bdediyc derh:ıl 

te bir alınnhd11', 

Kontura ti ara, 
makbuzlara 
hava prılu 

Bu hafta içinde tatbi
kata g~çiryor 

Hava kurcm:.ı İstanbul subesi 
müdürü B. Ali Rızanın verıliti 
izahata ı?Öre ba\'a ııazi. su ve elciı:
trik ida~leri l:ızafınd1n müste -
rilere verilen makbutlilfa beııer 
kurusluk ha\'a kurumu pulu vapış
tırıhr.asuıa bu hafta baı;lanacııktır. 

Daire ve bankalarda her türlü 
para alım ve verim islerinde kul
lanılan tekmil evTakla konlurot-
lara da beser kuruşluk ha ,.a ku -
rumu pulu yapıstırılacakhr. 

Sehrimizdeki nakil vasıtala -
nnda biletlere 10 para zam edile-

ce~ni de vazrımrtık. Bu zamdan 1 
temin olunacak para ile Hava kuru-
mu Bevoelunda bir oarasüt kulesi 
yaptırıp !!eceleri elektril<le tenvir 
edeeektir. 

J iddi:ıs..mn hili.f.ına olarak 

/ ~' Jtıensıuı \'apurlal'dan tir 
ı • ( llıoı. "'•rrutdan kurtulmı ra mu

lı.;t'raklnıuştur. Radyoyu kullan
~ luzumuna binaen, henüz 
rııı a ltıalumat mevcut delildir. 

ıBu sabah şiddetli 
bir zelzele oldu 

1 hıdüıı aksan' nesredilen ikinci 
~l?iıt''<l~ •~ le d'nllmektedir: 

•i e~enın Storı:?eon denizaltı 
. du manın kabotai vapur

' n ara~ır.en iki iaşe ııemıs· ni 
t' 'tın!$ oldutunu bildırnıek-

1\~. ll<:iı bir teblii! şöyle demck-

Bu sabah saat ü~ii etuz dokuz 
dakika geçe şehrimızde arka arka
ya üc defa şiddelli zelzdc o1mu~
tur. Buulardaıı ikincisi daha şid
detli ve daha uzuııra ltisstdilmiş 
bir cok kimseleri uykularından u
yaııdırını~lır. Zelzelenin uzak şe
hirkrdc tahribat yapması muh
teme!Jir. 

1:. " .... 
·~ tanıise nel r acımda tica- * Tolı::yn 10 (A. A.) _ Çi:ı - japon 

. a ~tla· na va~ıl~n taarruz es- harbmm ba,ıancıcındaoberi ö~enlerin 
'ı 1 ker 87 tıoır<k>n ı.~ı bt .-~ İ ktan bir müyon olan.k tahmin edil-
~ · t>ıvc l.ı\ v .ıresi n!!il z ınektedır. 

, · t ~ruı n toplarıle tahrıp * llllddrit , 0 (A. A.) _ Genaral 'tlt\" ·..ı. • ;ın.lt:> Amerika sefirini kabul etmis-

~ lr Abdullahın _tir_. ----

.k-~_hire ziyareti ::ı:t:ı ıl:ı~!";n:,;i~~c!ı~;:~ 

., -~ tefti etııuş ve buetin de orla do-
1;; >\ı.d~ it (A.A.)- i'rılüa Emi- ğu.ıbki kara ku\'\'e.tleri başku -
~lil. ı.; lab • h. ırd•ki ikametiain mandaaı Ge ral ir Arclıibald 
h~'--ıı: kısıwııı iagiliz .. dafaa WowdlıP refakatinde Yeni 7.e -

1> t,. ı >~yare.le lıa.refoıiştir. lıuuL la; ., clleriniıt dr i~lirak et-. ı:a guaü orta do~udaki Uği nıaaevralarda hazır bulun • 
1rl1 kun clkri basku - •uu tur. 

Ka1ıire 10 (A.A.) - İngiliz tav
va!'eleri. T<ıbroUaki İlah-an üssü
nü mu\·affaki\-etle booıbardıman 
etmistfr. 

Eden Necaşi ile de 
görüştü 

J..<>n1ra 10 (A.A.)- Kaydedil -
digin<0 ";re, i ... ;:tliz Harbiye Na-
7:1rt I:tlflt orta ~arltıt yapttğı ~cya
Jsat <:SD.asmda Hal>c:. '"'cn isi Ha
ile Se!isiyc ile de glit:i~ı.ıiiştiir. 

İngiliz hava taarruzları 
ltalyan lan asabileştiriyor 

R<ıma 10 (A.A.l- D. , . B. ajan
sının h,_.-susi moha :rinderı: 

Gaulcler ingmı tayyarelerinin 
Potu,le ,,'"C Piern.ont a1'•!is.irP ~::ıtr
şı Y"ı>ttklaı, f;f'te lıas!t;,.larına 
knrsı infial ı:ii<termekte 'c mi>il
leme isteDML-udirler. 

Giornale .J"İloli>ı di:·r.r ı.;, 
Jlisiltime) akında Vt" ıni'thi'? bir 

nisbet dahilinde ba~lıyacalrtır. 
Lav&rn Faş;..ta gu<le i •Kı51Kll 

kısas. baslığl altında ncşretti;ii bir 
ya%1'1a şoyle d.iy•r: 

H!TLEil. NUTUK SÖY~RKEU 
İNGİL!Z TAYYARELERİ Mlİ
NİH Ü'ZE.RL.'\DE UÇlJYORLARDI I 

İngiliz tan&rclcri. Hıl) rin Mü
nihte nutkunu söylemeğe tıaşl.ya
cağı ilan edilen sa3tten bir saat 
sonr.a !'Xünih üzerine e;eln1işler v'! 
bombardımana başlamJ4jlaraır. 
Hiilerin nutl:u iki saat sürdtiğt!He 
göre. bu nutuk İngiliz tayyarele
rinin m<.ıt<ir gürültüleri ara.;nda 
söylenmiş demektir. Bombardıman 
başladı!lı zamun, Hitler nutkuna 
epeyce giri_,;nıiş b lunuv'lrdu. 

Bombürd m&n, nutuk nil:ayet 
bulduktan sonra da de\'am et -
rr.istir. Tay,·nreler, l\fü!libte de -
miryolu münakale he<ieflerine de 
barruz etmışlerdir. Bu de.:·ın ol
larından birka\ı, Hi'IPrın nutuk 
sö•·ledı?ii meşhı.:r birahanenın ya
kininden ııeçme.kte,'1r. İngiliz tay
yareleri bu suret! ede. nutkun nd
y>:ı ile verilmesini zorl • .şLırır.ışlar
dır. 
MOLOTOF BERLlNE GİDİYOR 
Alınan D. N. B. ajansı, Alınan 

hükümetinin daveti üzerine ve Paket ieindc Fon Ribbentropun geçen sene Mos-
'l' kovaya yapl!ğı ziyaretlere muka-

çocuk Cesedi• bele olmak üzere, Sovyetler Birli-
11i Hariciye Komiseri Molotofun 

t pek yak:nda Berline geleceğini bil-
Şehzadebasııı<la stndal cadde- dirnıektedir. Ayni a_'.;ınsın söyle -

sın.o Cit;,,;l< v-0kla duvar dibinde diğine l'Öre, Molotof, iki memle -
pakete ..arılı bir erkek <:OCUk cc - ket arasında mevcut dostluk mü-
sedi bulundui!:u haber alınmıstır. nasebetlcri çorçevesi dairesinde 

Bit' arlık. tılan bu yavrunun han- şahsan ven iden temas suretile gö-
ı?i ;y.icdazıı;,ız tar"1uıdan öldürüldü- riiş t.eatis'aıe devam edecektir. 
i!ü araştınlmakatdır. ROMANYA BA.$VEKtLl 
Genç bir kadın ölü ROMADA 

R'.>manya Başvekili General An-
ol arak bulundu tonesl-";ı da Hariciye Nazırı ile bir 

1 d l
"esrutivet mahal- likte Romaya ııemnş bulunmak • 

les
BindevogGu_n a '" k _ d 
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tadır. Bugün !llusolini tarafından 

e unser so agın a . nu - kabul edileceklerdir. 
marada <>luran Muzaffer .. ı_smınde General Antonesku refakatine 
11enç bir kadın odasında olu olarak , mali meseleler mütehassısı Pa -
b~~uron':'tur. •• A - pance ile hariciye ne:zareti ikt:sat 
bır agızltkçı dukkaııı isleri şube,;i direktörü Kristoeyi 

d de almış bulunmaktadır. Bükreş 
yaa l mahfillerinden bildirildiğine göre 

Me,.,,anda l numaralı aihzlıkcı 
dilkkanında bir yanınn cıkmıs ve 
1iükkan -andıktan sonra itfaiye ı 
tal'8'fından söndurühnustiir. 

Hususi otomobillere 
benzin verilmiyecek mi? 

bu zivarct iklısadi meseleleri de 
a\•;:nlalacaktır. 
YUNAN CEPHE.SİNDE VAZİYET 

Yunan - İtalyan cephesindeki 
harekat, simdik.i halde topçu dü
ellosuna inhisar etmış gibidir. Vu
kua ııelen medil harekat esnasın
da Yunanlılar dördü subay olmak 
üzere 150 kadar esir almışlar, bir 
kaç havan topu ve mitralyöz iğ
tinam etmişlerdir. 

Hava faaliyetleri de az olınuş
tur. 

İtalv:ın teblığlerinde Kalamasın 
ötesindeki k(iprimaşlarının tak • 

Benzin serfi"'·ahn1 azaltmak için 
biT proje hanrlanacağını yazmış
tık. Aaluıraılan bildirildiğine g-öre, 
bu pnıjı,•- rire hususi otomcıbil
leJT lteazi n verilmemesi Ye oto -
biislerle kauıyenlara güalük ih
ti_yaç nislıetillde veriJmesi, talı: -
silerin tek,, çift ıuuuaraya göre hi
tt.r ı:ün nol>etle islemeleri ınıtlı -
temeldir. 

.\ vi,·e ('dildiği bildirilmektedir. Ay
ı ni tebliğe ı;ire, orta Akdenizde ya

..ı;ıılan bir ha va istikşaf.ı esnasında __ 

Son ı:elcn habi'rlere ııor '. Fran
s.z u..>tüva J\frikasındcı "" tı.,. as
i-eri harekat olmaktadır General 
D;; Golün k, t'aları Afrikadaki Ci.ı
bonda kain 4mbıren arazisini 
zaptclmMeroir. General Dô G,ı 
bu ,uretlc 125 kılome~ ılcrlemıı; 
bulu .. nrr;ıktadır 

Belçika Knngosunöa lizabel\'il
den gelen haberlere gor, V~i hü
kü!l'l;ne b.ı~lı Ponsele ad:ııd:>ki 
Fr~n~ı 7 d('niıaltıs: rnUrettt"batı, 
hür Fransız kuvvetlerinin muva
salatı üzerine, Gabondaki jantil 
limanmın yakininrl~ kendi gerr.i
lerini batırmıı,lard:r 

Vi:;iden de şu mıı.lümat veril -
mektedir: Birkaç gündenberi Ga
bon sahilleri açıklan"da dolaş -
makta olan hafü İn~iliz deniz kuv
vetlerin in müzahereti ile Dô G<ıl 
taraftarları. müstemlekenin mer
kezi olan '1'.:ibrevili ev,·ela ?om -
bardıman etmişler, sonra da ci
vara .!.>ker çıkarmı;lard.r. Italiı 
çelin muharebeler olduiiu tahmin 
edilmektedir. Visi makamları bu 
harekatı Dakar hfıdise;;i kadar e
hemmi\·etli görmektedir 

LAVAL CÖRÜŞMEI..ERİNE 
DEVAM EDİYOR 

Klermon Ferrandan bil:iırildiği
ne göre, Lava! hili Parı.sle bulun
makta, Alman makamları ile ta
rihi gôrü 0melerle başlıyaıı mli
zakerelere devam etm~ktedir. 

HAVA Mt:HAlfüBELERİ 
İngiliz Hava Nezaretinin bir 

tebliğine göre, İngiliz tayyareleri 
Almanların Konstans gülü üzerin
de kain mühim bir tayyare balen 
üssü olan Fridigshafcne şiddetli 
bir haskm yapmışlardır. 

Zürihten gelen haberlere göre 
İsviçreli m~qbitler İng-iliz tayya
relerinin bombardıınıumu tııkip 
etmişlerdir. Bu haberler İll&iliz 
tayyarelerinin tayyare dafi batar
yalarının şiddetli ateşine rağmen 
sa~ı 21 den biraz evvel hedeflerine 
vardıklarını ve bombardımanın 
geç vakillere kadar ıicvam ettiii
ni bildirmektedir. 

Son Alınan tebliğinde de şu ma
Hlmnt verilmektedir: 

Tayyareleriıni.z gündüz ve gere 
Londra üzerine mi<illeme uçuşla
rına muvaffaltiyetle devam ederek 
bombalanın müteaddit defalar 
iaşe tesisatlarına ve doklara isıı • 
bet ettirmislerdir. 

Keza. İ.ngi.liz şark lim.aıılarmıa da 
taarruz edilmiş, ezcümle Greait • 
Yaruıoııth, Yorkshire ve Norfoll: 
konUuklarlJ'lda hava meydanları
na büyük çııpta bombalar iııııhet 
ettirilmiştir. 

Gece Birmingham ve C. ı e 11,.. 
de bazı fabrikalar ve Liverpolaıı ö
man tesis.ah bombardıman e4fl • 
miştir. Bombabr 1oir cek iılfiWt • 
lar hWRt!e aetirnıift!r. 

İngiliz sahRi açıklarmda ftJnD" 
lara ve kafUeJere ,.,.en t.arıwz
lar yapolarak 1-ıarlıer ~il -

_ miştir. 

A atür 
H H 

gunu 
( B4Wlııka.lednt dnıcım} 

bn gözler' izden }":l:rınklarmııza 
damla damla yaş •ıralaıııyAr ve .• 
yüreğinıi:1.de bir sızı burgulanıyor. 

Bu göz.va~ları Atatürk .. içindir, 
bu sızı onuu içindir. Atatiirke ağ
lıyoruz, Atatürkün ölümüne srzla
wyoruz, Atatürk.ün aramızdan ay
cıln11ş olıııasının acısını duyuyo
ruz. 

Fakat., bütüa bunlar fani hafuı
de yasıJaıı Atatürk ıçin duJduğu
muz teessiir ve tehusüslerdİT. Ha
kikatte, 1940 ın bu güneşli güzün
de, 10 teşrinisani sabahında Ata
türkü milli şuurumuzda, milli bü
tünlüğümüzde, milli gurur .. milU 
bünye ve n1ini hüviyeJ:in1izde a
le\'den sen ali yetini taşıran bir 
ideoloji halinde bıılııyoruz. 

O ve .. biz Jokuz; Kemalist Tür
kiye, Atatürk Cumhuriyeti var. 
Yaş•yan ve yıışı~·uttk "''"' e4ur 
ve .. Atatürk; bu temH fikrin ~ 
silden ne;le, elden ele tutn•tura
cai"ı fikir, inklli.p, hamle -ve milli 
iı'an i•nılmıin et.etli meş'alesi, 
el>etli parolasıdır. 

Bwıım içindir ki, h.er Hl teşriıri
sa.ııi plmı: Atııtürlriin iiliiwü p
nüıtün y.ı.l&iiaü.ıaii <leğil, •Al.atark 
günü.. dür!. 

Biz, hcpiıniz, yarırua. na.illeri, 
ebediyetin çaflayışı içinde doğa
cak, büyüyecek, milyonların ke
afetini Tü.rk olmak ha:ı.zı ile ka
nında ve damarlarında taşıracak 
her Türk çoCllğu iter yıhn bucü
ııünde gözlerini yumacak, Ata -
türkil düşünecek, o inana, o ideo
lojiye sedakatini tazeliyecek, 

- Ne mutlu Türküm ve Ata
tiirkteni111, diyene ... 

SMiiaü tekrarlıyacaktır. 
Bunllll içindir ki, her 10 te.,mü

saniyi Sllde fani Atatürk için gö,.,_ 
YllŞI dökiilen lıir mat.em günü ı&e
ğil; Türk varlığına kurhıluıı ff 

kuruluş relıberliii eden ebeii bi. 
h'vat iradesiılİ bizzat ve binnefis 
Türk milletinin :şahsına intikııl et
tire-. lıir vera•et ~i11ü olarak ka
bul ediyoruz. 

Çüıakil., artık o fani değil, ebe
<lidir; bir vatıındır, bir ideolojidir 
ve Türk milletin.in bizzat kendiai, 
ılirliti, diriliği, biitünlüği.Kliir ve 
Tirkiyenin öz adıdır. 

ETEM lZZET BENİCE 

Atatürk'ten 
hatırı 

bir 

( l lad al>if«ilt'tl ...,.,, .. ) 

Onun Ü'Stü.nde 5flt.i1'1c kOflusaır.a-
ğtın, 

İsmet Bey derhal lfıum olan ha
ritayı l.nlıl•. Aclı ,.e ı.ordu: 

«--Ne y>ıpacaksm?. 
Bu miiaa-.el>etle ilave .,ın.eliyim 

ki arammfa en i)'İ anlaştığımız is
met Bey bu mülakatın sebepsiz ol
ma<iuhna .Iı.emea biikmetmiııti. 

- Meseli, dediaı, hiçbir sıfat ve 
salilı.iye l sahibi olmahızuı Anll
dol uya geçnıek ve orada kurtuluş 
rarclai aramak İcİJl en müsait 
ınıntaka ve betti o mıntakaya gö
türecek en kolay yol neresi ve 
hangisi olabilir? 

Yüzüme baktı. Neş'e ve ümit 
içinde güldii ve: 

- Karar verdin mi?. diye sord11. 
•- Şimdilik bundan bahsetme. 

Bana sır( memleket~ halkı ve or
duyu anlamış. vaziyeti ya km dan 
görmilı, tthlikenin bii~·~ •-;•;ne 
süp!.esi laılıuamış ltir :ırt. • .... , gi
bi ce\~ap •er!. ııil~diwa. 
:İsmet Bey haritu.U1 arılı bu • 

lunduı'ilı masa kenarm4aki -
clalyeye iliı;ti. D;;,iilUDf!ee bqla
.ı ı. Bu straıl.a lıea. weııda ayakta 
dolaşıyordum. 

Nihavel İsmet ı..,., ayap kalktı. 
Gülerek: 

•-Matahlar çok, ,...ıJar çek! .. 
oleoli. 

Fazlayolcualan 
otobaa şoförleri 
beraat ettiler! 

Mahkemeler Belediyenin 
ceza kararını bozdu ! 

Şehrimizde fazla yolcu alan oto
büslere belediyece ceza kesilmekte 
olduihı malumdur. Bu eekilde tec
ziye -0lurıan yüzden fazla şoför bı-
ledivenin ceza kararına mahkeme. 
ve müracaatla itiraz etmislerdir. 

Bunlar: .,_Otobüslere fazla yol
cu alan biz deittliz. Bilctciledir. 
Biz valnn arabaları idare edlvo -
ruz• demişlerdir. 

Mahkemeler soförlcri haklı bul
muşlar ve beledivenin ceza kara -
nnı bozmuslardır. 

Beledi-ve ise ısrar edip m<lhkernı. 
kararını temyiz etmıofır. 

~- -
Kara mebusu General 

Muhiddin öldü 
Ankara 19 (~lefoııla)- itan 

meb'US11 General Muhittin Akyi& 
bip ~ -...ıfat ...... Lir 
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Sa it Paşa dilinin altındaki baklayı çıkarmı
yordu. Fakat, muhatabı onu söyletmek istedi: 

"la,am, siz; t tihadıaaiaıra taraftar değil misini% 11 

Ayand•n B•slıry• Elcadi 

nlttihadi anasır " fikri 
ve Sait Paşa .. 

Vücudümüzü kemiren bir takım 
aıöze ıı<irünınez mikroplar ıırbi, 
ktimaS bünyeni>E sokulan bu ya
bancı unsurlar da, bizi ber vesile 
ile icimi2den vurmal!a çaJışıV'()rdU. 

Ayan mecli.sinde Besarya ve Po
POV'İ( efendiler ı?ibi. birçok ya -
hancı uMUrlar daha vardı: Bohor 
efendi, Manastır Bul,ııar metreoo
lidi Oksenti e!endi, Gahrivel No
radönkiyan efendi, Legoft Aristaki 
Bev, Mavrovini Bev. Mavrokor -
dato efendi. Yorkivadis efendi, A
zarvan efendi, Aram e!~. Aria
tldi pa.şa ve saire. 

Biraz da ınW'usan mecli6indeki 
anasırı ııavri müslimeyi ııözden 
ıecirelim: Erzuruından Karakin 
Pastırm advan. V artekis. 1stanbul
dan Kirkor Zührap, Alber Feraci, 
Kozmid.i, K.ostantinidi, Hallaçyan; 
Kozandan Hamparsum; Aydından 
Nesim Mesifyah, Karolidi. İstepan, 
Bağdattan SallOll; iHalepten Artin; 
Selanikten Amaıs, Karasu. Dllnit
ri Veliho:f, Yorfti Hoenos, Sirozdan 
Hırislo V alcef. Dlıııitri ~as; 
Manastudan Tarayan, ~ -
ref, Yana:ki Dimitrovic;; Serfü;eden 
lloso. Haris Varnvake, Göriceden 
1'lli:p w.e, Musuldan Davut Yus
lani. hmitten Anastas; Çatalcadan 
Di:ınitri Zafiripulos; Karesiden 
Kostantiıı Savupul<ıs ~ daha isim
lerini batırllyaına.ıiıimıız be.s on 
meb'us. 

Milliyet .-mm henüz kafamız
dan kannnna ve ruhumuza inme
dij!i btr derirde bu kadar yabancı 
an.surlarla dolu bir millet mecli
sinden. Türk vurdu ve Türk mille
ti ne istifade edebilirdi? 

Bu .ıvasetin btr ııün memleketi 
telikete llİ.İrükliyecelfuıi, İttihat ve 
Teraldd erlt8ııı icinıde l!Ören ve dü
liinen bir fert 'l'l'.lk nnı1'Ciu? 

Sa; t _.,. tttihatcı.lardan biri 
acruvor: 

- ~! Ayrın ve meb'usanda 
ayri nıiislim u:amn savıııını bi -
DiZ daha arttmnaJı: istİ'\'<]rUZ. Zıı.t.ı 
devletl:ııiz ne ıti1ctrde6iniz? 

- Bu tsabetli karar ve düşün -
eeve dtyeoek bir sözüm V'Oktur. Fa
kat, b8na lıılraz izah eder nrts:ini2; 
Bmm arttmnakta:lı:i Illflksat ve ııa
,_ı.z nedir? 

- C.c* basit; İttihadı anasır. 
6att ~ ittihalQ.1.arla «ık ihti

ya Uı lıonuşeıı bir ftZir olmalrla be
nıber, kendini tutamıyor ve su ce
Yabı wıiyu; 

- İttihadı anasır .. Cok ııüul bir 
bitir. Fakat, bu fikıt yal ruz bu iki 
meclise mi münhasır kalacak? E-

ier böyle ise. her iki meclisi de 
baştan basa. Türk olınıyan şah • 
sıyetlerle doldursanız, memleket 
dahilınde (ittihadı anasır) fikrinin 
köklesmesine muvaffak olamaz • 
51nız! 

Sait paşanın fikrini ve bu hu
""1Slaki düsünc~lerini iskandil e
den zat do~ca Cavıt Beve ,t(ide
rek. aldıiıı cevabı anlatıY<ır. 

Cavıt Bev: 
- A b:rader. di'vor, Sait pasa 

lıer zaman bu kadar acık konus
nıaz. Tam meseleyi ac.-mıs. derin -
lestırmıskcn, bunun sebeplerini na
sıl oldu da sonnadın • 

- Ne d'vebilırdi.n.? 
- Mesela: cSiz olsavdınız ne 

yapardınız. vasam? Memlekette 
tanı bir sükluı ve asaV1s temin e
debilmek i.ı;ın, ıttihadı anasıra e- ı 
heınmıvet vermez mıvdınız?• der
dim w dilının altındakı baklayı 
çıkartırdım. 

- Vallahi, Sait pasa. dilinin al
tın<la.kı baklayı kolav kolav cıka
racak bır ınsan degildir. Bu arada 
bana satlece dedi ki: cGavri müs
hm anasın, hiikümet dairelerınde 
de kullanmak. bilmem ki ittihat ve 
Terakkivi ·bu Qayeye daha cabu.k 
ulastınnaz n.ı?. 

Bu konusmadan sonra. (İttihat 
ve Terakkı) merkezi umınnısmın 
verdi~ bır kararla hükumet deva
irine ııayri müslım ve Osmanlı te
baası anasırdan da. şube müdür -
lüklerine, meN<ez memurlu.klanna. 
hatta müsteşarlara kadar Ermeni, J 

Yahudi ve Rum memurlar alımna
ğa baslamıştı. Bunlardan memle -
ket istifade beklivordu. 
Artık memleket he.men hemen 

bastanbasa ve hükfunetın her su
besi hıristıvan memurlarla doldu
ruluyor, ıdare mekanızması Türk
lerden ııa:vrı müslım unsurların e
line ııecivordu. 

Ne ııariptır ki, bu hastalık, itti
hatçılardan ıtiWcılara da sırayet 
emıştı. Hen de ,eenis mikvasta .. 

Gerci. ittihat ve Teralrkı W;ınde 
sönük bır l$lltJ halinde veni be -
lirmei!~ basll'Y'ln saır Melunet E
min, Hamdullah Suphi. Halide E
dip, Yuısuf A.ltçora ıııbi türkQiilük 
cerevanının ön<lerlerı bulunan sah· 
srvetlerm basında Zıya Gökalpin 
korkmak istechi!i cmilli din. milli 
~dan, milli ıman, mılli mefküre> 
cilık. bır yandan Türk ııenclii(ine 
(millivet askı) nı asılamıyor de -
iıildı. Fakat, memlekettekı siyasi 
zümreler ve sıyasi faali vetler ve bu 
fa.alivetlerın istih<iaf ett.ı.iii ııaye

ler, milli cereyanların taazzuvuna 
mevdan vermekten çok uzak bu -
lunuyordu. 

Bilhassa (itilaf ve Hi.irrivet) ci
ler devrinde (ittihadı anasır) si -
vasetine dört el ile sarılan Kamil 
'PQSa ka.binesi. memleketteki milli 
w.hdetin husulüne şiddetle mani 
oluyordu. Bir Türkün Türklükten 
hararetle ha!r.ıelınesi adeta lbir suç 
sayılıyordu. Osmanlılıkla iftihar 
etmek istivenler, (Osman o~ -
n) na ınensubiyetile ııöiiüslerini 
kabart.ııııvorlar .. Ancak her yaban
cı un.suru kendi camiasına aldığı 
içindır ki, Omnanlılıkla iftihar e
diyorlardı. 

(D~vamı var) 

YAVUZ SULTAN SELiM 
Halifeler Diyarında 

"No. 37 Yazan : M. SAMI KARA YEL 

iki temiz Türk " çocugu •.• 
- Lala, bunca tecrübe ııöımüş 

bir vezir olduğun ha.ide .lell, daha 
hiı1i yapmak istedi~ işlerin iç-
yüzünü bvramarnı.ş bulunuyor
sun?. İnşaalWı Arabistan seferin
de muvaffak olursam, o vakit ne 
yapmak istediğimi anlarsın?_ 

Dedi 
Yavuz, Mı.sır ve Arabistan sefe

rlle ne yapacağını evvelden kes
tirmişti. O, islamı ele alacaktı. 

Sonra hilafeti üzerine alarak i-
, lemi is!Ama hliltim olacaktı. Bu 

suretle Turan diy arile Alemi is
liın.ı bir camia dahilinde topla -
:r>ı> ehli küffar üzer ine lıldDın ola-

Ya-ruz Sultan Selim, Avnıpa 
~inde her türlü bareüttan 
ievakk:I etmııstı. 

Ratti, o derece ileri ail:ın.iştl ki 
babatıı Be:ruıt Veli za.man1aruı -
da, Fatih zamanında Alıdenizde 
Türk donanmasının ve Türk lror
aanlarl.DJJl J8"tliı büyillı: hare -
iketleri bile mıwalı:b.t bır uııman 
içill duldurmuwtu, 

y av112 sama:nında deni:ı. iroıdu 
kDCa Tw:'gut Reia lı:or.!an !ıkla hı
ristiyan donanmalannı ve loor -
ııanwm:ı wruıı duruyordu_ 

Hıztr Reis de Turgut Re;. 11Jbi 
Akxleniziıı alt.mı üstüııe &etiri -

HC1kcs bilhassa çocuklar larafır.dan alın!11ası g.:ı;ct 
kolay · müessir bir müstahzardır, 

Batsak Solucanlarına 
katıt ıırtl ttlİtlıdır, Baf's.tık ıohıc.anlarının bü)U\ı.lcrdc ve Ki.ı\Ul..lctdt' 
scbcb olacaıj:ı \chlikt1er R'Ôl Ön~nt alınıır;ıı\c ıoluCJl'I hıU.ılıkU,11oda bunu 

lnıllanmalan f.17d .. ı.d.r. 

Hekimlerimize ·ve halkımıza tavsiye edilen bıı 
müs!ah:rar her eczanede bulunur. 

t<UtU9U 25 k\ll"UŞtU•· 

Belediye Sular ldaresind~n 
1 - İdaremizce bastırılacak c25000> karton, •187500> makbuz. c4800> bor

dro için 13/11194-0 ı:ar~mba gtinü !laat 14 de açık eksiltn1e yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye gir:nek istiyenler Taksin~de Sıra&ervilerd<'ki idare mer-
t.erinde levaum scr\·isinden sartnameyi parasız olarak altlbilirlcr. 10630 

Alacaklı ve Verecekli 
ve Mirascılık ilanı 
Su!taoahnıet 5 inri ~ulh 

Hukuk Hakimliğinden: / 
İstanbul Laleli mimar Kemal ma - 1 

rutllesı eskı M.u~alla yeni Aılınk.A.r ıo- ı 

bğında eskı 35 yeni 58 kapı 7116 ada 1 
20 parsel No. arsanın nısıl sahibi 27 / 

12/937 ıarilıınde öldüğü bildirilen Faı

ma Canan mirascılarının iıbu ilfın ta

rihinden itibaren 3 ay ve alacaklı v11.1 

vereceklilerinin ise bir ay içinde usu

len mahkememize müracaatları lüzumu 

aksi takdirde bunlardan bu müddet 

zarfında müracaat etmiyecek olan ala

calc.lılar hakkında kanunumedeninln 

581 inci maddesi hükmünün tatbik e-

dileceği ılfin olunur. 940/115 

Tuv~tlnizi yaparken 
Plldra altına dalına 

KREM 
PERTEV 

sürünüz Pudrayı sımsıkı tu
tar ve akmasına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

vuolAn vardır. 

İstanbul tic;üncü icra memurluğun
dan: 

Paraya çevrilmesine karar verllen 

ha!nur yuğurma makinesi ile bir adet 

elektrik dinamosunun birinci açık art

tırması 14/11/940 tarihine tesadüf e
den perşembe günü saat 10 da Arna

vutk.öyünde satış meydanında 18 sayılı 
fırında yapılacağı ve k1ymeUerinin yüz ... 

de yetmiş beşini bulmadı~ surette ikin
ci açık arttırması ıg/11/940 tarihine 
tesadüf eden salı &'ilnil ayni mahal ve ı 
saatte yaplacağ'ı Jlhı olunur. 938/5600 

ZAYİ - 918 ı;enesinde Galatasaray 
liaıetınden almış oldu&um tasdik.na -
merni zayi ettım. Yenisini çı.karaca -
iımdan es.ki.sının bıikmü olmadığını 
bildiririm. 

Şişe ve cam fabrikaları muhasebe 
.müdür muavinı Sait Uralman 

Bu iki halıs Türk Ç"OCuğu deniz
cilikte pek mahıı· olduklarından 
Venedik, İspany<ıl, Fransız c:W -
nanmalarını Akdenızde rahat bı
rakmıyorlardı. Hatta, hırıstiyan 
korsan gemılerı bu iki namdar de
n.i:zcırun malurane hareketlerinden 
yakalarını kurtaramıyorlardı. 

4te Yavuz, bu namdar Türk 
korsanlarının bile hareketlerinı 
Akdenızde durdurdu. 

Yavuz, ne Tuna boylarında ve 
ne de Akdenız havzasında hiQbir 
hıristiyan devletini tacız etmek ıs
teınıyordu. Bunlara emruyet Ve!'· 

mek, ibu suretle onların rahat dur
malarının carelerınl düşünüyor -
du. 

Bu tün mabadı ""1"!>te rahat dur
ma. alem isüm ile Turan yo
lunu açarak Osmanlı inıparat.orlu
iunun kökünü kurmak:, muazzam 
Tiirlı:: milletmı bir araya toplıya • 
ralı: Cenııızler ve Timurlen-kler 
~ kökü sağlam bir Zını:ıaratıor • 
hık kurduktan ııonra gartıin be
abmı görmekti. 

Hızır Reıs (Asıl ismi Hızırdır .. 
Frenkler Barbaroo deınislerdir .. 
Kanuni Süleyman kendisine Hay
rettin ismini vermiştir.) 

İ!'ltanbul dördüncü icra memurlu -
ğundan: 

Po:iraya çevrilmesine karar verilen 
büfenin birinci aı.;ık arttırı11ası 15/11.' 
940 t~rihine tesadüf eden cuına günü 
saat 12,30 den itibaren Ayaspaşada İs
t.a.nbulpalas apart.Jmanında 23 ıh.ı[ll3-

rada yapılacak ve kıymetinin yüzde 
yetmiş beşini bulmadıgı surette ikin.:i 
t ·k arttırmasının 18/11/940 tarihine 
te::;adlif eden pazartesi günu ayni ma
hal ve saatte yap1Jacağ1 il;:in olunur. 

1 

940/2113 

Dalg• Uzunluğu: 

1648 m. 182 Kc/•. 120 Kw. 
P. 31. 7 m. 94G~ Kc/s. 120 K w. 
Q. 19.75m. 1519f. Kc/s. 20~ 

19.30 Proııram ve memleket saat 
s.varı. 

19.33 A iarıs haberleri. 
19.45 Ebedi Sef Atatürk'iin ikinci 

yıldönümü münasebetile 
Milli Şef Lınıet İnönünün 
o l(iin bu büvük acı dola
TISile büyük Türk mille -
tine yaptığı beyanatın o -
kwıması. 

19.60 Aziz Atatürkün Cumhu -
riyetin onuncu yıl dönü • 
munde neciv mılletimlze 
yaptıitı tarihi hitabenin 

kendi seslPrile neşri. 
20.15/20.20 İstiklal marsı ve saat 

2.2.30 a kadar kapanış. 
22.30 Memleket saat ayarı. 
22.33 A ians haberleri. 
22.50/22.55 Yarınl<ı proııram, İs-

tiklal marşı ve kapanıt;. 

1359 Hicri 1 135t Rumi 
ŞEVVAL l inci TEŞRİN 

10 28 

1940, Ay 11, Gün 315, Kaslill 3 
10 İkincilc§rin PAZAR 

Vakitler V.sati 1 Ezani 
Sa. DL Sa. Da. --

Gfuıee b 42 1 46 
Öltle 11 58 7 02 
lkınıil 14 39 9 43 
Aiıanı 16 56 12 00 
Yat.rı 18 30 1 54 

1 Lns.ık 5 Ol 12 04 

\7EFAT 
l\lerhum Şeyh Talat Efendi oğlu ve 

esbok ŞClrayı Devlet azası merhum 
Mehmet Esat Gökçen damadı ASAF 
TALATİ ERTAN 9/10 teşrinisani ge -
cesi rahmeti rahmana kavu~muştur. 

Cenazesi 11 tesrinisani 1940 paz.artesi 
günü Anadoluhisarından merhum Esat 
Gökçen yalısından k21dırılıp namazı 

öğle vaktinde Anadoluhisarı camiinde 
kılındıktan sonra Kandillideki aile kab. 
ristanına defnolunacaktır. Allah rahm~t 
eyliye. 

daima yardımcı bir korsandı. Tur
.l(Ut Reıs de aynıle hareket edi -
yordu. 

Türk korsanları. Osmanlı padi
şahını dinlemışlerdı. Akdenızde 
hıristiyanlara kaı ~ muvakkaten 
hareketlerim durdurmuşlardı. 

Yavuz Sultan bir gün Sinan pa
ıa ile konu.şurken mahrem olarak 
şunları söylcmiı;tı: 

- Lala, Bahrıse!it denilen de
nizın Septe boğazına (Cııbelütta
rı:k) kadar adeta bır halıç hü.k -
münde obnasına nazaran böyle 
bir denize bir takını meleli muh -
telifenin iştirak ve nüfuzu hülrU
metleri kat'iyyen caiz ve münasip 
değildir. Bunlann desti ıı;tirakle
rini katetmek devleti aliyyece bir 
vecibei kat'iyye ilı.ükınündedir. Bıı. 
emri mililıimmin husulü icrası i<;in 
lüzumu olan kuvvei bahriyenin 
tedariki ve işbu denizde olan bil
cümle sahilleri ve Cezairi fetih ve 
teshir eylemek ıı:zımi luıt'isinde • 
yi:In. Fakat ben, ecdadım gibi şim
dilik da~ıhnalı: istemiyorum .. Fü
tuhatımı şarkta tamamlamam ge
rektir .. C::ark, Osmanlı imparator
luğun1p1 temelidir. Bu temel iyi 
atılmalıdır .. Türklük devleti ali;y-

etrafulda • lıt-

Satı~ deposu: 
RİKARDO LEVİ Halefi 
FİLİPPO LEVİ 
Havuzlu Han No. 1 İstanbul 

Gayrimenkul Satık İlanı 
Beyoğlu sulh mnhkemeleri beşkl -

tipliğinden: 

D<.tday kazasının Hoca köyünden İb
rah imin oi,lu ölü Azilin "rarlsleri Fa
dun Malak ile &ı.ti. Halil ve Sahure ve 
Haticenin şay:an ve müştereken mu -
tasarrıl bulundukları Galatada ~!ah -
mudiye caddeslnde eski ve yeni 122 
No. ile mürakkam, cephesi 4,20 derin-
1..iii. l,?5 metre olup nıecmuu 7,20 met
re murabbaı mesaha.i ıathiyesinde, de
mir kepl'nk, camck~n ve n)erıner hel

vacı tezgahını ve elektrik tesisatını 

havi ve üzerinde seyyar merdivenle çı
kıhr bir odası bulunan tamamı 1200 
bin iki yüz lira kıymeti muhamme -
nesinde kJgir bir tütüncü dükkfinı şu

)"uun iz-..lesi zımnında ac;ık arttınnaya 
konulmuştur. Birinci ac.;ık arttırınnsı 

6/12/940 ıarihine U:sadü( eden cum.ı 
günü saat l ·l den IG ya kud.ır Beyoğlu 
suJh mahkemcle:ri baiŞ.kiltipligı nezdin

de ynpılacaktır. Artt.ırn1:ı bedeli mu -
haınn1en kıyınetin yi..ızde yetnıiş beşini 

bulnıadığı takdirde en son arttıranın 

taahhüdü baki kalınak itlere ikinci art
tırnıa 17/12/940 tarihıne mW:adir salı 

günü saat 14 den 16 :ya kacliır icra edi

lerek en çok arttırana kat'i olarak iha
le edilecektir. Birikmiş \:e ihale tari -
hine kadar birikecek bina ve belediye ı 
vergilerile evk~f icaresi hissedarlara, 
tellôliye ri.isıımu ile 20 ~cnelik taviz 
bedeli, ih:ıle pulu ve tap1J han,·lal'ı 

müşteriye aittir. Arthrm01ya iştirak e -
decek kimselerin gayri mcnkuHin kıy
meti muhaınmenesinin yüzde yedi bu

çuğu nlsbetinde pey akçesini ,·eya nlil
ll bır bankanın bu nüıbette tcnıinat 

mektubunu getirmeleri :arttır. Satış 

bedeli için lüzumunda ayrıca teıninat 

jstenilecektir. Arttırnıa bedelinin ken
disine ihale olunan tarafından ihale 

gününden itibaren verilecek nıühlet 

zarfında ödenmesi mecburidir. Öden
ınediği takdirde ihale re~hedilerek ken

disinden evvel en yüksek teklifte bu
lunan kimse arzetmjş olduğu bedelle 
alrnağa razı olur~a ona ihale edilecek 

ve o da razı olmaz veya bulunamazsa 
hemen yedi gün müddE"tlc arttırmaya 
çıkarılacaktır. Yapılacak il;j_n aliıkadaı

lara tebli~ edilrrıi5ecektir. Müzayede 
sonunda ~n çok arttırana ih:-ılc edile -
cek ve her iki halde birinci ihale edi

len kimse iki ihale ara~ındald farktan 
ve zarardan mes'ul tutulacaktır. İhale 

farkı ve geçen &ünlerin yüzde beş fa
izi ayrıca hükme hacet kalmaksızrı 

tahsil olunacaktır. İpotek sahibi ala ... 

cakhlarla diğer alftkadartırın gayri 
menkul üzerindeki h•ıklamı, husosile 

faiz ve masra1a ve s;:ıireye dair olıın 

iddialarını evrakı mfu:bitel<'rile on beş 
gün içinde tıab§ memuru olan mahke

me başkAtibine bildirmeleri l:izıınüır. 

Aksi halde hakları tapu sicillerile sabH 
olmadıkça satış bedelinin payla~ına -

sından hariç kalacaklardır. ?ttı.izayede
ye iştirak edenlerin bütün şeraiti kabul 
etmiş ve evvelden öı..rrtnmiş ve bile

rek gayri menkule talip bulunmuş ol

dukları addedilerek ı:ıonradan itiraz -
Iarı mesmu olamıyacağından satış gü

nünden evvel gayri menkulü gezip gör
meleri ve faz.la maIOmat almak istiyen
lerin 940/23 No. ile mahkeme başkati
bine müracaat etmeleri ll:lıı olunur. 

940/23 

Çok Kıymetli 
PU'lı.nla tek taş küpe, bib'iik, 

bUedk 14/11/940 da Sandal Be
desteninde satılacaktır_ ---

lemi islam Türklük kuvvet ve kud
retıle bir camıada birleş.melidir. 

Andan sonra, garp tarafına te -
veccühle emellerımizı husule ge
tirnıeli'vız. 

Yavuz, Mısır ve Arabistan se -
ferıne başlamadan evvel donan
manın kuvvetlenmesini ve Mısır 
seferinden sonra garbe ve Akde
ruze kar.;ı yapacağı hareketleri 
kolaylaştırmak için yeni tersane
ler vücude ı;ıetirmişti. 

Yavuz, Sultan Fatih zamanında 
Aynalı:lcavak semtinde esası va
zedilı:niş olan tersaneniıı. mfuıte • 
miliitını tevsı ve mahzen ve göz 
ve mağazaların adetlerini teksir 
ettirerek sekiz milyon Türk lirası 
masrafla ti Galatadan H"'*öye 
varıncıya kadar yü:z altıruıı parça 
büyük tersane binaları vücude 
ı:etirmişti. Büyüic divanhaneyi 
havi ayrıca mııezzam bir de tıü
yillı: tersane yaptırdı ve iııtaat i
çin lüzumu olan her türlü vesai
tin ikmaline bizzat başında bulu
narak ç~tL Yavu:ı, muazzam bir 
donanma vikude Refumek için 
temelleri atuu,tL 

A amızın en •• u 
TÜ Ki • 

eserı: 

Mustafa Kemal'in çocukluğu, 
gençliği, hizmetleri ve dehası . 

. . J>İO b~ 
ı Birinci sahifeden devam) 

kaldı. Kendisini. anası büyüttü. 
İlk tahsilini, Selanikte, Semsi E

fendi mektebinde yavtı. Sonra, Se
lanik askeri rüştiyesinde okudu. 
Daha rü.sliye sıralarında, küçük 
Mustafa Kemal, hocalarının dikkat 
nazarlarını üzerine toplamıs, zeka 
ve kabiliyetleri ile temayüz et -
misti. Bilhassa, riyaziyede, edebi
yatta, takrir ve belilııatte istida • 
dını ııöst.eriyordu. 

Onun asıl adı Mu~afadır. Bir 
ııün. riyaziye hocası Mustafa Efen
di, talebesi kücük Mustafava. ııös
terdi~i fevkalade kabilivetten do
layı, Kemal adını da verdi. Artık, 
o. Mustafa Kemal, dıye cağırılıyor-' 
du. 

Rlistiyeden sonra. Manastır as
keri idadisine eiren Mustafa Ke
mal bu mektebi de mm·affakiyetle 
bitirdi. 1899 vılında. Harbive mek-1 
tebinc gir<li. 1901 de Harbiveyi çok 
varlak dcr!'Cede bitiren Mustafa 
Kemal. erkiııııhnrbivc namzet sı -
nıfına avrıldı. 

Mustafa Kemalin bilhassa Har
biyedeki talebelik hayatı bütün 
bcr cevvaliyel. havativet ve ener
iidir. O. daha mektep sıralarında 
bUvük bir adam halinde idi. Daiına 
·basta gelirdi. Çok ııenç yaşında, 
memleket meselderile mesııul o
lur. arkadaslarile. uzun uuın mü
nakaşalara girisirdi. Daha Harbi
yede iken, yurdun istibdat altında 
inlediğini havkıran sözleri Ye "·a
zıları vaıdır. Gizli bir ırazete cı -
karmıs. hürrint fikirlerini nesret
mistir. Bir de vardım sandığı kur
mu:;tu. Bu sandık, her Harbiyelinin 
her hafta yatırdıitı muavven bir 
para ile calısıvordu. Sandık para
va ihtiyacı olan arkadaslara var -
dım yapar. A vruvadan kitap, J?a
zete ııetirtirdi. 

Mustafa Kemalin ruhundaki teş
kilatcılığı bu sandıkla, ta. Harbiy~ 
sıralarında iken görüvonız. 1904 
senesi idi. Mustafa Kemal. erkanı
harp sınıflarını da ikmal ederek, 
erkanıharp cıkmıstı. Fakat, tam 
bu sırada. Harbiyedrki sandık tes
kiliıtı. müstebit sarav tarafından 
haber alındı. Mustafa Kemal. bir 
!kaç arkada,ı ile birlikle tevkif e
dildi. İki av kadar mevkuf kaldı. 
Y:ldız saravında. birkaç defa sor
guva cekildi. 

Mustafa Kemal üçüncü ordu em
rine 2itmek istiyordu. Bu sandık 
h5.dise.':ti üzerine. onun arzusunu 
yerine J?etirmediler. Suriyedeki 
eski besinci ordu emrine verdi -
ler. 

Ordu merkezi olan <" •• nda, ekse
ri zabitler ve münevverler, hev 1 

böyle, sürgüne ucrıyanlardı. Hür
riyet fikirlerini tasıvanlar ve bun
ları vavınak istiyenler İstanbuldan 
uzaklaştırılıyor, Surivcye ızönd, -
rilivordu. 1889 vılında ııizli olarak 
teşekkül etmiş bulunan .Terakki 
ve ittihat. cemiyetinin bir subesi 
Surivede faaliyette idi. Mustafa 
Kemal, Suriycde bulundui(u sene
lerde, bir taraftan askeri hizme -
tini yaparken. diğer taraftan, mem
leketin başında bir kabus halinde 
bulunan saltanatla mücadele edi
yordu. 

Mustafa Kemal, 1903 yılında, 
veni bir teşekkül olan •Vatan ve 
hürrivet cemiyeti> içinde ııörürüz. 
1905 teşkilatını daha ııenişleten, 
filiyata ııirişen bu cemiyet, Yafa
da \'e Kudüs!c birer şube açmıştı. 

Mustafa Kemali, işte bu s: •etle 
siyasi hayata girmis buluvoruz. 

O tarihlerde, Makedonya, iç ve 
dıs ihtırasların kaynaştığı ve çar
pıştığı bir yerdi. Bu mıntakada, 
ıınütemadi isvanlar, ihtiWler, se
lkavet hadiseleri vardı. O zamanki 
Osmanlı imparatorluğu zayıf, aciz 
ve çekinııendi. 

Makedonyadaki bu daimi lrnrııa
salılkları önlemek üzere hW- tel, 
üçüncü orduyu kuvvetle elinuc tut
mak istiyor, Harbiyeden cı·kan ııenç 
ve münevver zabitleri buraya ııön
deriyordıı. Makedonyadaki üçüncü 
ordu. <iolavısile, münevver, açık 
fikirli 'birçok z~bitlerin toplandığı 
bir yer olmuştu. Mustafa Kemal, 
üçüncü orduya iltihak i(in çırpı
mvordu. Resmi kanallardan, bu i.ıe 
birka.; defa teşebbüs etti. Muvaf
:fıılk olamadı. N:ihayet, 1006 yılı ni
anında. Suriyeden kaçtı. Mısır ve 
Yunanistan volile Selaniğe ll(elıdi. 
Bir ırv kırdar kaldı. Fakat, kendisini 
arıyorlar, takip edıyorlardı. Suri
Teye dönme[!e mecbur oldu. Niha
:yoet, 16 eylül 1907 de kendisini ü
QÜDCÜ orduya resnen naklettirdi. 
Bu nakil işinde Sel.ınucteki ari<a
dlı$larmın çoK yardımı okn ustu. 
122 haziran 1908 de de '8ıi< demir
vollan müfettişlij!ipe tavin edildi. 

rakki ve İttihat Ce.mıvetı> aJclıl 
istihalesi olan .ittihat \'e r~ra~ 
cemiyeti. nden .tttihat .ve. ,t.lııl • 
bu iki cemivet birlestırıldıilrriı·el 
tafa Kemal, c Vatan ve )ı eraııJI 
cemiyeti. nden clttiha ve 'f 
cemiyeti. ne iltihak etti .. ·eti bıl 

1908 de ikinci nıeşrunJ{eo!lsl 
cemiyet ilfuı etti. Mustafa (alıSI~ 
bütün mücadeleci ruhıle :r.lıı' 
Mesrutiyetin ilônından son;:~ ce
tafa Kemal, bazı meselele ~,.dl
miyet arkadaslarile anla!': icjll 
Siyasi hayattan bir müd<le ]3litjjll 
çekilınei!i muvafık buldu. 
mesaisini ordum hasrcttı. sonrı• 

Mustafa Kemali bun.danli !Jlcı• 
ordu i<:inde cn ehe.mm!\ etkkaıeılt 
kilerde ııörüvoruz. Çana . kaıa"' 
meshur Anafartalar zaferin'rııa~,.ııı 
dıran fırka kumruıdanı 1< 3 ' sunıio 
Mustafa Kemal Bevdır. ~ddtl 
büvük harp b:ıs:nda. bır ~u:u • 
Saha atesemiliterJiğinde ·ınıt~ır' 
nan Mustafa Kemal. bu tıı ~P~e • 
den gayri bütün yıllnrını c te b~ 

rP ~. !erde g~irdi. Trablusga d(;cıJ 
a.'·ııc mücahitle .i lah·anl.arla ııra r"' 
tu. Balkan lıarbı ratlad•. so 
vük lıarn.. :r.-ıusl·'f' 

Büvük harp sonunda 0ı8raJ 
Kemal ordu kumandanı tti 
Arav rnrımadosında h3rb~111;1~fl 

Büyük harpten sonr3 .. 0evrt 
Kemalin hav atında ven: bır niil s! 
başlar. 19 maYı< 1919 da. )le 0ı3rı~ 
vasınc!a ı?cnc b!r gcnrral . JT1~1 b

11 

Samsuna cıkan Mıısta.ra. ~~u· ıw 
vatan kurtarmai:!a gıdl\~ 
idealinde muyaffak oldU. ıcr''ı~ 
Yıkılan 0.-'11anlı İm;>a~a·e c~ıı. 

yerine !:unetli bir Turkı.ı hı'°' 
huriı·cti varattı. Atatürkun onun 
vatan hizmctlerilc doludur dtfıl· 
harntını .bir iki sütun icineh 0•ıP 
her biri baslı basına bir ıa:;.ıııı'ı1 
sayısız zaferlerini. sa\'lsız ık d:Jıl 
!arını ciltler kine "ı~dırı!l8 

mümkün de~ildir. . i B~~ 
Mustafa Kemal virınıııc b~' 

de~il. kürenin veti.ştirdi~i eıı 
adamdır. 

İnönü mil/ete 
söylüyor i 
( 1 . · ı·rd·ııd''a!"iY 

ınct sa ı'.t e. l- 1 ·riJJl ·. 
tarihe hakkettiği .mczr).ct ~fill,'ıı, 
bat etmekle ge~ırmıştır. drttııı' 
mi~in . büJiiklüğ~c, ~~~jd•d••~ 
fazıletıne, medenıJet 1

- ·yel •'. 
ve mükellef olduğu i.n~aııdı , .• r, 
zifelerine sarsılmaz ı~~]ıa tliY'ıı1 • 
dı. •Ne mutlu Tiirkurn .

11 
rıı~~ 

dedi"i zaıruın keıııli eJJgı • 111 
b ' CP 

nun, hiç sönmiyen ~şkıll:Jl11~ti. t' 

nalı bir surette hulasn e ·1 ır g.; 'd re .,., Fena zihniyet \'C ı 3 il''tı -.. 
ri bırakılmış Tiirlc ~rn'tıı ıı•~. 
en kısa JO!dan insanJı~ı:ı .,.rtlt~t' 
tekamil H en temiz zıh~;· d<' ,. 
le mücehhez modern bııı<~ ~.~I' 
haline getirmek. onun ba~ r'',,.ı'1'" 

ı •tı . ' gısı olmıı~hır. Teski a ·plB I' 
mizde ve bugün bütiin ! sıııi~ r 
!arın vicdanlarında )·cr~(l• ;;Jı' 
lan liıik, milliyet~i. h•.1.rf· ııı1~ 
lapçı. devletçi. cumlıı~_r1~.iin 
bütün evsafile Atatur f!' 
kı~·.metli emanetidir. .. k'iill ~-

Ufıilündenbcri Atatıır lkıı~ r 
d " " JıP fı11 1 

a ı ve hatırası, but un coıatı. -
en candan dm·"ularilc · ~o~ 'r 

.. CI her 4ı' 
tır. Memleketimizin k'ıı 

1 
• 

sinde , .• bütiin millctc<. b•~ 1.y 
.. ı d' - · · ınirf1 1 ~·· ne gos. er ıgımız sa . '(·İfl ·dit· 

lık de\•lct \'C millctirıllZ 1 
•1,al• ,'I 

' • ... ı11 . ··r" 
ret \'e vefanın beJ~g ftlşi11 ; 

Türk millet:nin azız . 
1
, en,( 

gösterdiği se,•gi ,.e s~) g ,ııit ',I 
niçin Atatürk gibi bır ~ld~ı' 
tiştirebilir bir ka~·nak ·.tir· . ., 
bütiin .~ünyay_a .göster~;;f!lil'I, 

Ataturk'e tazınt 'nı 1 rı•• I'_ 
ettiğimiz bu anda. Jıalkı;.1 ).ır~~,, 
biıııden gelen &iikr•Jl e•i 1 
mı ifade etmeyi, ödenn' · ~~ 
bir borç saydım. . nrde!<\ıi' 

Milletler arasında .. \·iin en,.,I' 
insanlık hayatı Atatu~. dilP· ;il' 
metli ideali idi. B.iit.ı;:;ir•".''i ~~ 
ölümiinün gördüğ"~ '·t \.rr1" 6f 
sanlığın atisi için uını ı;tı ~ ır 

"'d l k ı·rn1arın'· ~n' _, 
muı e o ara r se u toPrıtr: rr 
lcrim, )·azılarile ve 0,iı~ .. ı 

1 · ,-c ·.tw., 
da şÖ\'ahe asker erı 8 ı ,ı•' 
fOhsiyeUerile y·a.ını•Z 'fiİ'k JI' 
eden büyük milletler•• il' 
J~t~ adına şükrnnlarııı>'P ;ııl 
ırıdır. . . çt ııı. 

Devletimizin baPısı ııadifllı' ~' 
mi.zin fedakar, ~a.dı~ ı1' v< il' 

insanlık idealınııı aŞ 
taz siması, tiit~! 

Eşsiz kahram~n At~8,..ıır· •''; 
Vatan sana mınn~t ,ctiP' ''J!'fl". 
-t" "mru"nii bızfl ~ ı.,u un o . ·ıe 

d. - · Tü' k milletı ı ile rıf 
ıgın r , iJıl ;ıt . 

aenin buznrunda tııs d• • "r4''° 
1. B"t" bayatııı ,. ~e·:ı 
ıyoruz. u uıı 1ı1ı~ ~( 

bunda ki ateşten csıı sı;ııfll~.,ı' 
Emiııol, uiz batıran 

1 
d#ı 

hl rnıı 
•le olarak ru arı ktıt· 
te:,ii ve uyanık t~[;t 

Mustafa Kemalin Selaruğe ııel
mes!. ciyaoıi faaliyeti icin ~ ve
riınli oldu .• Vatan ve hürriyet ce
miTeti. Seli.nikte de faaliyete ııeç-1 

Ya Gıt • ilki •T• . 
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ı 
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