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Türk Milleti Büyük Atasının Manevi 
Huzurunda Taabbütle Eğiliyor -•• 

Uçüncü Olüm Yılında .. r 

insan Atatürk'ün ölümünün bugün 
üçüncü yılı. 

Bir kaç yüz yıl sonra yer yüzünün 
nasıl bir durum, nasıl bir görünüı içinde 
bulunacağını bilmiyoruz. Fakat, aıla bir 
kahin iddiası taslamadan yine Türk yaza
rının hpkı tıpkısına bugün olduğu gibi 
maddedeki Atatürk'ün ölüm yıl dönümü
nün yasını tutacağını, Türk milletinin 
Atatürk adını içinde coıan sonsuz saygı 
bütünlüğü ile anacağını ve mezarı batın
da bugünkü duygusunun benzerinden zer 
re kaybetmemit olarak eğileceğini ıöyli
yebiliriz. 

Çünkü, o öyle bir milli bünye temeli 
kurmu§ olarak aramızdan ayrıldı ki, bu 
temel büyük Türk milletinin ebediyet bo
yunca tazeliğini, büyüklüğünü sürdüre
cek kudrette bir temeldir ve onun ruhu 
da milleti gibi, milleti de ruhu gibi ebe
didir. 

Ölen Atatürk değildir. Ölen 1881 do
ğumlu Ali Riza oğlu Mustafadır. Hatta 
Mustafa Kemal bile değildir. Her İnsan 
gibi Ali Riza oğlu Mustafa da ölecekti 
ve .. Öldü. Mustafa Kemal bir tarihin baı
langıç adıdır. Fakat, Atatürk .• Türk mil
letinin ebedi adı, ebedi 1' üviyeti, ·ebedi 
lradret ve kuvvet kaynağı, deha ve ııık 

mctalesidir. Onun ölmesine, Türk milleti
nin içinden, arasından, ruhundan ayrılma
sına ve bölünmesine imkan yoktur. O içi
mizdedir, kanımızdadır, ülkümüzdedir, 
beynimizdedir, varlığımızdadır, benliği
mizdedir. Onun adı bizim, bizim adımız 
onundur. O Türk milletinin kendisidir, bu 
vatanııı remzidir, güneıidir, bayrağıdır, 
ebedi tarihi ve rejimidir. 

1881 doğumlu Ali Riza oğlu Muıtafa 
da bu Atatürk'ü, bu temeli, bu durumu, bu 
tek ifadeyi bilerek, tanıyarak, milletine, 
ilerisine inanarak, ve .. O da her Türk gibi 
milletinin bütünlüğüne: 

- Atatürk .. 
adını vererek öldü. Bu ad tarihten geliıin 
ve tarih boyunca gidiıin ebedi adı, tek adı 
ve tek andıdır. 

Ne mutlu Türke ki: 
- Atatürk milletindenim .. 
Diyebiliyor ve .. Yine ne mutlu Türke 

ki bugün: 
- Sağ olsun fnönü .. 
Derken Onun ıahıında Atatürk Tür

kiyesinin bütünlüğünü, yüksek varlığını, 
ileri durumunu selamlıyor, O kudrete, O 
kaynağa, O ruha, O ülküye sadakatini ta• 
zeliyor. 

Etem izzet BENiCE 

Bu Sabah Bütün Yurtta 
Büyük ihtifaller Yapıldı 
Atatürk'ün Aziz Hatırası Anıldıktan Sonra, 

Heykellerine ihtiram Çelenkleri Kondu 
•• Eminönü, Beyoğlu Halkevleri ile Universi-

tede tertip olunan ihtifali er -Mekteplerde~~ 
Ebedj Şefimiz Atatürkün ölü. 

münün üçiincii yıldönüOJti müna
sebetile bugün memleketimizin 
her tarabnda olduğu gibi, şehri
mizde de matem ihtifalleri yapıl
mıştır. 

Balkevleri ve halk odalannda 
ve mekteplerde tertip olunan bu 
ihtilallere .o. nun fani hayattan 
ebedi hayata intikal ettiği an o.. 
lan tam saat 9,05 de başlanıl

mıştır. 

EMİNÖNÜ BALKEVINDE 

Eminönü Balkevlndeki ihtilal
de vali namına Vilayet mektup
çusu B. Osman Ergin, Deniz ko. 
mutanı Tuğgeneral Osman Akaç, 
Emniyet müdür muavini Denıir, 
defterdar Şevket, maarif müdürü 
Tevfik Kut, basın birliği lstanbul 
şubesi reisi Hakkı Tank Us ile 
diğer bir çok zevat bulunmuştur. 
Evvelı1 saat 9,05 de Halkevi reisi 
B. Yavuz Abadan kürsüye çıka
rak Atatürkün üç yıl evvel tam 
bu dakikada aramızdan ebediyen 
ayrıldığını söylemiş ve hatırasına 
hürmeten 5 dakika tazim süku
tnna davet etmiştir. 

YAVUZ ABADANIN NUTKU 

Ayakta derin bir huşu ve saygı 
içinde yapılan bu tazim süku
tundan sonra B. Yavuz Abadan 
kürsüye çıkarak bir nutuk söyle. 
miştir. l\lumaileyh nutkunda: 

•Büyiik inkılapçı, ulular ulusu 
Ata türkün ebedi~ ete intikalin
denberi üç yıl geçmiş bulunuyor. 
Bu zaman içersinde göğsümüzde 

BEYANNAME 

İNÖN O 
Millete 

Söylüyor 
Atatürkün ölümünün erte

si günü, Büyük Millet Mecli
sinde ismet İnönü değişmez 
Milli Şef olarak Cumhurreis. 
liğine intihap edildikten son
ra, Türk milletine "§ağıdaki 
beyanatı neşretmişlerdir: 

Ankara 11/11/938 
Büyük Türk milletıne; 
Bütün ömrünü hizmetine 

vakfettiği sevgili milletinin 
ihtiram kollan üstünde mu 

(Devamı 7 nci sahifede) 

düğümlenen hicranın sızısı eksil
medi, arttı. Her gün daha derin
leşen ve tazelenen bir yara ha. 
!inde ayrılığının gönüllerimize 

doldurduğu acı eksilmedi, çoğal· 
dı. Üç yıl önee yaş ve hıçkırıktan 
ibaret bir ızlırap çağlıyan halinlle 
Alatürkiin miibarek naşını ebedi 
istirahatgahına teşyi eden ayııı 
geniş ve içli Türk kalabalığ_ı, bu
gün de bir ibadet vecdi içersinde 
Onun manevi huzurunda el bağ
lamış, bütün varlığı, benliği ve 
kalbi ile mukaddes hatırasını ta. 
ziz ediyor. Şu dal..ikada Türk 
milliyetçilik imanının bütün kül· 
tür mabedleri, ruhları kutsal bir 
ödevin heyecanile kanadlanmış 

Türk evlatlarile dop doludur.• 
Diye başlamış ve hakikatte A· 

tatürkün bugün dünden daha zi
yade aramızda olduğunu, bu iılc. 
mi terkeden ilci Mustafa Kemal
den fiıni olanının et ve keıniketn 
yaratılanı olduj;;<ınıu, fikir ve 
duygu Mustafa Kemalinin ebedi 
bir cevher halinde itimizde, ka
famzıda, ı:önlümüzde her gün 
daha çok yttleştiğini tebarüz et
tirmiştir. 

B. Yavuz Abadan sözlerini 
şöyle bitirmiştir: 

•Türk yurdu üzerinde mukad. 
des bir siyanet halesi gibi bekli
yen manevi varlığın ruhlarımıza 
doldurduğu huşu içersinde, sana 
layık olmak kararı kat'isini ver· 
miş insanluın huzur ve emniyetile 
milli haklanna zorlu bir kıskanç-

Yeni Tefrikamız 

BALKAN 
Harbinde 

De a ı z Barplerlal 
Nlçla ve Nasıl 

Kaybetttll 7 
Deniz harp tarihinin en heye

canlı ve en kanlı sahnelerini bü
tün açıklığile ortaya koyan bu 
eseri, tarihi yazılarile tanınmış 

müdekkik ve muharrir arkadaşı-

mız RAHMi y AGIZ 
•SON TELGRAF• için hazırladı. 

Bu eserde Balkan deniz harp • 
lerinin İmroz ve 1\fondros safha. 
larının cereyanına ait bütün te. 
ferrüatı arkada,ıımızın selis ve sil. 
rü.kleyict ka.leminden okuyacak, 
heyecan ııe zevkle takip e<Ucek • 
siniz .. 
Tcfrikamızın anket kısnunda o 

harbi yaşıyan yüksek rütbeli de
nizcilerinıizin hatıra ve kanaatle. 
rini de bulacaksmız. 

Yarıa Bat)ıyoraı 

Ankarada Bu Sa
l bahki ihtifal 
Milli Şef, Atatürk'ün Makberele
rini ziyaret etti ve bir çelenk koydu 
Ankara Halkı Büyük Kurtarıcının Mu~ 
vakkat Makberelerini ziyaret ediyorlar 

Bu Akşam 
Sesini 

Radyoda ''O,, nun 
Dinliyeceğiz 

Ankara 10 ('l"elefonla) - Ebedi j 
Şefimizin aramııdan ayrılı§ının 

Ankara radyosu m.l li yas gil. 
nümüz mtlnasebetile bugün a
janslardan başka neşriyatını ta. 

(Devamı 3 üncü Sahltede) 
:ı ünciı yıldönünı:i münasebetile 
tekmil Ankara halin sabahtanberi 
akın akın Etnografya müresine ı~~--~---------

giderek bugün umuma açık bu. 
Jundurulmakta olan Ebedi Şefin 
n:akberesini ihtiramla ziyaret et. 
mektedirler. 
Sabahl~yin Mılli Şef ve Başve. 

k:limizle Vekillerimiz de mak • 
tereyi ziyaretle bir çelenk koy. 
muşlardır. Yine sabahleyin tam 
saat 9,05 oo Halkevimizde de bü
yük bir ihtifal yapılmıştır. 

Bugünkü iç ve 
dış haberleri· 
miz 2 nci ve 3-
üncü sahifede 

\. ______ ,, 



2 -SON TELGRAF- 9 ZneiTF.1BINlH1, 

HALK FiLOZOFU 

MUAZZAM ATATÜRK 

Büyük adam. ileriyi, uzağı 

ı:-ören ve kavrıyan adamdır. A· 
tatürk, son asırlar içinde yetiş
miş en büyük adamdı. Onun 
oliinıiinden sonra, dünya hadi
'~lcı i, Ata'nın ne çapta bir fcv. 
kal.ide şahsiyet olduğunu mü. 
teınadiyen teyit edegelmekte
dir. 

Atatürk, buı:-iiııkü harp tibi· 
yesini çok evvelden ihata et
mişti. Daha İstiklfıl Harbi yıl
larında: 

•Hattı müdafaa yok, sathı 
n1üdafaa var. 

Diyen insan, elbette büyük 
adamdır. 

Ata, Majino misali müslah
kcın hatlara liiıumundan fazla 

• E:\IEKLERIN 

RE:-iGİ 

Bir A•-rupalt .mütehassısa ı:-öre 
veıneklerin renı:i \'e tabağa ko
~u' tarzının iştiha üzerinde çok 
bü;·ük tesiri \'ardır. Yemeklerin 
rengi berrak, açık, temiz olmalı, 
tabağa ı:-üzcl konulmuş olmalı· 
dır. 

Aman, Belediye Lokantası duy· 
nıasın. Bu tnsiyeleri yerine lC. 
tirir, mütterilerin İ§tihası açılır
sa, bu epntiyon n~v'inden porsi· 
yonlırlı nasıl doyarlar~. 

ESKiCiLER 

ÇO(;ALMIŞ 

Gazetelerde okudum: Mahalle 
aralarında dolaşan eskiciler ço· 
ğalınış .. •eskiler alayım .. • diye ba. 
ğırarak g"1;en bu esnahn çojial
ma>1 şayanı dikkattir: Yenileri· 
miz çoğaldı da eskileri salı'i" mt 
çıkarıyoruz, )'Oksa, elimizdekini, 
avucumuzdakini de mi satı)'oruz!. 

~ATFKYZI 

değer yermezdi. Ona Majino· 
nım tesisat ve teşkilatından 

bahsediyorlardı. O, kendine 
has se-ziş ve kavrayış kuv»eti 
ile: 
•- Fakat, dedi, ordular ha. 

reket kabiliyetini haiz olmalı
dır, Toprağın içine ı:-ömülen 
orduda bu kabiliyet kalır mı?.• 

Buı:ün, yıldırım harbi dedi
ğimiz hareketi, Ata, daha Is
tiki.il Harbinie yapını lı. O, 
harekrt, enerji, sür'at adamı 
idi. 

Onun ölümünden sonra ı:-e
çen bergiin, Atanın büyüklü· 
ğünil satır sattr yuan bir bii. 
yük zaman muhtıraSt halinde 
uzanıp ı:idiyor. 

Yeni zirai plan 

Zirlla t Vekaleti 15 
bin köyde tetkikler 

yaptırttı 
Ziraat Vekaleti köylerimizin 

hususıyetlerine göre birer zirai 
plan vücude gefüınek üzere ma
ballerinde geniş ve esash tetkik. 
ler yaptırmaktadır. 

Bu t-etkiklerle köylerimizin su, 
toprak ve istihsal kabiliyelleri 
incelennwktedir. Şimdıye kadar 
25 vilayet merkezile 97 kazada ve 
15 bi.ı nahiye ve köyde telkikat 
icra olunmu~tur. Bu tetkiklerde 
Ztraat Enstitüleri tal<'belerınden 
de istifade olunmaktadır. 

Tetkikler ikmal olununca köy. 
;er içın mıntakaları itibarile ayrı 
ayrı husus:yetleri ihtiva eden 
planlar yapılacak ve oralarda ne 
gibi şeyler ekilebileceği tesbit 
olunacaktır. 

Belediye 4 ayda 
4 milyon 

lira tahsilat yaptı 

·~ [MAHKEMELERDE} .....ı!";;;.u.,) 
ıı1a1a kadıa "S b . l ıaçı modaıı en, ır zaman ar da kanar-

Amerika.run sinema merkezi Holi
vuda dair geçenlerde blr ;razı oku· 
dum. Yen dünya sinema yıldızları a
ras ıı:da, artık sarı !aç n1odası kaH~

ını .. Şimdi, moda olan sey, koyu si ... 
y:ıh S3Ç, kara k3Ş, kara göz; ve uz.un, 
kt\·ırcık siyah kirp:kler .. 

Evvelce, sath1.r1n1 sarya, altın, pl:t
tin r~·ngine boyay3n bütün yıldızlar, 

şimdJ de siyah boya arayıp d~yor
larmış .. 

Siyah saçlar güzeldir. Eskiden de 
~fyah saç moda ıd .. Ve uzun, siınsi

yah saçlar bı.r kadının buti.ın gU.zelli
ğini Leskit ederdi. Şairler. &evgihle
riafn uzun s:yah saçlarından bahse. 
derle-rdl. ~lerhum Celal Sahir bir şi

irinde şu mısraı söyler: 
Saçlarından mı ördüler :eceyi 

Bu n11sra, anlaşıldığı gi.qi, sevgi., 
nin saclru:ının ne kadar s'.yah cldu~U-:°' 
nu t.!ade eder. 

Koyu. siyah göz. bmce ~ldir. 
Pırıl pırıl yanan siyah gözün bir de
rinllği, monas~ vardır. Sarı ve platin 
renl.ki saçlar benim ho~uma gitme-:!_ 

d.i. Bu renk. ar buyursunlar, kadınla
rın yuzilne bir kabak manzarası ve
riyor. Hele, bir zamanlar da kırmızı 
saç, bakır reng, moda olmuştu. Bu 
da &iizel bir şey deiildi. 

Bir kadın için en fena saç rengı 

beyazdır. Arean bu ne kadar çirk.En

dir. Bau kadınların saçına vaktinden 
evvel ak düşer.. Bu beyaı tellerı bo
yarlar. Evvelce sarıya bo;rarlardı. Sim
di de tabii siyaha boyayacak.lar .. 
Atık sarı renk beyaza :ral<uı oldu. 

ğu içln kadına pak ;ran1JU17or. Bıl

m.iyoruın, siyah. saç bo7ası var mıdır. 
Yeni moda üzerine derhal icat edil
miş olsa gerak. 

Yalnız filmcilikle, galiba, koyu si
yah. saç beyaı: perde üzerinde iyi. dur

maz. Daha ziyade, açık san renk gü
zeldir. Bu renk, film !otoğra!cılı;lın. 

da, perdtye bir berraklık, a7dınlık 
.eriyor. Fakat, fi1m sanayii ile uğ

ra.ıanlar elbette s1yah saçın. da &üzel 
gi.>riinmeslııin btr çaresini. bulmus
lardı.r. 

Dilnya, harp iç-inde olmasına rağ. 
men, gütiıyor&unuz ki, kadın eüzelli.ği 

meşgul :yetı 7ine baş mevzu olarak el
de tutuluyor~ Amerikanın sinemacıhk 

ller::ıl, bu mt\'Z1111 ~sla ihmal etnu~:ı. 
Çünkli, bu iş, ayni zamanda Amtti

kanın belli ba>lı iktisadi davalaruı. 
dan bJ:ir1ir. 

yalara konser verdirirdin. ,, 
- HerA.e ı::ı bir merakı vardır ya .. 

Benı;n de fç-kim yok, kumarım yok, 
zcndosthığ~ı•n yok ..• i le bu illetim 
var. Ne yapa 1yun .• Meraklıyıın işte .. 
Çocukluktanberi merak sardırmısım. 
Cocukken sakaya, Isketeye, fioryaya 
sonra:a:ı dı k<tnaryaya ... 

- ilah h>h Jıah hay~ Şlmdi aklı
ma geldi. Seı' bir zamanlar da, ka
naryalara konsf"r verdirirdin .. Hatır_ 

Jıyor musun". flani o sizfn eski, ha
rap konakta bir gün gelmiştim de, 
ben de- dinlen iştim. 

- Sana b~r şey sfyUyeyim mi A
&'1h"" Benim ka.:ıal'J'alarını gibi öten 
kanarya dünyanın b:r tarafında bu
lunmaz. fili usulü ben kendim kes
fetlim. B!zun kız, blliyorsun, piyano 
çalardı. Kanarya da salonda asılt .. Ka
narya p•yanodtHt bir ders aldı, bir ders 
aldı. Billbul oldu... H~rkes şa::;;ıyor. 

Bu na~ıl !c3narya?. d'.yc ... Ondan sor:_ 
ra anladlfn k!, kanary;.ıya çalgı ile 
ders \·e;·• r:ek iyi Oir uı;;ul_ .. Boyuna 
kan· :-ya ah1un. Piyanoyla ders ,·erip 
satt m Derken, biziın kızı kıxaya 

veroın . Kız e\·d('n a:idince, piyanoyu 
kim çalacalt. ..\.yhkla bir matmazel 
tuttwn. Haftada üç gün gelip ku~lara 
konst>r \'eriyordu. İşte senın geldiğin 
o araltktı. Allah bereket versin, bu 
,J'Üzden çok t.:ı para kazandım hani. .. 
Amma, bi:tim hanım k.ı..skruıç., llrtat.. 
mazel genç.. Eh, o zaman bizim de 
serde biraz gençlik \'ar. Şlıpheye 

' düştü .. Malmrızeli savdırdı. İşte on
dan sonra da, ben bu İ;)ten \•azıeç. 

tını. 

- l\.tatmazei de, pek fettan şey

dı banı .. Şimdi hatırladım. Lüle lüle 
sarı sac;c;lı, çekik mavi &ö:tlü ... 

- Sus, sus!. Şimdi aiz.ırnın sularını 
akıtma~!. 

- Seni külhani seni... Eski kurt.. 
Bir de citklm yok, kumarun yo!t, 
z.endosUuğum yok!> dersin, değil mi~. 

- )"'ok, '·alahl 70k! Seni de alda_ 
tacak. değ:lim ya ... O matmazelin. val
lahi. eli -elime değmedi. .• Amma, büs
bü.lı.ın de ıörılüm yok değildi ... 

- l:Iaydi eski kurt, haydi!_ Yen-

ee hanırn boıo;uua mı şüphelendi?. 
Neyse .. Sonra?. 

- Sonr<A::ıı l>Lı işte ... E\·in ~dı kaç. 
ma.>ln diye matmazıeJi savdım • Ku~, 

ticaretini de bıraktım. Asıl aı.lataca_ 
ğun neresi'! .. Piyanoyu da satt.k. Ar
tık. evde yınc keyif iı;in, b"·, iki 
kanarya besle1nfye o~Jadık. B'ı ya
kınlarda, eve bır ıa.dyo aldım. Yine 
aklıma geldi. Kan&1'1.Jya, bu stfer de, 
radyo ile de~ verdim. Amma, kanar-
7a, bir oldu, bir oldu ki, görıne! .. 
Geçenlerde blr akşam eve eeıd:m. 

Ksnarya ötn1t.:,-or. Bir de kafamı kal. 
du"1 ka!e;;e bakayım ki, kafesin i.cin. 
de, kanaryenin yerine, kocaman btr 
eski papuç ~allanmıyor ınu?. 

- Hah hah lı.ah hay! Hanım yen
geınrz mi y:ıpn ; ış acalıa7. 

- Yok canın;!. Koı ıı ~unun bir hay
laz ol'u var '.\.futlak :ı on11n işf .. ~\- 1 
raınızda zaten bahçe duvar yok . ~tut.. 
Cak k:ıpısını açık bulup girıniş.. Ka .. 
nar}'cıyı a!ıı1ı.ş .• Yerine o eskı papucu 
asın ~ .:; ol.lc.:ıi.t .• . 

- Nert'den Uildin o:ıLtn yap:lgını'? .. 
- Nası? bfl:nem". Böyle işi km ya-

P'll" o haylızdan başk:ı?. 

- ş:mdı ne yapac::tk.c;ın~ . 
- Ne yJ.f)3cağım'?. İşte lstıd<ım .. 

Çocuğu mahkeıneye \·eriyorum. 
- Nasıl fsbat edeceksin onun yap-

tığ:nı~. 

- 53.hi_ Onu düştinnledim bak ... 
Sen şahit olur musun~ . 

- B~lınedlı::ı:n, görnıedığ:m ~eye 

nasıl şeh.3det ederiın~. 

- GözünU kapa şahit ol... Ben, 
yediğim ekrr.ck g"bi biliyoruın ki, ka
n.aryaını o haylaz aş1rdı. 

- Ben öyle !jey yapamam.. Al1ah
tan korlcarınl. 

- Hele ben şu ıstldayı vereyim de, 
üst t:ırafını ıtonra düşiınurtiz. Hay_ 
dı Ag.Jhcı.ğın~. Eyvallah! .. Sen de bu
nu unutma .. Kırk yılda bir l:;o'.ı.1 düş
tu ... 

- Haydı haydi.. Sen lstid;:ını ver .. 
&ık:Jlım l\le\•lj_ neyler .. Neylerse gü
zel eyler 

İkı a~kad.l:i b!ribirlerinden ayrıl
dılar .. 

Üçyüz kırk dokuz liralık ku
maşı 1.000 liraya satmışlar! 

tüccarı bir 
verildiler 

Ayakkabı 
Fiatleri 

Gittikçe yükseliyor; 
mukavvadan imalatın 

önüne geçilecek 
Gerek erkek, gerek kadın ayak

kabı fatleri gittikçe yükselmek. 
tedir. Eskiden 5 liraya alınan er. 
kek iskarpinleri 12 liraya, 12 iL. 
raya alınanlar da 25 • 30 liraya 
kadar fırlamıştır. 
Kadın iskarpınlerindeki yük • 

seklık daha fazladır. Bilhassa ka
uçuk ve mantarlı iskarpinler en 
aşa~ı 20 • 2ii liradır. Biraz lüks 
clanları 35 liraya kadar satılmak.. 
tadır. 

Bu pahalılığa rağmen iyi maL 
zeme kullanılmadığından ma • 
mıılat dayanılkl• da d~ğildir. Bil. 
hassa demir çivı bulunmadığın • 
dan tahta Çi\'i kullanılmakta '"' 
bu yılzden tabanlar da çabuk a
çılmakladır. D!ger taraftan kö. 
sele yerine n1ukavvadan taban 
:ı~pılan i;karpinler piyasadt pek 
çoğalmıştır Aljkadarlar, bu hu. 
susla tetkik:ere başlamışlardır. 

F'iat m~sel-es:nın hail! ile beraber 
mukan·adan imalatın da önüne 
geçilecek !<;ararlar ve~ilecektir. ___ , __ -
Kapalı Tramvay duralı 

yerlerinin yapılmaaı bitti 
Sultanahmette yapılmakta olan 

kaı;a:ı lram,·ay durağının inşaatı 
rdmiş'.ir Bu suretle bir ay içinde 
Fatih, Beyoğlu ,.e Sultanahmette 
olmak üze re yen: üç durak ma • 
h~Hi yapılm:<ıtır. Eminönünde de 
o:r kap.ti dul'a!: mahalli yapı • 
lacaktır. 

IJÇDK ABERLlia 

TiCARET ve ."i.ANAYI: --·---

Stıiln'ln natlı• fJ 
Y Ahın Ş,.ı _ _,, ESM 

a:ı:an: et wu-u ., 
l er•• 

Sov;;et liclerı Staliıı, 8." ! ld • 
rej;minin yirmi dördüncu )~ s~f· 
nümü münasebetile bir nu\U e 
ledi. Ayni vesıle ile ge~ıı ~o 
Devlet Reisi Kalinin 1arafı.~e. 
söylenen nutuk ile StalınıP ~ 
~n günkü nutku karşılaştırık~ 
zaman. hadiseler henüz 1~,u~ı 
halinde iken, herhangi P0 ' 0 o 
hakkında acele hüküm v•~r· 
yanlışlığı derhal belirmek r,P' 
Gerçekten Kalirun geçen se \I· 
nutkuna şu sözlerle b~lan>•l9,ı. 

Bu geçen sene Sovyetıeı b .' 
!iği için dış politika alanıııd 3 

0
: , 

yük mu,·affakiyPtlı r sencsı 
muştur.• ='~ • 
Kalın!n bundan sor.ra. R~al · 

nın harp dışında kalriığı .-iJ!ı"': 
Basarabyayı, şimali Buk0 

• ..,~ . . ı;. 

ve Ballık m>neleketler;nı 3~ • 
elmeğe mu\"Bffak oldu~unu ı)-of 
latıvnr ve şöyle drvam ed'll ~ 
•Bu suretle takribe~ 23 ~;ılı'~ 
kişi Sovyetler Bırlıg:ne 
eylemiştir.• e\'' 

Mareşal T•moçcııko da g ı•t 
sene, Kızılmeydanda yap• 1.~r:d~~· 
lantıda Stalinin ;iyasetin• 0\ı:r 
ten sonra, şu sütleri SÖY l•~ı:r'~ 
•Sovretler Birliği harbe ;;ele· 
~tmi•·or. Enkrnasvonal rn . ıi•'' , , 13:r " 
!erin hallinde Swyetle_r l{ıF' • 
nin rolü p~!c büyümüs~ur. ~e ır." 
tal!st aleminf boyun egm• 
b 'k ·~ ur et tı . • bı.J)'"' • 

Biraz me\'sİm.;iz olara1' ·deÔ~ • 
bir muvaffakıyet diye k•) .,1elt' 
bu genişleme ve eski muk•';11;~· 
re sargısızlık p<•lıtıkasın•~v'-tl~" 
bızzat Stalin tar~ fından . eJ·• 
gün söylenen nu:kunda il•~;r ıt" 
miş bulunuyrır. Gerçckt.en de'.~· * B 1.1 nc,_·:k g.,;zlerin rtend:lerine ne giOi kı5-a bir zama .. n ıç1"e,, sl ~#.· 

f't.Jt ~.1u~ . kat>c :'.lerr.uru ::ıüsü verme- ni konu üı.erinde soyl~~./i',. 01' 
lerı ULeı·ine ıneınurliııra yeni hı.h·iyeı bU} ... ~ 
varcık~lar: te\':t.i: olı.:nınu;tur. lerdek tezat bu kadaı· b11y!~ * Rumen lıcareı heyeli dün ak_ bilır. Çünkii Kat·nin t9410eriP" 
şaır.kı ek~pN"'sle Ar.karaya gitm4t r n1ında Sovv'E'l memlekel btı ' * Fiat Muııık ıbe Komb7onunun milyon nüfusun katıldığı~;,ııııP~ 
t.11"Ün ete narh. kıyması beklen- c:iirirken, Staıln 1941 b 3) ,," <3 
- . ·ı •o,.• 

mek:~ir. nüfus 1 belkı d yüz m• s) ,.~el • o . ..,r * Kc:ı"yada acılan Yeril :ı.ıaHar Pa- ran Ru:> toprak'.arının, 11ıı .. TAKİP 

rtKRl 

Son zamanlarda, kadınlara bir 
hal oldu. Bir kadın kocasmı la· 
banu ile vurdu. Bir başka bayan, 
koctbını cürmü meşhut halinde 
ekspreste yakaladı. 

Şehrimizde B"?.edlye tahsilatı 

son 4 ay içinde çok artmıştır. Ha. 
ziran, temmuz, c:.ğustos ve eylül 
ayları içinde 4 milyon 317 bin 979 

lira tahsilat yapılmıştır. Bu mik

c!ar geçen yılın ayni aylarından 
260 bln 841 lira fazladır. 

Güttl kadın seyretm~i sevaptır, 

derler ... Kadınları gtttlkçe- daha ı;ok. 

g01eU~tinr.e'k. te, dolayıslyle, sev<ip 
ols3 gerek .. Yer yüzünde se\."ap ışie

mek meraklısı .ne kadar çok insan. 

zan büyük raı{bet görmüştür. ıerin t·llefrnden çıktı ~flnı se~ 
liraya satmak istemi;krdır. Yapı· * Gizli nnl s toklarını haber ,..,_ vermekte.dır. Sıalın bull''.~ dtiŞ ,· 

Çakmakçılarda manifatura 
baba ve oğlu bu suçla Adliyeye 
Çakmakçılarda kum~ tüccarı 

Mehmet Ciridoğlu ve cğlu Kiin:il 
Cirido~lu Edremitt~:ı ır.al alm2k 
üzere gelen Hüseyin Erdenize 
349 lıralık kumaş ve eşyayı 1000 

1 ren:ere .ikranı:ye velilecekttr. l d · hala' , lan cürmümeşhutta ardiyelerin- bini tah ıl e er"~n. · · d' 

R. SABiT 
kl ı ı MÜTEFERRiK.· ınemekt€dir: Su•·yet lider• .ı· rı de ır•l sakladı arı an a~ı an suç- . rtıar • r, 

!ular adliyeye verılnıişle·Jir kı. Rusya eh"t;rışsız sa ,. ıol"I, * A!yı•n K ·ahisar Bt"lediye.si tı•:-r d b h b · k • ı etrne~ l'I 

F ati}, - Kıztaşı yolu 
parkeleıtiriliyOf' 

SER HOŞUN l\L'\RiFETI y:l 29 A.i'ı,lu• gür.ür.tln dnönu Gunü• a u ar ı ao..ı fi. .;ruP ~ 
· 1 olarJ:k tes'!t olt.nrna!.ını kararlaşt:r. d3. kalm:ş~ır. Ba.gün ya tt .. 

Kocalar dikkat.. takip ediliyor. 
sun uz .. 

Beyaz peynir pi
yasada azalıyor Varlık içinde 

yokluk! 

Ibrah:m ısminıle birı sarhoş o a. ıki cephe yokkr. ı\lrtı•."*~ııd' 
rak Aksara,~da Eminın evine gir- rr:ı~tır cephe üzerinde dri~u1tı.ıto1 • il ' 

Fatih Kıztaşı civarındaki yol. 
ların parke olarak inşasına başla. 
nılmıştır. 

d k ., t ı· d .. ~ + Koc.ıel[ 1kb:Jl Nakliy.lt Aııb.ırın. 01 • 
mış \~ e,· e ı.erı e aşa uşur - ııu··tu··n ag;ırlıgı ı'le R..ıs"a .,. t<' dan rn3Zlll çalarken tutulan Hasan. ,, 1• Bir de derler ki, kadınlarda fik

ri takip yoktur. 
rrıü ~ ':.ir .. ı\.cl1ı~·eye verilerek Ye - MertoKlu L.m:nde lıır harnal Sulta- r~ne vüklenıniştir Ru5vıı ;5 ıf· 
dit' c! Asliye Ceza !l"ahkemesinde n· ·,,,et Dır.net Sulh c 07a Mahke· il.biye\; bundan _ileri gel;:::'. . '. 

G:\RIP BiR 
İCAT Bir kısım tacirlerin fi

atı yükseltmek için 
mallar 1 sakladıkları 

Bir ihmal yüzünden 15 
gün şekersiz kalmış! 

<lurl.<Smas: \·apılan İbrah!m al'.ı mu: nae b:r ay hap .. , nıaoküın o:un.. Bu tahlilde buyuk ıs~u ıifl' 

: ::a:v:h::u:i:p:s-e=m=a:l•:k:U:::n:e:d:i:lrr.:.:ş:t::ir::::m:u:ş:tc:·r:. ::::::::::::::: du;iuna ~;Jpho: yokt"1" 
ıncrikanın Teksa• mıntakasın· 

da ~eni bir icat ortaya konmuş: 
Cazbantla nutuk söylemek.. 
Aınerikı, filvaki nutuk meınle

ketidir. Orada, hele >iynsi işler 

hep nutukla, lafla halle çalıştlır. 
;\caba, cazbant, daha mı mü. 

es~ir olacak, dersiniz?. 

AHMET RAUF 

Belediye hesap işlerine 
memur alınacak 

Beiediye hesap işleri kadrosun.. 
da munhal bulunan mürakiplik • 
ler ıç:n memurlar alınacaktır. Buıı-
lann imtihanları önümüzdeki 
perşcm ~ günü ~-apılacaktır. 

Tefrika 

ilk tallın çatı 
İlk tahsıl çağındaki çocukların sa

yımı yapıldı. Bir lk~ re tlyonluk bif 
yekün ve güıel bir net!ce alacağ:z. 

Türklyede ilk tahsil mecburidir. Ço. 
cuğunu mektebe gönde. miyen \·eH, 
ceza görür. Fakat, 0 e yazık ki. bi.iyiık 
~ehlrlerde, '~k tahsil çağında bir çok 
çocuklann sokaklarda başı boş do
laiit~gı görülen bir manzaradır. Köy
lerde \·e bazı kasabalarda ise, mek
tep yoklur. Çocuklar mektebe g:d•
mez. Köy eğftmenlerl ustı:lü tyi neti_ 
celer veriyor. 

Bir de ·hirlerde rn<'klebe ı:idemi. 
yen çok r-.kir ve kim.sesiz. çoc..ıJtlar 
için böyle cezri bir tedbir d~ek... 

BURHAN CEVAT 

No: 12 

Çıplak Model 
Ya:ı:an: NEZiHE MUHiDDiN----

anlaşılmaktadır 
Son gi.ınlercıc pi}-asada beyaz 

pc~'ll : r azalmışLr. Yapılan tetkik
ler göre beyaz peyn:rin piyasa. 
dan azalması \'e hatta bazı sem•. 
!erde hiç bulunı:maması, şehri • 
mizd~'! stok mevcudunun azalmış 
olmasından i'er: gelmemekte \'e 
bir kısım peynı• tacirlerinin b'r 
iki ay ionra, mııUarını lazla fla -
le satmak tasavvurlarından doğ. 
mal•tadtr 

Halen de peyniri, narhtan faı. 
ia satmak teşebbüsünde buluna~ 
bir kısım bakkallar da ihtikar s~. 
çile adliyeye verilmiştir. 

Tur'ıai şeker fabrikasının 1.5 
ay en-e, ~ipariş yapıldı(!. hnıde 
Gircsuna şek r göndermed:ğ v~ 
bu yıizden Giresun piyasasında 
l~ gı.i'ldüı· ~eker bul'lnn:adı,{: ş.

Byet olunarak tahkikata geçil -
mişt.r . 

Di c,. taraftan Giresun Ziraat 
Ba~ka~.~ ia yiizlcrce sandık şc. 
l:u ıne\·cut olduğu halde bunun 
piyas:ıra te\'Zi olunmadığı da 
haber alınmıştır. 

Gerek bu cihet ve gerek Tur. 
ho, şe!<er fabrıkasında şcke -
r .n ho.ı. olmasın.ı. rağmen Gire .. 
runa niçin gönderilmediği tahkik 
ıınarak bu ibmalın sebepleri a. 

•~,tırılmaktadır. 

anıaı ıil Jyarı •• 
Yaun: Ali K.enıal SUNMAN 

A\7 Upa harb:nin b:r kol•1 da 
Kırıma U"!~ınüı. Yalnız ..smirı~ı an- 1 
mak şerefli ,.e acı bırr;c!< hatıra
ları .azelemeğe kafi gelir. Hanlar 
diyarı Kmnı coğrafya ve tarihin 
ittifakı ile pek eskiden kazandığı 
ehemmiyetini asırlarca muhafa. 
za eden bcr yarım ad~ olmuştur. 
Bugim de söylemeğe lüzum yok 
ki kendismden çok bahsetti re • 
cektir. Ha:ıra geliyor ki Çarlık 
nusı·ası b.r hayli hileler kullan. 

Evet, Raife Hanım Şehimeyl tanı- ""vap yerine eLndek.l g.,ele;l oğlu- dıktan osnra nihayet 1784 de meş. 
yordu. Halt..i babalannın mühim na uzattı. 
mevkileri. ıtı·barı·yle bu ı'kl aı'le ııra- 1 - hur Hcinci Kater!na zamanında $1'.'lim testekerlek açılır.ış g3z eriyle 
sında resmi bir muarefe vardı. Sene- eaze!eyi silzürce derin bir iıtırap ve Kırımı büsbütün keindine ilhak 
lerce evvel Raife Hanun hoppa, ba~ı hicJptı b :?: ~'.r.l önlinc eğdi. edivermiştir. 
hat·lh bir genç kız olan Şehimrnln Yaver ol••rsa eg·- t•'tf•' hüd' a Raıka IL'.·nımetendi duyduğu bütün .... ~, .... 
bazı ma.cer:.ıla:ını duymuştu. Hatta bir k•·'-at!lara rağmen se\·gili oğlunun kah... ,,.ı.a. bu yüzden ailesl tarafından rtddedll-

ı;~rao d>l&:ndı. Yavaşça yatağından küçU\c bir re. ml vardı, Bu resmin iis- dit:ru de hatırlıyordu. rına kayıısız kalamadı: Bir pu!a muhtaç iken deh re 
ka~kt.ı . Sabah kıhva.ltısını da.ima 7at.ak tiindek.1 yaz.ıla.rm serlevhası ~ Demt-k Nuran Şe:himenin kızıydı - Selim .. Selim! -diyr k~kelı;ad'.- olu.r pa.di§ah 

lo . h" uı Se inin S!C3k şefkatinde mhwtun in_ G" K odalının :r•nınd•lti küçÜlı: sa oda 7ır mul ış . ha!! .. Ve Şehime de işl büsbülWı azı. Diyen Şahın ıray ınmın 

uh~ · ·-~ •'luh~~m ve •izli bir randevu k ··- t b d k d" ·· ffaı'JoJ eritmek lıtiyord•J: 1 • 'h' d k' f · b • ,pardı. Yan taraftan m ı.ııı::rız_ ay-.. .:.ı ~~""' • tara nı, ... ye u ere eye uşmuş... _ Selim! -diye teıkra.ı·Jadı- han ıte tarı ın e ı acıanın eu.-
ııı~rdılan ıeliyordu. Demek. hizmet- ev4 bu gece :ransından llOllra saat lü öyle mi??!!' Aman Yarabbi Ra'ka baht bir mümessilidir. 

,_ ..... JI e oda dörUe basıldı.• ııden Gcnt- adam eözlttin1 annesine kal. 
-çısi ço7uıı hazırwm,.~, em n • Ranımefendı nefret ve yeisi eti- dıraralı:: cAkm~cıt• ve •Bahçesaray• 
ıından çıkıp salona geçti. Evet herıer Bu fuhuş evin.Uı ıenç kw. Nuran dıracak \.'e yerlere diljüp ölecek bir _ Anne! diye mırıldandı. isimleri ~ Karadenizin 0 güzel 
muttıt Uıere hazlrlantn11b. İşte temiz esrarenciz bir &UT"ette ortadan kay_ hale celmişU. Bu kötü. ve korkunç ga- Zanllı kadın a:tıyordu. 

Ve munta. zam sabah aotı-ası ve yan:n. boldu .. Şehime isminde dul, ıeııgln zete havadisini okuyup bitirecek hail ;;arımadasında parlak birer ma. 
1r _ ..ı\.rıncc!iin1, ~na acl çektiriyo- k 1 l.m K 

b ve h.afıl ır.eşrep b kadının süslü ve talmamı•ti. Yalanda dolaşan hiımet. zisi olan mer ez er o uştu. ı-da s:ıbah gazeteleri... ııer sa ah ana • rum. 
0 ,,1 bu kuçük salooda blrleşeN!k kah- muhıe0em kooağında senelerdenbe- çisinin nazarı dikkatini celbetınekıen B•ı <:ok müUı:Ş'. mın iftıhar edeceği o yerlerin 
ve-terini !~etler ve ıaıetelerinl okur- ri i~letmiye rr.uvaffak olduğu bir se- çekiındjgi halde sinirleri.ne h4kim ol- _ Sen de çok acı çek1yor!\Jn Se- Ruslar el:nc geçtikten sonra ya .. 
.ardı. fahet ocajl bir taç ıaman evvel na- mıya muva[fak. olamıyordu. Yarduna Um .. Anlıyorum. mü,kül voz'yotıesın kılıp 'ıkıldığı unutulur gibi de • 

r.a.fe Hanımefendi içinde akşamki zarı dıkkali eelbedettk, nllıa:reı dun muhtaçtı. Allaiıtan kapı açılarnk ve çok . ıkıl.ıyorıun. ğildir. Eski Çarlık oraların adını 
ho • ı · de 1 le "\ t b ta •-n Selim uykusuz ve mahcup b'r- süz-e p v-:ık'l.ntn na ş ız er! r n ı- gece- rnu erassı za ı memurı.a _ E.vet aone .. Fak:tt bütü:' bunla.- dcgı :1.tirnrı~, cA.km· scit• de bu .. 

-·· ..... ·nın tadı tt.açmıcı bir üzgün.. tarafından basılmııtlr. Cürüm ha1 nde eilnlükle içeri girdi. Dik ve Earih b!r '-·- k ~ ı.. nk' h h be 1 . d ... ,..,, ..-. ,, ra nl· k<!bL bir gen,. ~ın u .. ~arı gu· ıı· arp a r erı ara n a 
rd bakı•la elr:ıfına bakınmakın çekmen ' luk e :nasan başına otu u. ya.Ulanan evin sahlbesl Şehime e ti • . hay~iyet ,.e serer! \'ar ortada... k 1 d geçen Sin!eropol ol 

H.ç- bir şey yiyece-k: işlihası yoktu. Osmanlı sarayı menS\lplarmdan ... genç adam masanın kenarındaki bir S.i sı <: a 1 
.. 

1,..,, ı lt' dl iskemle7e otunırl<•n annesinin bo- R:ı . ..:a Hanım ı-lztiyemediii bir muştur. B r yudum ta:r ,~>< en sonra ıya Paşanın kızı oldugu tahkikat netiee-
bi hareketle eline bir gazete alarak ai...... tulı: bir sesini !.şilt!: ha;rretl• oil 03 bakar.ık: Güzel kırım Rus şairleri t.ı.ra. 
aç'l İlk hil•:re &öz ıeıdirir gezdir- Raife HanııMfendl daha !aıl> oku- - selim! - Haysiyet ve şeref mi dedin?! fından da terennüm -ed:lm ,tir. 

· b b"t" mı:ra muvafta.1< olamadı ıueley: el"'- selim annesinin yliıOne bakmca -dire M)'«'anla aordu- •B.ahçesara''• ın b"ır zamnnk ca. 
rn z uyk ı. ... ·ı ren&l iJS u un sarar- b d •· ' ı . d '·- a ~-~ nd ll Annesi"' n fn;nmı;ran •esıy!e vuru~ J d ç kü b ı ıllc sahl!enfn dördt.lnril den ata.rak: ellm •r e.~e" çın e uv- rpen:ı-~ ıe e · ...;ı...._ ve lh -c· m.ıı:a bak~aT: ki 

~~~~~~..;_~~~~~~~~~._~.._.._.._...._.aiı.ı....-....ı.ııa...ı.'--~~~~~--~~.Uı:...ıat'::..J:iı:...ıill~I...il.wl:~IWl.;;.....L...ıım~u;ı.ı•ii.!,!1.b~•i .. ~n~.~~a~n~S~e~U~~~· ~~~~~~-:~""' ... 

1 • 1 id~Jl Rusyar.ın h:ı'"P çı,ı: ı ı• 

Bahçesarayın bir zaman· 
ki cazibe ve ihtişamına 
bakmalı ki, KırıIJ?. han • 

1 
!arının oradaki sarayı 
vaktile İspanyada Müs- 1 
lürnanhrdan kalan meı· 
hur «Elhamra» ya ben
zetilmi,tir. 

kom ularına ka. ı takP; f'' 
lit.ka da lliıve ,ctı'<bıl:r \ıd 

,_. ll'c< 
i:l'. •ı bunlardun .ıd!D ·, n'J1 

B~r.unla beraber. Si • , 0ı 
lerın•le iimitsizlık ozıl ;eı 
tin IT'Ücade:eler r~~ de 1 
ve s;n rlerine hiıkiır b C" 

ada,..,ına ~:akı :r lıs~ ~3c: r. 
nın S< Het tnprakl•• • .. e 1 

• . r. b ıur. . r • 
cağ:nı ve h&llil b~s ~ ~" '• .,, ~~~-'-----=~---~ 

vakl le isııanyada mlish:.ma " lar. 
dan kalan mşehur . Elham« ya 
benzetilmi~tir. Yüksek v-e ma -
ceraperes: bır şajr olan Pl jkin 
Rus edebıyatı iç!n ölmez sayılan 
şi.rlerinde Kırımın Bahçes:ıra • 
yını yadetır.ekten kendim ~lama
m~. Bununla beraber Puşkin 
ha"lar pavıtahtı:ıın P•ki P"Üzpl . 

Kırım hanlarırın Rusları da 
hüküm altında tuttukları zaman. 
!arla sonradan bu ülkenin ikinci 
Katerinanın ernrıne tabi ve İm.. 
paratoriçenın gönül verdiği Po. 
temkinin :dares,nc bırakıldığı 
günler düşüniilsün. Fakat Kırı • 
m•ıı eazibesi ya!nız şimalden ge. 
im !ere değıl, cenuptakilere de 
tesır etmiştir. Her asırda kendi. 
sinden bahsettirecek bir ebem • 
miyeti olan bu yarımadanın sa. 
hilleri bir zamanlar da Venedik. 
lilerin iştihasınt celbetmişti. Öyle 
ki Venediklilerir, Cinev.ıillerin 
oralara musallat olması Kırım • 
lılan bıktırmış, ~stanbulun fethi 
sıralarında vaki müracat üzerine 
Kırım da Osmanlı İmparatorlu. 
ğunun mümtaz iıir eyaleti halini 
~lmıştı. Hanların hukukuna ili -
ş:tmemiş:i. Kırımın bu siyasi ve 
ıdari vaziyeti Fatihden birinci 
Abdülhamit dveirne kadar devam 
rdiy-0r. 
Kırımın geçen asrın ortasında 

yeinden meşhur olması Rusya a
leyhlndekı muharebe dolayısile 

r 'rlu. 194 l de de Kırım yin taze 
.. L._ -· '--· ----- '·· 

ğin; iddıa etmekt dl'·.' p.••11' 
· •çın . ,~ 

Stalin bunun temını • . l>'' ' 
Çok va kın bir atidı- ;;-indcı' j)J~ı ı 

J1 ... ~ d-1 L 

, he kurumlas.ı lü~umı'.ı bit 1' 11'1 

derken, bileroedığını bir şıı !!" 
mi ifade edıyor; yok·~ t•~ b",,Iı' 
açığa »uruyor. c;,,rç<. ·"'"'~ ,P 
Rusyaya lngiltere .'etıilcel .,d' 
tarafından temin ed~-rıı~ rı' 
tesirli yardım, balı fraııS' il ,,,. 
bir cephe kurmaktır. I< b il~ 
fından bırakılan 1><Jq!Oca1'tıt·0,ıır 
retle doldurulmuş 01:0~1,.r' P d3 

meselenin Moskova ·1tıııd8 ~W 
d 

...... 1 ·· oıd:•ö . ..,ıl• ~.,e 
a goruşu muş b 1,,,. >''" 

şüphe edilemez. Aca 
8 

1>" \.· fı" 
linin bu meseleden 11e<i' t~ .,,ı 
bahsetmesindeki m~~18 0 ae~ ,.,d' 

tıır ıco gilizlerden tekrar ~ps eı1ılt' 
bulunuyor? Yok.Sa 18ttıi1' ret t· 
verilen ve yak:nda tı'.1 i~8 nel<ı.I 
cek elan bir karar3·r1< b'ı ı~· 
mek istiyor? Şiıtl?~~1' s5;.~ 
üzerinde sôy lencbıl ıe~ebbıl 

8 
d ~ 

ai!izlerin böyle bır kıarıll 1 
b" d oJd" cu ; 
rişmek niyetin e rrıe" . t>' 
ortada hiçbir eıtı 8(.~r. oerl'' ,,r 
mamasından ibare ':ııusyaı·:rt•~ 
İngiliz gazeteleri• .. le bir ~ ~n~~ı 
dım olsun di).c'. ııı~giıter<' f.'~'~ 
te girişmesi ıçın i<ıerdır· 0o~" f . t""vik etııı ' ,., b 
me ını -• lkurrrıa. l>ı .ı~· 
İngiltere Gene lar~1' ~P .Jl p• 
çekindiğini açık 0 k yorgı .,,, . 
tır Almanyanın ı;>J. bir ı.~ 1 . ıf'I· 

· 8cag: . e~' · ı· 
şecei:i »e yıpran d\ı<''", ~ı , 
da lngllizler bunu 0 t.t 0 ,·ı · 
fakat Stalinin bu r Alil'"~ 
binlğine ra;ren. ,r 

'n._\Jm• :S 



Sorı 24Saat 
İçindeki 

,Hadiseler 
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Bu sabah bütün yurtta 
ihtifaller yapıldı 

na d.:ı\•ct etrr. .ştır 
Ulu yazının meUnl~ Anaaoıa 

~ J..ıa, ı billlenlerinden alınm~tu> 

'1hia eden: Muammer Alatur 

1' ;" D~ c n geıen haberlere gô-

Fin hükumeti Amerikan 
notasına cevap hazırlı
yor - Londraya göre, 
Hitlerin Viyanada 17 
Sontetrinde bir sulh 
kongresi toplıyacağı ta· 
hakkuk ediyor, Dük dö 
Vladimir'in 'bu kongre
de Rusyayı temsil etme
si muhtemel .. 

• 
ıran - Rus Akdenizde 9 /Rus 1 arın 

ingiliz mu .. mihver gemisi 
ahedesi batırıldı 

(1 inci Soıbi!eden Devam) 
lık, milli yurduna ta~kın bir sev. 
gi ile bağlananların a.zınile tek
rar ediyoruz. Ebedi istirabatga
hında rahat ve müsterih uyu. Ba
§ında nöbet bekliyen on sekiz miL 
yonu bh-leştiren tek duygu •ana 
ve eserine daiıni sadakat, milli 
kudrete ve sarsılmaz imandır ••. • 

Ayakta b('Ş d.,cı,ktku 1n ı r t eden 
15.z m silkü"" ..ı.ndan z.0nra PrufC or B .. 
Hıfzı Veldet bir nu ' ry vcır .. A ... 
tatUrk"O.n mezay ı an. trrı tır. 

Bunu 1lp Fakülte ıdeı Bay r i
ha Enpmar. '\"a,·uz .\. • ğ, J\f ı.. a E
ren'ln hitabeleri t'lk.p eotm t ı 

~ h k.:ımet 27 ilkteşrın ta. 

1 
"-ncrı' an notası. a verile-

""'1ab sür'atle hazırlamaK -
~ Bı ~ .. nln b~rnber cevap ge. 
ha•tanın orta•·ndan evvel l . 

p '• le- }ecek•ir 
· · ca Fin gazet-eleri A!"'eri -
~osıı -~unun kıymetı büyük 
~la b<Oraber, Finlandiyanın 

1 
•kb(-1 emni}~ti pahasına sa-
•1ına-ıyacağ:nı yazmakta • 
ar. 

'in siyasi mahfiller:nde vazi • 
1t 'l -n·~,-safına sükünetle inti -
,~dilrnekte ve İngilterenin Fin
"Yaya harp :lan etmesi ihti -

ln de derpış olunmaktadır. Ger. 
~!.tere harp ilan etse de. bu, 
lı. lık birşey olacaktır. Alman. 
b-llı_erikanın tarzı hareketin. 

1 Ulun şimale müteveccih bir 
11 görmektedir. 

·~rfSTAN VE SIRBİSTANDA 
1 ÇETELER 

İokholm gazetereri, Yunanis.. 
Ve S -
·tj ırbistanda çete muhare. 

'il~ nin devam etmekte oldu • 
, -ı, Yazıyorlar. Bu ga:oetelere 

IO X'unanlstanın şimalinde ba-

~le~ ıhanet ettikleri iddia • 
, hrıp edilmiştir. Söylendi • 
>ı. Core. bu kövler~ komünist. 
• 11lıan askerl~rJne hücum et. 

td:r. •Übnova> isminde bir 
hzetesı sonte~nin ilk haf. 

'<la Yugoslavyada işgal kuv. 
'·tııın uğradığı zayiatın, ilk. 
·n 
1 ayındaki bütün zayiattan 

. )ı lok olduğunu yazm1ştır. 
lı.?-{ lCRALI.FAHRI HUKUK 

~ DoKTORU 
"le 1 ! ~.er Kralı Jorj'a, Kem briç 
. '-itesin.n fahri hukuk dok. 

\,~n~anı verilmşitir. 
1 d Yunan · milletinin çarpış. 

e\'anı ett;ğini söylemiştir. 

r ~AN Ti LiGi r il ita Şehri 
~p tedildi 

t ---·--~ ~~\lp kıyısında ve 
~k~ç İstikametinde 

• ~1~ devam ediyor 
~ --;::__s (A.A.) - Alınan or· 
. ~kumanıandığmın teb-

. ~a A1man ve Rumen 
ttltri, ınağlı'.'ıp düşmanın ta. 

\:. ~ Cenup kıyısı boyunca ve 

1 ·,'1ıı.ı lı:ıanda Kreç yarımadası 
·,ı.~~ devam etmektedir Yal
,~tili !imiştir. 
·'~ ~ iaşe gemilerine karşı sa

() \ ·~ "1rnan hava kuvvetleri, 
~l!tJ e bilhassa büyük muvaf
~ ~r kazanmıştır. Alman 

. ı ,:I>;. ~areleri, lngiltere V'e 

~ 1 • Yılan açıklarmda, ka
. t ÇUıde yürüyen altı lngiliz 

' r 

.. 

~ı:ellıisini batırmıştır. Bu 
· ~ g en bir ı an esi büyük bir 
;ı~ 1"1rı.isidir. Ve tepsinin top
• "' 0nılabosu 38,000 dir. 

~ .İil _adaları çevresinde gün-

~~~ ;;:ıt hır şilep bombalarla 
-~ılrni•tir 
ıı , . 

. ~i fke bombardıman tay. 
1 lıo 9 sonte~rin gecesi ağll' 

ııı llıbaltrla Dııvr limanı 
~~ hornbalamışlad:r. Geniş 

• 'il} eu y :ngınlar çıkmıştır. 
. ~'l nduz Wanş yakınların • 
~~!atındaki araziye hücum 

't!~ ~nde, İngiliz hava 
•l;./1 Yeniden çok büyük 
"~1:1 •111!1'amıştır. Alınan av 
llQ• 1 fiddetli hava muhar~ 
~~ 23 düşman tayyaresi, 

•ıı tna bataryaları ise 2 
tqYYaresi düşürmüşler

til 
~I~ lıorroba tayyareleri gece 

• •ııya üzerine hücumlar 
·l•r ~ır S vil hclktan bazı 
"· ı.ı·· ~rdır. 9 diişman tayya. 

t\,1-~. 
~· G ·"'lluşt r 

,.'~ 1) --------
•rı Sepidlrr Birlığin-

"rı n rı uarr.el(' ve he .. 
\'e Ytn ' .. l" seç m. için 

': ""'" ~ıı, gllı> ı saat ıo 
r K .. ' Çe~1r.edc B'r

T! 1 iye ıç-. 

VİYANA SULH KONGRESİ 
RİVAYETLERİ 

Londra kaynakları, Hitler'in 
bir Avrupa kongresi toplıyarak 
sulhe girişmek ls!ediği hak'kın. 

daki rivayetlerin, son 48 saatte 
gelen haberlerle teeyyüt etmek. 
te olduğunu bildirmektedfr. 

Bu haberler karşısında, 17 son. 
teşrinde Viyanada böyle bir kon
feransın toplanacağı muhakkak 
addedilmektedir. 

İyi bilinmiyen bir nokta varsa, 
Hitler"in Rusyayı Dük dö Vladi. 
mirin şahsile temsil ettirmeğe ka. 
rar verip venniyeceğidir. Dük dö 
Vladimir Prusya Prensi Ferd4 • 
nandın Kayınbiraderidir 

Sıkı bir bitarafıık muhafaza et. 
mekte olan İsveç, İsviçre, Porte. 
Jdz gibi devletlerin de davet ediL 
miş olduğu söyl0 nmektedir. Fakat 
bunların bu hususta bir karar 
verip vermedikleri henüz kat'! o. 
]arak bilinmiyor. 

Hitl.ere göre ~ulh konuşmala • 
rının ıcabcden ınkişafını bu dev. 
lefür temln edebileceğinden Al • 
man Devlet Reısi bu devletlrin 
bulunmasını bilhassa arzu etmek. 
dir. 

Londradaki bütün bitaraf mah
fillere göre, Avrupa devletlerile 
daha doğrusu bunların hükümeL 
!erile anlaşmak Hitler için çok ko. 
!erin adamları Berlindc önceden 
!ay olacaktır. Çünkü bu devlet -
alınmış kararları usulen tasvip 
etmekten başka birşcy yapmıya • 
caklardır. 

ROMANY ADA İDAMLAR 
Bükreşten bildirildiğine göre, 

asken mahkeme, ~abotaj hare-
ketlerinden dolayı, bir komünisti, 
bir mühendisi, bir kad:n doktoru, 
bir kimyageri ve bir kadın kim
yageri ölüme mahkfun etmiştir. 

Hüküm infaz olunmuştur. 

sonET TEBLIÖI 

Bütün cephe
de muharebe 

• 
Teferrüata ait bazı 
meselelerin halli kaldı 

Tahran, 10 (A.A.) - lran baş
vekili dün söylediği bir nulukta 
bilhassa, İngiltere ve Sovyet 
Rusya ile muahede akdi için, an.
cak bazı telerruat meselelerinin 
halli kaldığını söylemiştir. 

Muahedenin başlıca aşağıdaki 
maddeleri ihtiva etmesi beklen
mektedir: 

1 - Sovyet Rusya ve lngiltere
nin İranın mülki tamamiyeti hak
kında garanti vermeleri. 

2 - Zaruret hiistl olduğu za.. 
man, lrana askeri yardım. 

3 - Doğrudan doğruya İranı 
alakadar eden siyasi, askeri ve 
iktısad! bütün meslelerde lngilte-
re ve Sovyet Rusyanın İranla is
tişarede bulunmalan. 

4 - Vaziyet müsaade eder e1-
mez Sovyet ve lngiliz kuvvetleri. 
nin İran topraklarını tahliye et
meleri. 

Viganada 20 
Çek kurşuna 

dizildi 
Bertin, 10 (A.A.) - Alman po. 

lisi ve S.S. teşkilleri şefinin bil
dirdiğine göre, Viyanada gizli 
devlet polisi tarafından yakala
nan bir Çek çetesinin ~O üyesi 6 
ronteşrinde kurşuna dizi!mişlir 
Bu çete, himaye ldaıesinde ha'p 
divanı tarafından mahküm edilen 
mukavemet grubu ile llmas ha
linde bulunuyor ve Vinnada \'e 
şehır civarlar:nda yangınlar çıka
rarak halkın iaşe•ini te' likcye 
koyma tc-şcbbüsüne girişmiyc ça
lışıyocdu. 

voroşllol hatlarının 
1 gerlılado 

ltalyanların 30 uncu 
muhribi de batırıldı 

Londra, 10 (A.A.) - lngiliz A. 
mirallık dairesinin neşretiği bir 
tebliğe göre, lngiliz Akdeniz fi
losu ltalyanadan Trablusgarba 
giden il<i düşman levazım geiril 
kafilesini k.amilen imha etmiştir. 
Kafile 2 kruvazör, 2 muhrp refa
katinde 10 gemiden mürekkepti. 

Gemilerden dokuzu alev !er i
çinde bırakılmış veya batırılnuş. 
tır. 

Mühimmat taşıyan bir gemi 
berhava edilmiştir. 

10.000 tonluk bir petrol gemisi 
yakılmı~tır. 

Kaiileye refakat eden lıalyan 
muhriylerinden biri batırı.lınış, 
diğeri ağır yaralanmıştır. 

lngiliz gemilerinde hiç bir za
rar ve zayiat yoktur. 

Biliihara torpil taşıyan ltalyan 
tayyareleri İngiliz gemilerine hü
cum etmışlerdir. 

Akdenizde iki ltalyan gemi ka
filesini imha etmekle elde etmiş 
olduğu muvaffakiyetten dolayı 
Çörçil amirallığa bir tebrik me
sajı göndermiş ve bunun mühim 
hır bahri hadise olduğunu t.ebö.. 
rüz ettirmiştir. 

Batırılan muhrip İtalyanın 
harbe girerken mevcut 60 m uh
ribinden 30 uncusudur. 

Londraya göre 
Donet 'de 

harekat durdu 
Lonrira 10 (AA.) - R..ısya mu. 

harebesi bütün ş ddetile de\'am e
diyor. 

Len:nrrad mıntakasında Sav -
yetlrr taarruza ~eçerek, iki köyü 
geri almışlar ve Almanlan bu 
mesafeye kadar atmışlardır. 
Mosko\'anın muhteıf mınta • 

kalarında, Almanların son birkaç 
gün içinde terakki elde edeme -
dikleri anlaşılıyor. Fena havalar 
harekatı işkal etmekt-edir. 

Donetz havza;ında harekat, bil. 
kuvve durmuşa bfnziyor 

Bilhassa Kırım d a 
muha r e bele r çok 

şiddetli oluyor 

Budopeşte, 10 (A.A.) - Şarki Uk
rayna'da ilerLycn müttcf!k kuvvet· 
ler, Voro~iloigrad kes'.rninde Sovyet 
ba.tıannı yeniden bir kaı; noktada yar. 
m:..şlar ve harck!tta de\'&LT1 ederek bu 
tıatla.rın gerilerine saJk-."' ~!ardır. 

1 __,.__ 

Bulgarlıtaada bir ca-
Kırımda vaz!Yet ciddidır. AL 

manlar ta;afınd~n bildirilen Yal
tanm zaptı haberi te)it edilme • 
miştir. 

Moskova, 10 (A.A.) - Sovyet 
tebliği: Bütün cephede muharebe 
devrna etmiştir. Muhare-bler bil
hassa Kırıma çok şiddetli olmuş
tur. 

Amerlllada 11Tanrı
rıya bamd,, gtnl 
Va~inıton, 10 (A.A.) - Ruz.veli, 

<Tanrı'ya bamd> &ününün tarihini 20 
Sonteşrin olarak te:>bit etmiş ve A
merika halkından milcadelen.1n sür'
atle bitmesi ve arz üzerine hüniyet, 
uhuvvet ve adaletin avdet etmesi için 
dua etme.sini istemljtir. 

Stalln'ID nutka 
(2 LncJ :sahifeden Devam) 

nüz böyle bir duruma düşmüş oL 
maktan çok uzaktır. 

İki tarafın zayiatı hakkında 
Stalin tarafından verilen rakam
lar bu harbin en münak~alı nok. 
tasına dokunmaktadır. Almanlar 
Rusyanın en aşağı beş milyon in
san zayi ettiğini, kendi zayiatla
nnın ise, yarım milyonu geçm~ 
diğini iddia ederken, Stalin AL 
man zayiatını dört buçuk milyon 
ve kendi zayiatını da bir milyon 
350 bin olarak tesbit etmektedir. 
Bu hale göre, Stalinin nutku har
bin bu karanlık noktasını aydın
latmamaktadır. Ve aydınlatma
dıkça da harekatın inkişafı ve 
muhtemel neticesi hakkında söz 
söylemek mümkün değildir. 

Aımaa1anıa Şimal 
laatıııaa lıtlcum 

Londra, 10 (A.A.) Alman rad. 
yosu, İngiliz bombardıman tayyare~ 
terinin bu eece Almanyanın Şımal 

Batı:::ında b:ızı yerlere bombalar at
tığın, bild.lımişllr. Askeri b•detlere 
ic:;abct olmamıştır. Sivil halk araaın
da ölı.i vı: yaratı vardır. 

Küçükpazarda yangın 
Dün akşam Küçükp:ızarda Bos

tan sokağında Molla Mehmede ait 
b.r evi odasından yangın çık. 
mışsa da ı'falye t.ır;ı!ından sön 
~ in ü tılr 

ıuıluk davaıı 
Sofya, 10 (A.A.) - Ofi: Sotya 

mahkemesi, casusluk dava~ını 1 İik
kc\nuna tehir etmlı;tir. Bulgaristan. 
daki İııgiliz askeri ataıeslnin lstlbba
rat servisinde çalışmış olmnkla it
ham edilen 8 kişi bu taıfr .. te muhake
me edilecektir. 

80 Rus kalesi 
susturuldu 

Berı:n 10 (A_.\,) - Askeri bir 
menbadan bildiriliyor: 

Sovyetlerin şimal cephesinde 
Alman muhasar<nnı yarmak için 
yaptıkları teşebbüsler akim kal -
nııştır 

Mi'rkez kesiır.lnde bir Alman 
pıyad~ tümeni l>:r düşman mev. 
ıiini oaskınla almıştır. Bu hare. 
ket esnasında ş;ddetl! çarpı~-ma. 

.ardan sonra 80 küçük Rus kalesi 

.usturulmuştur. 
Cenup kesiminde Alman kıt'a -

ıan mühim noktalar işgal etmiş. 

!erdir. 
Fin cephesinde Fin kıt'aları son 

günler zarfında yeniden arazi ka. 
~anmışlardır. Bı; cephenin bir ke. 
sıminde 600 esir alılln'ış ve mü. 
him miktarda harp malzemesi 
;ğtinarr edilmiş• ir. 

Molotofun ingilte
rey e teşekkürü 
Londra 10 (A.A.) - Harıciye 

Komiseri Molotof, İngiltere Ha -
riciye Nazırı Eden'e bir telgraf 
çeker€k Sovyet milli bayramı do. 
layısile !nıfl!erc hıiikümctinın 
Sovye~ hükiım<'!'ne gör.drrdiklerı 

t-ebriklcrden dolayı teşekkür et. 
miştir. 

General Vaveı Bln
dfıtana dönı38 

Şar.gh•y, 10 (A.A.) - Öğrenolditl
ne ıore ıı~ dstnndak Eı .ıl:-..nya ku\· -

e-tler. 11 u ı C· , \e. 
r-l t r 

Alman -Fransız 
işbirliği İtalya 

aleyhine 
Bern 10 (A.A.ı - Reuter! 
Berr.'de beyan edild:ğir.e göre 

Almanyanın Fr~nsız • Alman iş 
birLğ;ni, İtalyanın Fransaya kar • 
şı talep!erinden \'az.c:eçmesine is.. 
tinat ıt!:rmeğe te~ı:bbü;:, etmesi 
İtah·ada memnunintsizEk uyan. . -
ôırmıştır. 

Romadan Tr; bun'e de Gen eve 
gazetesine çek len bir telgrafta 
İtalyanın Nis ,.e Korsika üzerin
deki emellcrindm vazgeçl.ği biL 
dirilmekte ve i:alyanın Vişi hü.. 
kıimetini Berlin yaptığı işbır • 
ligini İtalya aleyhinde bir silah 
gibi kullanmakla itham ettiği illi. 
\'e ediimcktedir. 

Kız~lorduya bir 
çok yeni Generaller 

tayin edildi 
Moskova 10 (A.A.) - Halk Ko. 

miser!eri meclisi dün akşam bir 
c,-ok veni generaller !oyin etmiş. 
tir. BJ. harbin başlangıcındanberi 
~ovyet ordusunda y Jpıian tayin. 
ıer;n en geniş mikyasta olanıdır. 

Fi'vakı 10 tuğgeneral tayin e. 
di;m ştır· 

P'v2de sın.f:r.dan: Bodin, Go. 
!inovski, Kodlak, Sovictnikof. 

Topçu sınıfınJan: B~l~luf, G-0-
vorof, Goroı, 1 Kornı~odr ..if:! .... Ti • 
koenof. 
Tar~ sın fırd,n '!'aırruçi. 

~le,! , bundan ba,ka 33 tuğge 
<ral tümgcneraliı ğe tcrf' etmi~
·r B l .. rJa ı !9 ı.. pı a' , 9 u 

i 71ru, ~, 1 heo\:ı \~ 3 u unk .nı-

HARP 
ilanı talebi Bundan sonra, Bayan Meliha Av. 

ni Mlllt Şe.t İSUl"t İnönünCn beyanna
mestn:i okumuş ve mütcakıben de A
tatürk'On hayatına a.it b!r film &ös
lerllınşitir, Bundan sonra hep beraber 
Şarayburnu Parkına gidilerek I."bedl 
Setin heykeli ziyaret olunmuş, çel"a.k 
konul.mu.ştur. 

Müteakıbe~ de llukuk FEk ı t n
den B. KAzım öz.: .. cn At:: nl' gc:-nç
lile h,:abe-sin okı.: nı.: , İtti t Fa
kultesindcn Hal11k ta lswet İn~ ~.ı·
nün beya.. .... namesk tekrar et ~tir 

Bundan soura ünı,·e~ teli c:eoı;ter ı.·e 
ba~rında Rektörlf'r, ve Profe örlr. 
rl olduğu halde he· beraber S: -&y· 
burnu Parkına eiderek At.ıtıırt 

heykeline muhte~en bir telel"k Koy, 
m:Jşlardır. 

Alman propagandası 
müsait zemin bulmuş 

Londra 10 (A.A.) - Obseıwr 
ııazetesi, Alman propagandasmın 
Hitler'lıı planı hakkında bir ta • 
kını telmihlerde bulunduğunu 
yazmaktadır. Alman propagan • 
dasına göre Hitler yeni nizamı 
tesis ve İngiltereyi bu emrivakii 
l<abul veya Avrupaya hücum e. 
d-erek zaptetmek Şlklarından bi. 
rini tercihe da\'et içın bir Avrupa 
: onferansı teritp edecektir. 

Alman propagandası, ayni za. 
manda Sovyetler Birliğini İngıl. 
ıered-en hiçbir ciddi yardım gör. 
Miyeceğine inandırmak istemek. 
tedir. Bazı tesadüfler, Alman pro. 
pagandasına yardım etmiştir: 

Bizzat Sovyetler 6 hafta evvel 
İngiltere hükümetinden Finlan • 
da'ya harp ilan etmesini ve bir 
ay evvel de Macaristana ve Ro. 
manyaya harp illin etmesini iste-
11'işlerdir. Sovyet hükumetine he. 
nüz bu hususta bir cevap veril -
memiş, yalnız !ngilte'e hükume. 
t'n;n bu meseleyi tdkik etmekl'I! 
olduğu bıldirilmiştir. 

Alman propagandasının telkin 
etmek istediği sunlardır: 

1 - Şark seferinin devam eL 
tiği dört aydanberi lngiltere hli. 
kümeli Rus ccphesınt yapılan taı;.. 

yikl hafifietmek için Avrupada 
ikinci bir cephe açmağa muvaffak 
olamamıştır. 

2 - Askeri bir yardımda bu -
lunamadığını veya bulunmak !s. 
tcMcdiğin gösteren lngilctre şim • 
di siyasi bir yardımda bulun. 
maktan bile çekiniyor 

----<>---

Bitlerin delil
lerine 

• 
lngiliz esvabı 

Londra 10 ((AA) - Daıly TeL 
graf gazetesi başmakalesinde Fü~ 
rerin gösterd.ği deliller arasında 
ınsicam olmadığına işaret etmek. 
tedir. Hitler filvaki caıabasındaki 
döndüğünü, itiraf ve •ileri hare-
tekerleklerin daima kendi emrile 
ke'ın sür'ati ha,.kında münhasıran 
Almanların karar verdiğini> illi. 
ve ediyor. 

Bu suretle Alman Devlet Reisi 
ı ilcü darbesini henüz vur • 

mamış ve lejyonlarını kar ve ça. 
mur içinde durdurmağı tercih et. 
miştir. 

Makale şöyle devam ediyor: 
Fakat Ruslar Almanlara da. 

ima meydan okuyor. lngiliz do
nanm<ı t.iıliı Ok:,anuslarda hakim 
bulunuyor \'e İngiliz hava kuv • 

"lpri Almanyann hayati mer. 
·»er' ne artan b;r siddetle dar. 

beler indirmeğe devam ediyor. Bu 
vak'aların cesareti biraz kırıldığı 
muhakkaktır ve Hitler bu sebep. 
le Almanların cesaretini arttırma. 
ğa u~aşı~·or. 

Voroşilofun ordu
ya bir hitabesi 

Londra 10 (AA.) - Kuybişev. 
den alınan bir l>aber" göre Rus 
ıhtilalinin yıldön üm ünde Mare • 
~al Voroşılof ihtiyat Jrdularına 

bir gl:'çit resmi yaptırmıştır. Ta. 
ı·m görmüş ve tam techizatlı as. 
ı·erlerin geçidi •aatleıce sürm* 
lÜr. 

Voroşilof ordu) a hı la ben söy. 
!ediği nutukta A 'manların Mos -
korn~·a karşı vapmakta oldukları 

hücun-.da dişlerir.i ve bellerini kı
racaklarını, Kız.lı,rdunun bütün 
bu taarruzlara karşı koyacağını, 

İng'ltcre ve Amerikadan elde edi. 
len m.ılzemelerle Rus ordusunun 
nama,ğlup bir vazi)·cte sokuldu • 
ğunu bcya.1 etmı~tır. 

J DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
dLDhT. \T. 7fl1REVİl'E 

MÜTFilAS!<lSl 
(BabıAll) •Ankara oad~ffi C'atal 

oi;lı ı Yrı s ı Kti ,,. ba ında No 43 

BEYOGLU llA.LKEVDIDE 
Beyoğlu Halk.evindeki merasime de 

ayni saatte batılanmJ.$ ve Parti Reisi 
B. R'l\t Mlmaroglu U• B. Mekki Hik
metin h'.tabelerinden sonra hep bera. 
ber Tı;ksime gidilerek Cumhuriyet 
Abldesine çelenk kıonulmuştur. 

Üll'İVEKSİTEDE 
Bu a&tHlh Ünivers!te merkez binası 

Holünde de büyük bir ihtifal yapıla
rak gençlik. Ebedi Şefin manevi hu
zurunda saygı ile anılın~tır. 

Bu münasebeUe hol bayraklarla 
süslenmif ve palm!yeler arasına BU.. 
yük Kurtarıcının bir büstü konul
muştu. To:ı.m saat ~.05 te Rektör Ce. 
mil BiJsel etrafı hıncahınç dolduran 
talebe, Profesör ve Doçentlere hita
ben ku;a bir hitabede bulunmuıtur. 

B. Cemil Bllse!; Alatürkün ölümü
nün bugünkü 3 i;ncü yıldönrr,ünde 

Türk milletinin; ba$ında tO) nun bü
yük haleli ve dünJl:).nın geçirdiği en 
gi.iç günlerin. güvenlnJ toplıyan Bü
yük Şefimiz İ:1met İnönünün arkasın. 
da •O> nun büyük hatırasını andığı
nı söyliyerf'k herkesi ~z.im ıükütu-

DİGER llALKF.\'LERİ ... Dli 
VE MEKTF.PLF.RDE 

Bu sabah Üsküdar, Kadıköy, Be 
aiktas ve Eyüp Halkevlerile :JehrJm 
zln diğer tekmil J11l1k"'v!erinde de ih· 
tifaller yapılarak tı.Iilli yas gOnılnıü, 

ziln acısı ve Atatılrk'ün hatu;ı ı a· 
nılmtşhr 

Sabahleyin mekteplerde W r.:bele
re Atatürk.Ün hizmetl('ri ankı.tıl--nış, 
Jı.lillJ Şefimizin btyannamel<'ri ok ·r.. 
m J6tur. 

Anka radaki ihtifal 
( 1 LlC'İ S•ı'ı.ifedcn ne-; lm) 

ti! etmi~tır. Sabahleyın ve öq <'yin 
Milli Şl'fin beyar. 3mesı oku 
muş\ur. Saat 19,1 'ı de de A!a•ür. 
J·ün pliığa alınn •Ş olan Cumhu. 
r)yet Bayramı nutku verilfMek'ıı. 
Böykce Türk milleit •Ü• nun 
berrak, gür ve iman, inan dc1u 
olan hasret ka!J·ğı sesinı hır •o. 
re d•ha dinlemtş, işitmi~ olac ık. 
t:r. 

. ·- . 

. ~:irA ·R -P · VA"Zi 'Y:'.EiJ.iİ {j.ı. 
. • '-' - . ' • .• . . - • - . . ' . ~. . ;ft~ , •.• ' '·,, 

Rosto/ ve Kerç Boğazı garbın· 
de A lman tazy ik i ve Ruslar 

(Yazan: EMEKLi 
Bugünkü tebliğlere göre Doty cep

hesinde vaziyet söyle hula.sa edile .. 
bilir• 

ı - Almanlar Moskova önünde 
Rus hallarını yardıklarını bildirdiler .. 

se de bu haber vakayi lle t.eeyyilt et
medi Rus mOdataa cephe.ii ( Kallni.n
Volokolamsk _ MoJalsk - Kaluııa

Tula Cenubu) hattında mukavemet 
ed.yor. Kenar mahallelerinde muha
rebeler cereyan eden Tul.a. 5ehrl blle 
nıııa düşmedi. 

Alınan taarruzları cidd.1 ve tiddetll 
Rus mukavemeti karşısında durak
lam11 gibidir. Bundar.. başka havaların 
fenalığı ve kar fırtınıları yilzünden 

a.kerl harekiıt büyilk giıçlüklere uğ. 
ramak.tadır. İki taraf ta yorcun kıt'
alarmı de~~tirmek ve yenl tertibat 
aJmai<.-a m;şguldür 

2 _ Almanların Tula - Kurıık 

batt!ndan Şarka doğru yapllldarı ta
arruz. da Rus mukavemeti karşısuı
da durmuştur. Bu taarruz. Rusların 
Merkez ve Cenup cepheleri arasında
ki temas ve irtibatı kesmek bakı

mından çok tehlikeli idi. Almanlar 
henüz Voroneç veya Riazan'dan e. 
peyce u~akla bu.lunuyorlar. Ruslar bu 

tehlikeyi şimdlllk önlem;, bulunu
yorlar, 

3 - Cenupta Rus cephesi (Orel, 
Kursk, Harkof :;ehri Garbından ıeçe
rek Doneç nehri sol sahiline &illJ'Ot 

Ankara at 
yarışlarında bir 

hadise oldu 
En güzel bir at kur

tunla öldürüldü 
Ankara 10 (Telefonla) - Dün 

Hipodromda yapılan sonbahar at 
yarışlarının yedincisinde feci bir 
kaza olmuştur: 

Dördüncü koşuda Ahmet At. 
manm · Yosma• isimli atı bilek 
kemikleri dışarıya fırlıyarak ya. 
ralanmıştır. 

Tedavi imkiını olmadığı anla • 
~ılınca hayvanın bu feci vazi • 
yette fazla ıztırap çekmemesi için 
kurşunla öldürülmesi zaruri gö.. 

,rülerek tabanca ile öldürülmüş. 
tür. 

Mezkur yarışın favurisi olan 
'"' halis kan İngiliz hayvanların. 
dan bulunan Yo~mamn bu akL -
beti yarış meraklılarını çok mü. 
tccsisr etmiştir. 

İki işçi aranıyor 
Gazetemiz İdaresuıde ça ·ıı:>ak n. 

e e :.? i~ı.,~ye Jltiyı:ıç v-ı.rdır T ... ple
ı İd; r.: •L e n. \', d•tt.ine 

r aat.l.ır 

KURMAY SUBAYJ 
ve \'oroşilı.ıfgraddan Cenı..ba buKule
rek Ro~toj. Garbında Az..ık De: . zine) 
dayanıyor Bu cephe önuıde Alm n 
taarruzlan blr parç.a yavaşları :ttır. 
Mareşal Tlnoçenko aıdığı Uıkv ye 
kuvvetler~yle bu cephey• t~ t:ıı ya 
muvaffak olınu~tur AQcak \'<"r of
gnd - Rostof hattına tacı-ruz eden 
Alman sa~ ccrahı Rusl.:.n tazy Jıta de
vam ediyoı. Ruslar buradakı A!. 

man kuvvetlerini durdur'Tlak veya 
geri atmak için gerek c-C'pheden mu
kabil taarruzlar ve gerekse Atak De
n1zi Şimal sahillerine çıkarma te:eb
büslerlnde bulunuyorlar. Bunlar Al
manlar tarafından geri püskü.rtül
müştür. 

4 - Kırımda Almanlar~ Rusların 

fiddetli mukavemetine rağrrıe-n ilrr• 
liyorlar. Si \'astopol karadan t:ıma. 
miyle muhasara edilmiş, Kırım Ce

nup scı.hllinde Yalta eelıri alınmış ve 
Kerç Boğazı istikametinde t.larruıa 

devam eden Alman kıt'aları bu Bo!az 

Garbındeki Berzahta 12 ktıoml'tre 
derinliğinde bir gtnne yapmıya mu
vaffak olmuşlardır Bu auretlp Al .. 

manların Kerç Boğazı Garp ~ahll1e

rine yetişmeleri artık kuvvptli bir 
ihtimaldir. 

HulAsa: Alman taarruz.lan yal.ruz 
Rosto! ve Kırımda KPrç Boği:lz.ı isti
kametlerinde bir gelişme göstcFyor. 
Cephenin diğer bölgelerinde blr değ~ 
tiklik yoktur. 

Moskovaya yeni 
taarruz 

patlamak üzere 
Londra, 10 (A.A.) ~- Yirmi hafta 

devam eden en çetin çarptjnıalardan 
aonra Almanlar Rusyade1 hı~lannı 

kaybet.mise benzjyorlar. 
Harp vazlyetindekJ deliııklige 

1r bir haber alınamamışUr. 
Kınında şiddetll muharebeler 

vam etmektedir, 

da. 

de. 

Alman kuvvetleri Ker\: Jimaaına 
do'ru akmakta devam ttrlırktedlr
ler. 

Moskovadan haber alındığına ıörr 
Almanlar Sivastopol müdafaa hat:a· 
rı önlerinde durduruLnıışla.rdır 

Almanlar l\Ioskova C<"pheilint- Y' t 
takviye kıt'alan göndermekl~thr.t·t' 

Buroıda ye.ol ve şiddetli bır t:.;.ar .. 
ruz patlamuk üzeredir 
Moskovanın Şimali Garbis.inde bu. 

!una.o Volokohımskta Almoınlar baZJ 
Rus nıevziler~ ele geçirm şlerd r 

Moja:skte Ruslar mevzilerin tah
kın1 etmekle meigu.ldürler. 

Vlyanada bir kom1l
alıt çeteı! tutuldu 
Lrn~CJ, 10 (AA.) -· ı:: ' n ,._ 

le t.a erl c gvre, Vlyn.t~ la ebl 
bir de-; ~· eıır ıb na • '>otaJ • f'b-
b t o K m ı t ,ete .. .. . -



. -
• 

10 lkinciteşrin Atatürk mu- 19 IA u ] cı Bir n af ıra .. 

ATATÜRK EBEDiYETE 
NASIL iN iKAL ETTi? 

vaff ak olacağı· 
nı biliyordu Atanın Ölüm Haberi Mar-
ıır Amerlllabaı.. silyada Nasıl Karşılandı ... 
ıaallae cevap 

10 İkincitc,rin .• 
Bugün. büt!in memleket tek bir 

kalb halinde, iki yıl evvel ebedi
yete gü~eıı Büyük Şef Atatürkün 
aran11zdan a)·rı1ı~ı hitırasını sız

lıyarak anıyor. 

Cumhuriyetin kurucw.u, bil· 
yük inkılapçı Atatürk, tam üç 
~·ıl e\ \'el bugün, sabahın ilk sa. 
atlcrinde, dokuzu beı geçe Dol· 
aıabahçe Sarayındaki hu<usi dai
resinde edebiyete intikal etmişti.. 
Hayatının son dört ayını ya· 

tnkta geçiren Atntiirkün ebediye. 
tc intikali de muazzam bir h3di· 
se, muhteşem bir acı olmuştu .. 
trd:rvi hey'cti arasında bulunan 
\'e mıcdi Şcr'in gözlerini cllerile 
kapatan Profesör M. Kemal Öke, 
bunu 'öyle anlattı: 
•- 10 Temmuz Bayramı günü 

Acar motörile Savarona yalından 
anılarak Flonndaki deniz köş. 
kÜnc giden v~ dönü~te Boğaza 
kadar gezintiyi uzatan Atatürk; 
o giin fazlaca yedikleri dondur
malarla yorgunluktan dolayı ya· 
ta<7a dü"itÜ. Tedavi hey'ctinin bil-

e • 
tün çalı~maları boşa gitti Büyük 
hasta gemideki dairelerinde ya· 
takta kalıyorlardı. O gün muvak· 
l:at koma ile nihay~t bulan ilk 
krizi geçirdiler. Baştabip Neş'et 
Ö:n.rle mütehassıs doktor Fisen. 
gc b;iyük hastamızın Sarayda, 
gem.dekinden daha iyi tedavi e
dileceğini ilt!rİ ~ürcrek kendile· 
rindf'n saraya avdet için müsaa
de aldılar. 31 Temmuz akşamı sa. 
ra~·a avdet olundu. 
Sara~ da geçen ve avdctten e

bedi~·ete intikale kadar süren üç 
ay on günlük tedavi müddetin.. 
de Jrlık iyice aııla~ılmıştı ki bü· 
, iik hastamız hastalığın tabii 
'eyrindcn kendilerini kurlara. 
mı) arak dc~i~miyen neticeye a
ğır, aj;ır irtilıale doğru gidiyor· 
lardı .. 

Tıb!ıın bütün icapları, büyük 
"'ıastanın siroza kar~ı muka\•e
ııeti, (cvkaladc bir azimle iyi o. 
ı:ıcagına dair nikbinliğinin son 
dakikaya kadar dcgişnıemesi müt
hiş neticeye doğru ilerleyişi dur· 
duramıyordu .. 

lk ncit«r nin haftasında ikinci 
dr(a su alma ameliyesine baŞ\"U· 
rulnıuştu. Bunu, biızat Ebedi 
Se( emretmiş, yatta, ilk defa 
;uyu ben aldığım için o gün Giil· 
hanede derste bulundui,'llm sıra· 

da Aara~·dnn beni aTamı~!ar, bu
lunmam gecikince Ebedi !)d su. 
~·un ulınınasını l\l. Kamil Berk'e 
ha,·alc etn1i5

1 
ikinci u da alın· 

mı~tı .• 
Bu su) un alınınasını ıniiteakip 

Ebedi Şefte muvakkat bir neş'e 
\'e forahlık görülmü , ıztırabı di
nen Atatiirk, etrafındaki ze\'3tla 

giirü,nıii). Ba)\CkH Celal Bayan 
kabul cimi~, hatta bir de kahve 
istemi~ ,.e i~mi}lİ. 

Fakat çok az süren bu ncş'e· 
nin nrkasından yeni bir kriıin 

izleri belirmekte gecikmemişti. 
Ak~anı üzeri saraya geldim •. 

gi\ndiiz aranıldtğımı ve suyun a. 
lındığını tiğr<'ndiın. 

3ünik hasla, o gece son kri.<e 
tutulmu~tu. Bu kriz uzun sürd'.I. 
'Miida,·i ve miis8\'ir hekimler, 
tıbbın hiilUn kaplarına başvura
rak elfürliğl ile krizi ünlemi)·e 
çalı lı il• talık sona doğru ilet· 

Yazan: Rahmi Y AGIZ 

li1or, yakın ve büyük bir felilk&
ti.D. belirmesine dair bütün alil. 
metler apaçık görülüyordu. 

8 Sonleşrinde üç günlük bir sey. 
ri müteakip komaya mevküni 
!erkeden kriz nihayet bulmuştu. 

Büyük hasta gittikçe artan bir 
dalgınlığın pençesinde, derin bir 
sükiıta gömülü olarak sık sık ne
fes alışlarla mukavemetin son 
haddile hastalığı yenrniye çalışı
yordu, 
Arlık iş işten geçmiş, aylardan.. 

beri korku içinde halılanaır. neti· 
ce gelip çatmıştı. 

Günde dört defa büyük hasta· 
nın nziyeli hakkında komünike 
neşrolunuyor, her muayenede 
ise koınanın derinleştiği, ülü
mün soğuk bir kanat geri.şile dai.. 
redeki bütün ümitleri yeisli n&
liceye götürdüğü aşikar farko
lunuyordu. 

8 Sonteşrin gecesi komanın artı
şı ile devam etti. Ertesi sabah 
koma zail olursa büyük hasta 
bu krizi de muvaCfakiyetle at. 
!atmış olacaktı. Fakat bu, pek 
zayıf bir ihtimaldi. Herkes bu ih· 
timalin tahakkukunu Leklerken 
ertesi sabah komanın devam et· 
ligi, yirmi dört saati tecavüz edişi 
de artık en uzak ve en ufak ümit
leri de ortadan kaldırıyordu .. 

Gün, ayni şekilde geçiril•li. Ge.. 
celeri ikişer hekim büyük hasta· 
nın yanında kalacak şekilde ara· 
mızda bir de nöbet tanzim et
mişlik. Nöbetten çıkan hekimler, 
büyük hastanın dairelerine biti.. 
şik salonda bekliyen arkadaşla· 
rın yanında kalıyor, sarayda he
men hiç kimse uyumuyordu. 

Der dakika bizi, kal'i ve soğuk 
neticeye doğru yaklaştırırken 
duyduğumuz derin eza ile sabahı 
ettik.. nöbet sırası bendeydi. l\L 

Kamil Berk ile birlikte büyük 
ha,tanın ba~ucunda bcklemiye 
ba~ladık. Saat sekizden itibaren 
komanın artmıya ba~Iadığını far
kettik. Bu sırada Atatürk saatin 
kaç olduğunu sordular. Cevap 
\'Crdik. Anlamadılar, suali tek:. 
rarladılar .. biz de tekrar söyle

dik.. bu soru' komanın derin te· 
siri altında olu)·ordu .. 

Saat dokuzu beş geçiyordu .• 
büyük hastanın başında bir ha. 
reket görüldü. Binbir inlulabı 

çevresinde canlandıran bu Bü· 
yük Baş, yastıklaki mevkiinden 
kalktı, sağ taraftan sola doğru 
bir dönüş yaptı, ı:özler açık ve 
en iri ~eklile bakışlarını üstümü· 
zo çevirmişti.. yalnu ona mahsus 
olan ve enerji dolu bir ışıklanış.. 

la parıldıyan o bakışlar, başın 
yastıitn öbür ucuna varışile bu· 
Iunduğu noktaya mıhlandılar. 
Derin bir şebik... Artık Atatür· 
kün ebediyete intikal ettiği anla. 
şıldı .. 

Ellerimle ı:özlerini kapadım.. 
l\I. Kamil Berk ile birliHe çeae· 
yi bağladık. Gözlerimiz yaşara· 
rak ~u feci neticeyi dışarıya bil. 
dirdik. 

Bizim oıiadan çıkışımızı ıören.. 
ler işi anlamışlardı. Sarayda de-

ria bir matem havası koptu. Bay. 
rağm hemen yanya inmesile 
başlıyan gözyaşlnn her an artan 
bir şiddetle bütün memleketi 
kaplıyordu ..• • 

• •• 
Curindtll üç uzun yıl geçtiii 

halde hatırası bütün tazeliğile 
hepimizin kalbinde yaşıyan Ebedi 
Şef Atatürk bugün ebediyete İn· 
tikal etmişti.. bütün bir milleti 
tek bir kalb şeklinde acı)' la sızla. 
tan o hadise her sene bugün ma· 
tem ihtifnllerile anılmaktadır. 

Kurduğu Cumhuriyetin etrabn· 
da tek vücut olan on sek.iz milyo. 
nun kalbindeki büyük mabedine 
çekilen Atatürk, cihan durdul· 
ça orada, aramızda yaşıyacaktır .• 

Rahmi YAÖIZ 

' 

Atatürk Sıvas ve Aınasyada 
teşkialtını kuvvetlendinııiye ça. 
lıştığı sıralarda, Amerikan yar. 
dıın komitesinin şark şubelerini 
teftişe gelen General Harbord 
kendisile Jı:onuşınuştur. A§ağıda
ki fıkra bu konuşmadandır: 

Realist Amerikalı endişeli bir 
gözle bakarak Atatürk'e sordll! 

- Peki, ya muvaffak olamaz. 
S8ntz? 

Atatürk'ün cevabı basittir: 
- Bir millet, mevcudiyet ve 

istiklalini temin için tasavvuru 
kabii olan her teşebbüsü ve feda. 
karlığı yaptıktan sonra, muvaf. 
fak olur. •Ya muvaffak olmaz
sa?• demek o milletin ölmüş ol. 
duğuna hükmetmek demektir. Şu 
halde millet yaşadıkça ve feda. 
karlığa devam ettikte muvaffak 
olınamıya im kin yoldur.• 

Onun, birkaç vakittenbcri, da
iresinden çıkamıyacak kadar ra. 
hatsız olduğunu li,iliyor, fakat 
hastalığın seyri hakkında ciddi 
bir malfunala sahip olamıyordnk. 
lstanbuldan gelen haberler mü· 
tezad bir şekilde devam ediyor
du: Bir gün, iyileşmiye yüz tut
tuğunu, ertesi günü de hı~talığm 
vehamet kesbettiğinl duyuyor, 
biz de garip bir tezad içinde, sıra 
ile safa ve cefa günleri geçiri· 
yorduk.. 

Bir akşam, Marsilya Matbuat 
Cemiyetinin Turing Klöp'de ver· 
diği senelik ziyafette biz de da. 
vetli bulunuyorduk. Sofrada ya
nıma tesadüf eden •Le Petit Mar· 
seillais• gazetesinin başmuharri· 
ri Banca!, lakırdı arasında: 

- Baberinlı: var mı, dedi, Pro. 

... 
• lf 

Atanın aziz ırücudünil taşıyan tabut Dolma.bahçe sara.yının mera. sim salonuna. kondukta.n •onra. ,1 .............. .-................... ------------~ 
Atatiirkün Orduya 
Son Mesajları 

(Kurduğu Cumhuriyetin 15 
inci yıldöniiınüne rahatsızlığı 
dola.yısile i§tirak edememiş 

olan Atatürk, Ankarada ya
pılan mera.ıim dolayısile Ot"

duya bağlılığını, inanını ve 
takdirlerini gönderoikleri a
şağıdaki mesajla bildirnıiş • 
!erdir:) 

Zaferleri ve mesaisi insan. 
lı:t tarihile başlıyan, her za. 

man zaferle beraber mooe • 
niy<!t nurlarını taşıyan kah

raman Türk ordusu; memle. 

ketini en buhranlı ve m~ • 

kül anlarda zulümden, fela -
ket ve musibetlerden ve düş. 

man istilasından nasıl koru -
muş •e ku·t~·mış isen. Cum-

huriyetin bugünkü feyizli 
devrinde de askerlik tekniği.. 
nin bütün mod-ern silah va -
sıtaları ile mücehhez olduğu 
halde vazifeni ayni bağlılık
la yapacağın• hiç şüphem 
yoktur. Bugün; Cumhuriye -

tin on beşine: yılını mütema
diyen artan büyük bir refah 
ve kudret ı;'nde idrak eden 
büyük Türk milletinin hu -

zurunda kahraman ordu, sa. 
n• kalbi şükranlarımı beyan 

ve ifade ederken, büyük ulu. 

sumuzun i!tıhar hislerine de 
tercüman oluyorum. 

Türk vatanının ve Türlük 

cam;asının şan ve şercf:ni 
dahıli ve har'cl her türlü teh. 

likelere ka•şı korumaktan 

ibaret olan vazifeni her an 
ifaya hazır ve ll.made okluğu. 
na benim ve büyük ulusu • 
mu:ı:u.n tam bir inan ve itima. 
dı vardır. Büyük ulusu -
muzun orduya bahşettiği en 
son sistem fabrikalar ve si -
!ahlarla bir kat daha kuvvet. 
lenerek, büyük bir feragati 
nefis ve istihkarı bayat ile 
her türlü vazffeyi ifaya mü. 
heyya olduğunuza emınım. 

Bu kanaatle kara, deniz, ha. 
va ordularımızın kahraman 
ve tecrübeli komutanları ile 
subay ve eratını selamlar ve 
takdirlerimi bütün ulus mu. 

vacehesinde beyan ederim. 

Cumhuriyet bayramının 

15 inci yıldöniimU hakkınız.. 
da kutlu olsı;n. 

Yazan: Hikmet Nisan 
fes-Or Fisenje'yi, Alatürkü mua
yene için İstanbula çağırmışlar, 
dün gitmiş! .• 
Bilmediğimiz, fakat herkesten 

önce bizim bilmemiz lazım gelen 
bu haberi kendisinden duymuı 
olduğumu belli etmemek için, 
münasip bir mukabele ile iktila 
ettim. Fisenje gibi namdar bir 
mütehassısın lstanbula çağırıl· 
ması, hastalığın derecesini ve 
•büyük derilere büyük devalar• 
aranmakta olduğunu bariz bir şe
kilde isbat ettiğinden, o ır«e eğ. 
lenmek şöyle dursun, :ziyafet ve 
ziyafeti takip eden balo, bize ze
hir olmuştu .. 

Ertesi günkü Paris gazeteleri 
Fisenjer'den bahsettikleri gibi, 
onu müteakip Bertin ve Viyana· 
dan gelen gazetelerde de hastayı 
konsültasyon irin meşhur Alman 
Profesörü Bergman'ın Berlinden, 
mütehassıs Prıofesör Epinger'in 
de Viyanadan davet olundukları 
ve Fisenjer'le fstanbıılda buluşa· 
cakları bildiriliyordu .• 
Artık tereddüde ve hislerimi. 

zin bizi daima müsbet düşünce
lere sevkeden seyrine kapılmıya 
mahal yoktu. Hakikat, bütün deh· 
şet ve ihtişamile karşımıza dikil· 
miş, elim bir vakıa halini almış.. 
b ... Buna rağmen biz, yine ken
dimizi avutmıya devam ediyor 
ve tevekkülü bırakmıyarak •İn· 
şallah!•larla. Tanrıdan O'nun için 
şifalar umuyorduk ... 

Böylece altı ay geçirdik ... 
• • • 

Kasvetli, karanlık, mağmum 

bir gün. 
10 lkinciteşrin sabahı ... 
Başkonsolosluğumuzun, sabah 

akşam namaz kılan, Trablusgarp· 
li, temiz kalbli, özü sözü doğru 
Türk oğlu Türk bir kavası var. 
dır. Küçük odasının yeg&.-ıe ziy
netini, duvardaki Türkiye hari· 
tasile, Trablusgarp harbinde şe

hit olan babasının resminin ya. 
nına aslığı Alatürk'ün ve l•met 
İnönü"nün resimleri teşkil eder. 
Bedbaht bir taliin sevkile küçük 
yaşında yetim kalan ve bir hayli 
maceradan sonra kendini Marsil· 
yada bulan bu zavallı gencin fik
ri ve zikri, hiç görmediği vata· 
nına avdetle \'azifci askeriyesini 
ifa etmek ve Tiirk seması altın. 

da yaşamaktı. Bu imkılnların mü
nasip bir zamanda kendisine Ye· 
rileceğini bildiğinden, bana kar
şı büyük bir muhabbet ve sami. 
miyetine şüphe etmediğim hisı

lerle bağlı idi. 
O gün, vazifemin başına henüz 

gelmiştim ki, Ahmet, getirdiği 

gazeteleri bıraktıktan sonra, hi· 
lafı mutat, karşımda dikildi, dur· 
du. Sevimli esmer çehresi, de.. 
runi bir melillin tesiri altında 
sararmış, parlak küçük ıözlerini 
ır.em bürümüştü. 

- Ne var Ahmet? .. 
Titrek bir sesle cevap vCTıli: 
_ Beyefendi. dedi, bu !l"Ce rü-

yamda Gazi Paşayı gördüm. Ağır 
hasta idi.. İstanbulua her tarafı 
karaahk, sokaklar kalabalıktı. 
Herkes ağlıyor, vah, vah .. diyor
du. .• 

miyetle makiil;en tabir oJUJltlr• 
inşallah iyi olacak, sen de lstall' 
bula gittiğin vakit Onu ı:ört«~· 
sin. Her namaz kıldığında do' 
etmeyi unutma ..• 

Saat on buçukla telefon çal" 
yor. Muttarit ve dernrnlı ihtiı~ 
!ardan uzak bir yerden çaı;:r 
dıf:ımuı anlıyorum. 

_ Bayırdır, i~allah... 1 
Paris. Makino başında biıı• 

Sefir Suat Davaz, kesik diıııle' 
!erle meş'ıun haberi vcri~·or. j\r:· 
ba ben mi yanlış anlıyoruırı·· 
Tekrar ettiriyorum; ayni keliıfl"' 
!er, ayni cümleler: ' 

- Atatürk bu sabah dok•' 
be~ gece Rahmeti Rahmana ~; 
vuşınuştur. Milli matem y~pı 1,. 
caktır, lazım gelen tedbirlerı ~a
nız .. bili.hare mütemmim Pl11 

mat verilecektir ... 
Makine başında donaknlııı'" 

şım. tf• 
- Ah, Ahmet, keşki görmiY 

din o rüyayı!.. . ilı 
Hepimiz, biliıistisna bepııfl • 

Onun ebedi olduğuna, bir ç0'"0 
saCfetile inanmış gibiydik .. o~ 
güneş sanıyorduk ve güneşırı rl' 
layemut olduğunu biliyordu~· d" 
yazık ki ummadığımız bir an 11 
zalim hakikatle karşılaşı.~·or dl 
insanların • hatta Atatıırk • 
olsalar . öltteklerine inaıı11'' 
zaruretinde kalıyorduk .. 

• • • 
Haber, yıldınm sür'atile 

~,,,. 

silyaya yayıldı. f 
Sancak direğimiz ~iyahla _k'.;dl 

lenip, baFak yarıya ind'' •' 
Bizi müteakip korn~umuz \~ı·::'c 
Başkonsolosluğu da ayni ha" v 
le malemiınize işt'rnk eti' {•' 
miiddet sonra, vilayet. bel• dı •• 
ve konsolosluklarla ticaret 0 Jf. 
tıp fakiiltesi, umumi po9t;ıı;c ,t~ 
bi resmi binalar matem al•:d• 
olarak bayraklarını ayni tn··rt' 
astılar. Taziyet telgrafı K" 11

1.,. .. 
müvezziler, bütün ı:iin korıs" ~i• 
luk ile postane arasında ıııt111,. 
dokudular. Telefon. hiç d•' nY 
metasına, bize, taı ıdık ,·r .. '

9 
,., 

madık birçok sc.krin ters"'r 
taziyetlerini yetiştirdi.. •' 
Öğleden sonra, Vali, Jlfi1'

1Cr 
Kıımandnnı Grneral, ~ııl_oll• il" 
sübahri Kumandanı Amir•1: 1 ,~ 
tediye \'e Ticaret Oıla•ı R• 1'wıl 
Müddeiumumi, Tıp fııkU elt' 
Rektörü, yerli ve ecnebi gat \fıl 
ciler, Genel Konsoloslnr. '~1111ııt' 
kon,iiller. vapur şirketler• \ 1111r 
nıüdürleri, ismini cismini b bir'' 
diğimiz daha birçok zr\·al. ttiltr• 
birer gelip beyanı taziyet c }•ti• 
Marsil} a Tiirk koloni•i .d•· bU e· 
gözleri, bükiik boyıınlarıl•· ·rli~ 

k b ld b
. . le b' lim re\ıni a u e ızın1 

te bulundulor.. ,. •' 
' 1Pl ' 

Bir aralık dii~ündiim: şırı ese• 
• d •• d t ba•"'ı el an a, ıçın e ma cın .. ve • 
bu binada, mi.ili. tcr~su;11 1 ,e~ 
duygularımıza ıştırak rd 
vatın hepsi, evci her 

.. 1 . b biıı~ t• •• e gua e,:ve yıne n . r • 
·ı. gtlıılll' ... 

Bayramımızı tebrı e l<>' ''' 
sabahtanberi ebediy~te blı•tl• 

f \-"e !il 
0 bü~·ük adamın şere 

_ Ahmet, dedim, rüyalar umu· 1 

ne kadth kaldırmışlardı! .. g-1ıi• 
Yarabbim! .. Hayat, 11;,.,ı il' 

tezadlarlı dolu ve 1
;' ıı]ıift.ıeJ 

r [>e1ıa.mı 7 ııcı s 
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Attıtürk !smeı Inönıl ııe Vekillerle ta!f!/fı1'e saJuı.sım tq rif eti'iyomrr f!!l/rl/fl36) 

~atürke Ait Hatıralarımdan: 
Onun Cenazesi Geçerken Bütün İstanbullular 
gıçkırıyorlardı. Yalnız Oğlum Ağlamıyordu. 
llggusuzluğundan Şüphelendim. Sordum: 

'Baba, Dedi, Atatürk Ölmez! 
~tatürk, Karar Vermekte Sür'at Sahibi İdi. 
'lÖzleri, Bir l\1akineyi Parçalıyacak Kadar 
~~skindi. Elleri Kadar Güzel Bir El Görmedim 

[ Yazan: Tevfik Necati KOZ OL ) 
l\ atürkün ölümünün 

~ U! 
yıldö. I 

n d ıyorum ki: 
~ Ata ürk öldü mü? Bu, dün. 

ı fovkindek. ha~ye ina • 

1~ mı? 
/ beynimi ı'akan, kemiren 

..,, '•al.. Kafamm almadığı bir 
·~u 
~ '• 

~ ''•lium Asım Kozol, bundan 
-~ b. •• d h 'k d •ll once, a a ı i yaşın a 

· 'I> 1'aksımden her geçişımizde 
1~ ki tramvayda bulunalım, 

a kalkar. o.1un ab!desine ha. 
'°"1rn durur ve avazı çıktığı 
t • 
\ ·ıt~rrırdı: 

\'• 1.':'"haba Gözi baba! 

türmüş ve yatırmışlar ... 

* - Atatürk ziyeret edilıyor! 
Yavrumu aldım. Şimdi sekiz 

yaşında idi. Okayor, yazıyor, bil. 
hassa gazeteleri takip ed;yor. DoL 
mabahçenin önü ve sarayın bah. 
çesi mahşeri bir kalabalık içinde 
bir ölü lııali yaşıyordu. 

Ağlıyan bir h:ıık taburunun a. 
rasındayız. Aziz vücudün konul. 
duğu salona gir:yoruz. O, kata • 
falkta, Türk bayrağına bürün • 
müş, vakur ve bütün azemetile 
yatıyor ... 

ağladın. Öldüğüne yanmıyor 

musun? 
Sevg~li çocuğum, garip garip 

yüzüme baktı: 
- Baba, ded i. Atatürk ölmez! 
Tah !Hinden ite z kaldığım sırrın 

cevabını almıştım: E\·et, Ata•ürk 
bütün inkılap çocuklarının ve 
neslinin kalbinde yaşıyor Kalp. 
lerde yaşıyanlar, ölmezler, ebe • 
didirler. 

* Ata•ürkiin büv ü~ karakterle • 
rinden biri de :<arar vermekteki 
sür"ati ;di. h panyol dah ili harbi 
de\·am ediyord u. Ege de n ızindc 

;;aliba bir İspanyol vapuru meç. 
(Deı·amı 6 1l<'1 sahifede) 

ı ATATÜRK'TEN ( •• E 
1 HATIRALAR l o KAPKARA GUND •• ~-J--

1 iLK BAHTLI En Zor inanılan Hidise 
MEHMETCİK Atatürk'ün Ölümü Olmuştu 
Silahımızı elimizden 
aldılar, toprağıma 
giren düşmanı şimdi 
ben neyle öldüreyim? 

Samsuna çıktığı zmman, iistü 
bil§\ yırtık, pabuçtan patlak, ri· 
l<ihsız bir nefer gördü. Yüzünün 
rengi bakıra dönmii§ bu asker, 
ağlıyordu. Atatürk: 

- Asker ağlamaz arkadaş, d.e. 
di, sen ne ağ!ıyO'l"sun? 

Nefer irkildi, bll§\m kaldırdı.. Bu 
sesi tanıyordu ve bu çehre ona 
hiç de yabancı değildi. Hemen 
doğruldu, Anafartadaki kuman • 
danım çelik l'ıtY gibi sel<imladı. 

O, sualini tekrar etti: 
- Söyle ne ağ!ıyO'l"sun? 
lç Anadolunun yürekli ÇOCU!İ" 

içini ~ekti: , 
- Düşman memleketi ba3'lı. 

Hükumet beni terhis ediyo.-. Si.. 
Idhımızı elimizden aldılar. Top 
rağıma giren düşmanı şimdi beıı 
neyle öldüreceğim? 

Büyük kumandan: 
- Üzülme rocuğum, gel benim· 

le, dedi ııe Samsun deposundan 
nefere sildh ııerildi. Atatiirkün 
yanına katılan ilk bahtlı Meh • 
metçik budur. 

Bulunur kur
taracak ... 

Bursayı bir zırarıt 
glatladı 

1922 kışı. .. Atatürk Bursada ... 
Bur>alılar Büyük Kurtarıc.lannı 
alkışlıyor, kucaklıyor, bağırları.. 

na basıyorlar. O, bir hatuasını 
anlatıyor: 

•- Arkadaşlar, Bursa istila e. 
dilmiştL O gün Büyük Millet 
Medisinin kubbesi hıçkırıklarla 
çmlıycrdu. içlerinde ağlamaktan 
meD"!nun olan b!~ tek ins:o.n van;a, 
o da bendim. Bir hatip arkadaş 
kürsüden feryat ediyordu: 
Vatanın bağr;na düşman daya

mış hançerini 
Yok mudur kurta~acak bahtı 

kare maderini 
Yerimden fırladım: 
- Yanlış söylüy.orsun, dedlm 

ve: 
Vatanın bağrına dü'n'2 daya. 

sın hançerini 
Bulunur kurtaracak b;ıhtı kare 

madcrini 
Diye ben de haykırdım . 

Çünkü O, Ölümün, Sükutun, 
• 

Cansızlığın Zıddı I di, Bir Haya. 
• 

tiget Ve Hareket Kaynağı idi 

Muvakkat kabir önünde gençliğin bir lhttra m vakfesi 

Bugün, üç sene bitiyor. 
Bir perşembe sabahı idi. 10 

İkinciteşrin 1938 .. 
O gün, İstanbul, her zaman

kinden daha durgun, kederli ve 
sıkıntı içinde idi. Şehrin surları, 
sanki, bu eski beldeyi boğazın. 
dan sıkacakınış gibi, gittikçe dar
laşıyor, Halicin sulan daha çok 
mecalsiz akıyor, Marmara, o sa· 
bah güneşi görmek istemiyormuş 
gibi gözlerini kapatıyordu. 

Sarayburnundan, ta Kavaklara 
kadar, bu tarihi ve emsalsiz su 
yL'.u, ifk defa o sabah neş'esinf 
ve güzelliğini kaybetmişti. Üze
rinden geçip gidenlere, istemiye
rek yol veriyordu. 

Dolmabahçe Sarayının muaz\
zam gölgesi, sularda küçücük gö-
rünüyor. • 

Bu sabah; ya sular berrak de. 
ğil, ya güneş parlak değil, ya bu 
ufuklar, her zamanki şafak de
ğil... 

Dile kolay: 
Ata, Büyük Ata göçilp gidiyor 

bu sabah .. 
Yeryüzünün canlı, cansız her 

( Yazan: ) 
REŞAT FEYZi 

varılğı bu göçüşün verdiği hay· 
ret ve şaşkınlık içinde bunalıyor. 

Sokaklarda çocuklar, ihtiyar 
kadınlar, taze kızlar, gürbüz deli
kanlılar, bu sabah, bir başka tür. 
lü yürüyorlar. Adımlar, ldeta, bi
ribirine dolaşıyor, sendeliyorlar 
gibL. 
Şehin günlük hayatmda yaşa· 

ma emaresi ne az?. 
Kara haber, İstanbul sokakla

rını d.olaşmca, bu sabah, neden 
bu koca şehrin bu kadar mecal. 
siz ve cansız uyandığı anlaşıldı . 

Dile kolay: 
Ata, Büyük Ata göçtü, gidiycr. 
Bütün insan başlan avuçlar a-

rasında, şakaklar sıkılıyor; bir 
inanmamak isteyiş var.. zihinler 
dğınık ve perişan .. herkes birbi
rine ayni suali soruyor: 

- Atatürk öldü mü?. 
- Atatürk ölür mü?. 
- Sahi Atatürk öldü mil?. 
lstanbulun en zor inandığı ha

dise Atanın ölümü oldu .. 

kalka.:ağına iannrrasın. Çünkü, o. 
ölümün, sükUtun, cansızlığın zıd
dı idi. Ata, bir hayatiyet ve lıare
ket kaynağı idi. 

O sabah, saat dokuz buçuktaıı 
sonra, şehir sokaldarı, .<.mseler 
yokmuş gibi sessizleşmi§ti. AdıIT 
atarken, gürültü çıkarmamıy a dik 
kat ediyorduk. 

Gözlerde fer 7ok .. Bakıycruz, 
fakat görmüyoruz. Zihinler,miz
de onun hayali .. Batun giiz 1 : bek. 
!eri bu hayalin ç<>rçevesi ve kad. 
rosu ıle kucakla>!yor. 

Dünyada, seyrcde<:ck ba'ka m1 

var ki? .. 
Dünya, o gittikten s. nra, göz 

asabını yormağ.ı değer ;nı• 

lstaııbul gökleri, oaııki, gıtt.k
çe daha çok alçalıyor. GÖ ~üslcri.. 
mız dar. Güçlükle nefes a.ıyoruz. 
Boğaz.mızda taKılan bır şey var. 
Şakaklarım.z zonkluyor Bu ' "bah 

nabzımız daha hızia atıyor. lı;i • 
mizde bir hararet var Dı. miz 
kuru, yanıyoruz. 

·t.kk:ıt ederdim: Gözlerin. 
ı, t:•'lı taneler akardı. Bu 

!eti tahlilden aciz kalır • 

ÇO<:ukluk, derdim. 

' * (if10citeşrin 938 günü eski Baş. 
ou~eJaı Bayar ani olarak ls. 

· .,
1 

a gelmişti. Halbuk" iki gün 

~ kl\nkaraya dönmüştü. De • 
' r '• ~ihanşümul b:r hadise 
<ı~llda "iik. .. Benim aklım, 
. ı~d kalbim Dolmabahçe sara.. 
t ~ idi 

e~~-i sabahı (10 ikinciteşrin) 
'tı 1rn. Beşiktaş tramvayı ile 

Birçok kimseler baııldılar. Sa. 
!onun kubbesini hı,;kırık lru- sar • 
sıyor. Titriycrek çıktım. Lak'n 
bu kıyı.met esnasında oğlumun 
gözünde bir damla bile yaş gö;!:_ 
medim. Yalnız susuyordu. Bu, 
tezadı da tahlil edemedim. Yine: 

- Çocukluk. dedim. 

* O, ne gündü ki; İstanbul ayak. 
.ımmış, kan ağlıyordu. Acaba ta. 
rih, öyle bir vak'ayı yazmış mıy. 
dı. Fın~ıklıdan ben cenaze ala • 
yına katılacaktım. Aılemi de o. 
raya getirmiştim. Oğlum, Atatür. 

kün gidişini büyük bir hürmetle 
selamladı. Hıçkırıklar, İstanbulu 
inletiyordu. Kim ağlamıyordu ki• 
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Atamız Ölmed·. O, ütün 
Kalplerde Yaşı or Ve Ebe
diyete Ka ar Yaşıyacaktır 

O sabah, İstanbul ufuklannda 
bulutlar kat kat olmuştu. Başba. 
şa vermiş insanlar gibi, bu hari
kulade yeryüzü hadisesinin gök· 
yüzündeki akislerinden titrer gi
bi idiler • 

O sabah, herkes, mmldanu gi. 
bi konuşuyor: 

- Saat dokuzu beş geçe öyle 
mi?. 

- Evet ... 
O günden sonra, yelkcvanla 

akrebin zaman işaretine düşman 
kesildik. 

O >abah, Atatürk çocukl.ırını, 
mektep kapılarında durup • a scy. 
redeyd:niz. Bir vav>eyliı . b!, h.ç. 
kınk ve çığlık tufanı ha:.nrl dar.. 
ma Jağın konuşuyorlar. 

- Nere~. neden gid yorlar?. 

- Ata öldü .. 
Çocuklar büyi.ik Atas z kaldı .. 

Göz yaşlan sicı.m gibi ını. or. 
) avrulann sarı yüzü, A t~ n ., ka. 
barttığı göğüsler üzerinde kıkU. 
cük kalmış! 

Talhsiz İstanbul! 
İs!anbul, İstarbul olnh, ilk defr 

rı sabah piŞillAII olmuştur. 

Herkes konuşmak ıhtlyacında~ 
Fakat ne söylemeli, nasıl söyle. 

~li. kime söylemelı?. Ne sôyli. 
yt"<:ek, rıe dinleyecek insan var. 
Benim kalbimdekini o, onun kaJ.. 
bindekini ben biliyorum. Birbiri 
mize ;ıyni şeyleri ıınlatacağız, aya 

· ıa •bahçe sarayına varrnıştun 
'ıtıt ~"in iis!ündeki Cumhur Ri. 
~e ayrağı ı;ı.nya indiriliyor. 

1 eeıo.:· ilÖk b:rırine kar~ış gi.. 
""'ıer'·Rendimı bir boşlukta w 

'}. ~· 1Çerisinde dönüyor, ga • 
{ıııı_ lf edılmez bir alemde his. 

'ııııitıt Xendimden geçmişim Bir i "'"' ''"'""'"' """ .. 

- Oğlum, ağlamıyordu! 
Yalnız beyaz yüzü mosmor ol. 

muş, dimdik duruyordu. Bu se. 
fer: 

- Ço.:ukluk, diyemedim. galiba 
bizim oğlan duyıgusuz, diye ('ÜP. 

• . m. Ve ı;ı:·dum: 
- Yavrum, sen onun sağlığında 

·Merhaba Gazi baba!> derken I 

En büyük Atamızı, zamanın 

Türk milletine yalııız bir kere 
bağışladığı en büyük varlığı bu. 
giin kaybedeli tam üç sene oldu. 

10/11/938 giinii saat 9,05 de 
bütün Türkiye, bütün cihan, ta. 
rihte altın sahifeler açan, kahra· 
manlık destanı saçan O, büyük 
..artığın kaybının verdiği acı te. 
<'ssürle hıçkıra, hıçkıra ağladı, 
bütiin insanlık ağladı. 

Felakete çok &eç inanılır, fakat 
çabuk alışılır. 

Denilen ata sözü o giin kıymet 
ve ifadesini ka~ betti! .. Atamızın 
aramızdan aynlmasına beşe..- ~·ü .. 

reği değil, tabiat dahi o büyük e
serinin kaybından dolayı ağla. 

manııya tahammül edemedi. Bu 
büyük kayba alışmak Türk mil· 

Jeti i~in mümkün miidür? ... 
Beşer dehasının, insanhi,'ln, fa .. 

zilelin timsali, tabiatın Türk mil. 
leline büyük armağaııı Bü~·iik A· 
tanıız da hepimi.ı ~ibi filni idi 
,,. (iınilere karıştı! Fakat şu 

farkla, adı yoktan yarattığ'ı ya
şattı.~ı büyük bir sulh ve sükun , 

Yazan: ... 
Vahdettin Atatiire 

içinde, da.i.ma ,.c daiıııa ileriye 
götürdüğü aziz Türk milletinin 
başm~a bir lider olarak kalacak 
ve O, hayattayken çizdiği yol, 
kurduğu prensipler iizerinde, 
sağlam adımlarla yürüyeccğin· 

den emin olduğu, 'l'ürk milletinin 
"mduğu gibi saı:lam ve dinç a
dımlarla çizdiği yolu takip etli
ğini görerek ebedi btirahatgiıbın
da müsterih olarak uyuyor. 
Atamız ölm•di, ısıtıcı bakı~ları 

gözlerimizde, sesi kulaklarımız
da, mevcudiyeti ti içiınizde bi .. 
zinılc beraber ... 

Asrlardır içinde boğulduğumuz 
cehalet ve gaflet deryasının or· 
tasından bizi selamete O çıkardı, 

ilerlemek ve yükselmek için la
zımgelcn bütiin ·olları Atatürk 
a~tı. ismet İnönii ile beraber Lo. 
zan muahedesi ile Türk istiklali-

ni bütün cihana duyurdu, .kapi· 
tüliısyon denilen lanet hal.kasını 
kudı. Fena zihniyet ve idare ile 
geri lurakıhnı~ Türk cemiyctini1 

en kısa l-'oldan insanlığın en mü
tekamil ve en temiz •ihniyetleri. 
le modern bir devlet haline ge
tirmek, Onun başlıca kaygısı ol
muştu. 

Teşkilatı esasiyemizde ve bu
r.ün hizmet başında, irfan mulli. 
tinde ve geniş hak içinde bulu
nan vatandll§larını vicdanlarında 
yetişmiş olarak milliyetçi, laik, 
halkçı, inkılapçı, devletçi, Cunı· 
huriyct bize, bütün e'' alile Ata. 
türkün en kıymetli emanetidir. 

Ey Trük, bu kıymetli emaneti 
benliğinde, damarlarında dolaşan 
asil kanında sakla ve onun bekçi. • 
si ol... 

Milli Şefimi.2 İsmet laönil ile 
beraber tekrarlıyalıın: 

«- Devletimizin banisi ve mil· 
!etimizin fedakar, sadık hadimi, 
insanlık idealinin iişık ve müıa· 
taz siması, ~iz kahramaa Ata
türk! Vatan sana minnettardır., 

Onun da, o Büyük Adamın da, 
son söylediği kelimeler arasında 
•saat. var. Sordu: 

,_ Saat kaç? ..• 
Atanın hastahğmı hep biliyor

duk. Bilmiyen var mıydı?. Fakat, 
tek insan yoktu ki. onun iyi olup (Detııımı 6 ncı sahifede) 

• • 
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KEMAL NASIL 

a u '-nTeş i çı ığıve 
·· cadeleciliği ha e -

ep sıralarında başlamıştı 
İlk ve orta tahsili - Harbiyeye geçtikten sonra - Erkanıharp yüz
başısı olarak mektebi bitirince - iki ay mevkufiyet - Suriyeye beşin· 
ci orduya gönderiliyor - Siyasi hayatta ilk faaliyetleri - Şamda İtti· 
hat ve Terakkinin bir nüvesi - (Vatan ve Hürriyet Cemiyeti) kuru· 
luyor - Çalışmak için en müs!lit muhit Makedonya - İzinsiz Selaniğe 
kaçış - iki cemiyetten bir ( ittihat ve Terakki ) cemiyeti doğuyor 

Meşrutiyet inkılabından sonra ... 
Mustafa Kemal 1880 de SelA

nikte doğmuştur. 
Babası rüsum.at memuru iken, 

bu memuriyetten çekilerek ke
reste ticaretile iştigal eden Ali 
R:za Efendi, annesi Zübeyde Ha. 
nımdır. Daha küçük yaşta iken 
babasını kaybederek, yetim kal
mış olan Mustafa Kemali annesi 
Zubcyde Hanım büyütmüş ve ye
tiştirmiştir. 

Mustafa Kemal ilk tahsilini Se
Ll.nJ<te Şemsi Efendi mektebinde 
.kmal ettikten sonra, o:ta tahsi. 
Lnı S<?11ınik Mülkiye ve Askerl 
R~tiyesınde yaptı. Daba Mülki
ye Rüştiyesinde iken, Mustafa 
Kemal hususi bir istidat göster
miye ve hocalarının d'1<kat gö-z
krin. çekmiye başladı. Bu isti. 
da~ bilıassa riyaziyeJe, ed"bi
yatta, takrir ve talakatta tebarüz 
ec yorC:ıı. 

l\lustafa Kemalin asıl adı yal
nız Mustafa iken, göstcı diği hu
susi :stıdndı Uade için, riyuiye 
hocası Mustafa Efendi, onun adı. 
na Kemal adını da il.ive etmiş 
"' bundan sonradır ki, Mllstafa 
Kemal adını almıştır. 

Mustafa Kemal rüştiyeden son
ra, Manastır Askeri idadisine 
girdi ve burasını muvaffakiyetle 
ikmai ederek, 1 Mart 1315 (14 
Mart 1899) de Harbiye Mektebi
ne geçti. Bu mektebi 317 (1901) 
de bitirdi ve Erkanıharbiye nam
zet sınıflarına ayrıldı, 

Mustafa Kemal mektep hayı• 
tının bu saflıasında evsal ve )' 
biliyetinde büyük bir inkişaf !:""" 
termiye başlamıştı. Daha o za
manlarda dahi kendisini daima 
memleketin vaziyeti i'.le alakadar 
~örür, o vaziyetlerdeki vebamet. 
leri, fenal:kları tahlil ve tenkid 
eder, buna dair fi.kir ve kararla
rını muhitine telkin eyler ve ka
bul ettirirdi. Esasen ka1binde 
memkket duygusu yaşıyan en 
basit görüşlü insanların dahi gö
rebılceekleri idari fenalıklar, bil. 
hassa orduda ve dolayısile Har
biye Mektebi muhitinde büyük 
bir hassasiyet ve ıztırap uyan. 
d:rmış bulunuyordu. 

İşte böyle bir muhitte Mustafa 
Kemalin, aklıselime dayanan ve 
memleketin se11ımetini isllilıdaf 
eden telkinleri, bir taraftan ar
kadaşları arasında kolaylıkla ve 
çabuklukla canlı ve heyecanlı 
bir memleket kaygısı ve itimat 
havası uyandırmış, fakat diğer 
taraftan da resmi makam ve ele. 
man!arın şüpheli nazarlarmı çek
sriyc başlamıştı. 

Mustafa Kemalin mektepteki 
faal teşebbüsleri arnsnıda gazete 
neşri ve bir sandık teşkilatı var
dı. Bu sandık teşklliıtından mak
sat: Arkadaşların haftaılk para. 
!arından mı;ayyen bir miktarı 
sandığa yatırmak ve bununla pa
rasız nrkada;larna yardım et
mek \'C Avrupadan gazete ve ki
tap getırtmek idi. 

~- --- - ?.J 
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'ANNES1 ZVBEYDE HANIM 

yu istekli i:k~. diğer arkadafla
rile be.ra beT, Suriyede bulunan 
eski Beşinci orduya gönderildi. 

UMUM! HARPTEN EVVELKi 
SİYASI HAYATI . 

Mektebin dar ve sılunt.ıh muhl. 
tinden daha serbest ve ~ or
du muhitine intikal etın.İf, mem
leketin dertlerini ve ihtiyaçlarmı 
görmek fırsatını bzaıı.mıf olan 
Mustafa Kemal, bir taraftan u
keri vazi!elerinde wrimJi çalış
maları ile meşgul oıulrlı.en, diğer 
taraftan memleketi gittikçe .kDtü
ı.n vaziyetten kurtarmak çue
lerini düşünüyordu. 

Ordu meri<ezi olan Şamda ö
tedenberi birçok sürgünler bulu. 
nuyor ve bu sürgünler muhitin
de, memleketi, içinde bulunduğu 
fena idaredfll kurtararak, hürri
yete kavuş~urmak fikri yaşıyor
du. Bu maksatla daha 1305 (1889) 
de teşkil edilmiş olan (Teı:Uki ve 

ittihat) gizli cemiyetinin m fil
besi burada da vücut bulmuştur. 

1314 de bu cemiyetin inhilali 
üzerine (Medeniyeti İslamiye) ve 
(Kan) adlarında daha iki ttıniyet 
teşkıl edilmiş, bu cemiyetler de 
1317 (1901) senesinde faaliyetı..

rını tatil etmek med>un) etiııde 
kalmı•Iar ve nihayet 1319 (1903) 
da (Vatan ve Hürriyet Cemiyt>ti) 
adu bir cemiyetin teşkili fikri u
yanm.ya ba:lamıştı. 

eden Mıustafa Kemal, içine gir. 
diği muhitin bu müsait şartlann
dan istifade etti. V arlığ'ı henüz 
teşebbüs safhasın.da Mmın (Va
tan ve Hürriyet Cemiyeti) 1321 
(1905) de fiilen teşekkül etti ve 
onun! a faaliyete girdi. Bu cemi-
yetin Yafa'da ve Kııdüs'de birer 
.u>esi açıldı. Mustafa Kemal bu 
aouretle siyaset lı.tyatma girmiş 
ve düşüncelerini tatbikat uha. 
sma koymUf oluyorlanlı. 

O tarihle!de Ma.k~ya, iç .e 
dış ihtirasların kaynaştığı ve çar
pıştığı bir yerdi. Bu sebepten 
bu nuntaka mütemadi isyan, ihti
lil, şakavet hadiselerile 9"lkanı
yoırdu. 

Devlet idaresinin zan.an, fena. 
l.ıkları en ziy ~ buralarda gö-Le 
çarpıyordu. Hükfunet bu hadise
leri önlemek ve bast.ınna.k için 
üçüncü orduyu kuvvetli bırl\ın
clunıyor, Harbiye Mektebinden 

çık<ın genç subaylarm çoğunu bu
raya gönderiyordu. Bu suretle 
Makedonyada büyük mikyasta 
açık fikirli subayfar toplanmıştı. 
Daha yakınden garbin tesiri al
tında ve mütemadi hadiseler içe
risinde yaşıyan bu 9Ubaylar va
tanın maruz bulunduğu akıbeti 

daha açık görüyorlar ve vatanı 

böyle bir §kıbetten kurtarmak 
kaygısı onlarda QOK canlanmış 
bulunuyordu. 

bu mıntakada bulunmak, Şamda 
vücut bulan teşkilatı buraya da 
nakil ve teşmil etmek istiyordu. 
Birıaeruıleyh resmJ yollarla Ma -
kedonya mıntakasma gitmek im. 
kinını göremiyen Mustafa Ke • 
mal, bunu izinsiz gıtmek suretile 
temine teşebbüs etti. 

322 (1906) senesi nisanında Su
~en kaçarak. Mısır ve Yuna. 
nıstan üzerinden Selaniğe gitti. 
Burada bir aydan fazla kaldı. Se
Ucikte (Vatan ve Hürriyet Ce. 
miyeti) nin §Ubcsini teşkil etti. 
Fa.kat bükümetin şiddetli takibatı, 
kendsinin gizli olarak tekrar Su. 
riyeye dönmesini mecburi kıldı. 
Bu hareketle Musuafa Kemal ayni 
zamanda kendisinin bu mıntakaya 
nakil ımkanlarını hazırlamıştı. 

Filhakika kendisini tanıyan ar. 
&adaşlarının vt Kendisini takdir 
eden dostlarının sıhhi vaziyetine 
IStinat ettirdikleri yardımlarile 3 
eylUl 323 (1907 eylül 16) tarihin. 
de üçjlncii orduya nakil ve 9 ha.. 
zi.ran 224 (1908 haziran 22) de 
Şark Demiryolu Mürettişliğine 
tayin edildi. 

İşte bu nakil keyfiyeti, Mustafa 
Kemal siyasi faaliyetinin daha 
canlı ve verimli bir surette işle. 
ımığe başlaması imkanını temin 
etmişti. 

(Vatan ve Hürriyet Cemiyeit) 
Sellfınikte faaliyete geçtiği sıra • 
larda, eski (Terakki ve İttihat) 
t -rnüytinin isihalesi olan (İttihat 
ve Terakki Cemiyeti) ile karşılaş. 
tı. Ayn gayeyi takpi \"C istihdaf 
ede1ı bu w cemiyetin bu suretle 
ayrı ayrı çalışmaları doğru ola • 
mıyacaktı. Bu vaziyet gerek da. 
hilde w gerekse hariçte bu cemi. 
yetlerin faaliyetlerini aksatabi • 

l lirdi, Binaenaleyh bunları birleş.. 
~k lazmı gelyiordu. Bu bir • 
leşıneyi temin ti' aksadile (Va tan 
w Hürriyet Cmı.iyeti) men.sup. 
larile (İttihat ve Teraklti Cemi. 
yeti) mensupları arasmda cett • 
yan ede'Jl müzakereler neticesinde 
(Vatan ve Hürriyet Cemiyeti) 
:ııin feshine w daha eski ve her 
tarafça tanınmış olan (İttihat ve 
Terakki Cemiyeti) namı altında 
birleştirilmesine karar .erildi. 
Bu suretle Mustafa Kemal İttihat 
ve Terakki Oemiyetine intisap et.. 
ınif o1du. 

1908 meşrutiyet inkıl8bını ya
pan bu cemiyetie Mustafa Ke. 
mal mücadeleci "8Ziyette çalıştı. 
Bu mücadelenin mevzuu: İnlol.i .. 
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ATATU RKVN MUVAKKAT KABRiNi ZIY ARET 

"MINTAKALAR · En zor inanılan 
ÇOK, YOLLAR ı hadise Atatürk'ütı 

ÇOK ••• ., ölümü olmuştu .. ~ 
(5 inci aahifeden dewmJ mermer sütunları, siyahlaŞJlı·~hl Atatürkün huJusi meclisle -

rinde bulunan meb'uslarımızdan 
bir zat cÜ> nun ağzından dinle -
diği bir hatırasını şöyle anla -
tıyor: 

- Bir gün İsmet Beyi (İsmet 
İnönüı davet etmiştim. Şişlideki 
rvimde beni ya.nız bulan İsmet 
Bey: c- Yine ne var?> diye sor
du. Bu suali sora eken, gözlerinin 
içi, malünı olan yüksek zekiısı ve 
emniyet, itimat vadeden derin 
şetarcti ile fırıl fırıl dönüyordu. 

- Senden ne haber? dedim. 
- Tahmin ettiğin gibi' 
Dedim ki: - Şuradan bana bir 

Türkiye haritası bul. Masaya aç. 
Onun üstünde seninle konuşaca. 
ğım. 

İsmc-t Bey derhal 11ızım olan 
haritayı buldu. Açtı ve sordu: 

- Ne yapaca~ı:ıın? 

Bu münasebetle ilave etmeli • 
yim ki, aramızda en iyi anlaştı -
ğımıi İsmet Bey bu mülakatın 
sebj!ps!z olmadıgıııa hemen hük. 
metmişti. 

- Mesela, ded m, hiçbır sıfat 
ve salahiyet sahibi olmaksızın A. 
nadoluya geçmek ve orada kur. 
tuluş çareleri aramak için en mü
sait mıntaka ve beni o mıntakaya 
götürecek en ko:ay yol neresi ve 
hang;s_ı olabilir? 

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

- Karar verdın mi? diye sordu. 
- Şimdilik bundan bahsetme! 

Bana sırf memleketi, balkı ve 
orduyu anlamış, vaziyeti yakın. 
dan görmüş, tehlikenin büyük • 
lüğünc şüphesi kalmamış bir ar. 
kadaş gibi cevap ver, d::dim. 
İsmet Bey haritanın açılı bu • 

lunduğu masa kenarındaki san • 
dalyaya ilişti. Dü~ünmeğe baş • 
!adı. Bu sırada ben salonda, a • 
yakta dolaşıyordum. 

Nihayet İsmet Bey ayağa kalk. 
tı, gülerek: 

c- Mıntakalar çok ... Yollar 
çok .... dedi. 

bın daha cezri alınası ve ordunun 
sıyasetle işt~al etmemesi esas • 
!arına dayanıyordu. Fakat bu me. 
selelerde arkdaşlarile anlaşamadı. 
Biaenaleyh siyasi faaliyetten çe • 
kildi. Bundan sonra faaliyetini 
ve mesaisini ora.uya hasretti, 

hislerı tekrarhya~ağ:ız, ayni hatı. 
raları yadedeceğiz. 

Susuyoruz, hl.tün insanlar su
suvor. Gözlerimiz konuşuyor ve 
düşiiniiyoruz. Kn!amızın içincre O
nun hayali.. O hakim bakışlan, 

mavi gözleri, gür k:rpikleri, sarı 
saçları ile kafamızın içinde .. 

Ata öldü mü?. Sahi bu güzel 
ınsan öldü mü?. 

Ah. inanmamak ihtiyacı, ne 
çok kıvrandırıyor, bizi. inanma.. 
ma kis'.lyoruz .. 

O s.ıbah, lstanbulda güneş doğ. 
madı. Ktire, ilk defa, bu hariku
lade haci;senın Mıknatıs kuvveti 

t ltınd' olduğu yerde duraklam>Ş
tı. Güneş arkalarda, ta arkalarda 
kaldı Ne ışık yüzü gördük, ne 
aydınlık .. Sular kara, gök kara, 

<ğaçlar kara idı. 
Dolmabahçe sarayının beyaz 

r.iş mermer merdiwnlerı .sil ~:ı
siirünmüş-tü. Sokakta, zifı!l er" 
ranlıkta yürüyor gibi :dik! P rO 
ye adım atacağımızı biJınıf>,. ·· 

Haberi ilk duyanlar, bırd< ~·· 
nanmıyor, kendı kendine b·r · 
bus, bir buhran geçird.JıP• 
küm ediyor; sonra. koşa . ı. lJl' 
en çok, en fazla itimat etti 
sana baş vuruyor, soruyordu . .,,: 

- Ata ölmüş, öyle mı, sabı 
- ...... . 
- Nasıl olur?. • b 
O anda haleli ruhiyenı''" ,.ıi 

en çolc itımat e•til1imız i!lstlr · 
dahi şüphe ile baktım·orJu 

Ne olur, biri çıksa da 
- Hayır.. '·· 

Dese, bu insan kim C''~rs:ı." 
ona derhal inanncakt k 

Bugün, içi.,-.ızde nrt 
i:almadı. Ata gönlt: 11ı.ızd ,.,. ·· 
yur Onu ebed yete kn-lsr · 
masını bileceğiz 

Atatürk'e ait ha
tıralarımdan ... 

(5 inci sahifeden devam.) 
hul bir denizaltı gemisi tarafın

dan torpillenmi~ti. 
O günlerde de Atatürkün bu • 

lunduğu büyük Trakya manev • 
raları yapılıyordı.ı. Ben de bir ga. 
zeteci sıfatile manevralara işti -
rak etmşitim. Bır istirahat ye • 
rinde Atatürke arzetti...,r· 

- Meçhul bir denizaltı gemisi. 
nin her nasılsa Çanakkaleden 
Marmaraya girdıği kat'i bir mü
şahede olmama1<1a beraber, ha. 
ber alınmıştır. Hüviyetini tahkik 
~delim mi? 
Kaşlarını çattı ve bir sigara 

yaktı; 

c- Hüviyetinı sonra tahkil< e
oersinız. Evvela, Boğazlardan çık. 
masına mani olursunuz ve derhal 
batırırsınız.• 

(Bu meçhul denizaltı gem'sinin 
o vakit de gaze'.c 'erde yazıldığı 

gibi aslı çıkma!T'ıştır.) 

* Atatürkün gözlen ... Bu mavi, 
keskin gözlere dik ve sürekli bak
mak kabil olamaııdı. Fakat göz.. 
!erin bir makineyi parçalıyaca -
ğma inanmak da güçtür değıl mi? 
Sitt bu hususta. şahidi olduğum 
bit' endi.,eyi anlatacağım: 

Montrö muahedesinin müzake. 
releri esnasında İsmet İnönü, yan. 
larında baZl Vek'Jlerle birlikte 
ve tayyare ile İstanbula gelmişti. 
Atatürk, Florya deniz köşkünde 
idi. 

İsmet İnönü, /> kşam üzeri ~ 
karaya dönecekti. Atatürkle bir • 
likte Yeşilköy tayyare meyda • 
nına geldiler, 

-· mizin endişelcı tiden c::;rt ,. . 

m:ıınışt•. Atatürk, İsmet jo<>-
ı.eliimet!('dl 18, • 

Merakımı gidermek iÇ re ' 
yarecı !erimize il< telaı;~ar_ 
ıaki sükunetlerir'n sebebi" 
dum· 

- Ata türkün göıJefl, ~ .• 
"' musunuz ki; nrkadar kll' . 

1'eskindir. Gitrneğe kar3r ' : ~ 
' ~ . J 

sindt'n endışe dtlk Ç u r 
keskin gözlcrôn mat.; ıı dC -~·' 

};.Oı \.. 
meydana getirnıes.~dlfi r . 
Bcrrket \•ersin kı sadecr 1 

Uer. r" 
Size garip gelecek aınP ~',. 

tür~e tayyare s~yahat g<Jı ,, · 
Bir kere Bcrlindc ve bır ,.ı 

~· ka yerde tayyart·ye biı111 • ~· • 

ıkisinde de tayyareler on ~ •·· ., 
metre yükseldikten "''"' 
ler bozulmtıs. taJ\•a,.,.v 
mecbur kalmışlaı dır 

* ~·'. 
At t · k"' 11 · ka•1"' 

11 
a ur ·un e _erı 18.' 1' 

<>l görm,dim. Nasıl an ,1.' . 
I'!"... t ~. 

Ince, c.1.tm; faknt ta~ . ın'e ( 
mevzun parmak'ar, C"ok (1t. •

1 

~e 
naklar, ne yumu~ak vı , 
her vakit sıcak bir el- . ı~ı ~ ı ".,e ır 

Son hastalırrından e .ıaı 
a 1 1ır • 

!işlerinde de, soğuk 3 P ,. g'r. 
mabahçe s~raYında trd~rt CD 
müslerdi. Anknraya 3 ' . ' 

yorİardı. Yakası l:ürld0.. ci" 
"'tiJ ı. w 

paltolarının içinde >u ,.cfalf 
zayıf görünüvordu. Jl~~rıs'··~· 
f!arında kendilerini u~ .,. nı 1 ' 

' bU 
gelenlere iltifatlarda 

!ardı. .. co~ (. ~ ( 
Atamın elini iiptunı· g• : 

ıeşmiş~i. ! .;imi hain v< 
• lrnrt ezdi: rt J - .. efı.,. ·or 

.1\caba sC1n tıpU .,"lı' ' • ,. y- (. 
Dunaklarım. ha a . u' 

Son opüşüm \'C son ı:• 
mrğer 1 

Erkanıharp y;jzbaşısı olarak 
m~ktebi biti•diği Birincik5nun 
320 (1904) de bu tc•1<ılat hükü. 
mdçc duyuldu. Mustafa Kemal 
ukadJşluriıe beraber Harbiye 
Mektebir.dc tevkil ed idi ve ıki 
ay kad~r me,·kuf ve bu müddet 
zarf·nda Yılrlız Sarayında bırkaç 
sıırg. 'a maruz k : .! . Bu vaziye
t n n ·icc,i o' arak. t'c1ndi Ordu-

işte Mu.<tafa Kemal şimdi böy
le b'• muhıte gırnıış, böyle t~b
bü,leı le karşıluirr. ıştı. fikir !erin 
ve k~naaUerın dinamik hır ma
hiyet aJııası için, o fiımkrın ve 
ka~ latlc·.n kuvvete istıhale et
mcs. !Azımdı. Bu da !ikirıerin ve 
kanaatlerın hır ceımyete malol
ma,,Je mümkündur. Btınu takdir 

İşte Mustafa Kemal beslediği 1 

emellerın ve mefkı'.ırelcrin ta • 
hakkuk etmesine en müsait ve 
böyle bir tah.ıkkuka en ziyade 
muhtaç olmakla beraber, ayni 

zamanda ken<L doğum yerı olmak 1 
ıtibarıc de ayrıca alakalandığı Büyük Atatürk'ün ceaazeıi 

Dııha İnönü, binmeden At•ti4-k 
tayyare~ yaklaştı ve içine girdi. 
Bu esnada tayyarecilerimizin yüz.. 
lerinde mühim telaş eserleri 
görüldü. Manasını bir türlü an -
lıyamadım. Fakal tayyarenin o. 
turacak kısmını gördükten sonra 
yere ındi. Şimili tayyarecileri -



.. 

Milli Şef'in 
Türk milletine 
Beyannamesi 

( ı tncl Sahifeden Devam) 

Atalürkün !ani vücudu isti.. 
rahat yerine tevdi edilmiş

tır. Hkakıkatte yattığı yer, 

!\irk mıllclinin onun için aşk 
ı•e iftiharla doh olan kahra

::ıan ve vefalı göğ>ıidür. 

Atatürk, tarihle uğradığı
rnıt en zalim \'e haksı.z itham 
~unünde meydana atılmış, 

'!'ürk milletinin masum ve 
haklı olduğunu iddia ve ılan 
tm-§tır llkônce ehemmiyeti 

·tavranmamış olan gür sesi, 
asta yıpranmıyan bır kuvveL 
le nıhayet bütün cih3mu şuu
•una nüfuz etmı~lıı 

En bılyük zaferlerı kazan
J.kıan sonra da, Ataturk öm

'iinu yalnız Türk milletının 
haklarını, insaniyete ezell 

"ııınetlerıni ve tan'ıe haket-
1'1!• mezıyetlerini isbat etmek. 
le geçirmiştir. Milletiıpizin 
büyüklüğune, kudretine, fa

t.i!etine, medeniyet ı.;tidadı
na ve mlıkellef ... lduğu insa
nil'et vazifelerıne sarsılmaz 
ıtıkadı vardı. cNe mutlu Tür. 
ı.-. 

''Utn dıyene. dedigi zaman, 
kcnai engin ruhunun, hiç sön
a..ıyen aşkını en manalı bir 

lirette hulasa etmiştı. 

Fena zihniyet ve idare ile 
'e . 
G rı bırakılmış Türk cemi-
}etini, en kısa yoldan insan
lığın en mütekamil , .e en te. 
tlıız zihmyetlerile mücehhez 

"l<ıdern bir devlet haline g.,_ 
t•r 
· rnek onun başl;ca kaygısı 

~lıııuştur. Teşkilatı Esasiye

llıizcıe ve bugün bütün va
tandaşların vicdanlarında yer
•ırn4 olan laik, milliyetçi, 
a!kçı, inkılapçı, devletçı 

Cuınlıuriyet bize bütün ev
la( 1 ı e Ataturkun en kıymetli 
"llıanetıdır. 

lİfulündenberi Atatürkün 

~l adı ve h.'it'.rası, bütün 
llkrınızın en candan duygu

la · 
tııe sarılmıştır. Memleketi-

":ıııin her kö;;esinde ve bütün 
111 Ueıçe kendL,ine gösterdiği
llıız samimi bağlıl:k, devlet 
'e 'İ', llctın· iz iç:ı'l kudret ve 

' 6fıtn n beliğ mısalidır Tıirk 
'h I:etir-'l'! aziz Ataturke gös
•td· ıııı S~\'gi ,.e saygı onun 
1 • 
~ n AtaUrk gibi bır evlat 

e• ı· b · ıre ılcn bır ka~ nak ol-
ı guııu bu un duııyaya gös

r ı tır. 

\tatıirk ı:.zını "azifemizi 
ettiğımrz bu aııda, halkı. 

~ l k 1 -k "· -aıb,mder ı;e en şu -
ıı du,. gularıını ıfdd.e etme

ı. Ödenmesi lazım bir borç 
• 'dıın. 

:ı, t1i!ıetıer arasında kardeş
' bu- :ııs.ınlık hayatı Ata. 
ıı~'k.ın en kıymetli ideali idi. 
•. utuıı dünyada clümüniın 
•Qtıf .. ğ~ 
,,. u u ihtiramı, insarılığın 

~ •lai için ümit verici bir müj

li e olarak selamlarını. Bu 
'ıle · 

lıııı rıııı., yazılarile ve topra-
llı ''-da şövalye askerleri ve 
llıUıııtaz ~ahsiyellerile ye'si•ei İ§tirak eden büyük mil. 
11i~re, Türk milleti aQ.ına 

•nlarımın ifadesidir. 

1t?e:ıetimizin banisi ve 'mil
·~tııızin !edakir, sadık lıil-

'• 1 
1lı llsantık idealinin aşık ve 

ıtıııtaz siması· 
t . ' 
,;·ıı kahraman Atatürk! 
~~lan sana minnettardır. 

~'tdUtiirı ömrüniı hizmetine 

1 t•b ı~ıı Türk milleti ile be
•r s . 

~ enııı huzurunda tazim 
~~de~iliyoruz, Bütün haya. 

a b· ea11114 il'.~ ruhundaki ateşten 

l 
~~lır le Vedin. Emir. ol, aziz 1 
~-~ arı sönmez meş'ale ola-

. ~, rııhıarımızı daima ateşli 
llyalltk tutacaktır. 

Reisicumhur 

İsmet İnönü 

l ATATORK'ON 
AGZINDAN: 

Atatürk, Türk askerinin ölçül
mez kıymeti hakkındaki fikrini 
tarihi bir cümlesilc ifade etmiş
lerdi. 1925 yilı ağustosunda Kas
tamonuda, asker koğuşlarını tef. 
tiştcn çıkarken •Bir Türk, on 
düşmana bedeldir.• yazılı bir !ev. 
ha gördü. Z•bite levhayı göstere
rek sordu: 

- Öyle midir! 

=~( A--=sKERt nAn?!f!!]~== 
Ural'larda hakika
ten kuvvetli harp 
sanayii var mıdır? 

- Evet Paşam! 
Atatürk alnını yükselterek: 
- Hayır çocuğum, bence öyle 

değildir. Bir Türk dünya)'a be
deldir, dedi. 

• 
30 Ağustos me)'dan muharebe-

sinden bahsederlerken: 
•Her sa(basile düşünülmüş, ih

zar, idare ve zaferle intaç edilıniş 
olan bu harekat Türk ordusunun, 
Türk zabitan ve kumanda hey'e
tinin )'Üksek kudret ve kahra
manlığını tarihte bir daha tesbit 
eden muazzam bir eserdir. 

Bu eser, Türk milletiniıı hürL 
yet ve istiklal fikrinin li)'cmut 
abidesidir. Bu eseri ,-ücude geti
ren bir milletin e\'lidı, bir ordu
nun başkumandanı olduğumdan 
ilelebed mes'ut ve bahtiyarım.• 

• 
Muallimler, 
•Yeni nesil sizin eseriniz ola

caktır. Eserin kıytnetj sizin me .. 
haretiniı ve fedıkilrlığınız dere
cesile mütenasip olacaktır. Cum
buriJet fikren, ilmen, be-denen 
kuv,·ctli \·e yüksek seciyrli mu
hafızlar ister. Yeni nesli bu evsaf 
ve kabiliyette yetiştirmek: sizin 
clinjzdcdir. l\lü1ntal \'azfenzin i.. 
{asına ili hinunetlcrle me\rcudi· 
yetiuizi hasrecleccginize asla ~üp
ho etmem.• 

[25 ağustos 1924 de Muallimler 
Birliği kongresindeki nutkun
dan] 

• 
•:\filletleri kurtaranlar, yalnız 

ve ancak muallimlcrdir. Onlardır 
ki, içtimai hey'ctleri hakiki miL 
!etler haline koyarlar .. 

[14 teşriniewel 1925 de lzmir 
Erkek Muallim Mektebindeki 
nutkundan] 

• 
•Kadın ve erkek: ıuu~llinıleri

miziu )"eni nesli yeti~tirmek için 

sarfetıikleri feclakıirane mhai ile 
beraber içtirnai hey'etilniz içinde 

yeni zihni)·cti \'e ınedeui hayatı 
telkin ve temin için icra ettikleri 

iyi tesirler, bu güziılc h~>"etlerin 
~·iiksck vazifelerini ne kadar 
nıildrik olduklarını ;öst~rmekte
dir.• 

[l ıe.-ın!en·el 1925 de Büyük 
Millet Meclisindek. nutukhlnn
dan] 

• 
•Bu vatan, çocuklarıuıu ve to

ıunlarıın1ı. için cenn~t 3·ıtpılmıya 
la~ıktır. Bu da iktısadl faaliyetle 
kabildir.• 

Atanın ölüm haberi 
Marsilyada nasıl 

karşılandı ... 
(4 üncü sahifeden deram) 

hakikat arasında ne büyük uçu
rumlar var ... 

• • • 

Almanlar Doneç sanayi hav -
zasını tamamen ele geçirmek için 
bütün gayretlerini sarfedcyorlar 
ve bu bölgenin mühim sanayi 
merkezlerini de şimdiden ellerine 
geçirmiş vaziyettedirler. Hatta, 
Sovyetlerin Doneç'i kaybe'.mekle 
mühim harp sanayii fabr·kala -
nndan da mahrum kalac akları 
için, bu \'aziyetin harbin bundan 
~onrakı seyri üzerinde müessir 
olacağı da söylendı. 

Bir aralık Sovyell-erin, daha 
gerilerde Ural bblgesind.! de mü. 
lıim sanayi merkezleri bulundu
ğu ileri sürüldü. Amerikan. İn -
giliz yardımlarının da gittkiçe 
mıi'essir olacağına şüphe olma -
dığı kanaati izhar edildi. 

Hakikaten Ur,llara kad?r çe
kilmek mecburiyellnde ka'acak.. 
!arını hesap etmek keha!1etini 
göstermişlerdir de, onun iç:n mi 
buralarda harp ~anayii kurmak 
lüzumunu hissetmişlerdir? 

Şimdiye kadar cevapsız kalmLJJ 
olan bu sualler hakkında ~u ma.. 
liımat vardır: 

Gerçi Su,·yet nmamdarları müs
takbel b:r harp ihtimaline karşı 
planlarını hazırlamt)·orlar değil. 
!erdi. Fakat Urai:arda da mühım 
~anav1 merkezler: ,·ücude getir .. 
menin biricik SPbebi bu değildir. 
Asıl, diğer mühim amiller buna 
sebep olmuştur. 

1929 da beş s~nelik pl.fının tat. 
biki sıralarında ilk olarak çelik 
meselesi kendisini göstermiştir. 

Sovyeller birdenbire mı:azzam 

pliinlarının tahakkuku için, çeli. 
ge, hem de çok miktarda çeliğe 
ıhtiyaçları olduğunu arılamışlar

ciır. 

İthal etmek, ga)'Ti müsa' t bir 
ticaret muvazenesile bu işi hal .. 
\etme!c sayılamazd:. Gerçi Din -
yeper ve Doneç bölgelerinde çe
lık istihsa!iıtını tP.ks:f etmek müm
:,ündü. Fakat bu da kiıfl değildi. 
Başka bir hal çaresı bulmak la -
zımdı. O zaman, Uralın Asya ya. 
maçlarında bulunan hiç işlenll -
memiş demır cevheri hatıra gel
di. Burada köm1'r de vardı. Fakat 
kömür çok azdı- O zaman da şarki 
Sibiryada, Kuzbas d€nılen me\· -
kide bulunan mebzul kömür dü
şünüldü. 

Lakin iki bin kilometre uzakta 
bulunan Kıızbas'dan kömür ge
tirtmek, hemen tahakkuku gayri 
mümkün gibi görünen bir teşeb
büs olacaktı. 

Böyle olmakla beraber, 1929 
senesi bidayetinde bu işe başlan. 
masına karar verildi. Kuzbas•da 
yüksek fırınlar yapılacak, diğer 
taraftan Urallardaki Magnitokorsk 

denilen demir madenlerinde de 
diğer yüksek fırınlar kurulacalı"tı. 

Buradan çıkarılacak demirin mi'~ 
him bir kısmı, Kuzbas'a gönde • 
rilecek cevherin masrafına ka" • 
şılık tutulacaktı. 

Bu muazzam ışe başlandığı za. 
man Kuzbas'taki vaziyet ne ;di? 

Ak~am olmuş, baa tamaınile 
kararmıştı. 
Şimdi artık bizbizeyiz .• 
Sabalıtanberi şehri tehdit eden 

semadan, ani bir sağnak hal'nde 
yağmur taneleri dökülmiye başlı.. 
yor. Gök gürültüleri müthiş tıır
rakelede etrafı sarsarken, şim

şekler arabeskler çizerek karan
lıklarda kayboluyor: Manilya. 
nın sonbaharına has bir fırtına 
bütün azametile ufuklarda beliri
yor ve sanki, sabahki vak'adan 
henüz malumatı olmıyanlara, 

meş'um haberi yetiştiriyor ... 

Oradaki kömür madeninin şu. 
' rada burada açılan ağızlarında 

çalışan altmış bın kadar amele 
vardı. Yalnız bu havzadaki kömür 
miktarı, İngiltere ve Almanya.. 
da, yani her iki memle-kette mev-

Tekmil bir günü a~·akta geçir
mekten hasıl olan yorguluğu gi
dermek ve muhtaç olduğum sü. 
kfuıet ve istirahate bir an evvel 
kavuşmak üze.re odama çekilece
ğim sırada, Ahmet, olup biten

den emin değilmiş gibi, benden 
soruyor: 

- Beyefendi, sahiden ölmüı 
mü acaba? .. 

- Evet Ahmetçiğim ... Bcylıat! 
Evet .• 

Hikmet NİSA:-1 

cut kömür madeninden ·fazla idi. 
Halbuki öyle ıken kömürlerden 
ancak Sibirya derniryolu boyun. 
ca Omsk ve İrkutsk'da bulunan 
bazı küçük fabrikalar istifade 
ediyorlardı. 

Eski Kuzbas köyünün civan 
tamamen bataklıktı. Buradan ge
çen Tom nehri Oh nehri ile birle
şıyor ve bu suretle Buz denizine 
ulaşıyordu. Müstakbel fabrika • 
ların burada kurulması lcabedt
y-0rdu. 

Birer birer barakalar peyda ol. 
mağa, binlerce amele gelmeğe, 
amele geldikçe barakalar çoğal.. 
mağa başlad ı. Adık büyük bir 
şehrin ilk nüvesi canlanmağa ba~ 
lamıştı_ Barakalar kati gelme • 
yince, Sibiryanın müthiş soğuk
larına karşı koymak için, yeral
tında zeminlikler inşasına baş

landı. Buradaki amele. sanki mu. 
.Mrebe sahasında imiş gibiydıler_ 

Her sabah çık~n bir gazete gün
iük tebliğler neşrediyordu. Bıı 
tebliğlerde, bulunan yeni damar. 
!ardan, açılan yeni dehlizlerden 
ve mütemadiyen gelmekte olan 
kuvvetli vinçlerden, ciiğer mal • 
zemeden bahsediliyordu. Artık 

her tarafta iskeleler kuruluyor 

yeni yeni binalar meydana çıkı
yor, yüksek fınnlar boy atıyordu. 

İk!iıne karşı çetin bir mücade
leye glı'4ilrnişti. Çünkü kışın ter. 
mometre indikçe iner ve sıfırın al
tında 50 de kalırdı. 

Yiyecek ve içecek mücadelesi 
de vardı. Çünkü Kuzbas havali

si hiç ekilmemiş arzullahi \'asia 
idl Nakli:yat işi de mühim bir me
sele teşkil ediyordu. Çünkli ancak 
bir tek yoldan istifade edilebili.. 
yordu. 

1931 de ille çelik akmı~· a b:q
ladL On sene sonra bütün yüksek 
fırınl<ır faali~te geçmiş ve ba
taklıktan muazzam bir belde fış
kırmıştL Seması daima kömiir 
dumanile simsiyah bir belde ... 

Magnitokorsk'a gelince, demin 
söylediğimiz gibi, Uralların Asya 

yamacında bulunan bu zengin 

demir madenlerinde de ayı: i faa. 
liyet ~lamıştı. 

cMılınatıslı dağ. denilen bu böl

ge çok eskidenberi mallımdur. 

Demir cevheri yüzde 60 dır. Bu 
civara yaklaşan bir pusla deliye 

döner. Hatta o havalideki saatler 
bile mütemadiyen bozulur, durur. 
Birkaç sene içinde, Magnitokorsk
da muazzam bir gayret belirmiş
ti. Bugün yalnız bu tek şehir 
4,000,000 tondan fazla çelik ver
mektedir. Yani 1914 Rusyasının 
bütün çelik istihsalatı .. 

Sovyetlerin burada işini kolay
laştıran şey, demirin ayaklarının 
altında bulunması idi. Öyle uzun 
uzun dehlizler açmıya lüzum yok
tu. Bir delik açılır, içine dinamit 
yerleştırilin Dağın bir kısmı yı
kılır. Tren bekliyor, otomatik 
vinçler işliyor. Demir cevheri 
derhal Sibiryaya Kuzbas'a gön. 
deriliyor. 

Halen Magnitokorks'da sekiz 
yüksek fırın işlemektedir. Hepsi 

en modern tiplerdedir. Bu fırın
ların ancak on kadar ben?eri A
mer!kada bulu=ktadır. Her bi.. 

ri yirmi dört saatte 1500 ton çelik: 
istihsal etmektedir. 

Ural nehri h&f8I'l bir nehir ol
duğu için, Ruslar burada iki bü
yük baraj yaparak, geniş su haı.i

neleri vücude getirmişlerdir. Otuz 

k.adar muhtelif Asyalı ırka men. 
sup yüz binlen:e amele burada 
çalışmaktadır. 

~te Uralın Rı\13 harp sa na yün

deki ehemmiyeti bundan ileri 
gelmektedir. 
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KÜÇÜK TASARRUF HESAPLARI 
llfZ iB:BAM İYE PLANI 

KEŞİDt:LD: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 A)!us!os, 2 İlı:incitt1rlıı 
ıerlnde yapıUr. 

1942 IKBAlllYILIBI 

ı adet 2000 liralık=2000.-ıtra 
3 > tOOQ > ==3000.- > 
2 • 750 • =1500.- • 
3 • 500 • =1500.- • 

10 • 250 • -2500.- • ~ 
40 • 

2:: : 
200 • 

100 • =4000.-Llra 

50 • =2500.-. 

25 • ::=5000.- • 
f 

10 • 2000.- • • 
"'~~ -. 
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HiKAYE 
NAMUS BELASI 

Yazan: BIM.&L OZC.&N 
Ada vapur iskelesindeki me - 1 

nıurun bakışlarından korka korka 
~·anıma yaklaştı ve teıaşla sordv 

- Hamal lazım mı bayım? .. 
Onu derhal tanımşıtım. Mek -

tep arkadaşım ve sınıfımızın en 

ğildi. Titriyordum. Karıma tel • 
iılllık yapan ac,ızeyi boğmak ıs.. 

y-0r, her tarafım titriyordu. Fa. 
.at onun ne günahı vardı~ Bu 

rtsmi ona veren karım değil miy 
• ? 
cı ... 

ralışkanı Şahaptı... Sırtında yer, 
yer etleri gör>lnen bir gömlek, 
bacağında yamalı bir pantolon 
\'ardı. Yalın ayak, ve soğuktan 
adeta titriyor gibıydi. Kalın pal... 
toların, kolalı gömleklerin altın.. 
da kaybolan iğrençlikleri bildi • 
ğim için; pejmürde kıyafetli bu 
eski arkadaşımdan kaı;madım. Dü
şiinülecek olursa, her düşen za -
vallı gibı, onu ıia yürek sızlatıcı 
,·aziyete sokan bizler değıl miy
d:k? .. 

Bekleme salonunun loş bir kÖ
~esinde onunla yanyana oturu • 
'·oruz. Verdiğim sigarayı nimet 
bulmuş gibi alan Şehap, halini sor. 
:nağa cesaret edemediğimi anla. 
mış olacak ki, Kendiliğinden an. 
:atmata başladı: 

- Beni bu gördüğün hale ka. 
ıım ve namusum soktu. Ölece -
ğim aklıma gelir de, çok sevdiğim 
-<anının beni bu hale sokacağı ha
yalimden bile geçmezdi. Hayat, 
mektep sıralarındaki bildi,iımiz ve 
gördüğümüzden bambaşa imış .. 
O zamanlar kadın benim :~in blr 
~-oldG, iyi bir arkadaş. balıar çi.. 
~eğiydi. Şimdi onlara isim ver -
miyor ve nefret ediyorum .. Ger
ci ben artık cemiyetin içir.:len a. 
hlmış, ayaklar altına çiğr,11mek 
~in serilmis, Vl! insanlık camia -
sından uzaklaştırılmış bir hiçim. 
Fakat yine bir insanım. Ben de 
sizlerle büyüdüm, ben de sizlerle 
bir mektepte okudum. Hayata be
raber atıldık. Anasız, babasız da 
değildim .. 

Bekleme salonuna şık ve kürk
!ere bürünmüş bir bayan girdi. 
Şahap konuşmasını keserek onu 
ndretie süzdükten sonra bir siga. 
ra daha yaktı, artık durmadan 
sıgara ;çiyor ve anlatıyordu . 

- Bir arkadaşımın istihbaratı 
ı.:zerine karımdan şüphe etmeğe 

l..aşlamı:;tım. Onu gizlı, gizli ta • 
•assut altına almıştım. İşime gi • 
demiyor. her gün da~re amirimin 
ihtarile karşılaş:yordum. Hiı;bir 

şey görmüyor, hiçbirşey düşünmü. 
yordum. Onu severek alm;,ıtım, 
yine sevivor, yine delice kıska • 
nıyordum. O da tana muti ve se- • 
viyor görünüyordu. Ev·m dayalı, 
ooşell, gelır:m yerinde idı. Onun 
b:r dediğ:ıu iki ettirmez, ve ih
tjyacatın_ n lıc;-r şzklide tatm' ıni 

zevk b:lirdiI!' Ortada sc,·gı.~e \-e 
namu.suma ıh an~• e t.rec ' h.ç 
bır sebep de yok•u. O b r aıle. 
nin kızı idi. 1\ıleğer asa 1et ..invanı 
dtında, asalet 1<..svesı •Ç• de ne 
drnaetler \•e ne fac e .r .ak ı -

Ertesi gün için, muayyen sa • 
a.le kanmla ayni evde buluşmaı. 
iızere ev sahibelerind.en söz al _ 
dım. O gece kanma hiçbir şey • 
tl~n bahsetmedim. Sabah olunca 
tabancamı alarak bir deli gib: so. 
kağa fırladım. Randevu saatim 
j!elinciye kadar, suursuzca ve bil. 
metiiğim yerlerde dolaştım. ~fa. 
hut eV'e girdim. Beni karşılayan 
ev sahibesi, fevkalade bir işgü -
zarlık etm;ş gib: gururla· 

- Bayanıruz şu odada sizi bek.. 
Uyor, dedi. · 

Ona parasını bir gün CV\·el n. 
den !azlasile VPrmiştim. Gö•\-e • 
rilen odanın kapısını açarken ev 
sahibesi yanımdan uzaklaştı. İçe.' 
riye girdim. OJiun yüzüne baka. 
mıyordum. Korkunç bir çığlık 
bütün tüylerimi ürpertirken ka. 
pıyı hiç kimsenin açamıyacağı 

şekilde sürmeledim. Dizlerimin 
dibine murdar bir etyığını çök.; 
müştü. Yalvarıyor ve ağlıyordu. 
Tek söz söylemPden tabancamı 
çıkardım ve bütiin kurşunları o 
nun beynine sıktım. Bir kan fış 
kırması ve bir hayli hırıltı ... 

Şehap susm:ı~. derin bir nefes 
almıştı: 

- Oh!.. Artık rahat etmiştim_ 
Hapishaneden çıktıktan sonra biı 
baltaya sap olabilmek için bin • 
!erce yere baş vurdum. Fakat ha 
yat kütüğümdeki katil damgası 
her kapıyı yüzüme kapattı. Va 
rımı, yoğumu hapishanede bitır. 
miştim. Hiç kimse bana şefkat 
elini uzatmamıştı; a~tım ... Niha.. 
yet burada görd'iğün bana ben _ 
zer şu zavallılar bana acıyarak 
Jçlerine ald1lar. Rııhsatiyesiz ka. 
çak hamallık yapıyorum. Burada 
hazan günlerce aç dola,ll'ız. Ba. 
zan çöp tenekelerine kurudur di 
ye a•ılan ekmek pal.'Çalarını sa • 
bah namazı toplamağa çıkanı . 
Bazan da serseridir diye dayak 
)"eriz. Sigaralanmız, sizin •par
maklarımız sara=asın• diye att 
ğınız ızmaritlerdir .. 

Artık konuşamıyordu. Boğa • 
zına birşey tıkanmış gibiydi. A.. 
yağa kalktı, Onu daha fazla ko
r.uşturma daha çok zehirlemek 
olacak tı . Gözlerindeki neciamet 
yaşlarını saklamağa uğra arak 
g:dHken: 

- İşte bu bir namus bel;lsıriı.· 
ded:. Ben bu bcıayı iıiuncıye k _ 
dar ~kmeğe mahkümum, bu da 
tal ıı bir cilvesi!.. 

FIKRA: 
r.ırmış .. Bunu da biz.za, gor ı01ce 

öğrenmiş n"lum. Evet, kanın m•~- • Pahalılık 
lıur bir randevu ev;ıre devam e - 1 
diyormuş! Güzeldi. En büyük fa_ 
cia, kanının gebe olduğunu ış ''i
te ngeçtikten sonra öğrendim .. 

Yine evime g:diyor, içim iÇ"imi 
) ediği halde ona hıç b ' r şeyden 
den bahestmiyo,dum Bazan mü
tenel>lıih oiması için gazete sü -
tunlarına akstde:ı aı · e fac a arın
dan, randevu ev·ermdtıı bah,e _ 
ci!yor ve uzun uzun n1Ulcihaz:ı • 
!ar yürütüyordı.<.-n. Ani bir buh
ranla vaziyetimın değiştiği va • 

kitler, bana bunun sebebini so -
runca. daıredeki işlerimden do -
layı sıkıldığımı söylüyor ve üzüL 
memesi için de tevc~cuhten geri 
kalmıyordum. Fakat o yine bil -
ciiği gibi hareket ediyor. Alıştığı 
randevu evine gidişi seyrekleş -
tirmeği olıiun aklına getirmiyordu. 
Onu öldürmeğe karar verı:ıı. 1 t.rn. 
Bu sevgimin ve namusumun ka
!arı 'di. İyi bıliyordum ki yoldan 
~ıkan bir kadını ne nasihat, ne 
rebir, ne de kar.un tekrar vola 
getiremezdi. · 

Nihayet, karımın bu han!ketle
ı·ini bana bildiren arkad~ımla be
raber bir gün ayni randevu evine 
gittik. Önümüze yaldızlı bir al • 
büm koydular. Resimleri birer, 
birer gözden geçirirken, tanıdı • 
ğım bazı simalar arasında kan _ 
mın da resmini gördüm. Bu res
min üzerinde fazla durmuş ola _ 
cağım ki, ev sahibesi: 

- Güzel bir parça değilmi~ 
dedi. 

Hakikaten güzeldi. Onun bu so-1 
rusuna evet dememek ka hı1 de • 

Do. tlardan biri her ıaman pa. 
halıhktan şikayet eder. Geç<-n 
gLn Balıkpazar;ndan öteberi ala . 
caktı. Dükkan camekıinlarındakı 
etike!ler gözünü korkutmuştu. i
çeri girip soramıyordu. 

Ya,:tile Heybeliadada mahalle 
bakkallığı eden Karamanlı Bodo. 
saki Balıkpazarına tHfi ettikten 
sonra, bizim dosta iltüat kesiL 
mlşti. 

Fakat bizim dost ne de olsa t'<

ki aşinad:r, diye Bodosakinin dük 
klınma girdi. Bodosakı kollarını 

göbeğine K>\'U§turnou~. dalgın 
dalgın düşünüyordu. 

Dostumuz korkarak sordu 
- Key;fler iyidir ilUiaalah B:>

dosaki? 
Bodosaki yarım seliın•la muka. 

bele etti: 

- Pıya>anın durgunluğuna gar. 
şı keyif gahr mı ki~. Dünya a
lem ı;am ağlıyor, zeldrnmeği bı. 
rakmazsın. 

- Nedir derdin usta? 
- Bu pahalılık nice sürecek 

gardaş? Bittik, tükendik gayrik! 
Bizim dostun nazik kalbi tit. 

redi. Nihayet insaflı bir bakkala 
tesadüf etmişti. 

- Sahi, bu pahalılık çok fe'la! 
Nerede o eski ucuzluk? 

Bodosaki derin derin göğüs ge • 
çirdi: 

- Arama o ucuzluğu gayrlk! 
Ben fiatleri artır.nca, öteki dük
kanlar da arttırl}'(Jrlar. Bı.. gidiı:
le elbette ucuıluk ol. az.. 



JngiJizlere parmak ısırtan Japon casusu 
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Tiırkç~ye çev:ren : ISKENDER F. SERTELLİ 

Eğer Lili yarın akşam bu hikayeyi o gaze
teciye etrafile anlatacak olursa .. 

- B<"ıun «•nlardan şüphem yok ki .. 
B\ nı~ u ..... ..,.. . t.le ınuhtcrem ve kıy
nu·tı .!.r 13 Jh.ı a .ı\:lister llisso }apon 
olduı:, ı ha de 1:rpcnları hiç SC\"ınez. 

Çıı!lkü. japen h.Uk\ımeti onun ailesini 
'J'ı •kynrta Jn-.ha etmfa, 

~~ı. ke~tiler. 

h.llkC' ı..ıyo,;,:etçilerle ao1au. 
Biı~ l<ahip n.ihrabın Onüne gectL. 
Dıni n1l"1"a'i.lm başladı. 

lir kes de: ın bir süküt içinde. 
Kıli~in iı;Jn~ korkunç bir matem 

h;ıvarı s:ırm1ş. 

Thm bır şaat böylece tOk sıkışık 

b r ta;dt.! .ıy.·kta durdtık. 

Ik. entcrc~an muhavere dinledim. 
Jk:•.: de bizlın lehl nızde. Fakat, 

yr~ı ın ak.ı:~ın, sinema yıldl2.1arından 

(L·J•) n•n C'":ne gelecek olan maruf 
il· ırt<>eıye Lllı japonlardan şüphe

ıeıodlğıni soyiıyecek olursa, bu, ne de 
.>tıoa ortalığı \'Clveleye verebılir. r.... 
J!'t.'T g::z.ekıci buna ehemn1iyet yerip 
f.!_.zt ·nde l·aı.arsa .. 

Herhalde merasimden !tonro Mis
ter Hıss;uya ilk s0ljyeceğım şey bu o
la<·~lc. 

3aat biı· buçuk .. 
H ı:.so ı;:aatine bak'.ı 

·- Ou\·arda gördUğü.ıtiı: ~aa~ yan
ıl' t.r Benim saalnn ikiye on beş 

c•ak.ka var. Biraz so>Jra müzik baş-
4ıyaraı- demektir, Tam vaktinde ceı_ 
m:~;Z. 

- Buraya sık sık gchr misiniz, Mis
te,.'>. 

- E\·et. S;k sık gPllrdim. Fakat, on 
beş gündür uğramıya vaktt bulamı:

yonır.•. Biliyorsunuz yo, meşgulüz .. 
Tenh&1 bir kö~eye oturduk. 
Mist<r IJis.ıı;o pürosunu yalarken, 

bl'n de art:sı (Lili) nın arkadaşına 

söyled~klerinl Hi3!tıya an1~tryor~ 

dum. 
Hisso bırde:n ka$larını çattı: 
_ Ben, Lllin.in görüştüğü gazete

c;yi çok. yakından tanJrım. E~r Lili 
7arın akşam bu hikfıyeyj ve şUphe. 
lerini ona anlatacak olursa, t>mlnim 
Jıti, ~rtcsi gün yazacağı uzun bir ma
kale ile zo.bıtan1n nazarı dikkatini 
celbede~ktir. 

Pürosunu baktı: 
<Devamı vu .. 

10 Son Teşrin 1941 
19.30 Proı:r;ım ''e Memleket Saat 

Ayan. 

19.33 Ai=s fü.br>lerl. 
19.45 F.bedl Ş<t Atatürk"ün ölümü-

nün Üf,"Üncü •ıldönü.mU rnünaf\e
betiyle, !o.tiHi Şef İ~et İn~ 

nü'nün o gün bu bLıyük acı do
l~ısiyle B-U,vuk Tiırk ıı.rnıeti-

ne yapt.g .. b~·yanahn okun_ 
masJ. 

19.50 Aziz ATa: .l:.ı:.ta yaptığı h!ta-

~lerdıen buzılar.nın kendi 
St-1'1er1y!e neşri. 

20.15/20.20 I:::ti.k.131 !\.1ar~:; ve Ea .. t 
22.30 a kadar Kapanış 

2ı.30 ~1cmlekeı S.ıat Ayan. 
22.33 Ajan~ Hdbcrleri, 

22.50/22.55 Yarınki Progra1n, h·Hk-
131 MarşJ; ve Kapanış. 

DOKTOR 
&alız Cemal 
LOKMAN BEKİM 

DAHİLİYE !lfÜTEHASSISJ 
Divaııyolu 104 

\tt-a1eııe saaU~ri: Z.S - S. Ttcl: ~t!'I 

* Maliye Vekaletinden: KiJ.İSEDJiN DONt'Ş 
Crrı~rl<.'Ti ırezarhğ.ı. kadar taltip 

etrne<1ı1<. Yolda. ;.ı,.to.r U.ı= ile bu- 2 6 rih '057 ] 
1 

. • 1941 ta · ve ~ numara J kanun mucibince ihracına sal3.-
uştu';.,ıud: nereye E;deceı;ız'. hiyet ,·erilen ve hasılatı tamamen Diyarbakır ve Eliwğ .iııtasyonla-

Muı.ıklı bir yere gidip başım•zı rından Irak ve lran hudutlarına kadar yapılacak demıryolunun inşa-
dlnı·yelim.. j' sına tahsis edilcct:k olan ~ 7 gelirli 1941 Ikmiryolu istikrazının 20 se. 

- Fma olma.ı. nede itfası meşrut b"ş milyon hra lık i>Jrinci tertibine ait tahvillerin 
iBir ~~· atlı:ıdıl<. satışı 7. 11. 941 sabahından 15. 11. 1941 nk~amına kadar yapılacnktır. 
Hısso Nevyo•·ku eok iyl tanıyor. Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 500 ve 1000 lira iti-

. . N~r,eye girie.:ei::iın.J.i şüphesiz siz bari kıymette birlik, 25 lik. 50 lik lir. ' 
b:lıf?:ir.ız .. 

O.dım. Göderini ıuzdü: Tahvillerin ihraç fıati ~< 95 olarak trsbit edilmiştir, yani 2Q liralık 
Evet. Olduk<• tenha bir yere birlik tahvil bedeli 19, 500 liralık tahvil bedeli 475 ,.e bin liralık tah

~ı<i.>yonu. Bahurus Jimdı ;ı; saahdlr. vil bedeli de 950 liradır. 
Mu20k Holler bomboştur. Bu tahviller umumi ve mülhak butçelerle idare olunan daire ve 

- Boş olunca <':1•rlar mı?· müesseselerce, Vilayet Hususi !da releri ve Belediyelerce yapılacak 
- Saat ikı.den ıtibaren f;aJm1ya b~- ·· d ·· 

larlor. Gazinoda bir müşteri bıle ol muzaye e, munakasa ve mukavele !erde lennnat olarak ve hazinece 
.a müzik <alar. • satılmış ve satılacak olan Milli em lak bedellerinin tediyesinde başa

Le$ bir sokak itinde •Eskrim 
iiavo;> a teldik. Bu ga2inonun üst sa
lonhırında e.rk:rim talirnJeri yapılır .. 
mış .. Ondan dolayı buraya bu adı 

vtnl'i:ler. 
Hem ~kin, hem <s:evlnıll bir yer. 
'füzik henüz başl.lmon~ış. 

s 

baş kabul olunacakları gibi tahvil itfa bedelleri ve faizleri tahvil
lerin tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve rfümmdan muaf bu
lunacaklardır. 

Mezkıir tahviller Türkiye Cumhuriyet Merkez, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat, Türkiye İş, Emlak ve Eytam, Halk, Türl< Tiraret, Be
lediyeler Bankalarile Sümer ve Eti bank tarafından satılacağı gibi di.. 
ğer bankalar vasıtasile de temin ol una bilir. (9643) 

o u~ 
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Giire l.erin Neticele
ri ve Kupa Maçları 

Üç ğün süren Tiırkıye Grek.o. 
romen güreş birinciliği dün Be
yoğlu Halk.evi salonunda bitiril
miştir. Dünkü müsabakalar or. 
ganizasy<l'lldaki hesap'1zlık yü
zünden geç vakte kadar sürmüş 
\'e pelı: te muntazam geçmemış • 
tir. 

79 Kilo. Rıdvan (İstanbul), 
Adi! (Samsun), Muhlis (lzınir). 

87 Kilo: Niyazi (İstanbul), 
Mehmet Ali Çorum). 
Ağır sıklet: Mehmet Çoban ra

kipsiz olarak birinci. 
Müsabakalardan rnnra birinci. 

d~n beşincıye kadar mükafatları 
verilmiştir. 

DÜNKÜ KUPA MAÇLARI 
Dün Fenerbahçe ve Şeref stat

larında kupa maçlarına devam .,_ 
dilrn~tir. Takımların ekı.erisi ay
rı kümelerde olması maçların 
gayri müsavi kuvvetler arasında 
cereyanını mucip olmuş ve oyun. 
!ar zevksiz geçmiştir. 

Fener stadında yapıları müsa
bakalarda Alemdar Doğuyu 2-1, 
Vefa Beylerbeyini 9--0 yerun~tir. 

Son maçı Fenerbahçe ile istik.. 
ifil takımı yaptı. F~bahçe şu 
kadro ile oynuyordu: 

Nuri, Muammer, Murat, Ay
dın, Zeynel, Esat, Turan, Naim, 
Melih, İbrahim, Cemil. 

spor arasında yapıldı. Ayrı kü • 
m'Clerde olmalarına rağmen iki 
takım da tam bir müsavat halinde 
çarpıştılar. Beykoz ilk anlarda 
hakim, fakat 11ı.kayl oynadı ve bu 
arada Kazım vasıtasile ilk golü 
çıkardı. Buna sıkı bir şekilde mu. 
kaoole eden Dcmirspor, santra. 
foru vasıtasile beraberliği temin 
etti ve bıraz sonra saYJsını ik iye 
çıkardı. 

İkinci devreye mağlUp baş!:ı. 
yan Beykoz, Turhan vasıtasile be. 
ra~rliği temin etmeğe mmraffak 
oldu ve biraz sonra Şahap galip 
yaziyele geçirdi. Fakat Demirspor 
Beykozun bu vaziyetini uzun sür. 
dürnıedi ve üçüncü gilünü çıkar
dı. Oyun iki takımın bütün gay. 
retlerine rağmen ve nizamn'3me 
.mucibince yarım saat temdit e
dildiğı halde bu netice ile bitti. 
Hakem Tarığın idaresi iyi idi. ? 

ISTANBULSPOR 6 • EYÜP 2 

Üçüncü ve son maçı İs tan bul • 
spor ile Eyüp yaptılar İstanbul • 
spor şu kadro ile oyııuyordu. 

Fi.kret, Faruk, Hayri, Enver, 
Rüştü, Bekir, Yavuz, Süleyman, 
Tarık, Kadir Vakur. 

l Yem ek Aııkelimız 
1 - . Haftabaşı Musalıahesi 

Açık ve sonsuz teşekkürler! 
ıUsulünde pişen Tür~ 
ıyemeği hazmı kolay, 
1 ~alorisi bol bir gıdadır 

YAZAN : Oımaa Cemal Kaygılı 
Her kes gazetelerle d3ktorlara, 

hastabakıcılara, avukatlara filan 
açık teeşkkürlerde bul~nuyorlar. 
Ben de bugün burada bir çok 
kim>l'lere ayni teşekki.ideri edi-
yorum: 

Geçen gun tamir i~ir, kendisine 
bırakmış oldugwn i>kaı pinlerim
Je terliklerimi gayet dikkat ve iti
na ilr tamir • derek .ınlnr: yenile
rinden pek fark clunınaz bir hal
de bana teslim etmiş ve buna kar
şılık ta beııden ancak dö~l buçuk 
lira para almış olan İstanbulun 
ml 1.:.hur kundura tan:ircilerinden, 
Fatihte Poyrazgcçmez sokağında 
19 numaralı dükkan sahibi Hasan 
Dürüstiş ıle. l<alkafası Hüseyin 
Titiz ve ç;rakları Yakup Hamarat 
ile Yusuf Çekirdektenyet~meye .. 

Ve geçenlrrde evimizin soba. 
sını gayet siır'at ve meharetle ve 
gayet sağlam bir surette kuran 
ve k<ndinın getirmiş olduğu saç 
boruların tanesine birer liradan 
fazla almıya trnezzül etmemiş o
lan Edirnekapıda tramvay cadde
sinde 25 numaralı dükkanda so
bacılık eden Ahmet Eliçabukla 
çırağı Mehmet Becer'kliye .... 

Ve yine üç gün önce yaka ve 
!tollarındaki çarpıklığı bir çok 
terzilerin düzeltemediği yep yeni 
ceketımin, nasılsa acemi bir terzi 
elinden çıkm ş <'lan bu çarpık 
çurpuk yaka ve kollannı göz nu. 

ru dökerek ve kumaşın hiç bir ta. 
rafını sakat!am;yarak düzelten 
ve acaip ceketi, şimdi mum gibi 
bede.nime oturtmuş olan, Ak.sa
rayda Kadifegllin sokağında 66 
numaralı dükkanda terzi idris 
Doğrumaka!la bu işte hayli zah
metini çekmiş olan çırağı Fatma 
İğnesigüzelc ... 

da meşhur •Ye Mehmet ye'., lo
kantasında ônüme tertemiz, saloz 
gibi peşkirler, havlular, pınl pı . 

nl yanan çatalllar, bıçaklar, ka
şıklar konduğu gibi, en nefis kı
vırcık etinden kebapları, en mis 
kokulu yağ!arla pişirilmiş pilav 
ve tatlıları ancak orada yiyebil
diğim için işbu lokanta sahibi 

Tanınmış aşçıbaşılar, neslin bodurlaşnıa' 

sında yemeğin rolünü anlatıyorlar 

Anketj Yapan : Bülent Hamdi E~ 
Süleyman Tabiatsahibi ile aşçı. bozuyormuş. Bu idd.ayı rrd~.~ 
başısı Sadık Meraklı ve gar•on- derim. Halbuki Jyi p:şiriı.ncc, ~ 
!arı Ali Tertemizle Veli Baldök-

1 
.ıııeklerimız vücudc en n&fi gıd~ 

teyalaya... dır. Hazmı kolay, kalorisı b 
Ve yine dün di.ikkanından al- 5ifalı yemeklerdir. ,. 

mak istediğim pirinç, sabun, zey. Lfıbadadan ebegüme~'rlen, 1 

tin gibi şeyleri: •Aman OOYJID, 1 panaktan kuz'u kıymasile yapı'aP 
cnlar zatınıza yaramaz. Çünkü- ' dolmaların hem hazıml~rı k~; 
leyim bu pirinç biraz gurtlu, bu ]aydır, hem de kanı ts.if,yc e · 
sabun biraz kireçli, bu yağ yarı ı rek tenasül ku·;,•etini arttırırlJ~ 
yarıya pambuh yağıdır! Ben size Daha buna benzn nekadar \ 0, 

sizin gibi namlı ve şanlı mi.işte- enfes Y2mekleriıniz vardır. yap; 
rilerime verm~ olduğum içeride- lan y;mekler m;delere dokun~, 
ki hususi pirinç, sabun ve yağla- hastalık yapıyorsa bunun s<'~ • 
rımdan vereyim!. di:,·e bana dük- yemekleri pişi.rme tarzının. b:,c. 
kanın arkasındaki bölmeden bun- ı ı linmemesidir. :Halbuki fr 0 nk r• 
!arın en halis ve en ekstra ekstra- meklerinin hazımları daha ağı 
larını çıkarıp veren ve buna kar- d 
~ılık benden narh fiatlerinden on ı~urada burada köşe ba>ıarın~ 
para fazla alrnıyan. Balık.pazarın. 1 r ,. 
da, Yengeç sokağında, Pavurya ayaküstü yenilen sanduviç ek'1er, 

olduğu be lirsiz kuru bore 
çıkmazında 101 numaralı hakka- d"ğ') 
Jiye sahibi in~sulu Anastas Kül- ~örekler, >ÖZd'C ucuz göriin ·~el' 
yutmazıoglu ıle ç:rağı Yordan Af. Meşhur aşçilarımud•n •Hafız• ıçin rağb~ttedir. Halbuki csk' er• 
tospiyosa... herkb vaktinde, zamanıı da ~ ı;-

Ve yine dün akşam kendisin- Bugünkü yemelc tarzımız nes. g.ün sofrasını~. başına .otllru,~'boı> 
den makara, iğne, kuka, masura, ilinizi bodurlaştınyor mu? Şlın- !;ha ııe yemegıni yerdı. Tnb·ı. 
tentene, mendil, ç<ırap filim alr- diye kadar bu mevzu etrafında rlan vücut da •3tifadc ede,·di- ~ 
ken, bunların harpten önce alın- mütehassıs doktorlarımızın fikir. nunda da kanlı canlı oıuı;r et 
mış şeyler olduğunu, onun ıçın ]erini neşretm~ti.k. Bu hususta Bence et makincl~ri il<' .. ~or-
bunları vitrinde gösterilen fiatler. tanınmış aşçilarımızdan da fikir kebabı kaldırmalıdır. Çü kU 119 
le benim gibi bir eski müşterye, edinmek istedik. lar mağşuş et sürümüne "

95 

bir baba do~tuna vermenin insan. Meşihat kapısındaki babı nev. oluyorlar. u • 
lığa yakı~m.yacağını söyliyerck vaptan mezun, Beyoğlunda eski Bugün yemek yiyenler uJll 12, 

aldığım sekiz, on par<;a şeyi. ba- Yani birahanesinde 30 sene aşçı- miyetle azalmıştır. Çoğu bıt·lı''' 
na tam iki buçuk yıl önceki fiat- bak yemekle iktifa ediyor .. St ~r.· 
!er üzerinden vermek fazilet ve başılık etmiş, Sahaflar çarşısın. bi parasızlıktan ziyade, ~i.şJl'lb~ 

Ye yine bundan bir kaç gün · h k · H f di t d - ,-
k ibarlıg· ını gösteren Sultanha.. aa er esın a ız ye anı ıgı lamak korkusudur Fakat can ,,,• 

önce kendisinden alınış olduğum At fi k tul< Dl k" 0·' 

k mamında' Go .. bektaşı caddesinde, ı a onuş · yor ı: g· azdan gelir, dPrler. Nekadar 
beş yüz kilo mangal ömürünün 
h · · d ks Halvet sokağında •O sıfır. numa- - Şimdiki Mazhar Osman mu- rudur. ı~ 
epsını e tozsuz, topra ız, 1nar. •. 

sık.sız ve salt elleme olarak hem ralı tuhafiye dükkanı sahibi bay ayenehanesinin olduğu yerde bun. Belediye 'eğer JokantaJarırı "'~ 
de yedi kuruştan bana verdij:ıi i- Salamon Tokgözle, ortağı sepeta- dan 30 yıl evvel dwair lokantası miz olmasını istiyorsa, otu~.ğ:ııı 
çin Fener iskelesindeki kömür çi Kanaatkiıroğluna ve çırakları vardı. Oraya Sadrazam Kamil pa.. nedir uğrunda ömrümü ver 'F;. 
kayıklau sahiplerinden Nuri bayan Ra~el Yalanbilmeze kalbi- §a. bütün devlet ""' hük!lmet er- bu san'tın sırlarını öğretırını·ıı9f. 
Hakyeme2le tayfalarından İbra- ınin rn sarr.imi ve vicdanımın en kanı gelir, ~nim pişirdiğim ye. yo ıdaresi tenezzül ederse, c~ 
him Dosdoğru ve Et'ıem Tanıı- derin köşelerinden gelen açık ve mekleri yerlerdi. tada kendilerine üç çeşi.t ye~Ol' 
dankorkara... sonsuz teşekkürlerimin muhte. Şimdi ise bütün Avrupada be- tarifi vereyim. On para ısteıı',.. ı 

Ve yine evvelki gün öğle ye- rem gazeteniz vasıtasile ilanını ğenilen Türk yemeklerini, kendi Yani demek ıstiyeeeğiırı •. ) ı , 
meği yemek içni lokantasına git- rica eder Yl· say!jılarunı sunarım. memleketimizde biz pişirmesini meklerimiz usuliine göre pışır , . 
tiğim Sirkecide Zeytinyağcılar İ.<dam G:ızeıal M.ıharrirıerır.den bilmiyoruz, Gtiya yemeiderimizin ilrse hem lezzetli olur, işti~9 
mahallesinin Sabtacılar sukağı~---- ?Sl\IAN CEMAL KAYGILI hazmı ağırmış. mide ve barsaklan çar, hem de vücude :\'~ 

. . . . -

Devlet Demiryol'arı ve Lımanları işletme U. l~aresi ilanları 
Muhammen bedeli (28600) yirmi ı:ekız b.in altı yi.iz llra olan 20 ton ay 

çiı;eği yağı 25.11.1941 Sah günü saat 15 de kapah ıar! usulü ile "Ankarada 
İdare binasında satın ahnacaktır. 

Bu iŞe &innek jstiyenıerin (2145) iki bln yüz k!rk bcs liralık n1u\'akkat 
teminat ile kanunun tayin ettigi 'it:Sika ları ve tekliflerini ayni gün saat (14) 
de kadar Kontl.cyon Relsliglne verne:leri l!iz1mdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 1\'lalzeme Dairesinden, Haydarpaşa.-
da Tesellüm ve Sevk Şe!liğindcn dağıtı 111.caktır. (9719) 

1 IST ANBUL BELEDiYESi ILA~LARI -, 

Bcyoğlunda Tomtom mahallesinin Nuri Ziya cıkmnzında 44,10 metre mu
rabbı sahalı ars3 satılmak \i7ere açık arttırınaya konulmuştur. Tahmin bedeli 
352 lira 80 kuruş ve ilk ten1fnatı 26 lira 46 kuruştur. Şartnamesi Zabıt ve Mua
nıelAt Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 21/11/941 Cuma günü saat 14 
de Daim.t Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektnp-
lariyle ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmalar~ (9678) ... ... .. 

SüleyrnanJyede Hoca llamı.a mahallesinin Kepenkçi Sinan sokağında k~ln 
~ numaralı Siyavuş Po.şa medresesi 1 sene miiddcUe kiraya veri~mek üzere açık 
arttırmaya konulmuştur. Yıllık kira bedel nıuhamnıcni 507 Ura ve ilk teminatı 
3ij lira 3 kur\J-ltli.r. Şartnamesi Zabıt ve !\fuc:ın-.elfıt Müdürlüğü kaleminde görü
?eblür. İhaıc 21/11/941 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende yaptlacaktır. 
Taliplerin ılk teminat n·.akbuz veya mektuplarlyle ihale günü muayyen saatte 
Daim! EncGmenrle bulunmalan. (9677) 

İLE SABAH, ÔGLE VE AKŞ.ArJ 
Her yemekten sonra günde üç defa ınuntazaman 

dişlerinizi hrçalayınız. 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden : ,ıı"'' 
20.11.941 Perşembe ııünü saat 15 de İsbnbu~da Nafia MüdürlüJiil ~-~uı' 

komisyonu odasında (11205.16) lira keşif bedelli Jstanbul Teknik Okııh1 

lAboratuarı inşaatı tapalı zarf usuliyle ek~tltnıeye konulmuştur. (11,ıtf'ıt 
Mukavele, eksiltme. BaJ"ındırlık. işle ri ıeneı. husust ve fenni_ şart11:tif· 

proje keşif hulhsasiyle buna müteferri djğer evrak dairesinde gOrülcı.:e I 
Muvakkat teminat (841) liradır. U~ 

İsteklilerin teklif mektupları ve en az bir taahhütte (10.000) ı;rah~e~ j( 
benzer iş yapbğına dair idarelerinden almı;, olduğu vcsıkalara isti~13 jl r: 
Lanbul V~yetine müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri harıç } ~·~r 
evvel alınmış ehliyet ve 941 Jllına ait Ticaret Odası ves.ikalarını ~s';e ~ 
zarflarını 20.11.941 Perşembe ıünil saat 14 de kadar Nuria :\lüdôrltığı ,# 

meleri. t 94:30> _./-.. 
... 

lstanbul , Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: ---~~· e TAKVlll .~ 1-- - -.,.---..--:- ... 1· il'"'. . •. 
Ru:nt 1357 Kaıım e''°1',... 
B. TEIJ!lİN 
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]O 
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Şekli Eksilbne Tarihi Cin!1 Miktarı ~Iuhammen Fiyatı Kat'! Teminat 

Pirinç 77.000 Kilo 52 Kuruş 6.000 00 

Kuru üzüın 15.600 > 65 > 1.521 00 

Soğan 15.500 • 09 • 209 25 

Patates cAdapazar 52.000 • 13 • 1.014 00 

---
Pazarlı' 

> 

• 
• 

Battal> 

Bu üç gün zarfında seyrettıği. 
miz güreşçiler kemiyet itibarile 
geçen senekinden üstün olmakla 
beraber,. keyfiyet bakımından 

pek de tatmin edici değiJd;r. Bir. 
biri ayarında pek çok elemana sa. 
hip bulunduğumuz bir kere da
ha görülmüşse de eski aslarımızı 
biraz olsun hatırlatacak bir tek 
güreşçiye tesadüf edemediğimizi 
itiraf etmek lazımdır. Güreşlerde 
nazarı dikkatimizi celbeden en 
mühim nokta, hakemlerin minder 
iizerinde sokakta gidecek ayakka
bı ile dolaşmaları olmuştur. Adi 
ayakkabı ile jimnastik salonuna 
bile girilemiyeceğine ve ecnebi 
memleketlerde mindere hakemin 
lastik ayakkabı ile çıktığına gö
re, üçüncü gün nihayetinde tep. 
rak rı>ngini almış olan mavi min
derde güreşçilerimizi çetin müsa
bakalar yaparken, yüzlerini, göz
lerini ve vücutlarında hasıl olan 
sıyrıkları toprağa sürerken gör. 
rnek, memnuniyetimizi mucip o
lamazdı. Nihai müsabakalarda 
çok çekişın~ .olan olan güreşçile
rimizin aldıkları dereceler şun

Oyun baştan r.ihayete kadar 
rakibır.den, ifad~ edilmyecek ka. 
dar üstün olan F~nerbahçenin hii
kimiyeti ile geçti ve neticede Sa. 
rı - Lacivertliler birinci devrede 
yaptıkları 8 gole. ikinci devrede 
de üç sayı ilave ederek maçı 11.0 
kazandılar ve mevsimin gol reko.. 
ıunu kırdılar. 

İlk anlarda canlı bir oyun tut. 
turan Eyüp, Tarığın İstanbulspor 
lehine b ir gol çıkarması üzerine 
bozuldu, fakat penaltıdan yediği 
ikinci golden sonra tekrar açıldı 
ve bir gol çıkarmıya muvaffak 
oldu. Devre 2..1 İstanbulspor le. 
hine bitti. İkinci devrede Eyüp 
takımı tedafüi bir oyun tultur • 
duğundan İstanbulspor bütün 
kuvvetile rakibi üzerine yüklendi. 
Bu arada Eyüp de bir gol atlı ve 
maç İstanbulsporun 2.6 galebe • 
sile biti;. 

~~ur 45.000 • 26 • 1 755 00 • 

il. Teşrin 
10 

11 58 oıı- ' 4'.l 
14 39 il<Jl'cll ı ' rfJ 
16 56 ~ ı :ıA 

P 
' 18 30 yaUI 12 04 

lardıT: 

56 Kilo: Halit (Ankara), Recep 
(İzmir), lsıooil (Ankara). 

61 Kilo: Bektaş (lstanbul), Faz
lı (İzmir), Manol (lstanbul). 

66 Kilo: Panayot (lstanbul), 
Mehmet (Kocaeli), Talat (İzmir) . 

72 Kilo: Beslen (Kocaeli), Do
ğan (!stanbul) . Mehmet Ali (İs
tanbul), 

KURTULUŞ 4 - ANADOLU 2 
Şeref stadında ilk maç Kurtuluş 

ile Anadolu arasmda idi. Şazi Tez. 
canın idare ettiği oyun biraz çe. 
kişmeli geçti ve Kurtuluşluların 
birnici devrede • • 1 gibi üstün bir 
vaziyet kurmalarına Anadolu 
ikinci devrede attığı bir golle mu.. 
kabele etti ve oyun Kurtuluşun 
4.2 galip gelmesile bitti. 

BEYKOZ 3 - DEMİRSPOR 3 
ikiiıci maç Beykoz ile Demir • 

Soda 13.000 • 10 > 195 00 

Salça 1.200 > 70 • 128 00 • 
l\Iutfak yumurtası 95.000 Adet 3,5 • 498 75 • 
Kuru kayısı cçeki rdekli> 150 Kilo 170 • 3 83 • 
Kuru bakla 100 • 16 • 2 to • 
Sıhhi müesse.selerin 941 Mali yılı ih-tıyaçları olbaptakl şartııamelerı ve nümuneleri 

konulmuştur. 

lU l.!Ml Cuma Saat 15.30 da 

1 - Eksiltme cağaloğlunda Slhh&t ve İ4;tin1at Muavt:nct Müdürlügü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
2 _ Eksiltmenin şekT!. gi\tl yr s.;.:ıtl ve muhammen fiyatları ile kc:ıt'I teminat miktarlan karşılarında gösterilmistir. 

1 
3 _ İstekliler 941 yılı Ticaret Odası ve~·k cjylc 2490 sayıh kanıındrı yaz.ıh ,·esikaıar ve kat'J teminat mektup veya 

bcınk.a mektupl~rjyJe b~rlikte belli glin ve s ~f!e k rn.tyona mliracaaUan. • 9688> 

azartesı s 01 i"".. .• 
a.;..;;;~.:.;;.:.;;.ı...;..-~::::;ın:Bıs.1<<tl11 )ltı"' 

ZAYi - Eminönü ıcaY ,..uı 0 
•"' 

Belediye Şubesinden •11110 ırı• •;ı ;,ı~ 
ğum askeri yardım p•::ı~01 • 'l'",.c'i' 
No. lu cüzdanı z~~l. eyi Jıük.J11li f,1' 
alacağımdan eskısının ı;ı.s ,\ffi l 

tur. , lı" 
. ı;tcll tı 

Sahip ve Başmuh~rrJrıpireltt r 
Benice - NeşrıY"\üı..ai1' '1 

cevclet KARA ı\ 'ffl·"' '\' 
SON TEI.GR.'\F )1 


