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Tiirk il ·tini Büyü Yas Giinii 
Bugün Memleketimizin içinde ve Dışında Her Türk, Aziz 
Atası'nın Manevi Huzurunda Minnet ve Tazimle Eğiliyor 
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1 ETEM iZZET BENiCE 

- Atatürk.~ Türk milleti bugün <• iradnıin 1 
Kim ck-di ki, O üldü. O, ;:ı~ıyan ı •~hib:dir. 

bir ın' llclw, büyük Türk ınilleti- 1. Atatii'rk bir kudret iliahı idi. 
nin adıdır. Türk nıi:lleti bugün o ku<lretİll 

İt"miLdc ,,benJi.i'imizdcı ~umu· ı kcndisitllr. 
muz.da, kaaımad.a yalnıı ve sade- ' A1Jıtiir·k bir hiitiiıılük ila!ıı i<li. 
ce )a~ıyan mfuıa hüviyeti O'dur. 'lürk mılleti l>ugün o bfüiinlü-
O'nun i.ı:.Ud~yiz. o·nun ) olunda· ğiin yer~ nzii hacmi içinde tim.sa· 
yız. ii<iir. 

Her vakit söylediğimiz gi>i: Ö- Atatürk heı: tocanu:ü Tü<"k va· 
l<'n. ıssı ıl<ıoğumlu Ali Riz.a ->{:lu tanının lıarimi. i6ınctinde boj-an 
Mustafadır. Halta, :'tlustafa Kemal bir ililıtı. 
bile dcğ'l d?!-. Jfrr i.n<an g~ıi Ali 'fliık ndleti her tecaviiızü Tiirlt ı 
Uııa <.>;:!ıı ;\fustafa da ö!ecek1i \e.. utaııııı..u bududuıı.da boğacak 

~ldü. Mustafa Kemal biT tarihin kııntlin biitün ikıldarıdu. 

başbıngıç adıdır. Atatüırk milietlcc arasında kar-
Fak.at, Atatüt'k, 'l'Üi'k ıni!.!ctjn in de~çe bir insanlık hayatı yaratnıa-

t!ıedi n<I., c-bedl hii\·iyet i, 1>bedi ıım ideal itşığı icli .. 
kuıl.reıt ve ku·Het kaynağı, hız ve TiirJ.. ınillcli bu aşkın buıgün de 1 
d..!ııi ı§ı/tıdn". O'nun ölmesine, tek nıüınesı>ilidir. 

'füırk m!tJ<'tinin içinden, arasın· •• 
dan, ruhundan ayTılnıa'1na ve bö- Biır güneş gi'lıL başun.ı.zda ışıldı-

lim.n<6İ11c imkan y·oktur. O'nuu y:ın; bir meş'ale gibi göLlerimfaiıı 
adı birtnı, bi~n1 ad?mı.z 0'111ın-dur. i(indc l·anan, bir hamle- enerjisi 
O Tif,rk n1illetitıin kendh,;dir, bu Pbı kacnnızda d~Jaşan, \'C ruhla~ 1 

'\.atanın adı. bu ınille-tin rtm:ıicliır: rınnz.ı, şuurumuzu bileyen Bü)·ük 4 

lıayrağ.dır, N>jhni<liT', öz hü,·i~ Ni- Ata'nın nıane,· i hıı:zın-unda bu- 1 
dir. ı:iı de hirliğiınizi, biitünlüğümü-

:. ı.ü, gücün1üıü, lııı.an berabe:rl:ği-
A.tatiirk'ün yolunda, Atatürk'ün mizi, ku,., e1·n1iızi, büyiik eseri ü-

w..iıııdeyiz. 7l'r'.ıwieki halis l>ekç i liğim~i tey:t 
O'nun fik;r, si!.a:.lı, inkılap, yapı l"delim , .• O'na ruhlarımı2.1n ar-

arC..,.daşı Milli Şef İnönü Tü .. k ı runğanını İnönü, dili i.l.e gönde-
nı.i»etini Atatiirk'iin >bayrağı al- ~eliw: 

t.mda ve ayni ülkü i;radesi itİ<ıdc 1 •- Dcvletimr•in banisi ve m.il-
hlr meş'ale halin.tir ilJ'riye, olıı:u· 1 letimnin fe<lak-.i.r, sadıl< had:.imi, 
na, büyiik Tiirk va.tanının yiiksek ' in:,anlık idealinin aşık v_e miirut.aı: ! 
ide.aJi7.111.o varl:ğına d<ığru götii- 'iması cş,iz kahraman Atatürk. 
rti,...,.. Vafan sana minnettanhr .• 

Atatürk b!.y irade Hah. idi. ETEM iZZET llENİ\.E 

A AR DA U, 
SABAH i iHTiF AL/ -Milli Şef, Atatürkün Makberesini / 

Ziyaret Etti ve Bir Çelenk Koydu 1 "'\. 

Ankara halkı akın akın Ebedi Şefin 1 Londra ve Ber· 
muvakkat Pi akberesine giderek ihti- I Iin radyoları 
' ram zıyaretincfe bulunuyorlar I 

Bu akşam radyoda " O,, nun 
sesini dinligeceğiz 

1\nkara 10 (Telefor.la)- Ehe<li 

Şcl Alatürkiin aramızdan a~Tılışı 1 
. 1 ,, " 

Bugünkü 
iç ve dış 
haberler 

• 
2 inci ve 3 üncü 
sahifelerimizde " ~ · 

nı 1 ilncü yıldör::knU n:.ünectscb...~ 

Lı:e ll•kı:pd ft.'1.kara lıaikı sa.bahie
~"lr:. u·r..ın cıkın Etııo:p-afya n1l.i.:zct;i
l1t' e 1ierck bu,=.,'Ün. umuma aç;k bu
luırıdurulmakta ola:ı ELLdi Şcllin 

ma:vb<·rEsini ihtiramia z.ı~·aret et
.mektro <" 

Sabı.h leyıin Mllli Şefimirz., Reıisi
cumiıuruım.ıJz lsmeıt İnür.ü Ye Baş
v&vekihlnıi! Şiiluii Saracoğlu iılıe 

Vek lleı~mi:! ve Ger:elku<'1'nay 
Başkanı Ma.reşal F"vı.. Çakmak 

1 
da A'la1ürldin ınakib~re«ini :ııı.'l_ı·aret 
le çelenk looyrnuşlarıdı~· 

Yine saıbaJıleyiıı tam saat 9,05 
de Hal'kmrı.m 'Zde bi.tyük lıi.r >tı.ti- ı 
fal yapılmıştır. 

CDcva.ıru ~r: 3, Sü: 4 del 

• 
Atatürk'ün ölü
mü münasebe· 
tile bugünkü 
yayımlarında 

milli matemimi· ı 
zo iştirak ettHe 
Bugünkü B..rli11 ve Londra rad-

3 olan yayımlanıHla Ataüiırküın 

ölümünün yıldönümü ınünasel>e· 

tile milli a<:ımıza iştirak etmişler- 1 

dir. 
Lorulra rtıd:ywıı neşriyatına ŞÖY 

le başlamıştır: 
•TüTk milleti 4 'ene evvel bu· 

gün Atatürkü kaybet.ti. Bu 1ıazin 
\'CSİ]e ile bugünkü n~yatımna 
oeuıı sev,d~ği ve uğnuıda canla 

başla ~alı>ştığı nıiUe.tiıı ulusal mar-
ıoeva.mı S• 3, Sü. 4 ~eı 

BEYANNAME 

iNÔNO 
millete 

söylüyor 
Atatürk'ün ölümünün erıesi 

günü, Büyük Millet eclisinde İs
met İsönü değioşmez Milü Şef o
lara'k Cumhurreis'.IJğine intihap 
ed'ldikten sonra, Türk milletine 
avağJd aki beyanatı neş~miş!et
dir: 

Aııkımı 11/11 /938 
Büyük Türk Millet.ine; 
Bütün ömrünü hizmetine vaii

fettiği sevgili mmctinin ilifüam 
kolları üstünde Ul.u Atatürk'ü n 
mni vücudü istirad:ıat yerine tev
di edi1rni.ş1fr. Halk.ikaı te y.att.ı,ğı. 
yer, Türk milletinin onun için ;ı,;k 

ve ıftiharl~ dolu olan kaıh.raman 
w vefalı göğsüdür. 

Atatürk, tarilıte uğradığunız en 
z.alm ve haksız itiham gününde 
meydana atılmı.ş, Türk milletinin 
m~sum ve haklı oldu!,'llnu iddi. 
ve ı~ etmiştir. İll<ıönce e'h-:n~ 
miyeti kavranmamış olan gür se
s~ ~1a . ı.pranmıyan b' r 'ku\ ·eı.. 
le nl.lıayet bütün cJıanın şuurur. < 
nüfı..;z t.~tmiştir. 

En büyük zaferl~ri ka·zand.ık· 

tan sonra da. Ataliirk ömrüı u 
yalnız Türk milletinin haklarını 
insaniyete ezdi h 'zmetlerini ve 
t;rlhe bakeltiği. meziyetlerini 
iSbat etmekle geç'rmişt r. Mille
timizin büyüklül:ün.e kudretine 
medeniyet istk'.adına ye mükcl!ei 
olduğu inso.n.;et vaufelerine sarc 

sılmaz itikadı vardı. cNe mı.:l'..1 

Türki:m diyene. ded;ği zaman 
kendi e1J€in rımnun, hiç sönm:· 
yen ~ını en manalı b '. r suret:(' 
hul~sa etm'şti. 

Fena zihniyet ve idare ile geri 
bırakılmıış Türk cemiyetini. en iw 
s •. yoldan insanlığın en mütek;\ 
m'I ve en temiz- zi.'tın'yetleri!c 
müceı~ modem ~ir devlet halı· 
ne getirmek onun başlıca kaygısı 

(Deva.mi. Sa: 2. Sü: 5 dı· l 

u sabah bütün yurtta ma
em i h ti fa 11 eri yapıldı 

Atatürk'ün Aziz Hatırası anıldıktan sonra, 

Heykelierine ihtiram çelenkleri kondu 
•• 

Eminönü, Beyoğlu Halkevleri ile Universite-
de tertip olunan ihtifaller - Mekteplerde ..• 
Elbedi Şcfimirz aziz Atatfutrilıı ö

lümünün dördüıı.,ü yıldöl>İi mü· 
uascbetHe bu s.abalı, meınleloeti

mizin her t.anıfında olduğu g'.!ıi 

şehrimhde de matem ihtilalleri 
~ apılmış-tır. 

Hall<evleri, Halkooaları, Üniver 
site ve ıneWteplenle tertip olunan 
bu idıtiraHtre .O• mın faui ha
yattan ebediyete intikal ettiği an 

olan tam saat 9,05 ılc Jıaşlaıukıııır
tır. 

EMİNÖNÜ BALKEV1NDE 

Enunöı>li Halkevindeki jıhtifalde 
Vali ,.c Bekdiye Reisi LUdi Kır

dar, vali muavini Ahmet Kınılt, 
beledi;e reis muavini Rifat, hasın 

birliği İstanbul ı,ubesi reiısi Hakkı 
Tarık l's Ue diğer bir ç.nk zevat 
hazır bulunmlll§Jtıı.r. · -

E\ veli saat 9,05 de Ata türkün 
ebediyen •rammluı ayrıldığı da· 

kikada aziıı lııot.ınsuıa hürmeten 

derin. l>İT h~ ve sayı:ı içeri:sinde 

Iıeş dakika tllıı.i.men ayalııta süki'ıl 
edilnliştir. 
Dr. OPERATÖR l\1İlll KEMALlll· 

NUTKU 

Jllüteakr:ben Dr. Operaıör Jl.i'" 
CDevo:~ı S. , ~t.; 6 da 
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HALK FİLOZOFU 

ATATÜRK GÜNÜ 

rn:·~ dı ııneri iter y ,1, 10 ilı.ioci
te~rin glınli, Ata.tiir-k.Wı taı.e ve 
caull ~·ürii, her zaınandan daha 
{Ol.. biı· )·akınlık n sıc:akltkla, gön
lllnıuzd", :ii'ıüoıüzdc heykelle,_.;.
) <H. bbedı Şefin ülüıuiindcn.beri 
bu Lo.ada.r 7aınan reçmi"Ş midir, di
) c, l1Ü'.jİ.inü~·oruz. 

Do h.a dün g bi .. 
10 ikincl-lf"'!r:n, )"a" günümüz de· 

j:il, AtatiiTk giinümüzdiir. Atatürl< 
im meınl•kette bir ...,..,:lboldiir. 
Jlürriyetin se-nıbolii, imiklilin.~m 
1.Joli.i, kul'tuluşun, ınedeni~·e8n, 
ileri baml•nin , gençligin sembolü. 

Bugiin Atatürkii aııarUtı, (>bun 
aıiı. hatıra~·n1 yitdedcı kcr. 1 önı.rii

tuuıiiu dtğer günlerinden daha 
farklı bit)eY ~aınu·.)oruz. Çiinlru, 
J."iıl•dı ~t'f, her gi.in, her an, )·üre· 
~ı11ı:::1dc. kafanıızıda~ içi1nizde, göz
lerinıiıxic ve dudaklarımızdadır. 

RESAT FEYZi 

Tiirkiy•, Atatürk memld<etidir. 
Bu topraklar ü·tıerinde Atatürk in
J,.ıll.bı vardır. Bu yıırt üstünde yal
nız Atatürk yolundan yiirüniir. 
Bu vatanda, ancırk Atauk gibt 
dü!jlinühır. Atatürk bi-<c mukad· 
dN bır rejimj brrakn1L'"ır. Bu re
jrmin ad.ı Atatii.rlı: ttjimi<lir. 

Onun •n ıü-ul sözlerinden biri 1 
de: 

•Bİ!: bi:ze b•n~z· cümleoid.ir. 

Hakii<.at.n, biz, bize MDZ•rİı. 

10 ikindteşriıı günii, Atatürk 
<;<>cuklarının ka.lblel"'. ndeki val:.ın 
a~kının tulu~tuğıı giindlir. Bize 
emanet edileıı mukaddes rejim, 
aziL \'a·tan, kuvvestli Cuınburiyet, 
küreler durdukça dimdik ayakta 
kalacaktır. 

Atatürke böyle söz 'crd;k, sö

zünıü7.de duraacğu. 

AllKADAŞI~ 

Dl:jfSİ 

1 Güzel ı:anatlar aka. 
demisi Tezyini San· 
atlar şubesi yüksek 
tahsil derecesine çı· 

IJ!r J!&zcte, ~ .. eni bir roıııan ismi 

ililn cdı~·or: -~~i arkada~·· 

(;arip d~ğil m i?. Di-şi arkadaşın 

adı }İ ıudi)'·~ kadar ~cvgili, metres, 

.kan ve . aire idi. Acıiba, ılişi arka

da'.'- bıııılardan ayrı birşey mi?. 

PLIOIEZİS 

YAPTIKLAR\ 

ı; '"den • 40, 50 •ene enel -

~el.er o ka'Clar fazla kullanılan bir 
uı.ıdde değildi. Daha ~i)·ade pek

nıeı kullnnılırd1, l\fo,ela, mahal

Jebi, H::-ure, boza, ka.bak tatlısı, 

nyyo r-eçeı:: un hcl\·ası ve saire 

hetı pekmc-ıle yapılırdı. Şimdi. yi

ııe ayni u. ule dönebilirn. Mesela, 

ma haUehlleri ııedcıı peknretle yap 

ıuıy rlar?. Zaten, bw.lar su ma· 
lıallcbi · dir. İrin de •iiıt yoktur, 

~-~::ESi 1 

Şaı k <<'Jıılı..,inden S6'll gelen ha· j 
lı<'rlcr• göre, oralarda yerJer don
nuyn b;1~lam~!. 

U;1lbuki, takvi.ıue nazaran da
ha 'on.bahar ayları içindeyiz. Ya, 
l>ir de kış aylan içine girersek, 
sark cepheıJnin hali ne olacak?. 

.aiLET 

ALAMlYANLAR 

il lctçi tram•·a)"da ~yle bağın· 
yordu: 

•- llaniya, bilet alamadık di.-
~ eı:ler, b:letsll !<almasınlar_ , 

E"risi, yanındaki nrkadaş.ının 1 

ku1..1ğına doi;t'J'U xnvaş bir sesle 

"'') kd:: 
•- Merak etme, bilet alamıyaıı.

lar alınıdık, diye üzülmüyorlar!• 

AHMET RAUF 

Bir milyon liralık istikraz; 
salahiyeti 

.'\ ·ara 10 (Telcfonıır) - Zaru
ri · tiyaçlann temini ve stok 
yap:nak üze~ belediyemiz reisli
/!; ne beledive mec!isi tarafından 
bir m ··yon lir<Jı.k i.>tikra'Z yapmak 
salahiyeti veril.miş '"" Dahiliye Ve 
J<ıa:k•l.ı.n<!e tasdik olunmuştur. 

karılıyor 
Evvelıce hazırlar.an proıeye gö

re re:;im heyk~I şubeleri sınıf iki
vesıle y u ksek tzıh6il derecesine 
çıkarılm~t, 

Yalkın bir zamanda daiı.ili ,.e 
u mumi tezyir.at şubelerinin de 
Vek .. let tar .. rından yük;;ek ta.hs;l 
de:·ecesine çıkarılması kı.rar[a;şlı

rılm:~tır 
YaLnız Şark tezyini sanatlar şu

ıbesı cskı halini muhafaza edecek
tir. 

Üniversite de serbest 
konferanslar başlıyor 

Ünıversite tarafından hc. yıl 
l.ert ;> ed len Seı<best Konferans
lara aıt haz:ırltk(cr sona ermi.st.r. 
Bu a;- '<;.rae konferanslara e!IKisi 
g i>ı konforans salcınunda ba~la

mcaktır. 
--o---

E1ya piyango•u 
'Maarii Vekaleti ilk tedrisat u

mum müdürlü;l.rü Maar~ müdür

lüğüne gönderd.ği !bir em: rle Tıirk 

Maarif Cem.yetinin tertip eı:'ği 

eşya piy~ngooile a!ıab.dar oiun

lunm~löını b'ldirıniştir. Bu p1yan

go önümGzdeki ayın .beşinci Cu 

martesi gimu ~aat on beşte An

:karada Milll piyang1Jnun ol.oma

tik aletlerı \"&D1ta.sile icra oluna- ı 

ccıktır. 

Fatura lıtlyelf m 
H Y'lt p:. ılığı ~" "7lüoac!ele yal

n:.t n:..s.'Uıi ~:ıanlana. ""(.- tc~Ll.lt:re 
~t b:r m ~a'e halinde 'ic,.,.ınc.J, mtls-

b<;t - ·~ çok (f.ıçtW-. ş """"· 
Jü.ı !ruruştan :&Tzia be'<f, .. J~ a.t-:~ 

her· rnadde ve rf)·a iç.ıa, satıa...'1. ~n..-

Geden !atı.asa ı us . ı.ı 'j(-ondu. 
~r, b!z, bu ~tur~a.·ı tS?ıeıme2sı-k 

~--1 ~ i.»:- 1'tyd<ı$l (l\..ı~ ... ..uırı.az.. H.:ı

ys.• pııh:...ılıg· ..ı<AJ >! Pden ha.u<:, 
ı,; '°"" ıdlsı de bu ~.,r.• ~+. mıı ,ret 
,~-e1, :;. rno.n t-'<il>irlPre y:&.rriYn 

t>ıı .ôr 
Cf'1nl1'Yeı.,,, hrr ....,. ~ mu.t

t.1<o. ~ •stiyelım. 
BURHAN CEVAT 

f Mizahi ve milli roman No. 25 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN
BAZ BİR DE HOKKABAZ 

'·------J MWıarrtri: NEzllIB ım:ııJDoi:s l.., ______ JJ 
TI • 1"" bu)'Ok kalbon var!... Sana ı 

.;> ettbn Erl!Y') bJ;öııl! .. . 
H~~ h:d'-u<ltn •~lir? ... Hiç bir 

l"'Y loa'.n dı. 
,\ ac .. s.h ar l;.ıoG'· _ ma s::ı.rtlınl§r"' 

la >.la .1mya bllltraa>! ... Ne :raıı&-

l.WOJ~.. ı::;J ... 1:-ı~ ;..'TI dt:lığ!'UISU.. •• 
ı-;ı= ~ ıft~- .. ınw. yet';..Uın ... 

- Ma • '"' m~uı n vardt da ba
m n )f' (i)leo1e<fn h>ya.nel?... ~ 
mı._ · ~ '.;: t . ·')l vaı satmJ 

Tt .• Uen deg .. 1 a..nnıa ne dıe ol-
ı.ıı. nı.y r a~l. •.• rte.ı tf•!Lliık ... 

.!\: ZL:A.A X:...Qkı:ı sözüaiJ kesti: 
- ilk o!rı:a.r.n .ıı. üç o.sun! .. sa. 

trJ. o . ..rr? ••• 
M mika sliızılnll billtmeclen Ra.14> 

ten t>r k ''C ~a zı.p.l.adı. ~ 
! r teŞ(lk!itiir ıCtmıf.e vakit bu!a-

..ıı Pald.·r gı.1.'dur a.~rdi\1~nle-ııi ..,e
C..:--ıdeın oy tarıwk Yı.M xı çı1ron bl.ri 
~t k" t dlpıyı Vl>.""du.; ~ l>k lctiıtilr 
~ Mi°t! ~ y:ı~-ta.a ~~J/)"'3.l\ık. kaıp;yı 

a.,~ı İr&"oı> 81111.eZ onu b>JLD!a.n 
ç<kv dqerı ~im: 

~ Ka-~e yaiGc. bera1:n İrLlliye:... Va
la;. ... -k•eıırrı vf·A.Vn otn-z~.... Nec.ır bu 
:ı<apt.ğı:n epazcı:r;c? .•. l\la..'r.dc~ lıas
k:n ya~ ~ bilraber karadoola g.-

·zt: yı,z pa..>ı;.yamu!. .• 
H:ı.~ ~t~i< kı:ıımı:;tı: 
- Ey artık çu!c cılu.yorsunıı.~!. .. K~ 

raıoo:a ııoez..~m yü:ııümd<m değ•l k:ı.ıoı
kıi odada otır.an ti.i.cc.ırm yüzürıden 

3Xi.ıt·ecblniz ... Her g"1:ı. başka bır ~ 

l><;fo gönül r ıilmdb ıdi:int bil~ 
rra."YUlll aa.r.ki .•. 

- A o ~! ... O oyda ol"" lora 
,~er:yor kale ... Hem b!ıa:n İrini om.:.n 
ı~<.n vcnm olmıyao:j.k ... Seıııi sev;.. 
yor ... 

- Şimdi uzun !Mı b ı ta ~l 
bumdan er.adam. .• Een İNı.'nin tilc
onnn O<ks.."!IQ. ~:n.i görmedim s~ 
ld!... 

- Evet "":ror an>ına yal d;,. 

Yas glnt ve Ataw 
tlrll'ftD il JikllOQ 
O.ı l "~ İ..s. .'..rı\ ~ı·a.ıJıC]er~ o...:;:ı.

t>.:ı1:.c1.u nwtt"'ln yQ. t.;J... ır~ lb..ı.:ı, I? .... :-c-ıt 

b;r llıbDö.Ik oon:ı..., b.r k.a.cıar~.ıl:k, 

ıblır :w.eanlekL.M• y~ yet~ ........ ~iı
leı·ı· t<!:b) e\'l t<!&:ri o:-a.n ıçt·mat l)ll' 

badÇ;A,hr 

~lıtii n.1ı1Xv..!er V'-ltd:r, bl.r d'<• ce- ı 
ırniyct.ı. uıa1.c J,.,.; Ylll ~ır B:n:t dı(l \~ 
tıl! e'l.lrr- C1;i -:ı .etc ÜC'r tutaı·~..ır. ()... 
lıtmr~roen .'fl\lır-a tu.n.:1&.n yasnrı.n hat- ı 
ta 1- k:~)'Jl t1 a.ıh:l ~l.'1 vanirr: yu 
ı.raı~t.leri ,·.,rdır 

A~tü~·ı.n o1ı.irı!Crüı . :-·~\i .. f 
mü olaı. 10 t~nc«t'*'!"'K! tır~ü.. ;'.):.zd-e 
de m, 1 ne.tı'm (•:acc..lk kabı.;t edi~.cn1§

•· .'\.tattr.1t b:... nııe-m:i-e-"ıtt>ti ku.ı.1f.:!ı·anı, 
kuran ..ı.ıda. ·dır, Ona h;..y<.mm.rzı, va
tan:ı1rnıı.t, lttcl 1 nı:r.ı boıçluyıtıl Bu 
?1'1i"n t.'k••tte .1apı. .n , .. ~ rz "*-ı .1p.d.t .. 

hEp .\!.t"t'...:K u~ır "'11.-<l". Yeı_i bir 
rrl: Y• n. *1ın .'"et c'cn~yet dü.r .. ya-
sın-:in y,.rlJ t.>ıı v .. J Jr.: ::- •aıW•3t 1 1·. 

B 1. d ... , oo~'lt yılctalıbeı•i, bi\,fUlc ~ 
tııt.oıı·kUn ö lJ.11 uı!.e r ~t..ı,y.an wu.nde 

il. yaı::yo n:ı~ ~. bı .. ,p.!9f.ıeıJ ., 
6. )t!'r ya~lJ.1'11 nıı.;ı:s ı ~n r.ıyrt ve biT 
baş~ • illd Vf' • h Y'f''IOdt;- B 
ya g_niı :ı ;_z, g('lı ı.ı' 1 erw:-·1'.-~ ya. a:
t.tgır. r AJtııtUrlc sevg ..,. t<ı:z.e[«. ya- ı 

~o~ 1 
10 İ'teo:ııteşriucft.:, lb..z, .o\.tatlo.l "U J.

myorı~ • .Jııtj..zn y tıgt lbmnet!e:i ıı.:..tı-r-

1'Y\>ıu. er.o. kart: ola-. ~r.:r~ bo'rcu
ırr.uzu tıoıcra rhJ"01"\,:Z. 1· ıUa r ecçtı--..ç c. 
AW-Wit'un ~ lıü~• ,.., bv 
mtı:n tl<':='.e yapb&t hı..zn:net;erhı az;ı

meti, giWmilrıxle d.ah:ı. 9(*: büy uyor, 
<!ııha çok cHcmn••Yfl ık"._-.zyor. Bu
g>.ın, <lürcya<IQ harp eden mll'l<ot;;ıe.-, ı..ık-

1ıı.y1'e .AJıaı!.ürk'Un ya.p"-ı.&1 istc\cl6ı S.ıva
şmı. yapnııyor!..,. na". A~!k bU.m
y<ıt iç<n 11>l'ııımı,,.tı .M~lelt.erin r~ ya
~;,ıyamıyc1t~ag~ J.S.?" t ot !.11:iışti. 

Bugün, .ayni .tmc.irl(:r W;!.n utlfL~ltl!

ir-"' ı gOrı.;.yoı.,ll'.. Her J:r..lllet laeoii ılnl<.
b<ldcı'Oıt- b=at &r...ı . .; dıip ol
.,,.,ı.,-. T<ik >a.ı-.tlı hıı.k:\miyet Y"'"YÜ· 
zürı.rle kur-.ı ;;:ı.:ız. \'~ ;u~~Jlıaııru.~•aea.k
ıır 

Fc•;ıııt, .,. .,. r.ık k ' düny.a ta"""1öe 
d~grı &"~ Vl' ~ ... ]ı f~<i~ zi
yade k1.JY1.-e d\_">(].i,., <.lm Jtur'. Bunu 
<;YOC ı.yi b ı>.rı At.atı.hile TL 'le mi.Ü( U;nt.n 
f1aık;:rı:ı.r..ru atıoh. 'a a!ln tır. Haklı ol
mak V" h '. k.\u! • PmtJlk 1""1 da~ 
:na cbm çok kı.rı\.'\"et. olar~1k bulun
m:ık J~m gr yor Ha .. ncır, hrr gü.ıı. 1 

bu un J'\"'n.l r i bat .L ve · ni. 
veı: net'"jıı. 

1 •ri< nulleı., At:rtcı·k'lın ~ 
ciaiyor. Bi~ r·m11 .. et t6i m ~ '\"..ı.tln 
v~· C1..ı;rln.r y ·l E~yı:ı.te ıkndar hCr 
ol..!"" ya.s~yac ~tır. I:;.1ı1:un t.C'lın <ie, 
ı,;z atma kllVV«;• v: "Mele s!iıtı oı..
ra: y~ı:yCAOO-g!.7.. 
Dt~ı, Atıa-tJU.rtri: ... ...a1b:,.rbn%zıde g".t-

Lik·e dıfıdıa çok ca."ll r.ıyor 

R . .<:Anlr 

iki bakkal ihtikar ııuçiyle 
mahkum edildi 

Çakmakçılar<ia y.,ı,de lwmntla 
5 numarada bakkal İsmail oğlu 
A!lımet /bir numGialı milli ,korun
ma mank('ln~si tarafından ihti
k.ir suç'le 29 lira 10 kııruş para 
""~sına mahkum edilmşitir. 

Ha Jç Fenerinde Vodino cad
desir.de 18 ~umaratla bakk:.I Zey
tullı.41 oğlu Hüsnü Cemal de ayni 
suçtan ıbeş !ira ağır para cezasına 
7 gün mud<letie dükkanının ka
tpatılm \SW3 malı.Kfm olmııştur. 
Bu cezala· kesbi :at''yet ctml§-
l.r. 

Harp vaz iye t ıı A TAT_ÜRKE_J 
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Darp çöUlad e ta kwllll 

Şimali Afrikada Amerikan Pilanı: ı HAT l RALAR 
1 

Yazan: Ali K•ın•ı suNMAl'l 
. }{a,.m g;rdi. Artık '6nbabıır•JI 

Tun ustan Geçerek Mihver Yazaa: Balak Cemali orlasma gcli.nmi~ demektir. 'fak· 
viıuill hesabına ~ür" l>İT buçuk ay 

O r d US fj n u Arkadan Vurmak Dört yıl (>\·ve! lbugün tar'h en sooıra kıştn ba~laııgıcı ,a~·ılı~<>T· 
ıbüyük Tütk'ü \'e asrımzı an bil- Jlanbin dördüncü sonbaharı oldu. 

(Yazan: 1. S. Eski Bü~{reş Ate~emiliteri) 
DOGlı OEPHESJNDE VE Şİ

MALİ • .U'RİKADA HARP VA
ZİYETİ 

Kara k~ gel>p c,·atmış sayılabi
li< Almarı ordusunun Slahngrad, 
Tuapse, Vladik·afil<.as Vf! Grozny 

gib, yak:•ı hl'dt>flt"r ıapledemıye

~i an'r,,,ılıyur Ru.'<lar $•.abn
ğrad'ın ·c ndc öles;ye dögüştiyor

lar Şeıhrı r.içır·dekı kt'.J\•vt"tlerle 
ve.. ş·ma~ V-1.lnındaki y.;·rdımcı or
du ile k:s taarruılar:na hazırlan
dıktar~ tuhr- n t.'<!ı.lı .. ~JHir. Bu ya
Z•yette StaL1r..gr:1d'~n dü:eceğlne 
i.hlnnal , . .,,.. ~m.:oz. 

A\man .ır· ısu T.ıapse. Vfadı

ikafkas •·e Gruzny ;eLrlerinden 

bir ?'.ci vürüyu:ş ~safesi uzakta
dr. Dağlık ve ormalıuk arazide, 
çamur ve k..ıra ba·tarak ve üste

lik !l'uharebeler vererek bıı me
safl.cn yürümek ve bu üç şehri 

mulhasara ed p cebri hücumle·rla 
zap~lmek, 20 günde cl~ak İ§ de
ğildir. 

Alman ordtL>unt:n Nalçl.<'tan 
Kaca<len:z kıyısmd1 So1ıum ve 
Balum lın_m'arıra ~·ürüyeceğine 
ihtımal verme<ııl:ştik. Vlnd'kafkas 

ve Grozny K-ıfkas daglarırun şi

malındc ve dıcmı.-yo!.lar: ÜU'rinde 
bcılunduğun<lar. elde edi1msi ko

lay gürüııüyordu. Fckat Ruslar 
ta.hrr.ııı e\lığını,z veçhi!e Nalçık:. 

cenu.p dogusurda mubıbil _::_ar -
ruza .gecere~ Alman ileri tıareke
tiıı ludurni~l~rd.ır. 

Bu arad, Birlf:sik Amerıkan.n 
İr•r.a k• vct ;;evkchıeSt, gelecek 
-v·ı ic ıbir ön hazırl,:t .savıioı.bı-. . -
l:r. nüft!<'f k!A '1 İ·ıbi.rliğini ya
parak B·rıe~·k bır K:.ıf~a~ya cep
he" kurrr: !< ste<l:~lcT; •ahmin e-

d,lc'baır. Bu bakımdan. Kafkas 
geçitlerinm Rusların elinde kal
ması \•e Alman ordusunun Ba 

tum ve Bakuya bu yıl uzanam•• 
rnası, Almafl'ya için şüp.'hesiz za
rarbrhr. Hele Stalinıgradın za>p

tedilmem~si yüliinden Alman or
dusumın ·~agı Volga ve yli~an 

Hacer denizi balı s~h':Jerine ya
r.a:-a:r....lnıa,: strateji 'bakımından 
ilerde taııfikeıer de dt>ğı.ırab'lir. 

Şır.:, li ;\fr'kEda mütiefikler'n 
taarruz hal' k:itı •Üralle devam 
edı~'C·r. İn0 • z ordusu zırlıh tü -

ınenİı..rı~c S.dilb~ranF'yı geçmiş 
\.e M ,ı• - Llhya iıudı.:duna yak
fa., ,şt r. Gcncr~ ı MOrt Gomery, 

Mers:ı. Matrul, g.bı Halfaya ge
ç.d•n• de ceı•ı..ptan çevirerek Mı
~ır hududu üzcridne C<ıpuzzo'ya 
d.nğru ilerliycce.<tır. 

DOküntu haline gelen mihver 
or<lusunun '.\!ısır - Ubya hudu
du üzer,nde b;r cephe tu·talbilme
si de arlık mumkün değildir. in
gilız zırhlı tümenleri, milhver pi
yadPsıne aldırış etmiyor, yal.nız 

m,ı,,·H kıl'alarını yakından ko
'\·alyor B ngaziye kadar dıırma -
<ian takip edeeeğ·ine \•e mihverin 
son lkuvvet!~r'ni de imhaya çalı
.7~ ıgına ;htimal verilebilir. 

::Vl~vcudü şimdiki halde 100 

l 'iO bin ta:},min edilen Amerikan 
ordusu Fas ve Cez:ly~rde işgaJ 
hareketıne deYam ediyor. Fakat 

lbu ordunun ~ ıl valifesi. tahmin 
ettlğ;m:z vfÇ4hile Tunu~ üzerin
den Trnblu>garb:ı ylirümek ve 

mlliver ordL:sunu 2rkadan \'1tr- -
mak, A!manva ve İtalyayı -İn
" 1, ordusu le b'rL,le- Simali b • 

A! · ~:aci.ın çı~-:arn:rJ:t .. dır. 

yük insanını kaybetlı. 
10 Teşrinis:ıni rn:ıs de. on sekiz 

milyon insan bir günde bi .. iıallıa
dan öbüz kaltlık •.. 

.o, aramızdan ayrılıp ebed;ye
te int'kal ettiği gün elb yedi ya
Y•E<Jnda idi. Fakat bu rakamı, hi
ni ömür ölıçüsüne vurmak insanı 
~aşırtır. ZiTa Atatük'ün harikalar 
dolu hayatını teşk'l eden elli yedi 
yıl, d!'hasının lernhürlerini güç 
istiap eddb'lmiş, bu kısa ıısman<U. 
asırlara sıgmıyan büyük işler, in• 
kılil.plar ba arm:ştır 

Ataı;irk'ün et.li ::td. senelik üm
riinü dolduıan hadiseleri anlat -
me•k salıriarla, sütunlarla kahil 
değildir. Biz burada husus!, res
mi hayatının bariz hususiyetleri
ni n yanır.da bulunır-uş o!anıarın 

ona it an1att kl::ırı bazı hatırala

rı kayıt \'C nakledeceğiz: 

FEVKALBEŞER iNSAN 
Atattirk butlin dünyanın •Fev

ka!beşe<-• dcd·gi, lanıd1ğı üs!iın 
insan1arda11dı. Beşıği He mezarı 
arasında yürüdüğü hayat yolu bu 
ilıakıkatin del.illeri ile doludur. 

Atatürk'ün yüksek vasıfların -
dan birı fevkalade aımid;r. Bu 
azim onda dat.s. henüz ÇQCUk yaş
ta iken belirmı~t:r: Babasının ~ 

lümunden sonra; annesi Züıbey
de hanım oğlunun asckerUge kar
şı olan meyI:nl pek ha~ görmü -
yordu. Küçük Must· fa Seliın;k 

Rüştiyesinde Arapça mualliminin 
kcnd'sine kr.a mucmele etme
sini sobep göstcreri< bır emrivaki 
ile Ru,•üyc A5kcri~·eye nakletti. 
İşle Atat;; k"ün ç:c."uk ruhunda 
ilk isyanı fı1rn~c ko,·duğu işi ba-
şarma Lminir ilk tezaohürünü 
buratla gt.:,.u:, c ruz. 

.o nL.ıı ft•·vkal&dc zeka..,ını, 

.Kemal •• n; keşfodcn Rü.~tüyei 
Askcr:yetiekc riyaziye muallimi 

( Oe\'a.?1: Sa: t, Sü: 1 1 ) 
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Ebt'di S '1 Bıiyük Atr.turk'iın 

Türk ını.ıt'l.ı.:n ~ırasından maddi 
1'\ayat it''•} r 'le ayr~lır.~1.arının 4 
ün<:u },ldiinümünc rastl;.yan !bu
gün, matem ıJÜniimüzdür. 

na gelmesinae. getirilmesinde da
imi arkadaşı di:ğer b:r tabirle sağ 
eli halinde bu.unan Milli Şef Bü

yük ismet İnönü'ye mal;k olmo~ı, 

t.akiki mar.asiie biiyük ma:ıJhari
yf>\ olırr.uşt~r 

Garp çölünde arlık mulıarohcnın 
me\'Sio1i, şark cephe~ nJt: i~e bli· 
yük baı~kat yeriue mevzii faali.

yetloıle geçecek güıılcrd'.:r. Ya• 
hem sıcağı ve gün~i ile, hem de 

gecole.ııi.niıı kbalığı ile gaıı> çö
lünde muJıarıiplerin faali~ etini sek 

teye uğratmıştı. Yazın ı:-iineşi n al 
tında çiilı!e mıdıarebenin ne ol
duğıwu gözününe getiırınek 'bile 
kolay değiklir. Buna rağmen milı• 

ver bl'afı ınayı; sonunda ltaHke
te ı:eçmiş, haziran sonuna kedar 

biiyi1k ınııvaffakiyetlcr ele geçiır
mişt~r. Fa~at uğradığı zayiat W. 
lay yerine getttilit gibi olmaını.ş .. 
ti.!'. :\lan:-~al Ronuuel kcndıi ~eti.'!· 

tirnıı§ <>ldu~u Afr:ka oı-Ju~ıuıuD 
en stçıoc k.ı._ı.,ıuıru yaı.: ayların!la e-
rıtmi~ oldu. 
Diğe·r taraftan :-ıck"z fl\:İ İı.Jıi;"Z 

orıdU:Sunun uğramı~ ,,Jdtı~'ll z;:J:ıat: 

da unutuluı· glbi dt·ı:;)ld i ı. 

Buna bakarak İn:·~liz a~kt.."ıri 
nıütelıaSSJ.;ları şu "°ıı üç dürt ay· 

dı.r hep T°'lımk ınağliıhi~·etinden 
alınmış ve al.ııracak deı~lcrıi anla
tıyorla<, 

G~celerin kısalığı ci.Idc m<Jtörliı 
''csaitle edilen muharclıelerdı> fa

aliyeti en ıiyade ,ekte~ e ııf:'rat· 

makta idi. Gündü'L u.zun, d<igüş-

meldc geçen saatler b"ter tiikrncr 
gibi \lrğildi. Bozulı.1n tay~·arelrri 

ve t:ı..nkları tan1ir ctnıek, bll~Üa1l.ıi 
harbin kullandmııi\ı fürlii \" Hd· 

ları d&lnta hazır b-ulıuıdurıu ... K ı.\-

21ıııdı. Her iki taraf ~una d kka! 
ediyortlu: )liltve.r tara(ı Jle <>hırsa 

olsun lngili7.lere b<ızulan ~a) yaro 
ve tank.l·arını taınır cdecı.:'k \ak, t 

bırakn1aınaga uğru.şn'l~tır. İr..g 1 lı 
tarafı da Ö) le. Çölün her "ki tarı· 

fa da öğrettiği ~aJılıır gibi desi-' .. 
dir. 

Bir hamle, büyük bir hareket, 
'larl:ık denec<'k biır muvaffald:n·t. 

Ondım sonra ltareklt durmu~. '(İİn 
!erce durgunluk çokmüştür. Lıı 

dıı.~uuıuk sıralarmdd ~ğer gece
ler k!ı,;ı Jegil~e mıJıoriplcr "çon 

biı~·ü!< bir kar, ~akit itibKr:Je pek 
kı)' nıcıli bir kaıans tleıneklir. (,,tin 

kü hczıılan lıarp vesaiti au<:uk ge
ceni.ı UZlLnluğundan i~tiiade t'lli· 
!erek temir edrlecektir. 

.Mmidi havat ithl>arile Türk m'l

lelinin • rasır.tla y2şamamakta o

lan Atalurk. ınaned 1>,ayatı, var
lığı, şaıh ·~·eti, büyük ve eclbdi e
s~rler: öln•ez hatıra.ar, c·het.ıoden 
aramıza~d r Gc~ceklf •i 'l'ürk 

ne6L' c"İ. dshi At türk'ü büyük e
serleri le, hatıralarıle ııafıza'arın

da, &raıarında. yaş .. :ta<·ak r, onwı 
lbüvük e:;lr1cr·ıe miınc.\·i şa:hsı,·e-

ı - • 

Klrnal At(.ltürk'ür reiır.evi şah
siyeti He büyük escrlc-ri Tü.rk \'a

tanınCa, Türk m"l!e+inin hatııa
sınd·;., hafı:...a~inda, .göt.!eri önUn

de -va. arken onları ınuhafazada; 
ilerİetmo1r.le; m:idafaaaa bü~ ük 

askcrın ve kurucunun en büyük 
ark'<J~. !11illi Şef Lmel İııönü 
Türk m.llcLnın BaŞlıuğu halinde 
buluPI!' •ktadır. 

tirdigı mwcecWitler, inkılapçılar ·
çinc.ı.e en lbü~·iH:ılc.rinden, Jı.ir.nıci 

safta, başta bulunanlarındundı. 
Sahanct ve h.L<teti ilga eylerden, 
inkılab·n İtt'hat ve Terakki zama
nında oldt>ğtı gilı. ;,ullanla halife
r..in rr.edderini mubafaza.silc ya
ptimasırıı tcrv ı.; e) lt.: n.r::m.~lcr1'ürk 
mil!ctıni rark:.., h~ırureleri .;ska
lastigı \"P. gPr'I gi tcınsil eyhyen 
n.u~~"'C~tlet 'e ki'. ~ııiyctler;nctcn, 
tesı.•atın.uan 'larrumilc ayırmı.şlar, 
ilcr, ve Avn•ra noillctıer;r..ir her 
sahada' c su:~ttc üyar;nda :repye
nı b.r Tüı•Jqycyi, ı:;en~ w dinç 
n1i:te:tak'kı Ti.irk milletini dünya
nın en ilcı• \'e meded milletleri 
aras.nda bulundurmıya m1uvaffak 

(,,öldeki nııchaı-iplcrin lı<>::lanuı~ 
dıK'ı yalnız yaz gecelerinin kı:<>lı• 

gı değildir. l\lehtap da \Ot. Da.m• 
birbirini göL0tli~·en, dinlen.nıck i· 
ç"ıı bh·biriue rnkit n imkan ,bı· 

raku1a,nağa ç-al~-c1n ht"r ıki taraf 
gece g()k)'ÜJ:Unde ay ı .. ığınHı par· 
laıuasını da i~tcınez, «;.,tinkiı taj· 
sare faalil·eti !çin en 1niisait ıgür·ı 
len gece nıtiuıkU.n ob:lı·~u 1'.J.dar 
~ranlık olmak .gerek. 
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gaııeıte!1t.'f\n a~ma ~ BOllm 

hoıl..ım ne olu:r? ... 
:VCerztf~ KOr'kJJnwı verdiği kı.ı'V'".·eıt... 

1" d<>rh"11 gııy>!lln ~ ~mı baı\U>a 
Y":·Leşı.rıır<şı.. K.:ıpının önü.ııde ili; el
...,1~ -n ~ t:t.ıy J.t! CR'Y·ll" cayı.r )"i~•OOll. 
Raı'.l(>, on't.'11 çıbnaSll'..a ııı.:ı..ci o.!ı:ıya: 
çuixı:lıyO'rrh,. 

- Ne den-;;C'ır. Bı.a'&'Y&o ~ira \'~ 

ğôm müd1iel.\'~ oruı ı-ım satYılır. is
tıoci!~m nı· :e.§ri kn.buı edt>l'..m., onla..""a 
rıe? ... Hıılbı:!ci ~rı:m h:ııyatta ı.:r l<iı: 
~ll\nı \'3.P ••• 

Bu 6Öl.\i ~ ?.l~·i.Wanm ~Uln 
slntıılerl ll'''liedi. Rahbln ~ sa.
rılıp öpı:•':"fk -'hi.ı.' T.Jf ton..,num
d.e<::S- B€tı y!... '11'«i..'ı:"I ~j y-0!t kf"t'<!i-

:Dc-varnı Var) 

ti karş:sı""d.ı Sa)'"gl h~sler· 1.e eğ'ile
cek'crd\r, 

Kfı.rnal Al~lürk'ün i~s:yli .ı.~C 
lbUy1.1~ ~serlerini f61kerlW\. ve s.ı
· ·0et nk· 1 ;i,r.·ıiık imar sanavi-~'.1...,, ,~"·r·'J' ı ~ 

leıst•rme giıbi iki ~afhada tetkık 
cdi:tbilıriz: 

A'aturıt'~n 1919 da Anadoluya 
g:trr.eıer; .en E~uTı.:m, Sivas 
kongre:.~r!nı· toplarr:.r.sından, Türk 
milh rr.i~a·:,1nı ilan1nd~. Ankara
ya gelır.elerinden, Bi.iyük Millet 

Meclisi intiıhap ve içtima ettir
mesinde<ı 1923 Lozan suitl mua

hedesine k.ı.da r oM<•rı faaliyetini, 

eserlerini askerlik ve siyaset kıs

mına aıt büyük faaliyetleri, mu
vaffakiydleri arasında SEıyabili

riz. 
29 Bri1'citeşrin 1923 günu Cwn

lhuriyctin ~ı5.nıru, salt.ar.at ve hi

lafetin ilgas.nı, bunu taıkip eyle

yen kiyafct .adliye maarif din ile 
dünyanın tefri.kı, harf "~:.I.;;.pları

nı. imar hareke\lerile fa.tliyetle
r ini c-serier;ni, Türkiyenin sana

yikiLrilmes'ni, yed s?nay e ip-
1idai maddeierin dahilden temin 

olunmast çarcleriı: n tem ni 1 zi
raat, köy, köylü L<lerindC'ki kal· 

kınmalar; demı.ryollan inşaatını, 

nkılipçllık itnar, sanayileşrr.e sa
halarınciaid büyük muvaffakiyet
ler-n esa.>ları arasında tasnid' ede
ib'l.r:z. 

Biiylik ;;il. fejakar; kaıhraman 

ve ölır.ez Tü~k ır.llletiı::n, ibüyük 
evlatlarından K:imal Atatürk'e. D

nun yııka.-ıda ilu safhaya ayırdı
ğo.m.ız lbtiyui< eoer~eı·in!n meyda-

1f.. 
Atatürk, geçen cihan hal'bin'n 

lutamından sonra galiplerin mağ-
lüpl. ra yüklettikleri <,-o'k .. gır 

sulh şartlarını Türk ınılleti na
mına red i~ U>u :!eri ve ölmze, 
kahraman. asil; fedak.ir; dain1a 

müstakil va,amı-ş büyük milleti 
istıkall mücaıie'esıne sevkeylemiş, 

muvafafi~ etm•ş, İnönü ,.e Sakar
~"" Dumlupınar zaferleri gibi bü
yük muzafferiyetlerden sonra 
müstevli düşman denize döküL -

müş kolaıyca ihıaç hareketi yap
•.ğı İzımirde irkip yapmağa, kıtç
mağa bile muvafatk olamadan e
zilmiş, yok edilm'.şti. 

M:lli mücadelemizin büyükti<ah
r•manlarır.dan İsmet İnönü, bü-. 

yük asker ve siyasi Ebe<li Şef A

tatürk"ün arkada.51 büyük asker 
ve s y&set adamı olarak Lozan sul:lı 

tnuahedesinl husumet düny~sınL 

t.-~k.L eden mü;;tevli1erle emper

yaiıısler ga~p ve muzaffer Türk 
mılletinin baş murahhası ola,·aık 

im!alatmJi;tı. 

fuimal Atatürk'ün büyü.k •s
kffi muvaffakiyetleri ile netice

leri yalmz Şarktaki esir miı.tetle

re örr,ek olmamuı. Almanyanın ve 

Alman millet.nin bü\"ük şef: Füh
rer Ado:f Hıller dai>ı, Kiımal A
fatürk"tın :St•<lal mücadelesinin 
kendı.sine örnek teşkil eylediğini 

ibeyan etm:ştı. 

* Kil.mal Atatürk, asırlaN1 ye~ 

o.im ~~lar ı . , 1 
!len ırn lleller, fık:r sahasımıaıı 

başka ,t<.""L«ıtlar:n<la ve teıjkil:.ltla
rında, du"i~r.ccie;rıı.de t.alım ''e 
tl"<lr~Ieı· 1 ne; s3nayiıcrinde ... iJer 1 
le ....... ~; yÜ'ks-tlı. ;~ n1Hl€•Ierdır. Ge
ri mılodledc iieri :niiletleı1 n ya- 1 
şam«k Larz'.arı da ba.:ıkabl<lar ar- ı· 
ze; ln. K::·nfctkri 'farklar g<iste-
1' r. Türk milleti, Atatürk in'knl;jp-1 
larill, 5anayi Oı.:ımlelerile 1'"'r sa
hada ,."' h~r surHle Avl"ll'?alılaş
m~. ilcr '. miletler arasına hak.iki 
me\·cudiyf>ti •·e mitr.asile gırmij.ür. 

l\iiill.i Şef İsmet İnönüniin ta
rilii nutuklarıntla beyan buyur
du:kları yeni teknik tc-drisat gay- ı 

retleri le .ır.ev.:<rtlar>ı-.a il.'i.ve olarak 1 
'kurula{:ak .ren.· müesseseler, nwıh 
teli.f sıtfhalarda şimdikıi cman har 
b; içinde dahi yapılan hamleler, 
elde olur.:.ıı başarılar, cscrkrin 
ku.vve.tler.d rıl:r.eJne, ger.işletil
mesir,e ch:rmıyan, durdurulmıyan 
gayretlerle devam olunduğunu ı..
bat eyler 
• Atalür'kün maddi lıayatıarınıı:ı 
<büyük ITürk ır.illetin n arasından 
aynldılcları bugünkü dördüncü 
yüdönUmü.r.de matem günü yaşı
yan 'füı'k millet~ onun manevi 
hatıralarını, eserlerini yaşatmağa 
it na ey !emiş olmakla mütcse lli
cLr. 

1 

inkılapçı ve ilerle!11iş Türk genç • 
liği, en fazla kendilerine istlr.at l 
ey1yen Ataiürkün l>::ıtıraların~. c- 1 
serlerin , onları yaşatmakta bıcy ük 
vazifesi >bilme"krtıe<li.r, ayni tarzda 
yir.e kerdilPrine sl.nat eyli.yen 
Milli Şef hmct inönü'nün büyük: 

940 soııbaharındJ:nLcrj ~.ıı ... ti 
Afrıka harp s~h~ı.11 g \: l r:.. ,..i 
\Uku~tın aua batlar.irJ ~Uylc zı· 
yoı lar: 

Çöldeki dcr"n siiklına ragutı.;n 

u1uulnıı)an tabii h-r faL)·et \ ~ı 
Şur'.lıi :l ı~urada l ~tzgarın birikt ru ::; 

kuıu tepelt:ri ~:ra.ı ı.t.ınra kal!.i.ıH -s, 
ba~k.t tarafa g~m · Hr. Çölün bıiy 
le bir O)nal::t ğı vardır. Çöl ınu· 

harebcc;;İ dl! (;~·lr. ll~n·ketsizl'ktcu 

her i.:<İ ııııılıarip d~ hıknuş, usaı>

mış göriinür. Bir sabah bir taar· 
ruz Jıa.ılar. Taarrıu: '<ifası Ol>iir ta
rafm okır. Daha sonn yino ~anki 
derin bir sükUn her faaliyete lıa
kiınıiör Fakat bir tuaf imdat kuv
veti alamadı mı hemen bellld:r bu 
itiJıl\rla tank ve tanare ile yapı
lan çöl nıulıuebesi zayıflı~·en ta

rafın noksanlarını c;o\. ~e<:mc,Il."l> 
belli etmektedir. 

~~====================~== 

Burs afan 
lebelerin 

rt't!zun ta~ 
tayinleri 

Cun+uT;•·et ıı.ık Par! si • ra
fır.dar. Burs al r tJ.' hr. ~r ~!"'i 

Yersitedcn mezun olur'C'3. t \"it".· 

lcr'ne QHIİ< Parti<i del ilet ede~ 
cekt'r. • 

alaka ve münhe1Etl rile ay ıln·· ıı 

bir 1..-ülle halinde büyük h;ıt· aıa
rın, e!!erlerin tamiyes le rr.~zuı 
olmaktadll. 

BL.~jn'kü matem arasında Tür~ 
gerç! ğir.' \"e '!'ürk miUetılli !ese li 

eden cir:et~er lbuıı.lardır ve Bü,tik 
İsmet loönü'nün başları.,,da ve 
rehberler. halir.de bıı unmas:d ,, 



1 rGünün siyasi icmaHı-----------

==Son 24 Saat içinde'== 
Hadiselere Bakış 

An.~r!kalı'aı·ın Ş1nıa1i Frans.ız 

:\fr ko r::ı Y'-~'t,kl:o·rı ihraç tıoı.re
kı liı n d~ıh ,ık t~clD!Jüstc köprü
br : •err. n c rr.ek sııretilc nıuvaf

fakı\ Cd' e mt:si, Cezay rin alın -
m ..;ı, h·a~ki s~g<lı:.tı, sold&n 5arı -
J;,n Ortn şdıı-.nin de düşmek ü
;:t:'rcı ,.1uJ1:nrr.a.."'1 AUcint S:te yapı

]ör> 1 rıçtan sonra Amerikan kuv
vttirı •nın. da1111c doğru ilet' rnc
g·t· u;.\~ ·m~::! ha,ta l\1:ıs.r'da jnki
... ~r 'trr.etc!e olan askt'ri hCtrekittı 
d. ı., ı'..'. ne' pt<lnd.l hıraknu~t!r. 

İng.liz gazete'eri, bu hareketi 
rr .. .ı.\ , in mah\ of.mo.sının başlan-
g:c_ t ~~·{~ L"dtJ<Jrlur 

Til• ~ Ruz.\·e:t, FıaN>ız milletine 
r.( rn gi me,ajda F<ansız top-

ti la, nda kımsen n gözU olına

d -> b~tdird ktı"n sr,nra. İsp;.'11-
: •• \ t' Portekiz hüklınıetlc-rıne de 
3!-ir.i terrünatt vern1~tir, 

."-lr.,an radyosu, Ruzvelt';n 
F:e -·z millet.ne beyannaınesme 
CL\ap olar.k, bunu kurtla kuzu 
hik:" esene benıe~k;e ,.e de
nıCf: tedcr kı: AlmanyaJbu ü'ke
le•e s3 d rmıı-l1 hat~r:ndün bi!c ge
çörıncm'ştir. Almanya tnaHhütle
rıı•L' sadıkt:r .• 

Ceza; ırden ,;or.ra Atlan tik sa-

zerine Tol<ın'dan hare'il'at saJıa

sına doğru gitmekte olduğu bJ
dtrilımi~ti. }"ran:;;z !i:.Osu onenıli

dir. Bfr tayya<e ana gem;si \'ar
dır. Amerikalılar şimdi Fransız 

Afrikasııı<laki bir ~-ok tayyare 
me~anlarmı ele g~"Çırdiklcı·ır;e 

ve )~iliz f~iosunun mühim 'btr 
kuvvette olduğuna göre. Fronsız 
donanmasının ker.disi :çın ak:W!. 
Çd« feci ola,bılecek bir •?'.·a~a gi
ri~ip 'giri.şmeyeceğı pek bell,ı de
ğildir. 

Tolonla Cezayir arasında 400 
miUik bir mesalcde O<duğun&, g.ö· 
re, Fransız filosunun dün ak...~ma 
kadar bu 8ahillete gelmiş olması 
liizımdı. 

Fakat b r deniz muharebe>ınin 
roc.f<dtğ,r.a dair lıu.g:in öğleye 
ka<lar haibcr gelmenıt,?tiT. 
Ydnız Karab1anka'dakı mu.i<a

vemet esnaı,ında or>da bulunan 
'küçük bir Fransız filosu kayıpl.a
ra uğrat. lmı<tır 
Diğer taraftan Batı çöldeki mu

harebe de tam ink;ş•~ halindedir. 
Müttefik ku•°vvetler Mersa Mat
ruhu da zaptettiktcn sonra, Mısır 
L~bya hud:.ıduna varnuşlardır. 

Mersa l\fatruh'ta tutunan bazı. 

kuwctler teslim o:mt1'jlard;r, Alı
nan esir miktarı 50 bine yakl.aş-

h l:Lc\cki Aabat n da ı,.gal edı'dı
g:ı ve hr 1< iV\'"C:tltrır n Fas';n 

, mı~tır. 
1 'risıne d-oğru ilerlemeğe ba~1a

d .J"r' b~ld.itilmektcd:r. K'" ub-
1 

Trrı~·a ilk ;af!ı&da muk~,·emet 

gôster'T!ış, bombardımana ... gTa -
m"'"3'•!r Burada bu m-..k.Jıvemetin 

kırı''Tl"l o!duğu talım:n edılmü -
tc-<lir. 

Cl'zay'r teslim olduktan sonra, 
V·~i -u'"·vetleri mütareke lStcm:~
ler ,.e burada m~'asamat bilf'il 
".!urmuştur_ Ş<·h"rde sükü:ıet var
dır. Herkes yine eskisi g':O: \"!°Li

feleri 'başındadır. Yabl:z inzibatı 

Am:-r. kalılar e1lerine almışlardır. 
Alınan ba'berlere göre, Ameri

kr.n k u wetler; daha b:·tı<la bu -
lun3n Oran l;m;.nına doğru ilerle
mekte<faler. !Bu şehrin iki tara
ifına da çıkarma bı..oreketi yapıldı
ğı için, bur:ı.snıın da b<-lki ş;mdi
ye kadar işgal edi.lıni-ş oldu,,"'u 
tahmin edilebilir. 

1Kİ OONA!N'MA 
ÇARPIŞACAK MI? 

F:·ansız fkısunun aldığı emir ü-

Ll\{İRAL DARLAN ESİR Mİ 
EDİLDİ? 

Röyter ajansı Aımral Darlanın 
es·r cdi!d!ğine ddr b\r ha'ber neı>
relmi~ ise de, bu Jıa:ber <bı•;gün öğ
leye kada hiç bir yerden teyit e
dilmem'~! .r. 

Adliyeye Yerilen zey
tin y~·ı toptancıları 
Yağ .skelesinde 21 numarada 

Yusuf Güler ve şürPkası, Yağ is
kelesinde on numarada Ri.fat Sön
mez ve şürekası, Yağ iskelesinde 
15 numa.rnda Yusuf Cöınertoğlu, 
22 numarada İızet, Mailı<ır ve 
~ürekası, Yağ iılkeleGlnde Vasilı 
Moraidis, 2-ı numarada Mı.iha.r -
rem Levent ve Bi.W.l Ersan zeyitn 
yağı fiatkrının yükselmesinde 
funil olduklarından dün belediye
ce milli korunma msllıkemesine 
wrılm~tir. 

1 Şimali Fransız Afrikası harekat inkişaf haiinde 1 
i ~~~~~~~~~~~~~~--=~~~~~~ 

ı Por Ligotey ve Mehdia şehir .. 
/eri de dün işgal edildi -Reis Ruzvelt Tunus Beyinden 

Libyaya geçmek için yol istedi -Kanada ve Meksika hükumetleri de Vişi ile müna-
i sebatı kestiler -
j L<>odn, 10 (A,A - M~i:ıe<Moerin 1 

Ş'1nı&li Afri:k~.:J:ai<.i. tw:ıt~C... s•~~·'at c lll- { 

~a ~or ~ 
A-nerıık.an ·..ıvı.·ct!.el·ı Q:-an.·ın B..ı.tt-ı 
ı~ '\"C Dot --llll<l:ın .. 'n :~· rı• a-.>g
I'U o:dukça n.t.ll;.ı. t ~ ... ~lerd.•r. Üç t....y
ya~ rr.(-yd ... n.:. c ı_; gt""; ~'\!.ı1ıış, 3CiOO eJ.-r 
rr_lh.ınn~ FrilJ'.o.:-12 t.::yy,a.ırelı•ı Oı.;.r.U... I 
Jatua f&cla faal.J~L ~"'..t-ıt.eı.'!llk):J~ı::..ıt•t"tt'İ-l". 

Ce-L.Aiı-U~ ııoı·n·{ll ı~c.l :;1J..1•:.1a 1ıı -.v- 1 
~ ~.,;.,ıi.r. 

RUZVFl.T TU:Sl'S R.l'.Y!."IDE:S 
YOL İSTEDİ 

La!:Mln, 10 (A,A,) - Vl.Şl'!)ıJ":X>T~<.ifJfl 1 
\>t:rı·.tn rna:üınut.a ıgöre, .Rıfoıi.s Rıur.v-1~ 
T\;ılM.15 l*yl.n(; biı· ıın~ıj ~.u· ~ k, j 
~l'~ «du.aı ın Tt.J.uj~ geon~ lıe- ı 
nne ıcıüsa&ie ~[ş· ·• Bu m.:s;;ıjıleıı 
m\.:.ttt-f·lr!<:r .. 1 E".l kısa tt.lnaında c!~nı.::ı- 1 
nı •.ııha -cr..m "1""-"'n lxı;.\.-ıa n~~ .. ~1. o!- ı 
f!Jti.IClı;guıı b·V.-•. ı .. r:..,t-

KA.'\;AD.\ VL ,U_KSİKA Vİ~İ 
İLE :>ıts.u;ı:uı:Ti Kı:sn' 1 

Lor.d:a, l-0 (.\,.:-\,) - Bir'e.ş ,.: Am't'
ır:ıt~a !{:ıı-it.j~ Xa1~:-ı Kol'd'"J! li .ıl Fa.'841 ... 
&a f! ~Y'J"- . ~Hlı.a;.;ı bet e-ı"..n. kcbl.Q '·J:~:ıi 
.ı·00oım b;l~,-n~tıı·. Kaınada ~ 1\.Iı'!k.

siıkJ_ hüi;.ü,!l'('tl:c.ı:• ete- Fra.r.a Hf" n:ı.31.a- ı 
t>ebQ.ıtıı. l\rtim"~l·ı r~rır. 

iKİ ŞERİR l_lAl~A İŞGAL 1 
EDILDJ 

v;,,;, 10 (AA.) - \"°;i H-rl<"r A- 1 
)ıansı!rı.a gO:·C', ?'...s'la b:.ı'1ı.nn.n. PJ 1 Ly
ool.ey vıe 1\1< hdia §ehirlıe-ı.i Amı:'t'""'k 1 • 
tal""3lfrlo:lıan ~~ı f c.Hin.işt~r. 

Bu sa.b..~tk vu-..iıyo!· tM-ıJ.il cdıfıa ''"~şi 

Habıe-t'lrır Aja:?Sl, cez·ar cyrı.lt11~l rr.ll'~ 

faıa<ıı.nın, l>i'h<ı""' Or:ı.n ..-e PhiJ;w,--ı;e 
ô!>'~ ;:.l,gid» gi:.;<".ı~ br.1\t;:'
mlşt;r. 

p.;ı;ıt.a., M<>e:ı<i<>r. Aga<!ir, Fecih ·la.,.., 
S&f'i'y(' çıt..'"ttTmaı h')"t1k°f"tle-.. .!. Gıtvan\ et- 1 
nıti:;t'ır". 

EGEJNERAL JİRO YENİ BlıR 
ORDU KURACAK 

!Lodra, 19 (A.A.) General Ji-

Sekizinci ordu 
dir. Kehire ıe:>l ğ.nde a'ı-sman n 
Lföyava ao~ru !-."'O'Va uımokıa ol
duğL hild"•, 'Tltk,ei r. Hudut ool
gesindeki gecıt.erde rnüteadcfl 
hikEn'.ar yarılınıoıtır, Hedefler 
d.ağır.. 1-:t·r 

8 İl\Ci ORIDU GÜNDE 100 
KfLO~·TE'l'RE İLERLİY'OR 

Loıodra, 10 A.A.J - Hava Vis
mareşa. K•n>gam eskid<>n dıl1-

maıı elin dl' ol:ın tayyare mey
danla«nda~ S:md istifade edil -
n1<>ktr oldug~nu siivlıf'nli'i'tir. 

8 ircı <•r<iu günd<' lı)() kilomet
reôcn ta la .,.IPrlt.:m~tttt>ou· Ila\ .. a , 
ku\-v<'"t~t:rı ile ırt ıbat g ,ıe:.mek~ 
tedir. 

Şim..olı F d sız ·\tr r>a::ı:ııı...la..~• 
kumadanlııc 'e batı \-O'dek:ı ku
man<la~hk 1 en..:z hi;'.,;~r. .ş de -
ğ'ld!r. 

CEZAYİ!~ AÇ!KLAF!ı'.;D.\ 
HAVA lliUHARElBESİ 

Lot>dre. 10 (A.A.l -- Alman 
pike LÇJkları düP Caz.ıyırrieKi 

mütlefik ;ı~;i)e g nı-Jeı~· c ta
arruz et,....... ~ crd r 

Cczay r s•lı:ileri a~ l:'a~.orıo \
mcr'.kan, İngiliz, A:m n ve İtal
yan uçak~arı ~rasltıda. çok çctiıı 

'bir hr;.\·a rnı.:..har<'İk~i f'l''"1.t.i.:;tur. 
Ce~<y-.-e v ptlan &k:rda 13 ~:

ş". iJ.;r •;- 50 "::' yı.ı .. 1.r.ır .. ş!ır. 
l'RAN.:i!Z SEi< ı1d;>;E 

PASAPORTU VERiLDİ 
Vaşlr.gton, 10 (A.A.J Dün ög
ieden sonr. Fransız sdırine p1-
saportu ver .miştır 

sür'atle iler~iyor 
haberin hilii(ma ol"rak c.,zairde 
Jıent(-z nıi~tareke akıted;Jnıenı '.~tir. 

}'a)<,ıt C:ez:ıirde G"ııeral jıı' ile 
Amerikan makamları arasın~a bir 
oet <:eye varab:-Jn1ek i;:=ı görü:r 
meler deva1n etmekttdir 

JA.N &AR zrn.HLISll\A BİR 
lSAlH,T OLDU 

Londra 10 (A.A.)- Darülbc)zD 
Şl"lıri dddi b.ir sucett<' tehlikeye 
,&i1n1')-l r. Bu ~hJr :.H.:ıklnrında do-

lıt-~an Fransıı.larııı :15.003 toııl•ık 
ja-n Bar zorhl,.,ı lanı b;,r i..abet al
IIL'!!trr. 

:llogodar ve Agııdinle karaya as 
k<or çıkn-rılm•~IAr. 

Londr2 10 ( A.A.)- Aın<>rikan 
limaularnıda bulunan Fran6~z n-e-

~ 

ntilel'i uezar('t alttna :ıl nın~ .... hr. 
Yi'jIYı:: GÜRE çö~Iır·: VAZİYET 

\li§l Jü (.ı\ .. \.). :.ıı~ır ceplh.• ... :n 
dr ~-.a~au y.tl~n1urlar ~in1di tlin
ntİ'?cir. Bu, ha\·a fadliy;t.nc tnın.a
-Ynİl't.' engl"l olınu~tur. 1\1ontg°':ne· 
ry•n:n k11\"\'rtlro-t, ~·elı~-ı \:a.lıif ~...,.. 

lunu kulhuınıak mechur:JrtinJc
tlirkı-, Çöl pat'kaları kullauılmaz 
ll>ir hal alnı~1or. Ger."> mikp,la 
hare-kü-t hiiylC"Lkle olan1•;)·acaktur. 

Sekizinc-i ordu Si.di Barran"nin 
doı;usuuda lWınmel kıınclkriııi,n 

gerilcriue taamn C>tmiş, fakat hu 
ta~ \ııınaınil-e akamete ug'ra
tılrn~ır. 

İSYA.~ HAREKETLERİ 
R~oot 10 (A.A.) - Diln şe>hirdıc 

isy.an haNkcti butırılmı~, hiikü
nıet binası kkrar ı:cri ~ı.:n_mı}lıT. 

---~--

& -SON TELGRAF- 10 2 iıoei TJ-.':>Rl" 1'14! 

Bu sabah bütün yurtta ma
tem ihtifalleri yapıldı 

(1 ıncı Scb:teıiıtı Devarul 
Kcuıal kürsii) e çıkarak bir nutuk 
sO)leıniştır. !\funıa le' lı nulktiıla: 

•- J 9:!8 2 inci te!!rinin 0111ıncu 
~ü.nli ıl.okubU he~ g~~e Atntiirk 
gözlrrini ha~·ata yuınınu":' ,-e- bi-z 
faujJer U·!"a'-l1tdan arrılını'!tı. Bu 
ulu öhiuıin her yıl bu ınaten1 gii· 
nıin-dc az.z batı.ras1111 anıuak. bu 
harin a;vrıl~ o ı:rtırabmı tazele
ml"k biıinı İ("İ:n mane,·i bİT teselli 
oldu~u kadar da mHl.i im nzife

~-
o·oun bugün manevi huzurun .. 

da t.iı'3m ve ınianetle eğilmek sa· 
dece bir kadirşinaslık görünüşii 
değil, a)Bİ zamanda ci~~ni;vet
ten sıyrılarak lrudsilC')en tihedi
le~ıııi~ manevi b;,. \arlığa karşı 
nıilletin. riyasız saygısınMt bir i<.:n
bıdtr. 

1 

Çiinkii O bizim sadece hArp 
mc~ daıılarıııda kahramanlık ı:ös
te-rıuiş bir ktu11andanın1ız. değil, 
mazi si> a...,tium ağır danbelerjlc 
lı palanrm~. en n'.hayr-t parçalana 
parçalana matemli bir ha~·at y~
n1t3a mahkıinı koca bir nıilletln 
kurtarıcısı, m~'ıtt, ınillı inkılftıbm 

kahı-aınanı idi• diye ba~laoı·~ \'& 

Atan11zın ınancvi huzurunda lıüT
nıetle eğildikten <0nra drmryt'·r ki: ı 

- Ata.ınızrn hayatını ölüm Ja4 

tağında da takip ettim. AtatüTk 
hastalık l'Dttraphırı altımln inler
ken de daima ınil!cN diişilnüy<>ır
dıı. lhıt:ı ıa lletlc epe~- nmandır 
tcın:.ı~:ıtt:n ktsi!mesirıden pek ınü· 
te~~r ldu-ğ:unu "\-"C Cumlıurl:re
tin oil altıncı yıı.:ı.ııl:!!tünde mil
lete ve o•duya mutlaka bHal> et
mek i:bttrl:~·n. sö~ lcı·kt:n o yakte 
katlar ir·ıı.:~('C!.•ii:ıi zan , .c tabıuin 
etl;~ orJa. Jiulbuki o ~(reyi çok 
da!~:ıı geçiıdL ve en ni1ıa~·e-t on
dan on ı,:r güıı sonra :nbiatin in
sah:? ku"eli oUU b"~dt-n alınır 
tı• dcmistir. 

na>ı hol!.nde de bü_viik b"r ıhtifal 

yapıları.!-- gençlik ı:lırrlı Şcfiıı nı•
nevi huzurıında ~~ ~ı ile e;~ilını~· 
t':r. 

Bu mü:na5"betle hol baı raklarla 
sü~lenıuiş ve- palıni.,\· elet ara..,ına 

Biiyük Kurtarı<·ınıu hir bii~tii L.~ 
oulru1~t. Tam saat !l,U:i d._~ ltck· 
tö.r etrafı hın<:ahın~ d•ıl<lıtrnıı ta• 
khe, poo(esör \•e d~entlere hilıo

ben k»a bir hitırbodr buhnııu~ 

'"" Atalürkiin hat.amıı t~bdlon 
ayaltta h"l dakika !liik:At cdilnıP.ı
tir_ Miitealabetı p!'Ofc <-O r Yanız 

Abadan ile hukuk fakülte'i sun 
sınüındar bir ta"'be binr h'talıe 
i.rat etmişle1'dir . 

Biliılıare Ünivu,;tc Kaı;bi U
munıisi Avni Kefeli 'filli Scf·ınİ
Dıı beyannames;ni fJkunıu~· 'e U
Dİ\ crı;iteil ı,<eııçle•: lıa~lar mia r.<k 
törleri ile profesör ve ı!<>ı·cntl.n 
olduğu halde h"rı beraber s~ray
burnu parkı.na gid..-ck Ataıü.rk 

lıeykeline muhteşem bir çcı.-ulıı 
k.oyın~~nhr. 

Yühe.k Tİclll'3t mektebi taleıbe
leti de giiul bir çelenk k<>),n~ 
lardv. 

GÜZEL SA: "ATLAR 
AKADEMİSİNDE 

Fıuıhklıdaki güz.-1 >au 'atlar a
kırıleınisiııde de bu sabah p<ofe.,ii.r 
ve talebeler mektebin k<ıufcrans 

salonunda t.oplan.ııı~lurdır. Encla 
Akademinin geuç miiıliirü Bürhan 
Topıra1ı: veciz bir hitabede bulun
muş ve a)·akta beş dakika ilıti

raınla süküt edilmiştir. l\lıileı>kı

ben muavin Ramiz 1'ezel Afat.ür
kün hayatını \.'e ~ erlerini anlat
uuş, bilaha•e :.\f'-lli elinıizio ht> 
)'Rnnaınesi okunmu)lur. 
DİGER HALKEVLERiND.E VE 

MEKTEPLERDE 
Sarıyer, Üsküdar, Kadli<öy, 

Eyüp ve S,,S.ktaş, Şişli Hake·vle
r;Je ;>fıhrimizin d•ger tekmil H.l.k • 
odalarında da ihtifaller yupı :a -
rcr;.; mil!J Y?.S günümlizün .:ı(.'lSl 

ve Atatürk'ün ha•ır:ı.sı •nılmışt.r. 

Sabahleyin tekmil mektC!>l<rde 
takbe!ere Atatürk•:.!..., tın1mctleri 

anlat!~, Milli Şelauizin beyan
nameleri okunmWjtL:.r, 

[)İ!'iEMALARDA 
Mılli yas günümü~ mür.a;;eoe

tik bugün »e bı; gece sınemt lar 
mutad pro,,-rramlarun tatd etnı~ 

güıı mil.I< i"kılil.-bııı bu şumlu te- !er ,-e afişi.erini ters çevirm~ler
:melJeri üzerine- kuruhnı olan. d r. 

OırnrntÜr Dr. l\Iinı lıeıııal Öke 
müte-ak'.·beıı sa.hre'li.n ortasında 

n1Pş'alclcr .arasında du·ran Atatür
kiiu büsliinc dıoğ"ru d(jnerck f}l>cili 
Şcflcı; .1..;n u .. , ne\"i hu··ı.rll'fla hitap 
ctlT•'1 \C Ata1i.irkün Jt~ptığı bhlük 
hirı 0 1et1eri lharii:.ı '-'t,:;.dfkten ve 
onun TüTk gençli.ğ•ne ilham kay
nıtğı olıtD iı:tabesini tekrar ettik-
len ;,onr.ı: 
•- Atam mtister:Jı ol artık bu-

Tiirk de\ leti faru ~ahL•larla yaşı· Bugün bir çok si.nemalarda· yal
yau, <·nlarla birlikte ölen çiirük, nız Attaürk'ün hayatına ait film
cılız hır vnrlık dej:il, bizzat mille· !er verem mücadele cem!yet.i 
tin biitünlük ve birlik ruhu.odan menfaatine olarak gôsteıi\ecektır. 

lstanbul Yeni El Tezgahları Dokumacılar 
Kooperatif 'irkdiuden: 

TO müttefik kuvvetlerin yanında 
çarpışmak i<;'n :Fransız şimal A1). 
rikası ordusunu hazırlJyacaktır. 

Ameoika lıu yeni Fronsız ordusu
nun silah ve oer.Jıanesini temin e
decektir. 

CEZAİIIDE :MÜTA&EKE 
Y APU..MA,_\'11~ 

Ce.zair 10 ( A.A.)- Dıin verilen 

Londra ve Bernn 
r~dyoları 

Ue~annRme· 
(1 inci SPh;"fHl.r" ".")ı·vam ı 

olmll':'tur. 'l.'e.;'.ul:itı 1>...-.;ı,ıye n.z
de w bugün bütün 'atondaşların 
v:cdanlarında yer!cşıc;~ olan ia
ik m.lliyctç•. Jı. lk<;ı. :nkı\J ı; 

de\ ]etçi Cumhuriyet b:ze bıltün 
evs<>~ e Atalur.<'ün <.·n k.)n;etli 
aır.aretid~r. 

, k<>pan ve onun hfıkimi~cfoıe da- Eğlence yerleri sııhiplen de bu -
~:ınan bir realitodir. demi1 ve gün bu gece müesseseler:ni kapa
L~ Şefin ariz lıat·rası önünde mışlardır. 

i ur:hul yen; El T,""!r:rola:ı Dokum acılar Koop<ır...ıoı Şdt· <cıln aşai:ı<lıılci 
ı~ı=<'<le z,krr<iUen tıusuı'ar iç;.,, 14/11/942 t:aı·tn.ne tsad\i.C e<lı·n Cuma._ 
Uniı t ıo da Eminönü Ha,k~vi Sa.lomıncia H,•y'eti. Um\L.~.,.-~ t(.p~anbsı )"0.-

1.l'aca •.r:da'D. Say'.t't Ortak:O.rbrro.ın yuk:a r•ia yaz.ılı gUn ve sa.a '.tc h3~ı.r bL "un

r.nl::ırı r~ca o1"Jrwr. 
filT"NAL\1E 1 - Kocıper t.i.C~n e-ski Ara m ~~c3:\""8İ(ıı~in fe·ttOe- v~ ~ 

ın • ·r ı:~t \"t': tk.tısaıt: \'tf.,.i!~ıe~cri ~-teı:-ıkcn h'Zzt~l~dı'.-darı K'\.5çük SJn•at Ko· 
ıat f. erı Aruı l.-t'Jthsünt• inıt.fbak ve ka.ıblll cd T 'l-.. ı 

2 - İki. SıC!l.C müddM!~ Yeni id&re 1l(•y'e1.·n~ s.€(.'lı.'-tnt'"Sl. 

r . 
~- gamiryollan ve Limanları isletme U. ldares~ Uanfarı, 

!\taha.'111Mn l)('l.1.!.'l'\ (12'467) O:ı. iD biı:r:ı d...'lri ;ı...oıll Hei~m yf'dıt trQ l50) e!li 

~" cıLıcı m.1!,tci~f ctı•.t:t..1f4 (555-0) beş bıl b...."'Ş Y'ÜR'. el !i Jd.h.) 1'!.saı.ila l«'t.•·d'i

-iıxl<or. hc.L2,I (20 ~:O 1942) Cu""' gc '"' sc~ı (16) on :ı.'Ud:ı. H<>y<loı·· 
- C. G<IT b;,ıraı dobf.od<t<I !romls)!Oll toıı'".ı.f~:Gııo-ı k:>pah zarl a:ru!q;•t satın 

.ı, ~d.<. .. dkt;,a:, 
B" !şe g<mıdı: !o*'~:"' (93ô) dokuz YÜZ 0017 a.l<. lit<a (57) ell. Y'{'<li 

""'~"\.'İt ID'J wJ.<lmt 1Jemim\, k.a>umın ~ ıMitıi ,_lıı&INkı bcto:dlerillİ 
ı:ı1r."'' 2ıa.rtle""1 "11'" eün .....ı (15) ocı ~ lt8d:ır komisyon ~•l.g'oc 
·ur~r.'E'~ıert I~mr. 

B .. S.,· •"t .:ıriı""'"6leı' it~""'""""' a1ac•..ıt ck>iıılıl..-.<11<iadu. (1061) 

Müzayede Tehiri 
Emlak ve Eytam Bankasından : 

1 ı 11/9-12 Ç.'oı.111 .. a.nıbP gllni..:. &::•G..t 11 de sa.~~ı. ;r_tft~ ~'"" ~ ktyı•'dcki k~ par-
ra &;• •· t.._ lll 30/l l/iH2 larih~ne 1E'h!.r e<fa..\d'i.ği. ılan <Mıınur, ( 1262) 

tr Bebekte Satılık Arsa ..,. 
1 n ht ua &eu!e n""'r aı 7 M2 ft'Wc:ı.'.öıcie b'r arsa satılıktır. Cumaırte- ı 

ı P.r..a rden rna.:aC:a t;.lat 12 - ı 7 aı•J.sı.nci.:ı. :23765 e tal.efor.la n:hrtıci:at 
__. CT " 

lsıanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Ha>~• Nüm"''" mıst.:hanesi ~ alınooalı: olan ~ fi,;m ve~ 
ten. ,. k.~a..~ zarfta C!k.· ;J~ncyo 3..""1.Xlu·l,lnl.\J~ur. 

1 _ E'"""'..me ll/11 /9.\2 Çarş:ı.ır.b:ı. günü saat 15 de Ca.ğa!<>ğ:.ım.a Sıhl»t 
~-e !1 t.'1:ai 1\'f \·rr.ı:t MUdür!üğti bi-n.ası.nda. top~anan kan~ yaıp5acaktr. 

.! - Mu.l:·.~mrn<"n bb::iel :>il-l lıin. 50 kuruştur, 
4 - is:~llilr:.r Ş:;.ı-tı>aımfy< çai,,;m.a gWıleıirıdıe louınEooo:la gôn~ler. 
5 - I"'1t•k iler 1942 yıh Tica:ret OdaS1 vW~7";e 2490 .stıJ'J'!ı kanunda )'"8.

r1. \-es -.lu -~~ bu işe ~-...ıc: ;mı;.ııı,'&kkat tıemintlıt ~ veya baOro rr.-ek:tubiy
le b r .te tı kıiti ha.vi zır! :ırı.nı iha~e ıa·' - rdeu tıir mat ~veı malUna ml.b-
ıı&ı.A.-e '"""· •yw:,:ı .-cnn l0ri. (68i) 

OE!-i"ERAL KATRU BİR MESAJ 
GÖNDE'RDİ 

Londra. 10 (A.A.) - G,,neral 
Katru şimal Frarı~·ız Afrikt!sı or
dusuna -b!r mesaj ~önd{':-ere:'<, 

Akdeniz mu.hareıbesinin kat'i saf
htsına gird g:ııı söyliyerek <ie
mcktedir kı. cFransanın kur!ulu
f'Ur..u siz teının edebilir.-;in;z. &k
ied;ğim·z ik:nd crp!ıe şimdi ufuk
ta görünn üştür.• 

KAHlRE T.E.BLİGİ 
:.Ondra, Hı (A.A.) 8 il'<!i ordu 

düı;manı ta:~ıı-ı.. devam etmekte-

Rusya Cephesı 

Muharebeler 
gevşedi 

Kafkas cephesinde 
kar yağıyor, Don neh 
rinin bir kısmı dondu 

Londra, 10 (AA.) - Rusyaı 

cephesinde kış başlam~. muiıare
beler gevşemiştir. 

Kafkasyada Ruslar mevz'lcrin
de tutunmaktadır. Kar yağıl'.l!k

tadır. Don r.ohrinin bir kısmı boz
larla örtülmü~tür. 

Stalingrad'da küçük gruplarla 
yapılan düşman taarruzlaır püs
kürtülmüştür. VladikaJlkasa doğ
ru Alınan taarruzu durdurulmuş
tur. Dün 400 Alman öldürü;ınilij
tür. Tuapsenin şimal batısında 

şiddetli muh;.rc•beler dc-'\·am et -
l!Hlktedir. 

FİNLANDİYAYA BİR 
ÇIKAR'.'.1A HAREKETİ 

Vişi, 10 (A.A.) - Finlandiya 
körlezinin b!r kaç noktasına çı -
karma h•reketi ya.pan Ru>lar her 
iki::ıincle rie müvaffa'kiyetsi..!lı~e

re ui!r'-ID:iiard.ı.r .. 

( ı t'lcı S ah11edc>n Dt"t'llm) 

şıru .çalımık ba~lıy<>rıu:.. Bırno 
miıtealup bıi.klül ınar~ <;-:ılınınış

t:.r. 
Bu.ndan ~"'nra .bu biı) ük ada· 

ının hatıra:-;ına bü·rnıcıt '.~hı bülte
nimizde bir t.lakll<a ra,.ıu bırakı· 
yruu'Z.• doıni~ \C rad)-0 bir daLika 
su::,nıuttur. Bu. tsnda nıatıem ]ıu- I 

vası calınnıışt1r. I 
Ra.ıİyo bundan 90nra evvelce A· 

tatürkc ınisafir olmuş bıdıınaıı 
kralın akrabasından KoD<t Atlcn
un BrHany.a radyo servisi>ndeo 
ke-ndisi ye zovoesinin 'l'ürok nı ·ııe. 

tinin der;n .~at~miıııe '.~ı.;,.~kleı<ni ı 
bildinnelennı nc:a ettigım süyle· 
miştir. 

Londra 10 (A~I\.)- Tük~rin 

Ebedi Şefleri At&türkl>u ülüınü
nün ,·ıldönümü müna>eb..tile ln
gfüe;enin eski Ankara büyük el
çisıi Sir Percy Lorrain, Londr.a 
radyosunda ~ifince Jıff, nutuk 
ı;;iiyliyecektir. Nutuk Turki'Ye sa
ane 22,20 de 49 metr~en verile· ( 
ceklir. 

Ankara'da bu sabah- ı 
ki ihtıfal 

fl ine• 5ahifraf"'.) Jlc·;:ur.) 
RADYOMUZDA 

Ankara radyos•1 milli ya~ günü.
rr.l\z müı>~sdıet.ii~ b\ıgün ajans
laı·dan ba?ka oc-şr:;-~ttıı: tatil et
miş. saıbaiıleyin v~ öğkyir. :Milli 

Şef İ ;ır.ıd inönüniln büyüik Türk 1 

millefa:e beyannamesi c'ku:n.nnq
tur. Bu ak§am tan·~ sr\at y~run.İ)·i 

:•irırı! geçe az.ız Ata.11><:::1 Cumhu-
r ~·etın onuncu yılda H-cip mille
tin:hr Y"!>hğı tarihi hiıtabcleri 

.,:~ı.ton k<'rrlı :;esh:;Jıe ııı-şrohına- 1 

caktır. Bu ,uretle 'J •ıırk milleti 1 
,Q, ı:.un berrak, ~T ve ruan, iman 
G01u, r.a-sret kaki.ğı sr n:i bir ı.c- f 
re d;ı.ha cilrJcrr.ij, fş tfl'•'; oladkf.Qr. 1 

Üffı\Undenberi Atatürk"ün u.i.Z 
ad ve hatırası bütün halkıw. zın 
en candan öu·y1gula'f1ie sarılmış -
tır. tiemk'ketüni7.in her köşe . ..;in
de ve bütün m "ieJ~-e kendisine 
göstt..·r'<li_~imız ıiam.n1i ı!ıı;ğlılık, 

devlet ve milletımiz iç.n kLdret 
ve vefanın beliğ misalid:r. Turk ' 
miilctiııin aziz Ataliırk"e göster
d.iıi!i ~Lvgi ve saygı, onun n~ç'n 
A~•tür< gibi bir evliıt ye'iştiı-e:,;_ 
lt-n b:r ka~ ıı. .• ~' o.itiugunu bütün 
dün. aya g~isterm~~Lr. 

Atatlirk"e lazım vazi.fomiZı ;faı 

eltiğımız ıbu anda, hı;lkımıza, kal
lbimden gelen şükran dızyguları

m, ifade etmeyi, ödenmesi lazım 
'bir borç saydım. 

Mılletler arasında: kardeşc,-e bir 
insanLık Jıa,·att Atatüı'k"ün en 
krymelli ideali jdi. Bütün dün
yada ölümünün gördüğü ihtira
mı, insanlığın iit'si için ümit ve
rici bir müjde olarak selamlarım. 
Bu sözler:m yazılarile ve topra
ğ.mızda 0'·alve askerleri ve 
müt"T'ta"L ışaıh:;~wt!erile ye~imizeı 

dirak eden büyük millletlere, 
T•·.rk mUltı adına şükrsırılarımın 

ıfades•dir. 
Devletimizin bfınisi \"e rnilı!eti

mızın fed"kar, sad~k h3dirni; 
tnsanlık ideal'nin ~k ve mfun-

taz sıması; 
Eşsiz kahraman Atatürk! 
Vatan sana minnettardı.. 
Bütün ömrünü hizmetine ver-

ci g:n Türk milleti ile beralber se
n'n lrnzurunda tazim ile eğiliyo
ruz. Bütün hayatında bize ruhun
dai<i ateşk'n canlthk veniin. E
min ol, ar-" hatıran sönmez me
şate olarak ru:hlanmızı da.ma a
tesli ve uyanıf~ tutacaktır. 

Rei•,kt1mhıır 

ıSl\IET lNÖNÜ 

tirı.imte ı;ğilmtştir. Şbirde ve Umanda bütün wv-
Overatör Mim Kemal Ökeden raklar yar:ya indirilmi~, sdb.ll>le

sonra Şehir :\~lisi a;ıa.-mdan Ba- ı yin dük'kanlar d:ı kcpenkler;ni 
yan Meliha Arni bir h>lobede bu- I y~rıyanya kapamışiıırci:r. 
lunmuış ve ınütukilK-n Milli Şef -•••••••••••
İ-sı11e-t İnönüniın be~ uunan1rc;i o--
kıınmuştur. Bımdan wıua lbep be
rahM Sara) burnu p-'.lrkına gidile
rek Ebedi Ş.fin hr.yke!; zi)·:ı.r~-t .,. 
lunmu~ ttlenk l...-ıonıılınustur. 
BEYoCLU HALKEYİ~DE VE 

ONIVERSITEDE 
Bcyoghı Halkıe,indcki merasi

me de snat 9.05 de başlanılmı~ ve 1 

hitabefor<ien """1'a hl"p beraber 1 

VEFAT 
l.tanbul Bar<l611 avukntlıırındnn 

PLATON KLL\l..'\.'lio{;Ll' 
vela 1 etmiştir. 

Cenaze merasim'nin il ik'ncl 
te~ri01 1942 Ça~mba günii •aat 
13 de Taksim Ayia Triada kilise
sinde icra olunll<'aj;'l kes:ürlc ilan 
olunur. 

T~ksi.me gidilc~ck Cunıhuriy<t İl- 1 (Cenaze Je.-aı:matr: 
bide<>me t~l~nk lııonulınu5ttır. 1 P. A.'llGEl.İI>İS ) 

Bu sabah Ünivenite me<k<ll! i>i- il••••••-••••••-
--- ----- --

Fatih Sulh Birinci Hukuk 
Satış Memurluğundan: 

Mahkemesi 

(Gayrimenkul »a bşı ile beraber 
ğer Hanıma ilan tebliği) 

bissetiırlardaıı Hayriye aamı d&. 
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1 
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i ""-- e"""" ı: ' -

i Bfrıinci kat: Bir_ s._,fld .m:. oda b•t· he.ô, ici'Oci 'knt: Bıllr s:na üç oda bil" hela bu
nur:ı yukaf"11tM-•ua blC t:ı.\-:L are-ı~ büy\jt b ~~i ve bal- c>Qıe ı:ey--r~ca ~r re.rtkk 
\'lf ü..-;tünd.e hr oJ.a.. Evete t·l~rik tcsıibatı 0..ıu.p tıeıt.:os y:A.:tur. Bahçt~f' bf!" !ç;,,ıyu 

\"e bir havuz "\ r. Gay.1: mtt&:.clıı.in reıuboıı!nT'CIE!.n ~:i 4~80 lıra ohıp mfi... 
~-OOlJ"e ~t.r~k !.-'İn ; ı.izde ~'€<i, b .. ";'Uk n~<i.e pey .<ikçt'.si yaıtı 'tin :ıs~ ıaın
<lır. Ganrri mt"r.lnıl ınubn nnwn 'k.7C·eti.n!n yüzde ')"E:'tollş beşin! bu!-d..ı!u Ui.i...-w 
~ncit' ih:al.eı....-t icı-ı ed~!ec:ek., b\.:'l: ~~\ takd r<.i.e .iik:.nc& avt.tn --na...~· :?.5.'12:942 Cıu!ra. 
güılii ~aaıt 10 d..;.n ıt e kt>d~~r ic-:ın edil~cf\k.~. İ'halıe-yıi taık:p edıerl ıo gUn zlr" ... 
fı:od<ı s:ıt~ b..'<leJ\r>in lam:.m> öde=ıed:iğ< 1'3b-d'.ror m-..:e le:bed'lemk bir w
yOJid taJ.ibe t,ı'klif Y"P';""°" alımadıfıo tııkrli•'<i• ,..nidr.ı )'C<l. ,ırün zaı·[aıda mü
zayed~ ~l~.rtk en 9l* talih1nc ihal~ icra edl;ra-t. \"t' iki ihaioe a--a..
swda tiat. fıaı•k hitısıl oldLiiu ta&:ıdirde bu faıtc e.o.:rGC \"C z:yM:J. \"e bi'Umum n~ 
r.:ıtia.rl6 bir·lılktıe il'"' -ın tı tü.1e.n ~~~ l:Mtunı taiuil edi.~tr. Dl ~:iıl!ye rCf>mi.. 

ihaJ,e pulu tiıviı< bedoli ve t:?p~ hı•;-hn 1IQteriy alt oluc> satoı giır..-n ko.:lıı::- roü
ter ~im verai v-e i~;rr satı., b eYıııdrn öC.~:.r. Ga.y:"'I n -e-nk~ Ü'Z{: • ... 

~ "IKslgl b'tr ,ete 1.ce he .. :..ıt iddia ne ~uo~a.~ın Uş gt...- ne kiıdn.'I' ~vrnk.1 
l!~rleriylıe ~I'· te ıı. ~10.Jat:r.ı lAzun<U. .. AD ha.id.e paylıaşmadan ~ ç bı
raK:ıi.JClkln, dır • .İ.ş..bll i'An :-.yn• z;am:ır..d3.1'!1e".Z:ftU.r ıt"Yri rr~~ı h::idseda>.-lar:-:.ıdan 
oh:.µ Beyoğlu ?\!~ı"yM Tr'3 K.odıamıan m...._~ :l8 s:'ıy!.da rnu!-cim fl..--cn halıctl ika

I D"'e+g~!ı< 't.t'Ç.'ıtl\ ohın H.sy:-'ye r. d ger Han ma -,.., dıijlet" bilQmum tl:.C:x!:ıc· ,.. 
ra •~bl.:t ve <:an olwr~r. s.:ıb.ı 9-!2/2 (25<il 
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Çiçekleri HAS OL 

·' 

YA 1 ÇIKTI 
&.-nıpa v~ ADKrikada bile emsaline tesadii! ...U!n.iye<"e'< duec:ede nefis 90 d,,,. c lımon riçel.leri HASA?>." kolonya<t büyük fedakarlıklar neticesi i>tihıanna mui'affaJ.. olmuştur HASA.'\/ Depo,;u ve şul>elerhıde cep şişesi 50 _ 1/HI 80 • 1/8 150 

ırJ 300 - 1/2 475 • 1 kilo '00 kuru~· ,,.tılığa çıkarrlnıı~!ır. .KESRİN Lııııon çiçekleri dahi çıktı. Fiatla rı ~unlardır: Cep şişesi 35 . l/lS 60 • 1/8 160 • J/4 175 _ 1/3 225 • 1/2 275 _ ı kilo 525 kuruştur. 
-----

ATATÜRKE AiT HATIRALAR 
(2 inci so.1ı:ıcd~ Devam) 

olmuştur. Küçüic ta:obesi bilhas
sa royaziy<dc Ç"<>k ktLV'l·etli idi. 
Mustafanın ça!ı:ş,anlığını takdir 
eden hocası b!r gün kendisine : 

•- Oğlum, senin ismin 1-Iusta
f.a; bcnımki de ... Bu, 'büyle ol
ma-z. Arada bir fark bulunmalı. 
Senm ad n bundan sonra cMus
\;;af KeınaJ. olsun .... dedı. 

işte o gıindcn ıhbaren küçük 
11.~ u;t<lı.; nocasının kcndisıne ıa

y.k görduğrı •Kemal, e kademe 
k"derr.e y~kselerek erdi. 

A'.l<AFAR'I'ALARDA 
Atatür;.. yurl sevg:s!ni. 1005 yı

lındı.: Ericanıtıarbiye yü~başısı 

ru :besile ve orduya i't:hak e!me
d•·n <;<>k da.ha C\"\·el id.,31 olarak 
soçmiş, ·bü'ün tahs;J çağını. son
ra ömrünün tekmil yıllarını bu 
ıdı•al uı;ru'lda geçırmiştir. 

Çanak~akderııberi yanında bu
lur.Jınus o> n yavcr1erinden !biri 
ac;.kcr, kurr.andan Aiatürk"c ait 
ılıatırasını şöyle anlatmaktadır: 

, A nafartaiarda İ<anlı taar-
rıızlar durm"'l, muhasım taraflar 
tamam;Je s:.pcr muılıare}ıelerinden 
ba.jka b'r faa1jyet gösteremiyor· 
lardı. Yalnız; tumandanımı bir 
hıss kab'<!ivukuun ıztıra;bını ~ -
kiyordu. O büyük a.;kere göre 
düşmanın niıibeten durgun ve sa
k n vaziyetinin oohemeh.ı.J a!.?y
h.mize 'bir harekte olduğu \"e da
hiyane h:ssiyatı da.ha z·yade dü-;
manın ~k,Jcliği merkezinde top
lanryordu. Bu manalı ve yerinde 
olan duygu j}c sağ esir, m·akineli 
tufe!: get'rebilrock efrada -altın 

para da dahil- ayrı ayrı kıymette 

takdir oiun~cak mükafatlar he
d ye edii«x'ği emrini \•erdi. 
Kıtaatımız aziz kumandanlan

nın emrini henüz aldıkları günün 
g~ı>si •di ki, grup Kurmay heye
t nın nilbetçi subay .çeilk Tiim> 
ün,·anını kszanmış olan on ıAinci 
f r)<adan ,-er·len telefon ra.pnrunu 
• <iı Bu rapor. fırka cep.'ıcsinden 
~ıkarılan üç kisilk bir keş.! ko
ll.muzun Rvustratya\ı boksÖr b'r 
~r eie geçirild:ğiııi bildiriyordu. 

1-lapox. ·lave edilen nota göre 
T~<>..!i<.ür ke,..r! kolunun onlba.şısı 
kısa boylu, zayıf, nahi.f, Mu.>a is
"';ede •b.c yiğitti. Yanına ıki er 
alrr.ış, düşman s·pcrlcrile sipcr'~

r:ıniz artsında k1'k dört metreyi 
geı:rr.i-yen mesafeyi emekleye e
noei<leye ka~ederken i1d k~:l"k bir 
<lli,-man keşif koluna tos yapa
caic kad•r yaklasmışlar, tüfek 
ln:llrnmadar. yakalamak iSleuik-
r~nden daha gı.· .. '~J''.! bl!~~.uıan 

d .. ,n,an ~..tr·ri. kaçm~ğa m:l\'ı:.ff:ık 
~!muş, 1'fosa orJıil§: bJLüa !uzile 
iı1Jürür.ün gırt!aJi:n:ı sa.rılm;'.i··· 

Faka! Musadı.n bir kaç m~•li boy 
ve cÜs;'" de o~an OCksör Avu:;tra!. 
y~~~ı, f\'Iusayı yumruklan1a~t! ko -
yulmuş .. Kahrama:ı Musa yüzü 
göz~ kan içinde ka!masıııa rağ· 

Y:" n çe, k p"rm~k'ı,.ır.ı dz.ha 
):ı .. ,·Hlle h:ısm.n:n g:rtlağı:ıa ge
çirrıiş ve arkada.ş~alına: 

•- AIT'?ı:". ayak'~·r:mdan ıyı 

tutun n b!'n. b:z:m si.pcr!~re 

do~r~ çekin ... • emr!ni te~r:T e
d p durmu, ... 

~1usa onıbaş1nın av1nı el:ntien 
ıbn·u';{nn·yarak, arkac1aslarının var-

r- ZABITA ROllANI 

dınıile ~-ürüKleye sürükleye si -
perler:m'ze sa~ o\arak geLrcLği 

rapordaki nota g<'çmi~ !bulunuyor
du. 

l\f.ı~ta;;a Kemal'm, bü\"ÜI< hu
zuruna sunuian bu rapor onu çok 
memnun etmıstı. Bt"Şer kudreL
nin hetric:r.a(; bu sav:ı:Ln k<ihra
manı 011ın~ı ."'1usayı es.de birlik
le gürm('k arzu::;unu iUıar ettiler. 
Ent r hemen on ~~ine. fırkaya tcro
hğ -0lundu. On ıkin~i fırka siper
lerile kararg;,ıhmız ar•sında tabii 
zamand.::ı b~ 1e hır su.at'en fazla 
süren bir yol vardı. Vakit gece 
yarısına gelm!<li, 

Mu'a onbaşı ;Je ,,,;;r boksör A
vus!ral:yalıy ı görmek zevkinden 
mahrum kalmamak iç'n Kurmay 
lieyet.m z uy[,;uyu !eda etmek 
kararını verml.~t. Fe\·k.:lfıde ya
radılışlı Muoil onba~ı ile şikarına 
:ntizar uz.un :;tirmedi: 
Kuman~anmın bol ~ıklı haı;> 

'hii:-osuna giren hı1usa onba~ı ·ve 
boksör Aı\· ustr• lyalı ibirbirinden 
;-..:k n sbetsiıdiler. Yanyana dur
dukları zarr.an boylarındaki, cüs
selerlndekı farl< daha iyi görülü
yordu. Euksör l,9Q boyunda iri
yarı, sağlam FP'lı idi. 

Mustafa Kemal Musaya te-vcih 
ederek : 

•- Aferin on'başı ... Bu Jroca -
man adamı n • .>ıl stirüklcycbıl

din? ... > ruye sordu. 
Musa on.başı Türklüğe has te

\"azuuu ıie kumand nın giizlcri 
;çine 1ıa1bini fırlatatak glb' bak

tı ve kızararak: 
•- Efend:m, karanlıkta l>:ş 

başa geldık. Sağ adam istemt;
sln. Tüfek kul'anmadan lbir sar
ma~ dol.§ o!duk. Ben onun ilm -
ğir.e yaµı~tım. O beni boyuna 
yumruk'aci. Fa'kat elimden ku•tu
lamadı. Arknda;larım ay&klarım

dan ~'<'k' Ju Ben de onu" 1xıga

z:ndan çckt'm. s:pc m:w karlar 
böy!Pee gc:ı:rdinı .• 

Mustafa Kemal esir boks<ıre dö-
nerek smdu: 

c- Nerc:~·sın? 

•- An-stralyalıy.m. 
,_ Avu,tralya neı~"i. Tü~kiyc 

neresi:... s;:tihla mcrr.!f':{ctim!ıe 

neye geld:n. Biz'm1e ne alıp vc
recet;·ın va .. ?. v .. mui1areibc in· 
~ani b:r ş ·e m:, bci-cr!yet iç:n iyi 
mı'! .. • 

Su·;Jlerin: ırod buyurdular. 
E:;ir bol:sor bu stıai:er karıı -

şısında kıza.:üı yaln·:o:. 
,_ Ben '-f"lrlme:n:ı1· ve mıı1'a

rc'be de b'r ~porfü.:. Onun çin 
aoker yazı'dıın.• c>ı~ c'.Jilrli. D:ğer 
sual!.er<" ce':ap vcrernem:ı;tı. 

c- B:zıın A!uca··, n S)'.A'lrunu na

~:1 buldun?• tı:yurdıılar 

Musa or;bnş,··ı tl'pesinclen gö
ren ~.r.~..:~r :t'"kcr!i.~:n. unutar2k 
kas!:t-:i·ni çı .. -.:. .. Cı: 
~- Bu ~"'f•rk ~..skcr'ni hlirmetle 

~e~amlar;.n 

Offil.hn >Onra: - FaEılasıız bü 
tüı: yıtm!'."llklarıma r·.ğmen gı..-tla 

ğınıı eüııdt'n lotırtararrı:ıd.ır.. B~le
!fnin lkın·vetrc-e ha,·ran•m. Ban" 
nazaran sikletçe pek haf f olan l>u 
er s~pcrlc:-:ill ..,e kadur ben; sürü1t
ıro;, getırdi., cüml<'cill. ı-Oylerken 
gözleri ya~rmıstı. E<ir boksörün 
kll'mandanıma. bu ır· n;~ v-e tak-

1 ~.~ ~ T~? rd e ~.~ •. ., ,.~!.~!!.,! 
\. - Tefrik.a o: L O _.J 

- Evet, do'.< tor, Y.{lmiser evde
dır ve ;'z. be!-: ıyor z.ten bah's 
rrıt:vzuu oıan bir formaliteden i
barettir. O kadar ... Çünkü S'2 ar· 
tık b,r şey yapama7.sınız. 

IJadd<ın başıru ka rlrrdı ve açı

fon kapıdan çıkarlk, polis me -
rnurunu ta~ip etti. Bir sokak fe
neri koyu sisin içinde ortalsı şöy
le bölye aydınlatıyordu 

Uzun boylu birisi olan kom:Ser 
J3rı,mle~. elinde b:r not defteri 
olduğu ha"rl<', dok!or HaddDn'u 
sel5mladı. Dedi ki: 

- Doktor, bizim Plat denilen 
kü.çü'< kasabamızdr bu ayarda 
müıhım ıl>'r OO<lisc olmamıştır sanı· 
nın. Ben bura.ya gekLm geleli ilk 
cinayet işlenmiş oluyor. 

- Haobkıten bir cinayet i~n-

drğine kar.i mislnız? 
- F.:br·:le o kanaatteyim. Bu 

ht;sus'.a hiç lbı.r şüpheye mahal 
yo.<tur. bterseniz, siz de gclin'z, 
gCı U mi z. 

Polis memuru binanın kapısı 
önünde vnı;ıfesine deva=ı tıa:zır
lamırkeıı, komiser önde, Haddon 
arkada, geniş merdiveni çıkmağa 
ıbaşladıA.ır. 

Sofaya girince kom;ser lbir ıka
ıpıyı açtı. Burası pencereleri SO

kağ~ baıkrn geniş bir yatak odası 
id. 

Küçük bir masanın üzer·inde 
b'r rr.um yanıyordu. 

1\fabede benzeyen bu yerde, si
y:>h pantalonlu, gecelıkli, iki bük
lüm olmuş bir adam o!uruyordu. 
Sall>it bir oolckw& balcan korkunç 

ve yüzü tedncen sıyahlaşıyor .• 
gözler; kapalı ve gö~>'1 mütema
diyen inip çrkmalctadı~. 

10 teşvirl'ı:ani günu: Sut clokuzU 
çalıyor. Ata1ürkür. ancak beş da
kikası kalmı,;tır. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

diırkiıranc it.ıralı hhraman Musa 1 
onıba,ryı çırvu.şlu~a temı ettirdi. 
Mu,,..y;ı hayran hayn.n bakaI'a.k 
kurmay hcı c-t ır.::17.n ;~t,h'bamt şu.
besir.-e gicl:en csirı:n yılgınlık huom 
n'as• ıç,ı)(k akndn ıfadesi mensup 1 
olduğu cCJI]i;e vs.:yetin•n iru:t.i~a- ı· 
fına \"e vrı.~'ulcl·~\ ~ lıT.~J.J fkn.ıaJe ve
s.lc o~u ve dui'n1a.1Lr., ceµı.iıc~ 
cien Sclaııige ıki fırkasını naklet
t.gı ci'c m<·ydana çıkm.ı;1:. İşte 
ka!hraman Muııa ça'.·u9un C<ln~rpe
rar.c va:ıJJf. başarm:.sı ku.ın.an.da
nlJl daru)•ane 'huluşunu teı.lbl t ve 
tey.<le )aramıştı. 

Bir ar~Jık kapalı gözlerini bir
denbire açıyor; l>aıını seri bir 
'hareketle sağa çeviı' y.1::-. Bu; o
ınun •boi;tc son ba.k~ıd ır. 

Ağır ağ<r yatağıru yaklaşıyo

ruz. Ben hıçkırıklarımi zaptede
orr. yerek ölıisünür uzer·n-e ka.pa
myoru-n .. Ve ta1ihS:11 elimle onun 
şimcri ytNaları çin,ie :·arı açık 

du-ran n.a\"İ, sema ~i!ııkli gi.iıı:el 

gözlerini kapatıyorum. Bir-az son
ra d.J croktor Meh.neı Kiimıl geli)p 
beyaz l>ir tülıer.!"e ~'<"nes ni bağ· 
!>yor 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal 
İCAIIIN DA GÖNi'E 3 KAŞ"t ALINABILiB. 

Keser 

BE:\ iSMETİ IYI TANfRThi 
l\I.hı mikadcle yıl!aı-ın.ın en a

teş} i g ii ıı k rın i.r. ;\ili< ara d l:."fteı-d a
rı bu!Wı::.n Yahya Galip Kırgı. 
merJı.u•m Antalya meb'tınu da b.:r 
hatı.ra.>ın.ı şöyle anla-tan.ştır: 

•- Düjl!llar>m fur< kt.l'\"l\~r.e 
hrşı ı: rl~tiğ miz ik.ncı ir.önü mu
haı·t.ıbf.s.İn~m hcnüıt. netice:;i alır..ı

madığı tohlık'Cli günlerden l>i-r:n
dle idi. Mll!Sla.fa Kmıalir. <1!x>mul> IJ 
MilJe'I Mecl.lsl ön(i,:le ctı.ı.ıdu. He
men yanına lroşh:ım. Teliış ve en
dişe ile: 

•- Paşam İnönündeıı ne lıa· 
ber? •• diye sıordıun. A(ynen şu ce
vabı verdi: 

- Vaziyet kr t..Tı<tir. 

Ve Atotürk deni! •r. ya.ri..,i kapı 
fani rayatnn yÜZÜ•O·J lf<t böyle ka-
pamyur ..• 

r----------------------------. 
rnhisarlar U. Müdürlüğünden : 

~oo "MMIT ı /m/m ı..ı o.ore 
500 > ı 1/2 m/m Tel Jzo]e, 
500 > 2 1/2 m/m Tol lzolo 1 
!)()()> .. >> 
500> • >> 
500 > 10 , > 

••• 20 Kg. C.86 > > B«Qı 
100 ••.,t ·-~ıa. 1 

O ~' ~-· r P'J<l'!'I' <'il 
Bugün c • nu Kaykd .şirrUzin 100 Aıı:ret Duy bronz 

dörı iı:t."Ü yıldôn:imhlt:ı. Fakat 2iJ Kg. Ve~ ı>yuh l:oole 

hak!k-.tte A>tatük asla ölmüş de- 50 A<J.:t .Anahtar a.ııtigron 
ğildi. Araml".odan aynlan sadece ı - Yt!korula cm.o v~ rnt1<1.arlan ;,a»lı €>~ktrik mabemrııl po.ar!drla sa-
fani •Üt udüdür. tın a ""1"'1:ttıır. 

0 to • d r·· . 2 - P<wrlıı< 13.'l:/942 Cwna gıjr>u sa~t 9,30 da KnJy ...... ~ ~ Şu-
•. • nu? ~~~g~ tı::v ı et ~ımn V-si.ndOO Merk .z Aıım Korrr..y-o.n.ı.ıır.da yepılacaJttı.:. 

- K~tik nedir ded m. Anlama· \ 
dun lci?. 1 

fanı _5•hıayctı ustun•h ~bedı şah- 3 _ hınrnı~:n p&z•wh".< ;çm tayin o!U1113n gtin ,.., -~~ 1<~Jif 1lJle<:d<lJc
sıyet. yaşıyor \"e b:ı ebedeyc.1Lıte ri fiat Ü2(r' rN~•:n % 15 tcmn.a-t para&y!e bırlW.:te rr»e*ür ko~v:ıa müra-
Türk n:ille1. nin -*ıcdil i:' mür.rle- ,<..,;ıt;:an •lan ıi'Ullur. (llOG) 

Mu..<>taia Kemal: •- Sana bu- J 

nun ee'\1Zl~nı on beş dakikaya ka
dar veririm• dedikten sonra gü
lümsed: 

ı •- Ben ismeti iyi tar.mm. Gö-
1 reccks.n cm beş daki.lueya varma
/ dan kendisi.nden .muzaiforiyet ha
' beri alacai;ız •• 

Aiadan çok koısa c>r zaman geç 
ti. Telgraf mü'VeZ'iir.B:n elinde b'.r 
kağıtla, nefesnd-ese oınun odasına 
girdiğini gördüm,. 

Y· .ya Galip b<;>mn saat 6,30 da 
Mt'tr l>:qx~lcm ga:-p cepheı.i k.u
mandarı İsmet idzasile ç-ektlen ve 
.d,· mr:.n biınl-e~e makıtul!e dol
duraui,'ll mutıaudıc meydanını si
JaJılarırnıza toı'l<Nmi1t:r. ci:mlesıi

le b ten telgraf o~duığunu royle-
diktm ~-oma li..ve ttı~•or: 

•-Atatürk o zan1a~ ben. yanı· 
na s-.ıgı.rdı. En güz o! y üW L ıe: 

•- Görchinüz mLi Yahya Gatiıı> f 
B"y dal' ; h<.-.ı sana İsm€>ti yi ta- f 

nırım demPmıış m~vd m?. <lı2<1i. ı 

EN HAZİN Bİ.R HATIRA 1 

Atatıkkııın hastalı5ınde yanır.da 

bulunan \'e fenn.n, i.ıibıbın 1bütür.1' 
irnplar•nı yaµan doktorlar, hatı- ı 
ralarm er. ha ı nini taşımakt.aclır

lar. Bu:ılaı•dan cpcra.!ör, dbk.:ıor 

Mım Kmıal Ök{;dC'n aııiz Atamı
zın son dakı:'ka1arını ctinli)elim: 
•- Karnır.d•m on kılıcı su alrn

dıktan bi·r gıın sor.ıra Ata1ürk son 
koma d•vresme ı;ırnt ışıti. Bu dev
renın tekmil acıklı safhaları gö
ru:nüaı ör.ül1<l'edir. B1:yü'k Kurtıa
rıcı saJı.iıı, icdeta uyu:r g'•o"y<li. A
rasıra küçük ilhL lio;larla yatağın
da sıçrı0 da b.~ saniye sonra 
teY-"ar a..Ynı siikünet.? lmvuşuyıor- ı 
du. Yatai;"J!lın l>a~ucuna kadar ge
l:en öliı .. "'1Ü'1 omı Ebzdoycte götür- ı 
mek j,;in dak'kafarı saydığ;r:ı his
sı:diyur g b:yi'ı. Ya,·a~ y"v;.ş, han
çeresinde kesik hırddar başlıyor 

~üfet•iş Brumley· 
- Bu adam Mctrodo!<-1 Hete

r:ngton'dur, dedi. Otuz seneden" 
b-r "ıbm .. 
lx. ıht."ar:a •ber<oberdi. Şimdi 
d 1-i.tor em.n ola-Ol'~rs~n!z ki, or~a
da b r c:t>ayt'l bahis m<'Vzuudur. 

Doktor II.ddon karma karış:k 
'b:r halde duran ya'a.~a yaklaş!ı. 
Açık kaµıdan bırderıbire gelen b'r 
hava cereyanından doh~·ı, mu
mun •ll"Vi sallandı. Mumu yeri
ne bıraktı. Müfettişe, elindeki 
elE•<trik füm'booının ışı·ğını yatağa 

doğru Ç('Vinnesi için ;şaret etti. 
Mu·•ycne etmek maksadile cese
d:n üzrine eğildi. 

Ölü baş. saçsız, orta yaşta bir 
adamdı. Y•.rı açık, saıbit ve şaş
kına benz'yen donuk ba5ı yüzünü 
lbüı!bütün çitı<'nleştirmişt;. 

Çenffii sarkmıştı. Yüzünü bü
tün hatları dcllşet içinde can çe
kişmiş olduğunu gösteriyordu. 

Hala sıcak olan büi<ülmüş boy
nunda gar.p bir kaı°'•·ıklı.k göze 

Ç«Ipıl)'"Or<lu . Doktor1.ı!::!oo;;:~- l. 

m'-tir 

1 

--------

Hepinı z .o. nun ç'cı;ği yoJ iliıe l - Numc..,,...; •uuc•biııcc 76X90 rlı'acmda ıo taı. mavt ... uuı..z JııAğlllı pa-
rnde, hepim,rz «Ü n·un irciııliey:Z. zar!.ık"ı... sa.tın ah .. ntı.caktı • 
Bugünkii ve yarır.·ku Türk nesil- 1 2 - P"wr·.ık 2<illı~!2 ıı:.-.t .. ııe ra.<hya.n Sal·ı gul>(l saat 9 40 aıa KabP~ 
1 • ..J,··.. b". ... .

1 
A [LC\"Bz:ıırn Ş;..bı'&..."lr'J: .<.ı l\.:ın1 Kü."T»l5yoıru.ı.n.:ra )'apı.acakt.ıc-. 

eır~~e .. uı~en arı U·:Y ~k va1Jl e - 3 - N~mı..ne her g:G.ı su·ı.U gcıçrtl şubede gôru:ıebih.r. 
taturk:Jtı (.\:)°'Cl1 ni daha kuvvetlen- 4 - i.,,ıcr.~:'."iler P=-'~J:·l·ı~ ı.çin tfı\J"'n ed!lf'n gün vt) fMtle % 19 güve1mıe pa-
direre'k y.aşatmaktır. ra}ıriy:e J:i"ltıo:e adı grçen komj6'Y'Ollla g~·erıe:?4,~i ,;ıôn o1\!m.ı-. c:l250'> 

Üsküdar Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Cumlhuriyct iç-in, vabn ıçir. ça

lışırkcn .o. nun çelik parıJtılı göz 
lerimn bi.< m üzcl'imi.zde olduğu- ı 
nu, b" ~e baklığlnı ur'l1mı:yalım. TerP:ıı:ı:.. n;.ti-.e\r~f.ı:;:"'· l: Jf·y.: cdi-~rrıt.:tte bu!Unt.ın U:ü Pı•ro og1u Aktar 
•Ü• nu sevmt::k, •Ü• na. inanmak \ 1a.. .a"'cn!n ,.~ ker.c:'" · · ~Ln f'\:yel \·efal t'df"f:. \""e ık~a .. Vnsil.'ık<yc in,t.kal\ ı-amm 
'·'{" d ~:Jd' T • -

1 
. 1 - , la g.c!...n cş~ğ:.:.ia yaz•lı ga~:rı n1ıer.t<.;IJı·~n. talep Uzı·:-·n~ ilç*;" a:tı!ı:-ma ile satıJa-

Ad. ı eb.ı .T. e."\--nıı 'dr ıgım:ız ·ı, . ~ " • .1 .. rak p".ll-.l3·a ccvTı -~ n• n· .. ıı.J~:rı('c /\"'tl•ar vPr.!1•n1{hr 

1 

bıra!ktığl mukaddes cır.ar.eti Cum- 1 , . . " · · · . .. . ı - U~;..ıi;:~cil1, \ en1 n"!'3 ... t·dof, Fıc,:;cı ~c:· gı~u-a t"~ı 39 - 3ı9 vP yeni 25 
ht...:.,yetı yiih.."Seitmr-be çalı~r(l;ak ge- 1 nıcoo:ah v•· ~ ... :rrna t~t~r .. <1.-a bır diı'.<ııtiı...'"lt rr.M.'C''JI'~ >k.Pn elycvm od:aşa c;ı·,~
rokt~r. lcap ederse bu ll'ğll~a öl-ın.:maş o~or.ı .,,.-e. sH~ mot. .,.. ~\l v.: OO:cı n..aihalf.«.ı ı.~ıJ.rc mı.iıt.oı.c bir ba.p hane 

rnek öli:rr.lerrn en şerefhs'dir. k.J·n10" m-.hJmr.er.e- (:'QOO) · ><lır · 
•• •• M • • • 2 - Ü&\UOo.:d 1 Yt>:ıi m8J1al1€Cıe, e-scKıi l'.fa.r;~o vt ye-.l'i Manto.r ı~ağ'.n'.ia 1.:t.... 

Bırgur:; Alaturkun cscrını bize !Pu ~1l\f:dn<a n<n.u.-atı C"-i'<! 20 .... e yt>nJ. 20 rrJ!,:t!.1:ır-;:-.e-r \•'~ y<-r.D 32-34 \'(> b.ı.:l.cn 22-24. 

~~.a~et ed~ gi.t~g.i günU~ y~l?ö- :k~;:).r .... :ımfil~a<:rıı ts.şı,yan \~ 00 ~a aılıtl":Aa itk k::ıploSl nı~"..l.t vı ~kıi bölıük olıı~ / 
nı..:muııde gozy-aş1ar:ırnızı bııtırme 

1
r.lt Auıla:»'Bn ve t>ıı:· t::p-..ı ~f"t'}n~· mer' t hu~ı.ıına.."1 mtJ.l'bac-ı taıt«" aıbşap ıki , 

J..""!ltüğımrz gilbi c·ller:m;.,.; de b' r- .har.». <ırnı tc mtlhan·.n-.t"l>e•' (15001 MJ'Od'!r. 
birıi~ uz.atarak lb r kere daha ant 3 - ~iiı:laıxia, i'ffi! ma,ha 1·'ı·de-, tapo.J ıkı::ıyı&.na Th_ı.znr<.ın ~ki Yt'Dt mı;:ıhaılli? 

·~ : ... 1!J .. 1da \''" yenıı A.:.~ •. ,ne svkag:oô.:ı l'Siil 7() \·e 72 \t' ;'t"lli 72 'kap: nıarn&ırc.itiı ta,.. 
i c:<:_ elim : F"!Y'Jll \-e mıı~ack!rmıa aı-:-:a h-ıcrı f·lyt"\·m Oi~ k~ttan. .ibart•t oh.~p ·ve ~ı:nıı.ııfita.cı 1.aw 
•- Atatürk düsturlc.r'na sım- 'rr:;r \Tf.B:ı-! tr.ı· bap hane k.ıy.mt·ti muh<:.ınıoı<-nesi (650) lwa. 

sıkı sarılı olarak ~11li Şefimıtz:r_ et 4 _ tJ.t:<ÜciJ!'d..ö' Paııa 'b~;'l 1112ı~i.rs:r.de ~fireğ'.'U ok'B.ğı.n.da c-.ck,ı:? ve 2 n\Ü-
raf.nda ve (tn·rind•.! kenetloenm~ış, ~·re·::-rı'l' ve y~J'\. 2 - 4 n;uırr~ ve ü:..t{~rıdt· od.ay ;rn.i;t:ıt.rnll :nt!'lı-. .. cı townıaıı:· kiıg·r j 
yalç;.n kaya b1rlfİ'ği!c duırt.:yorurı. vAI...;:~! b r blv ;Jcta.r L.. ~~:'ı-rıı k:~wıt\, n.uiıt!ir.ı.'l t•I?t ı (1500 lıra(~i!". 

E'bodi Şef rrıiZ-terI:..~ ol, sana 15.- 5 - Ü~ü~-rd.,, )""c::-ı. n .ru.l1erie cs:-i:i y, nıo mfl'h:,Cı• cadd(>::::ldc ,.e ytır. ı Aı-
:~· r.ı-o O:l.C.r'~,~·-"J. f • ~ !ıı fl J c ,·q·, 57 V? ~-ıe'!ll 53 tapl UJKlJ.:L-~ ll'"l t.n~:yA.."l dt·

)"lk olmağa çal1>5acağız. Yurdu, i.s-
ıı .. :· ~fyı· .it n \l"ll .. ~ t~ nı :c: ·· c!ı.ıNaı"dc:r .. lıa..·l't \ ... k'"ıf k~i~ r biır d:idk':»1l.'"1 n:-

t.kJ.aH, Cwrrııhur.İ'yet kurumak ı~n Er h . .!'J'.":-sı ik.ı)"i'TJ:ti md:o: r.t .nnt (EOO) j!:o.±r. 
ica.p ederse şorcile ö'.eceğ·;~.. 1 ,. 6 _ Ayn1 :r.2ha ... ı·Ge ve .ao·nı S:.Jk .. t:<.ta {:J~. 59 .\·-e yt•rl'. 55 h-:..;;ı nu.'11-a.ra:1 ve 

IIALÜK C~L f:o$:-Und• bi:" o<ll•l ııu·u·:ıon ve rntıihtac: ta:n:ı· '-'-P'•.W..< JWeır v~<.ı! ır.ag.r 1;ıa.;,ye 
dü!'.,lk.inırnn ıı~f h?~~ k})~f'ıi n·,lrl1r.nın.~E'nl'c·ı (1000-) radır. 

Fatilh Sulh 3 ün<ii Hukuk Ha- 7 - Azyln malı.J. 'ı.,Je ve "Y"' scücCt!a eclki 61 ,.c 63 ve Y•'"' 57 kapı mı:ıruı-:-a-
, Lı dı .nl·!' ık-epe~!~ h.lva ~'2 n..uhtaıcı ~ kôgir \."a'k'tf b"r di1k!:tftnın nı.eıt lı'.ssır~ 

kinıl"ğ!i-ndcn; 
1

k•yn;·ctı. n1-..;~i:.ın:t;ıet:ı .·1 (2.50) ııradır 
Cerrahpaşa hastanc.iinde nisan 8 - Ü~l(ıüdardJ, Y n! mB"haıtedı', e::ı·· Yen~ nı.aha'.11 ı:!l.~ai~Ma \""C YP'ni Allıi-

942 de vefat eden Ali Ahlnct, 1"1us nJe' ca:=!.d1.."€1'n<le- "E:ski 65 vı· Y''ni 59 kıap;. numtaı-alı üstünr:!.ı• bir ochı.sı buhaınn i&.
tal1l 1"1ehrnet, Şerif Mustafa, l\lus· ıtoı ktpı;:-vt':, \"akıf _-...:lgi.r re Jl'OO°tiı.ç W d~;;~:.n.m ıın~ h'~ 4Q;rmctl mu-

. I . harmnen~ (50C) Jer"..ıd .•• 
lafa Sallh, Kema ettın Abdullah, 1 
B k. il 1 t Hasau o- l'tl . 9 - Tapll senı:<llnc nıa:ıaran Byl'.i. :"l:i'haJ.}ede \~ ç~:k1.a \" _'.\.en: s ... ~a.n1i A 11 

e ır a , ,:,n1an, u ,. -'· .. . . · ·ı ı ta.ı · • ~ • v~h· 'i'Et ~ag:~K..3 t .. • . .;: \e y~(H 2 K.~?· m...'Tr ... -:ı ~ .ı\..C"pf'1l.i. uıtı ılR.cl nJr 
harrenı Ah, Ahn1et Karnı} ve ma· 'kfı.g.ı· b.r düru,an.;n rıı ... n hi~6i lk~ .. ı;. ;r_ı..ohamır.('"l,_'S• (400) ı-·~ır. 
~ıs 942 de ölen Ahmet Hasan Ali 1 . • • • 

' . 10 - .Kadlı:öyünde. O·ıman Ağ:ı mahzl11 1 ~dıt' N·•:.,·hı't li.!C31ciı s -tagı:nCıa es-
KanJwr, I\lusta(a Jlac;;an, Yıtvan:ı· ~ ::? ve yeni 44 k pı 'n~lını;ı;ralı \"f? aenün kat·y>1 berab"...r f~ lkat..ı K:&g:ı· (şahrı:$1 
d is, Bahacttin Ahm et, Şt'"\•ki Meh· ıaılıı.;-.aptır) nn~>t:Jıcı ta. \'ıı,ı \'1.ikıf b'r b;.p ht nentr. l ı4 h- . k ymt-tl mtdlAı.-n-
me!. S<ıit, Mazhar Mehmet, Osman n.•e<>•'61 (1000) ""'h'. 1 

Naci, Mut t.afa Tah r· Aziz Belli, ll--Satı<; bıf'IC.e't rı•-ş:nı::I ,. m:izı::ı~"t",.J,1Yı' ~t..ı.11\tk rr':,1ıt'f'ıt ~ıysı~r iK'":.uııtnıı<: ffi\lhc.m 
l\tchmet Hanı it, Osınan Nur·, illi· ını n lteı·:rıcı~ ,.~ 7,5 r.· ..:b:..ti~:c r.1 y a:.ı:çr ..:"lvcı•nıe:eri liı_ı.::ıdı ··. Rü~~wn, tclla'f:;ı~ vı~ 
~eyin B csinl \.·e h.az:ran 942 de \'C- Y mi serı.e1"<: E\,-caf fil\ 7 bı dl' \'C iha~~ purcrı n'l'i.i.;.t":ı"r')'l' aitt~:-, mü"ter!tk~ 

b;rıa \ e vEıı·g, "* vı' ıs nıe ..... v-.ı·l<~f icar''\ i tt•rc.kti.)·e a:t\.lf. 
fat e-deıı Nail Rifat , Ali İsmail, 
Ha~n İsına·ı, I i.üscyin Şliı:uii, B~l 12 - lı 2, 3, 4 vı 5 n:.:nar11ı m<>d<leı.-ercte yr..zı!, gayri nH"'!lkul!Pr 3/12/942 

itc._'.h:nı• •m'..J;;"B.tl.{ p,)ı•s.•n be gürü ~aat 14 t:!'n 16 y3 ka"C :rr ve ti, 7. 8, 9 \'<e 10 un-
ltir Yasin, Ha"1.n Halil, Mustafa 1 <'J. .m:ddrJ TC:.<e ~z;; ı ga')'.,; men·{ul t T <le 7/12. 942 t:.ırihınıe n'LJ::J ( Pazartcsı 
İsnıa;J, Ali Tahir, l~e-t'ep ~fc:hnıct, gi.:L""'!:l1 s .... J.t 14 t. n l6 yak d.a.r Ü!'< 1Cıarc"'a pa: ;ı;_p:..:...:ııd.ı A sye b ;ıt ı.nda Ü·.oali- ı 
Abdullah lla~an, ÖmC'r L(ıti~ c.a. S:J!h H~ li~ı..ct.."Tl?ı.ğ:r.de a.çı.:.ı: aı ttı:-n~J ~ saı:ıJa.~ parf:ya Çl'\·:-~ıecc..\kt.:.r. 
Jlasan Tahsin, llüse:vin Hacı Be- s.... ş gJ:"lE, r:.:.:.e g-:..:r.i n.llit:,.;..!~e~in muh:nm.cn k.Jyırletltı··r.:71 ( 75 itli bu•!:J®- · 
k "T, Ali Yusuf, 1\-l~hınrt .ı\ziz, l\1ch d!ı.~; r t:t:{d !'de en ç'l!i artt:rar.J:axın ~"-·~!1~1.lcrl be:M.•: k~'ırr..9:!t raı·fy"e ı ı~a 5 
met Yusuf, Tenıcl Kadcl-, Me-h- ın:?:'!:lı·l.;,!"'dı! ynzılı gayri mf"."'.'kuller·n ~-n l ;-.;tt.:ı.:-:nam 14/12/9'42 P<>znrt:9 gtiır.ü 

met Ali, Osn1an Yusuf, Hamdi Ta- ;;.at 14 ~':1 16 ya karl:ı" \'I' 6 !!ıa 10 unc:..ı m:;ı:'Ct~lerd-e-kı y~ı:lı gayr· mı mu~l'frin 
hir· Ali Ahmet· F' des Mustafa' ,"<i,, .. ô aı't1ıı.rmal•11 d1 17/12/9l2 P<'!"/l'mbe gü"'ü ..ıol 14 t.<n 16 ya. JuAııı· Ylli>'" 
ca.İer Mehmet, İı:a~n Saffet, şük ·kc<ı~ Vt' ~ ~ arttıra.1ıl~:·a ihale! ka·!'iyı•'.('·ı't ~r3 kıluı:r~~ttr. 
rü. Yusuf Ömer Mustafa 13 - l:hrı·:~ pa!"'ai.1~·}!fl·f1 fı.ı.1~rt mfı.d<lEti olan 20 gün z:arfınd~ t.o:ırıarım ırmıb-

Be.r'\' ~ı.~"l" C rrralı · lc€'n~P ,·pznı•:ı;ıne ya.~p·1:r.n11,s1 şa"ttıı·, a.( -... ."OOıiı·dı· 1hale br-2..ııo:;,ra·k bund:ın hrsl 
«;\'"" a a e paşa has- olac~ z2ro·r ve z.iıya:ı. ve fa.!"ıit ve f<i.,ı. \-e:rı..a.":>:ail~ır ondan bilahUid.lm taıJının ''~-

tan.esi•nde vefat edenlcr:n iJftn tBw ıı'ilı...~'&;tıı·. 
11.-lbin-den it.ibaren a.lac~k ' ' '- borç· 14 -. İ~bu g::ı.yri n~<'n~n1Jcr üzı~rin.de t-aptı~a. roiiıst'~c:eı vı' ga·yı~ .. mı:~.·~cPl b~ı· 
lu.J.arının bsr ay ve ı dd~ ayı verırıet h.::~< sah·bt oldı:f .... · r1n: ldd· a t'-3t"nler.n ılıln tn-r:lhi.nıdoı ıt•OOren 15 gı...'tl ı.çıııdt' lı;a
edenlerinin üç ay i~i nde . mahke- .nt:ı:ı.i \'C~~i'-:a·a.:·:.y1e bi:.·.i•ktn n~h'ken~~n:izı' mi.~raca.-3.:. e-tmehe·ri vP l'!'k.~ .lıa!<le ha~~
nıenıize nli.tracaat1al"ı aksi takd:T- ~:·: t.,,v; s 1C':h:-J1:!P 1YJJ,ırit•yy€-i o1rrııya'lka:: ~<ta; parasının pay!a~ı1ıa'!>ndan harıç 

d t k 1 • • I . d tutı1"-<ie<.k'.'11cit.. e ere c.er n:ıı ıaı ı ncye e\'re· .. . 
d ' I .... "I " I 

9 
16 - ~fnz.aveuev•' gı nıı~~{ f.CJ:O:.yPnh•r ı~<l:r.. vkumuş V(' ~ri nl<"•lku1.eri gö-

1 ecegı 1 311 0 unur. 42/103 Jrup gcvr,.lş ve ;ıitnc!;1 yuı.ılı bıJt~n ~-.e:-~tı. b . .fı.hare h•;·h.atıgi lnr iV.r~l:;ır,.r.ın 
-·- - ır.csm(ı o2..:.m1ytcağ'1nı 'kab:·l e!.ııri.,s san·ılnca-• •. !l1'dı.r. 

Sah~p ve B:1'"1•1hı;rı··-! Etı·m İzzet 

Benıce - Neş:·ly~t n ı·~k~örü 

cevdd KAR' BİLGİN 

so.ı.ı TELGllAF MATBAABJ 

16 - Daha fa:D;!l nr..l\ırrat a'm'otk i:ı~iyffıl·~:n m11 .. h~·krın~in !42/3 n·ur.ı~t·n

!ı tıe.rı"1~e ciıx-:>asına ııııü.·ac at Ciıı ~'."°J·~ ,.~ ~-~~ o!anıaı·ın da 00-~4 g;J;.1ı'.e:\11C:e 

1mı.rJ"yıyı·n &ı~1.'..er;nde tJ~t:.<lıoJr Sulh Huit~ l!L~i .n-'i~:ı;de ha11:" büh:&rNn;; un vP : 
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1 - i:şı ~Jıa aQa.. İ.co.:it..."'11'Jbiıld•' b ·'ll, 

2 - Kı•deı-, F.a.o.yet, :s - H~. Ten• 
tı.tı, 4. - Ret• z.arnCjn delil (\ki lk7 -.me), 
5 - Su, :&?~;ı:r.:a l\. ilavı·s.ıybe k;.,dın 

iemi, A!)>.,,-ıım yu'\·ası, 6 - .~:i:Jha yal
'\'3:'rna, ieim, 7 - Tren, 8 - J.şçı, ]yi, 
9 - İsScar l'<ilcbt:i.r, 
Yuhrıdaıı MŞ•~: 
ı - Ahbaplık i/9Clr f't:Jeın bir ho. 

T'ok>eıt, M~lli .Bayr?n~ltarda •ki.Jll"'U'to~·. 2 -
Kırmıı.ı, nr~ gı "":İ..$ 0:--gi.!, Nota.. 3 -
B:;- Bakan •rn,:l' ..... L.nın p:.T"l·fı, to"':l•r.c :\ 

• i}irvf·.;.;,yıe es'r'~ 4 - B!r' \ıı.:;:~yı·t .r~ 
N.otı, 5 - \~;.·:c:.::ı~an 11":e\"3m1., B.3~'11 v.u; .. 
n.v, 6 - Buıla.ş:~c'-a ı tt..'frYal•Je.n t,,l., i -
G>g<n, 8 - ÜyP, '\rDpn.aJ;:, 9 - Atın 

yf'ırn4., Sır. 
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il.AN 
İstanbul asliye 4 cii hııkıC: '""~' 

kemesindeıı: 
İst. Muılmkema-t mü..Jii dü~·; ta

rafından İ tanl>ul Gediı.r' ı l!ali 
Paşa y<>ku<:un<kl 22 sayıt!a ı·a·:ıet 

etmekte :iken hakın ikanı .;~ ı
lan meçhul bulmıan Bek~~ ,:lu 
Pavl:i ve Nik.o aleyhler 'ne m' 'ı :<e· 
menin ~38/1729 sayılı dıosya ile .. 
çılan tashihi kayıt davası uct:-ce
sinde malıkeıuemizden ~aJ r olan 
ilam ind-ettemyiz; dava mahiye-ti 
i·tiba-rile kada~tTO mah."k enıc~:nin 

\"azifesi dahilinde olduğu ha:le as
liye ma.lıkemos:ncc sebebi gö 'cril
meksi.,;in davanıu rü'yet ve hük.
me rapte<!ilınesi USttl ve kan ~na 
uygun olmadığından bahi>;le lıiik· 

mün ~ıılrna:-.ı na karar verilen!' 
dosya iade edilmişt"T. 

Na.k12 üzer'.ne ta~·in kılman ınu
hake~ günü icin miiddt,.ale~·iıle
ı-e gönderilen davetiyelerin b lıi
tebliğ iack edilmesi üzcTinc mah
kemece ilanen tebliı::at ·crasına ve 
bir a:-- mehil v erilnır~iııc 'r nıu· 
hakenıenÖıı 14/12/ nf2 •aı;l 11 de 
tali.luna karar ver,Jııı' · ;Ja 
miiddeaaleyhler Nik~ vr l' ,-J!n n 
nıe1kllr giin ve saatte mah·1·e'""'1f'ye 
gelmeleri veya bir vekili krnilnl 
göndermeleri ve aksi ta'cd"de hak 
Jarrnda g>yap .kararı it~ihaz edi
leceği i'lan olunur. 938/1729 

Teşekkür 
Bundan 'bir müddet ev'V'el, ih

tikar ve mal saklama sı.ı.çundrn 

zan ı.ltında olup; mevkuf '1uiun
duğum gü11krdc ,. t' adLFnı 1.; n 
arlalet!n tece!,lisi He vcrd:ği bew 
r::c~ karar:ndan '>Onra. do;ıt ~,. m· 
cian aldığ;m me'~tup, tclgrr.f, te
lef.on ve yapılan ziyard:erc: ayrı 
ayrı eevap vermek n1iimklin ol
rnadığınd•n lcşekkürlcr:min >b
liı~~na muhter~m gazeteniz;n ta· 
Yassutunu rica eder:nı 

Aıbrlullah Yas'n 
Liman Haıı No. 12/11 
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