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Jlilletlerln ,.,,-eti ilzerlne bırulmıq müeuesele 
her taraf ta lllhlmaia mahJdinubırlar. 

Kemal ATATÜRK -Mllletlmtle 6utTl1nH mazalferigetl terJlid edebile 
cek haaayı llönniİf olmaL Bütün bahtiyarlığım ift 

GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 6-dan ibarettir. Kemal AT ATO RK 

Atatürk'ün 
Olüm Yıl.ı 
A tatilrk'ihl dördtincii öHhn 

yılım büyük bir cihan 
harbinin ortasında anryonu. 

Onun harple olan alakası, 1914 
\arbinin bıraktığı harabelerin 
'lstande dotmasıckr. Her büyük 
taptül .damı, içinde bulunduğu 
ılahiU ft harici prdar, tekimü.. 
•tin inkişaf ve seyrinde çarpıpn 
uddiyetler dotunır. Her büyük 
.dam cibl, her inkılap da bu zik
qk tekimillOD ve sıçramlaım e
wridlr. 

Atatnrk ve lnkıllbt 1914 harbi 
taatlBllDlll bir mahsulfidilr. 

O zaman da dünya bugftnkil 
cibi eihan taksiminden as hisse 
alanlarla, p hisse alanlar ara. 
undaki bir ~rpışma idi. O sa
IDAD da or1a Asya, Afrika, Os
manb İmparatorluğu daha nice 
a~e sınat rekabet sahumda J{erİ 
bln119 tllkeler, kavgantn mevzuu 
idi. O zaman da, milletlere me. 
denlyet, hürriyet ve istikJM ge
tirmek ftin barbediyorlardı. 
Osmanlı İmparatorluğu baı1ka

lannm )[$tanesini ateşten çıkar. 
nıak için elini ateşe soktu, yal
llb parmaklan değ11, gövdesi da
hi cayar ca)'ll' yandı. Bağdat de. 
nüryollan, Tit ortaşark üzerinde 
hlJdmlyet ~ çarpışan Alman 
malt IMJl'IDayesiyte, İngiliz maU 
1911D8Yesi arasmda bir vaSrtaydl, 
kimi onu bu emeline destek, ki
mJ onu ba eme'line he.def yaptı. 

Barhin 80D11Dda imparatorlu
l'an temelleri (•tir (ittir yıkTldı. 
Da lmparatorluiu .(()kerten ha. 
del~D~. 

** O T f h impwın.p. i-
cinıde dfaıebe, .. _........_ 

Wled dnma eden. ~ plrllll'fan 
ecnebi mali 9el'ID8yet;inin J'8l'!ID 
~ olan. irtica '" ..ı. 
fanatm eleJe 'ftrip it salıalamı. 
da alm Cmi. hudut boylarmda kan 
diba aenll halk kütlelerini is
dsmar eden. teknik t.erakki, ve 
..... k1ll«iN Jr.aprlarlnı kapa· 
11111, ancak arayın. köy ağaları. 
mn, •ebqlerinbı ve bunlar et
rafnula toplanan küçük zümrele
rla meafaatleriııi koruyan, miL 
ledn tepesinde tufeylUerln tilne
dlil ltlr 1mpel'atorluk müstella-
8el'fydl. 

rk! • 
enın Yolundayız 

Bir DCihinin 
Tarihinden 
Bir KGç 
Yaprak ... 

Yardım Ye milletin büyük 
tarihdsi Ebedi Şef Atatiiı'kün 
t.al ftl'hiımn aramıalu ayrı 
........ bacibı dördtindl ylldö 
dmtl, ini mtinmebet.le biz, 
Atataalba mabddee hltJrası 

- JıtlnnıeClerlmb bbar eder 
bın, Qai umanda ~ tariJıj 
mbe de, az 90k bir hizmette 
'bal111UD81J dtiftbıdüll. 811 mak 
..tıa, F.bedl Ş6ı ZZ sene ya 
mnd• Q'l'l1madmı ona .hizmet 
elen eıki 7nwleri Cent Ah 
bMa ıörerek bir miaka1-ini ve 
hmir mebma eski adliye ve 
kili Mahmut EAıt BoMurdla 
J"8ptığmıb bir konupnayı oku 
,-acalanmaa vedıorus: 

Son Sultanla 
Ebedi Şefimiz NaSll 
Tan11mıılardı. 

1 91? 7dmJD Birlncitepinh>. sıın-
lerJ: ltarargWar! Halepte bu.. 

huıan 7Jldmm ordulan oıapu komu
tam General Falkenhaym De bu gru_ 
pun emrinde toplamruf ve memleke
tin IOD kuvveti oJaıa 7edincl ordu Jıiıc>
mutam General Mmtafa Kemal lll'a.. 
llDda ~ ed4lll 'IDOnab .. h oethı 
mnb•...._tln km94 IUbelerinfn da9-
;ralarma mlıunamJt olduğuna phit 
olmuttu. 

Mutafa Jtemalbı tuttutu '9'e gQt
t(lfü mabat; sevgili yurdunun & di
letb'dl. 

Mustafa ltemalln iman halinde ta
kip etutı hedef; aziz ve necip mil.. 
let1nhı tek amacıydı, 

Mustafa Kemalin bu uturlarda ·~
bit utral (mQc:adele) ınilll vicdantn· 
onun bOyQk vicdanında yarattığı: 11-
bammdan başka bir py değildi. 

tptidallsahsal prrtl.n~de, ~-------------~~----------------------------------...---~--------------------~------~------------..... ....--. sahip imparator 

Mustafa Kemal; bu le BeZgisiyle 
ordu komutanlıltbm çerçevesi. dışına 
çıkaralı: memleketin &s lı:ahramanla

r!na yakıpn bir fedaklrlıkla ve va
tmı w mmet koruyucusu kalb ve 
ltlrnettyle sadrazam Tallt paşaya; 

- bie ohn•m Bulprlar kadar milli 
w Yatan! menfaatlerimfzi muhafaza 
edel1m - :dlbdeıdni de tapyan tarfhf 
rapoınmu Haleptm ,.ollamııtı. 

hık halda,.... bile, hariçten p
tldr. mtlltezhnlerin, atahmn, 
ft8illanD. milrab8b.tılarm e
liDde W7lll. S1l)"1I alındıktan SOD

D Jlllıiat boJlarma salman istilı.. 
..ı w istlsmıu vaıı..lannın en 
mtlbJnmeliycli. 

tmtt;yazlarla, lnhlwtuta, ~ık 
ailimllklerle, iktisadi bünyesini, 
..,.. ... ızme11111 avuçları içine a
llıa tiemt, mali, smai ecnebi 11er-

1118J'eıd. imparatorluğu yanm bir 
m&atemleb halinde işletirken, 
w...ed vndlar saltanatın. irtica. 
m, .pı.n.. eırafın menfaatleri
..... irin. ıeni• halk ldffle
lerini, hilkbm, hürriyetten, ha. 
7att.D mahrum bir ecir snııfı 
ballnde illeten ve soyan, tam 
...... ,... Wr derei>eyi hiik<ime
u,.11. 

Bu lmpmatorlap («)""kerten 
üJaill addiyetdr. 

** 
Atatflık ba prtlarm l~de 

doğdu. İstiklil harbi, Av. 
rapa empel'1ali:mıine (harici sıd
diyete), Türk inkılabı istismarcı 
saltanata ve irticaa, yani (dahili 
zıddiyde) karşı koyan geniş halk 
kütlelerini içine· alan bir milli 
kurtuluş hareketidir. İnönü, Sa. 
karya, Lozan, milli kurtuluş mü
cadelesinden doğan, yeni bir Türk 
devletinin yapasım kuran. ileriye 
dofra bir inkişafın hamleleridir. 
Lozan sadece bir sulh muahedesi 
değil, harid addiyetleri tasfiye-

tine iktısadl yast lkın-
ye yol •(•n,~· devle. 

mayı emniyet ltma Is. 
tiklAI bepa . 
Çökmilş Wri.lmparator -

~.,., ~ JtO&Wı: re 
tnenfaatıeAnii bfitfiil ansmlannı 
lefnde ta11yo~. Her ileri adım, 
bu dereM'' klaMnın, il'tit'am 

De Sa .• 7; Sil. 4 
' 

Cihan Harbinde 
atürk,, ün Yeri 

(..:~~~.!':.ta'~~ r YAZAN : l 
t=~b=·= =' ~ :8:: 1 Refik Ha&d KARAY 
ne Musa, ne Hınr, ae Melek - Oaa ~ Bir Atatüık! ._ __ .... ____________ _ 

Atatiirlt ntaıı kmtallitw• ...... "" 
Phıranuchr. 

Bucüa AtatGrk 1.ı.. bWm ista detiJ, ı.._ 
.kea için diinld Atatibk'tm daba Wl1'tk ve .... 
töhretlldir. Bir töluet ve bir ~ ki dtlaJa 
hidiseleri bırlumçlatf*p ~el, pb 
doj'nı 11zanını1, kurtancı .,.. kmtaa41bm kOftl71I" 
cu. bir iWı olarak onu ~>• ......._ ML 
yiimilt ve işkenceden belermit ;... - bek
liyor. Arz ib.ıerincle kaç millet tinMB, .... , ... 
paDIDl!ı botuk sesle inliyor: "Bbe .. ftrld,. 
gibi dilı~ boyandurujundma .-.ne bmll. 
matı nasıp eti Bizi de teknr Jallriyetimı.. w 
istiklalimi~ !mntturt Bisde .se yanan, 1.w.. 
~-- eskisinden daha 1DU116r elaaa! Bb • 
temeli sulhe, selimet.e u,_ brarb ve-... 
h bir rejime alaplun!., 

O duaam anl mAp- f'lıl-= "Blıdm n-. 
den istedifimiz bb A~'ttlr!,, Atatilrk ...... 
fetiket arttıkça btltliD ... ,. devlet adamı.. 
aizında, telsizlerde ve lueteieNe tablladen ~ 
tiiinl, bütün dünyanın .. AtatM! Ataübtd,. • 
7e zilaettiiinl işitmiyor m117d 

** 9lra Atatlrk, haklan tanınmak ......... ltir 
&.. --., baklanDa m ima yohhı)a ..w• etme 
ti bO.. - •--. dihayayı alt lst etı at12 ...... 
mala--"* olan .,..ıs kuvvedir. l'el&Jretler 
brp81D6 ..... hia dflttip ...., .......... 
milleti bir 1lb etnfmda toplayarak ,..,,..._ 
en uygun rejime O bwQftmur. Kurdata ~ 

ha aıeçen ,ea, yine Atattlrkthı bot 1tıra1mıa&lı 
pah ve lıııqbedi ldlnilsünden, tel1eıt ve telsizle 
ri titretip viedaııJan harebte ptina ıür seaile 
flyle diyordu: "Bütün küreyi kaplamıt obm 
harbin fimdiye bdar olan inkipfa netieestnde 
)'er yüzünde bir tarafm hikimiyetine tlayanan 
bir lliymıet yllpllUUD kalamiyacaiJ anlaplmaja 
bqlanm•ıts. Millederbı, küçük bllyfik. hepsi 
için yer )'iizünde istikW ve haysiyetle Y•PmM 
imkanı sabit olacaktır! •, 

** O kflrsilde Atatflrk de bulwısaych hunu liylL 
7ecekti. Zaten lnönd batka türlü söyliye. 

mes.di. Zira Ttlrk inkılihııııo temelf bu noktada. 
m ve inkdbm._ rubn, büyük inkılabçının ruhu gi. 
W, bir Mktanu halel gelmemek ı;artıle gidenden 
...... ppnİftİr. Şa,. cfil.Dya, fU felikettft llOll 

n ,..- Tlbk devlet. kurucuıu ile koruyucus11Dun 
~ ve bekledikleri, daha doğrusu prensibi 
al ...,.. .... atJp ı. defa kendi yurdılarmda :rlirilt 
..... mavaffak olduklan gibi küçük büyük bL 
dm mifletleria ı.tikW içinde yapm11t11 pyeaine 
......, )"mi insanlık bugüne kadar alaşamadJiı 
ltlr haysiyet derecesine y8lmeline bunu. Atatür. 
ktbı yirmi yıJ önee bqudıiı inblfıba boqlu o.. 
laeakm. • 

Atatlrk, yarınkj d8DyBD111 naınJ lmralması 
ikam pldiğini gösteren ibı: mlteklnıH önıeii, bu 
ıünkti Türkiyeyi ortaya .koymakla venli ve o ba. 
reketile yepyeni, en adaletU bir c:Ülaıl nisampun 
ilk utlam temt"l ta"11 atımş oldu. · 

** Beyu " siyah esir ticaretini fercller için ,..SÜ 
etmek geçen asnn bir ileri bam.le1i ldi. Birbıcl 

dban harbinin sonunda bu ticareti top yekıbl mil 
Jetler hakkında yiiritmek lst.eyen diplomatı.m 

Devamı 8&. " sa. 1 

KcmlU ordu Jı:umandanma da; ya_ 
bancı hnAl " pyelerine uyularak 
gidilmekte olan yolun koricunç uçu
nmılara "8r8cafuu fifrelerle yamı!
,.. devamı klft tôrmedJ. C1lnk0; u
m~ ftfbıırfyle mfl!T'bum Cemal 

. Devamı Sa. 4; Sil. 1 

Atatürk, Demokrat 
idi, O: Aslcr 
Diktatör DeğDcli 

Eski Adliye V*ili 1mıir nıebu 
au. Mahmut Esat &zkardu, Bü 
Jii,kadadaki evinde buldum. 
Beni ıörünce: 
- Hastayım, dedi. Sıtmaya tu 
tulmuşwa. Dem de tersane. 
Ben artık bu hastalıiuı müte 
luıuiaı oldum. Bütün nevilerini 
biliyol'111D. Benimkinden daha 
kötü bir nevi var lu, ona da 
Tropika diyorlar. Buciln lzmi 
re pteeektim; Jıastahiım yü 
dinden kaldım 

Mahmut Esat Boakwt kL 
niDia acıbimı fa7la pdenne 
te çahprken ben de bir liiD 
evvel telefonla nmdevil alır
ken llOl'acağımı işaret etfiiim 
sorulan Sll'alaclım: 

** 1 - Olilmünden dört yıl son 
ra Atatürkiin ifade ettiğ 

mfuıa nedir 
Bu eoru, Mehnvıt Esat'a dQr 

yıl evve1ki bedbaht günü hazin 
Devamı Sa. t; s .. 1 ' 
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iLLi ŞEF -1 ö ünün Tiirk Milletin 
Tarihi Eeyanatları 

BÜYÜK TÜRK MİLLETİNE: 21-xı - t938 
. Bütün öu_ırünii hizmetine vakfettiği sevgili mllletlnin ih. 
tırom k~Ilaı;ı üst~inde ~u Abıtliı'k'ü.n flıni \'Ücudü istirahat yeri 
n~ fcvdı cdı?ıi~hr. Hakıkntte yattığı yer, Türk milletinin onun 
i~ın nşk ''" ıftıharfo dolu olnn kahraman ve vefalı göğsüdür 

.. Atntfük, tnrilıte uğra~ığımı~ ~ zCıllm ve haksız itüham ~ü. 
nun.de .meyd~~a atıl~ı .' Tıırk .. mılletinin ~asum ve haldı olduğu
nu ıddı~ ve llon etmıştır. İlk once ehcmmıyeti kavranmamış olan 
ı:Ur scsı, a la yıpranınıyan bir kuvvetle nihayet bütün cilıanm 
şuuruna niifuz etmiştir. 

En büyük zaferleri kaznndıktan sonra da Atatürk ömrünU 
valnız Türk milletinin haklannı, insaniyete ezeli hi~metıerlni 
v~ taı:ll'? . Jıti~k~ttiğ~ .?1eziyctleri~i is bat etmekle gcçirmi§tir. 
Mıllctımı:ı:ın buyüklu 1une, kudretine, fnıiletinc, medeniyet istida 
dına ve mükeJlcf olduğu insaniyet vn7Jfelerine sarsılmaz itikadi 
vardır. "Ne mutlu Tiirkürn diyono,t dediği zaman, kendi engin 
uhwnııı. hiç sönmiycn aşkiw en ma:ıalı bir surette bülô.sa 
tmlş'fi. -' 

Fena zUmi, et ve idnrc ile gari bırknılmış Türk cf'.miyetini en 
.ısa yoldan in anlığın en mütekamil ve en temiz zihniyctlerile 

mlicehhez modern bir de' Jet haline getirmek, onun baslıca kay. 
gusu olm~~!u· ~e~kilütı csnsiyemizde ve bugUn hizmet ba~nda, 
lrhm muJübııdı• YC gcntş hnlk içinde bul'l1nnn biltiin vatanda la 
rın vicdnnlnrmda yerleşmiş olnn ltıyik, nıilliretçi, halkçı. inkılapçl 
devletçi, Cumhuriyet, bize bUtUn e\'Safile AtatUrk'ün en kıymetli 
emanetidir. 

UlCı.lUndenlıeri AtatUrk'lin aziz adı ve hfitırası, bütUn halkı. 
mizın en candan duygulnriJe sarilmışt:ır. l\lcrnleketimizin her kö 
ş indo ve bUtün milletçe kendisine gösterdiğimiz samimi bağlı. 
lık, devlet \'C milletimiz için kudret ve vefnnm beliğ misalidir. 
Türk milletinin nziz Atatürk'e gösterdiği sevgi saygı onun 
niçin Atatürk gibi bir evlat yetiştirebilir bir kaynak oldu· Ataturkle l!lönü Türk lnkilaplaTını hazırlamakla meşgu11erke 
ğunu büfün dün)·aya göstermiştir. . . . n Atııtürk'c, tnziın vazifemizi Ha cttifimiz bu anda, ha!Jmnı:ıa, Ata1f!a;.lık ıdealınm aılk ve milmtu siması.. Eşsiz kahraman 
kalbimden gelen şükran duygularımı ifode etmeyi, ödenmesi la· vll~ . . 
zını bir borç snydım. a an sana mınnettnrdır. 

l\Iillet;;cr nra.c;mdn kardeşçe bir insanlı'k hayatı Atatüık'ün en . Bütlin ömrlinü hizmetine \•erdi1','İn Türk ınillcti ile beraber 
kıymetli idt>ali idi. Bütün dünyada ölUmünün gördüiü ihtiramı, cnın h!'1zurunda tuzun ile eğiliyoruz. BütUn hayabnda bize ru. 
insanlığın atisi için ümit verici bir miljde olarak scliımlanm. Bu !ıundakı ateşten canlılık \•erdin. Emin ol, az.iz hatıran sönmeı 
sci7.lcrim yıızılariylc ve toprağımızda şövalye askerleri ve mümtaz oıe~nlc olarak ruhlanmııi daima ateşli ve uyanık tutacaktır. 
ıahsiyetlerile yasımızn iştirik eden biiylik milletlere, Türk mille· 
ti ndina ~fıkranlnnmın ifadesidir. 

Devetimizlıı banisi ve milletimizin feda'kar, sadık hadimi. 

Reisicürnhur 

/3met lnönü 

Atanın 1 ürk Milletine 1 emİn 
Ettiği Büyük Eserlerden 

Biri de iktisadi lstiklô.lim ·zdir 
Jô )..(o A 

Atatürk lzmir Kongresinde Milli lktısat Programımızı Şöyle Çiz~işti: "Türkiye -:ı ) 
lktısadi istiklalini Hiçbir Menfaat Uğruna Feda Edemez ve Etmiyecektir. Hür 
Yaşamamız, Müstakil Bir Devlet Olarak Dünya Yüzünde Kalabilmemiz Ancak 

· ıktısadi lstiklalimizle Mümkündür. Köylü ve Müstahsil (Efendi) dir. 
Dünya Piyasalarmdaki Türk Maf ı, Dünya Harp Sahnelerindeki Türk 

· Mehmet~iği Kadar Temiz, Kuvvetli, Sağlam ve Yılmaz Bir Mevki T utacaktır11 
au ölümlil dünya, tabiatin 

bütün kaidelerine uyma • 
ğa alışmıştır. Her şey yavaş ve 
ya seri bir şekilde zevnle uğra • 
mağa mıı.bktımdur. Tarih bize a. 
sırların ve asirların çöktürdüğü 
varlıklnn birer birer izah ediyor. 
Hayat denilen tabii sırrın mnhl 
yeti malfun ouncaya kadar ölü.. 
mün yolcusu olmamak kabil de. 
ğildir. Sevdiklerimiz, saygı göS
terdilkerimiz, büyük ve kuçiıkle 
rlmiz hep bu tabii sırrın esiri 
olmnktnn kurtulamazlar. 

lktisat<Çı AtAtürk hl.r traktörü bizzat idare ederlerken.-

etmiş ve 'onların zararının önüne 
geçmişti. Bu vakayı onun ağzın 
dnn dinlemek saadetine mazhar 
olanlardan biri de benim. O vak 
tile şöyle söyemişti: 

ı-- Toprağın kıymetini, bak 
lanın ehemmiyetini bcniiz tak 
diır edecek yaşta değildim. Fa. 
kat sim siyah ikuşlnrın bütün 
eınleklcri mahvetmek için yap 
tıkl.ıri :ıi'cuma kUçiik dimağım 
lıa isyan ettim. Tarladan topla 
dığtım taşlarla ben de onlann 
hücumuna :mukabil saldırdım. 
Onlan kaçırttnn. Çocukken 
hep bu bakla tarlasıni düşü • 
niirdUm. ltöylUnün. çiftçinin 
karglarln bile uğmşmnk nıechu 
riyetinde kaldığını hatırladık • 
ça buna bir çare bulmak istu 

İşte hepimizin kendimizden faıln 
sevdiği ATATURK ... Biıtün deha 
sile, varlığile, enerji ve görüşü 
ile maddi vücudunu tabii sırra 
kaptırmaktan kurtnrrunadı. Onu 
sevenlerin, onun için dovamlı 
köz yaşlarl dökenlerin yine onun 
için her vakit yü:reklcrindc sızı 
duyacak olanların hepsi; ölecek 
insan değildi, demekten ve bu -- y AZAN . - ~Ialbu~i ATATURK'ün k~~~ 1 
kanati her vakıt tekrnrlamnktan ~ • ' ılk §aheser yeni ve genç l'ür-

• . dim. Seneler geçi. Toprak, tarla 
mahsul ve bunlarla cam baha. 
sına uğraşan ziftçiyi düşünme 
ğe koyulacak kadar büyi.imüş. 
tüm. KöylUle.rle temasıın çoğal 

gerl dunnamışl.:ır ve durmiya _ L"'ffi A .f KENBER 1 kiyanın iktisadi istiklfılldir. 
caklardır. u 1 rı 1 * 

ATATURK için yazılanlar sayı 1 Iktisndi istiklal siyasi istikllı-
itı"barile belki pek çoktur. Fakat ve saadetimizi kazandıran 0 idi. ilin temelidir. En büyük zafer de 
ölçü itibarile senelerce ve ciltler Kanımizın kaynamasını canımı bu istiklile kavuşmaktır. ATA
le yazılsa azdır. Onu tanıyanla • zın selametini temin ~den, yur TURK'ün Türk milletine temin 
nn hiç biri ATATURK'ün varlı- ·ıı t 'mizi ettiği en büyük eser, işte budur. 

dumu.zu ve mı e ı yurt ve N ~b'd 1 l •-1 ı ğmı ebedileştiren ruhtan nefısle . . . . e a ı e er e, ne ıvec~er e ne 
rlni ayıramazlnr. ATATURK'ün mıllet haline .~etıren ~ idı.. de yazılarla bu büyük eserin ha.. 
maddiyatı ölmüştür. Fakat haya- . ATATÜRK ?O büyük eserle- kilci m~nasını canlandırmak 
li dimnğlanmızla silinmez bedü rini ancak tarih tasvir edecektir. mümkündür. 
bir tablo, ruhu kalblerimize ya- Biz bu E\5el"lerin arasında yaşadı ATATURK iktisadi fikirlerinin 
yılmış taze kan gibi yerleşmiş • ğımız için gözlerimiz kamaşmış, mayasını bir bakla tarlasından 
tir. Adını duydukça, eserlerini rüyctimiz azalmıştır. Yalnız za almıştı. O, daha çocukken bir 
gordükçe: Ah, ATATURK..diyo. hirJ şekillerini takdir ediyor ve 1 bakla tarlasının içinde mah.~ule 
ruz. Çünkü hepimize varbğunızı hayranlığımızı izhar ediyoruz.•saldıran kargalarla mücadele 

miştı. Onların dertlerini yakın 
dan dinlcdiın. Bu dertlerin hep 
si1 bir noktada toplanıyordu: 
KöylU, tabiat.in elinde esir, hü 
kfunetin elinde esir, ağaların 
elinde esirdi.' Bu esareti kal 
dırmak lazımdı. Onlar bütün 
fedakarlıklanna mukabil ne ta 
biatten, ne hükumetten ııe de 
ağalaraan muavenet rönnU • 
yorlard:. işte bundan sonradır 
ki, köyliinlln esaretten efendi
liğe yiikıııeltilmesi bende bir ka 
naat olarak doğmuştu.,, 
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Onun Huzurunda ..• 
--~MJSAUFl$UldiOfo4U ~~ 

l\lerhwudan hürmetle; minnetle; muhabbetle bahsediyorduk. Söüe.rin.in her birin· 
de. ~~Tt bir has~et edası titriyen Cevat Abbas Gtirer: "Adaşım! Dedi, sen de onunla 
ğoru~mek bahtıyarlığuıa erdin. Onun eli sen.hı eline Clokundu. O. sana hitap etil. 
OmrünUn bu şerefli hidisesinl niçin tekrar etmiyorsun? 
Yirmi üç $encdcn~eri daima fahr • il - gurur duydu~ o bilyük güne ait llatıro.la
nmı yazarken değil, batta ditıilnilı'ken bile yine o ölm~ ve unutulmaz Deba'nın hu
zurunda imişim gibi yürek çarpıntJlan duyarım. 
Yüreğimin derinliklerinden taşan bu hürmet ve minnet hisleri hayatımın bahar 
faslından toplanmıı bir demet çiçek ~bidir. Onları bugün Bliyük Atanın mezan
ııın üstline sııçıyonnn. 

----~~~--·1 
Yarın saat üçte. 

- Nerede? 
- Şişli caddesindeki e\•de.: 
Yıkılan Osmanlı lmparator

luğunun çatırdılan işitiliyor. 
Yarın beni kabul edecek olan bü 
yük asker bütün ömrünü bu ha· 
rap varlığı göçüntüden kur 
tarmağa vakfetmiş. Bütün bağ· 
lnn birer pamuk ipliğinden iba· 
ret kalan memleketlerin mev -
hum camiadan büsbütün kopup 
gitmemesi için şarkta, garpte, 
cenupta; kah buz ovnlannda, 
kah ateşli çöllerde döğüşmüş, 
hnrbetmiş ... Hayalimde bulut. 
lardan zafer atlarına binmiş bir 
şan ve şeref ketiybesi canlanı -
yor ve hepsinin üstünde O ... 

- Paşa hazretleri ile görü
şeceğim. 

- Buyurunuz. 
Birinci kata çıktım. Soknk 

üstünde, geuişçe bir odanın ka· 
pısı açık, koridordan, yanı pen 
çcreye gelmek fartilc konulmuş 

Ebedi Şef 'henUz Anadoluya gitmeden önce mesai odaların~ ' 

mavun bir yazıhanenin başın - y · 
da oturan bir adam nyağa kalk r- aza n : -, 
objektifiyle onu bir enst3ntane U L U N A Y b. Gazeteci gözünün kuvvetli 1 1 
süratiyle kavradım: Altın rengi i 
saçlan arkaya doğru taranmış; 
sakin görünen bir nAsiye; fakat 
"alnının çin-1- blllend'inde,, o 
asabi ruh çırpınıyor; gözlerin 
mavi bulutlar albnda §imşe.k 
ler hissediliyor; sırtında ;;iyah 
bir bonjur, ayağında kurşuni 
yollu bir pantalon var. Terte -
mtz ve ga et tiranda?: ... 

Eliyle bana yer gösterdi. Ken 
disl de yazıhanesinin başındaki 
koltuğa oturdu. Mültefit nazar· 
lannda vakit vakit şefkatli bir 
yumuşaklık bissediyorum. Ba· 
zan bakışları mavi bulutlardan 
sıyrılarak bütün ruhuma kadar 
işliyor; o zaman kalbimin çarp
tığını duyuyorum. 

** Bütün gazetecilik hayatım-
da pek çok yüksek şah

siyetlerle temas ettiğim halde 
Onun kadar hiç kimse bende 
bu derece kuvvetli bir tesir hu 
sule getiremedi. 
Bazı insanlar vardır ki um· 

manlnrda sefer etmek için y~ 
prlan muazzam gemiler gibi bü· 
yük işler için yaradılınışlardır. 
O da bende bu tesiri bıraktı; 
yapısında öyle bir mukavemet 
ve keskinlik vardı ki yakından 
tanıdığım bazı hükümdarlar bi· 
le bu çelik zırhlının yanında 
bir sandal seviyesinde kalıyor
lardı. 

Hatırımı sordu. Ve yazıhane 
nin üzerinde duran gjimüş ka
paklı bir kutudan sigara uzattı. 
Bende husule getirdiği tesiri 

pek tabii görüyordtL 
- Sizi dinliyorum, Paşa haz 

retleri. 
Evveli ağır ağır söylemeğe 

başladı. (Sumen) in üzerinde 
duran geniş yüzlü bir knğıt bı· 
çağı ile o~uyordu. Ben mest 
olmuı gibi idim. 

- Biraz da siz sorunuz.. 
- Hayır, Paşa Hazretleri. 

Siz buyurunuz. Bendeniz bu· 
yurduklarınızı hafızama kayde
diyorum. 

Tekrar anlatmağa ba~adı. 
Cümlelerinde o kadar intizam 
ve insicam vardı k.i eğer hepsi· 
ni zaptetseydim bir virgül lla 
vesine bile lüzum '.kalmıyacaktL 

Muhtelif cephelerdeki askeri 
harekata ait tafsilat veriyordu. 

Benim asker olmadığımı tak.. 
d ir ediyor ve tafsilatı bir sivi
lin anlayacağı tabirlerle eöylü.. 
yordu. Sözlerini daha iyi an 
latmak için arkasında bütün 
duvan kaplayan kepenkli bir 
dosya dolabını açtı. Alfabe sı 
rasile olan dosyalardan bi • 
rini aklı. Sahifeleri çabuk ça 
buk çevirdi. Bana tafsilatını 
verdiÇi harekatın yevmi emirle 
ri, plfullan, hartalan hep orada 
idi, masanın üzerine koydu; mev 
zun ve nazik parnınklarile gös. 
teriyor; ; 

- Ben şu tepenin yanında 
idim. Düşman §Uradan hücum 
etti .. 

Harp hakkında izahat~ gelir 
ce sesi çelikleşiyor, bir tunç 

külçesinin granite çarpışını an.. 
dıran tok bir sada çıknriyordUct 

- Kahveniz soğudtL 
Başı yemenili bir ah.. 

refilğln getirdiği kahveyi cok 
tan unutmuştum. 

- Beis yok .. E!en'tıim. 
- Yenisini getirsinlero4 
- Hayır efendim, müsaade 

buyurun. Zaten kahveyi soğuk 
içerim; siz yalnız devam buyu 
runuz. 

Mevzudan mevzua atlandı; e. 
debiyattan söz açıldı. Yüzde yüz 
milli bir edebiyatın yoksuzluğu.. 
nu Ueri sürdü; yarım saat kadar 
bundan ba.h.setti 

Vakit bir ok süratile geçiyor; 
dışarıda ayak se leri işitiliyor_ 
du; yava§ça saatine göz attığım 
farkettim. Kabul edecek ba§ka 
ziyaretçileri olacaktı. '. w 

Ayağa kalktım: 
- Müsaadenizi istirham ede. 

ceğim. 

Elimi elinde tutarak beni ulur 
!arken: 

- Diğer bir isllrhamım var, 
dedim. Bir fotogralınizı lutfede 
cektlniz. 

Tekrar yazıhanesine d6ndil. 
Bir gözünü çekerek büyük ün1 
formalı bir resmin.l imzaladı ve 
w.attı. : 

Oda kapısından çıkarken tek
rar ellini sıktL Memleketi esa 
ret uçurumundan kurtaracak 
olan bu çelik el dudaklarıma ka
dar yükseldi 

*~ 
Hayatında kasidesint yw 

madığım bu "DehA,. 
nm bug{ln mersiyesini 1azıyo. 
rum. 

Dolmabahce ~aravmdaki katafalk ve ctô7.lerl ,,,.şJa dolu riyaretçfler 
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Hadutlarımnıın etrafında çok 

kanlı maharebelerin cereyan 
etmiye baf!adılı buhran?ı samur 
lan yaııyonu. Fakat Atalilrk'ün 
yarattılı Tllrldye CQmbııriyeti, t. 
n&ntı'nflD 71ibek idaresi altmda, 
dostlarına btınnet, dUfmaDlanna 
korka telkin eden bir bya ıibi 
ıallam •• her tirli ihtimallere 
karp hu1r bir halde beklemektr 
dlr, Ebedi Sefln ımımllnlln 1'1ldl5ıo 
ntımtl olan bacfln. O'nun brtancı 
11bsi7ethıln &ntlncle aanı ile •e 
mhınetla aiilJyoru. 

* 
ŞimaU Afrikada 
Yeni inkişaflar 

Yazan: M. ANTEN 

Ebedi Şef mm; Şef ile beraber bOylk Ep manenalanna sfderlaen_ 

' 
• Asker 

Atatürk 

~ . ~- . . . . ~ ., ; 
' . . ~ . . . ~ . . ' 

tirirae hekim, bastabim daha 
bafka alAmetlerini arayıp bu
larak hastalığı kesin olarak teş
hia edebilir. 

Fakat, hastalığın başlangıcın. 
da,kendlslne dikkat edenler 
pek az bulunur. Onun ıçın, 

siroz ilerlemekte devam eder, 
mide rahatsızlıkları meydana 
çıkar: Bu alAmet karında ıu 
toplanmasıdır. Kannda su ça -
buk toplanır ve pek çok olur ... 
İnsan yattığı vakit klll'IU lıava· 
da yükselir, ayağa kalktığı va. 
kit aşağıya doğru düşer ... 

Bu hastalığın en ziyade göze 
çan-n karında çok ıru topun -
ması olduğund.n, bunun btr 
karaciğer hastahtı oldu~ anla· 
plıp da siroz adı konulmadan 
eski zamanlarda, bu hastalığa 
tutulmuş olan kimselere "istıs 
ka olmuı., derlerdi. Onun siroz 
adındm önce istiska adı da ta
rih tere girmifti. •• 

Kannda su çoğaldıkça yürek 
de bozulur, akciğerler de bozu· 
lur. Akciğerlerin üzerindeki ikı 
katlızarın içinde de su toplanır. 
Midenin - zaten hastalığın baş 
langıcındanberi meydana çı. 
kan - bozukluğti daha ziyade 
artar. 

Yine hastalığın başlangıcm 
danberi borulmuş olan sinirler 
de daha ziyade bozulur. İnsanın 
her ta.ra.fında ağrılar peyda o 
hır, uyutukluk gelir. Hlfım ~ 
mlur, tnaa.nm huyu değifir. 

Karaciğer bütün vücudün i9. 
lerini gören önemli bir uzuv 01 .. 
dulu için. o bozulunca vilcudün 
her tarafındaki uvuzlann bepsı 
de az, çok bozulurlar ... 

• • 
Bu siroz hutalıtı kadml.ar 

da pek az görülür. En zi. 
yade erkeklere, onlann da .>1 
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Bqfln, mmıleketin d6rt ıena n-
vel en büJ'ilk "Ölllm ac111" m 

d117dala dndtır. Dehhı tarihlere ııtı 
mr70 Atatf1rlr dört ıene enoe~ buda 
\a7ata söslerint 1'11tndll. 

Derla 1d: '"Tabiatta herte1' kilçtlk" 
ten btl,.Or, Yalnıs "Ölllm acın" dır 
iri, bbtik celir ve ctlnden cftne lrtl. 
ri!f1r.,, Atatf1rk'Un matemi bil tabii 
1rananda bir istlanadır. Onu bybettlıo 
timis ctlndenberi matemlnden •7" 
bldılımn bir an olmamııtır. 

Tflrlr. AtHının nrlrlını 711rclana 
bUtGn 11DS11rlarmda cörüyor. Göklerin 
'1lavl derinlitinde onan aaktn uarta-• 
rını anıns; ensin denider blı:e oman 
dehllım söyler; bıca!an tüttüren o
o:aldann cıtırbarnda onan netldeleril 
ni dinleriz: rü:ı:girların uğultuları blse 
~mm aclını bılırır; şlmşek!er batuı

lara onun ismini 7azar 

Yalnıs Türk milleti delil, ltiltflD 
insanlıfı ağlatan bir matem bir rün
liık ıaat çerçevnlne ıniar mı? 

"Beraber ıtlamak kadar blb!erl 
\ı rbirlne baflayan bir rabıta 7oldllr,. 
d .. rJer. Bu ı&rün hakikatini Atıtür1r•11n 
bUyll1ı: ölüsilnün husarunda daha f,.t 
an!adık. 

Dfln7ada hiç bir devlet ve mfllet rel. 
ılne ona ıllandıtı kadar allanma" 
mrttır. Ac!et •• anane bılrımından bLı 
ze 7ılrla .. n tarlr d"letlerf lrıdar A .. 
raı>a 1f711f ricalinin Atatnrlr'tın ımı· 
mU kar1111nda duvdu)rtın derln te ... 
!!liıUn •Rhldi oldum. Bu tee11llr ,..ı. 

nr• ona tınTmrt ve aeYmlS olmılr dO
ll\711!7'e dellt, ayni ıramandw omın ıt. 
vıııl .. hıl7etlne kır~ hl11edllen derin 
ltJmıttan ileri reU7orcla. 

Usatı cören diplomatlar, 1nııııttbll 

•aadete ratflrecelr lıarelrettn manl•eıt. 
ııını ancalr AtıttMr'On tahrllr adebfl• 
l"etlne hunıYortırdı 

Atıttlrk dUnyayı Tilrk!Ulı hnren• 
p .. ., ""•m,.ır. 

Abdurrahman Adil Öldü 

Avukat ve muharrir Abdilrnhmaa 
Adll dün mııt etmlstir. Cmareı bu• 
l!iln Cerrııhf78şa haırtaneslnden tal
rlınlacak. öltle namazı BeyaZJt ca• 
milnde kılTndıktan sonra !!Tilpteıd 

'lile 'kabristanına dP.tneaıfecektir. 
Abdflrrabman Adil, uzun zamanı. 

dUJ'tmlzde cahımıı, ,.Ine uzun • ._ 
man muharrirlik :rımmıstır. Btr ere
'k r.az~l,.dP. dto tarfht m0sahabe-
1t'rlnl ve tarthl fıkralarını 1e.kle o
"uduJumuz AbdOrr11hmın :Adilin 8-
'0mfl bir sfTıdır Fııkat pek uzun iti.. 
"~ rahatıın:1T'1 ihtiyarlık dev:rtnc!e 
·•ndlthıl 'hıtldkıten OırmO!rtflr Mer-
'ıuma Alla'htan rahmet diler, alleslM 
'-<>oı <ııı!Hı~ tPm..,,n! .aPrlz 

TEŞEKKÜR 

Bundan bir mOddet evvel, thtlkb 
"e mal saklama sucundan un altın• 
ifa olup; mevkuf bulundu~m glbı• 
r.rde ve adl"vt'mfıln adaletin tecel.. 

1•<:1 ne verd!Jtl benıet karat1ndaa 
nra doırtlarımdan aldtğım mektup. 
'!mf telefon ve yanıl n zlnretı .. 

e ayn ayn cevap vermek mOmkOa 
'llmadığıntbn tefekkOrlerhnln lbll• 
ılofna mu'ht.erf!m gazl!tenlPJn tava1m
tunu rica ederhn. Alıdullatı Vnhı 

Liman Han No 12/U 

TEŞEKKÜR 

Sevgili t'e'flkamın ve annemldn ~ 
naze mt>Taslm!ne gelen veya tetıraf 

vto meldupla kederimizi -pe:rlapn 
"n<ıtl11rtmıra, muhterem mebuı1an

nn:ıı muht,.rem Vali ve Beledt,e 
"rloıt Dr L~tn 'Krrdara, Umum! Mee
u., Atıı<;ma. bOtnn btoledlye mensup_ 
!lrına fstıınbul Tlcart •e Sanayi 0-

1 <:md!ıkl kadirşinas arkada$1an, Be
•njtıu Hılkevlne ve mt'rhumentn te.. 
"'ı:ıviııf esnasında loymtotli flmf var:ntı 

e insanlık dolu samlmt alAkasfy!e 
'ı17:1 minnettar eden Dr İbrahim Be
im Ak.l?On'e candan tl!$tokktır1erfmfzt 

•tdlrmek hususunda muhterem p_ 
"tenlzln tavasrutunu rfca edms. 

Merhumenin :revcl: Kocu11 melı119U 

~•1rı"'I Artel Oftullıı~ T•rıl< Artal 
.. , •• , /\,...,, M"''" Artf'I 

&tattlrk nhabnhk1ımndan .anee Sa•nona Y11tmda-
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Bir Dahinin Tarihinden Bir Kaç Yaprak . 
~ "' 
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Sağdan sı:ra ile: 1- Ebedi Şef bi r deniz t enezzühü esnasında; 2- Edvart' la Dolmabahçe nhtımmda.. 3- Bir askeri manevrada Ataşemiliterlerle konuşurlarken 

§on Sultanla Ebedi' 
Şefimiz Atatürk CL.) 

Nasıl Tanışmışlardı •• 
ileri giderek başkumandan vekili En
ver paşa ile Mustafa Kemal arastnda 
kuvvetli bir dostluk yaratıyordu. Bu 
dostluğun ilk tecellisi, berayi tedavi 
mezunen İstanbula getirilmiş serya
verimiz ön yüzbaşı Salih Bozokun ı1id 

detli arzu ve niyaz! ile umuınt har_ 
bin kolay kazandrrılan tüccarlan a
rasma atılabilmesi için altıncı dere
ceden tekaüt ettirjlmesi oldu, Dur
duğu zaman · motörü omuzlanmtzm 
kuvvetiyle ateş alabilen otomoblli_ 
miz de Ahrrkapt tamirhanesinde ta
mir görmekte olduğu bahanesiyle 
kurtuldu. 
Kumandarumın; "yalnız yanmıda 

bir yaverim var,. mealli tezkeresi 
benim de hiçbir taraftan celboluna-
mıyacak bir vaziyette zat1 yaverliğl-

Ceva.t Abbu Gürer 1 ni bir defa daha temin etmişti., 
B tarafı 1 • id Sık sık İsmail Hakkı paşa ile gö-

ltlif' aş mc e rüşen Jrurnandantm; Enver ve İsmail 
paşa da gözle görülen memleketin e- Hakkı paşalar grupuna karşt; kalb 
l1ın vaziyeUerinin düzeltilmesi le. ve vicdanındaki duygularını ;e dA.hl 
binde bulunmaktaydı. Fakat bir tür- kafasındaki görüş ve kararlarını sa_ 
lü debdebeli vaziyetini feda edem!.. mlmiyeti içinde boğuyqr ve İsmail 
yordu. Hakkı paşaya ve grupuna gün geç-

Büyük kumandanım.; sadrazama tikçe maksatlal"lna hMim kuvvetli 
raporunu götliıilp dönen zatı yaveri- ve emin bir ~yet olarak görilnil· 
ni; Ac!zlerini, ~ah! talimatiyle Şam- yordu. • • 
dn OOhman bahriye naz:ırt ~ dik. )f. ,,._ 
düncil ordu komutam General Ce
male de gün geçirmeden gönderdi. 
Şamdan dönen yaver; bahriye na

Z1l"llldan Mustafa Kemali tatmin e-
decek; veya biç olmazsa sağlam bir 
umuda bağ~k milsbet hiçbir ha
ber getirememişti, ••• 

K umandanımtn hakkında ta'has-
sül eden bu kanaatledir ki; 

başkumandan vekili Enver paşanın 
dostluğunun ikinci eseri olarak; 1917 
İküıciteşrinin sonlanna doğru; Al
manya İmparatoru Vilhelm taratın.. 
dan davet edilen sultan Mehmet Re
c::ıdm rüktkp ve nüzu1den ve Osma:n-

f!! saseıı; 0 btlyilk dAhi bahriye na. h İmparatorluğunu temsilden Aciz 
ı; Z1tl ordu kumandam General bulunması münasebetiyle veliaht 

Cemalin verebileceği. cevabının; ve- Vahdettinin gönderihnesl hük1lme~ 
riİnıı3 bir söz olanuyacağmt tahmin- kararlaşzyor ve askerl müşavirliğine 
de gecikmemiş, ve yaverinin getire- de ordu kumandam Mustafa Kemal 
ceği mütalaaları beklememişti, Hale- Paşa tayin olunuyordu. 
be muvasalatnndan bir gün evvel Resmi muam,le cereyan etmeden 
kumandadan .istifa etmişti. İsmail Hakkt paşa merhum beni ça-

Kumandantmm bQyilk katma ula~- ğırmİş ve Paşamın Myle bir memu_ 
tığtm günün akşamı İstanbula hare- rfyetten hoşlanıp hoşlanmzyacağını 
ket edılmekteydi. Kenöisine yalnlZ !'lormuştu, 
yaverleri refakat ediyordu. Üç yave- Ben ebed1yete do~ gitmekte o
rinden ikisi; birinln sıhhati bozuk lan Mehmet R~adm yerine ~lecek 
olduğundan tedavi edilmek. diğerinin bir veliahtla Kuınandanımm tanış
ilç senelik aile tahassürünü izale et- mıu;tnı o günkü telAkkilerim~ içinde 
mek; sebepleriyle iı:inliydller. Ben bu memuriyeti eok faydalt gördü-

ğQmden: zati yaver bulunduğumdan hakldm-
da bir muameleye lüzum görülme_ - Zaten Kumandanım bildiğiniz 
ır,lşti. veçhile işsiz sıkılıp duruyor. Alman_ 

İstanbula geilrun!,, komutanca zi- ya seyahati kendisini oyalar· Ancak 
yaretleri l!ıı:mı gelen devlet ricali gö- kendisine teveccüh eden bu teveccüh
rülmüştü, Hiçbirl Mustafa Kemali kAr vazifeyi arzedeybn. BilAhare ira
fbmal edemiyorlardı. Teşrifat rtı'ba- de buyuracaklan şekli yine zatı s.,_
riyle güleryüz, ve güzel kabul gös- mfierine an:ederiın, cevabını vermiş 
terlyorlardı. Fakat Mustafa Kemalin ve hemen Kuınandanıma evinde mü.. 
vatani ve miiji endişelerinin müna_ IAld. olmuştum. 
kaşasma · bile yanaşmıyorlardı. Xwnandm:ııma lceytlyeti anlında; 

Akaretlerde miltevazı 76 numarah ilk: nazarda veliaht Va:hdettinln re
eve çekilmiştik. Zaman zaman muh takatlnde gftmelden hoşlanmamtşsa 
telif garajlarda sakl!yabildiğim köh- da, Alman ardularmı yakından gör
nece açık bir otomobil hava alma- meyi ve Alınan :cical 'Ye k.utoandan
mtza ve eşi dostu ziyaret etmemize lan,.le temaS etmeyi :memleketi na_ 

yaramaktaydı. mına önemli ~ olduğundan, 
Ancak bu do1aşmalarlmrz., ve her ''başkumandan vekilinin tensip bu

sınd tabakadaki tanıdıklarmıızla ta- Ytll'do~., ödevi memnuniyetle kabul 
bit temaslanmiz. ınnuml emniyet ıntı edeceğinbı ayni gQnde İsmail Hakkı 
dürlül?ünce stkı takibe vesile olmuş_ paşaya arzmı yine bana havale bu
tu Bu k ad arla ka.llnmadı. Başkıı- yurnıuştu. 

' · 1 Askeri müşavirlik vaz:lfeshıe tayin mandan vekilinden gelen bir em.ır e; 
otomobilin teslimi ve yaverlerin bre- buyurulduğu emrl gelmişti. Ayni gün 
murlyetleri mahallerine iltihaktan e- de hirlnd :d\tbeden Mecfdt nişa:nlyle 
bemmiyetle talep ediliyordu. taltif olum:nııetıı. BtrhıdkAmımm o-
Kumandanmım menkllp vad,ıetl mı obnuştu. 

bile; ondan çok aşağı yaradılışlt rical Veliaht Vahdelttnle; refakathııe me... 
ka falarında vehim ve hayaller doğur_ murlyetl dolay'!slyle hareketten evwl 
muş ve basit ve adi usullere başvur- gôrüşQlıneS! Uizumumı Başkumandan 
malariyle acizlerlnl ortaya koymuş vekili kumandann:na tavsiye ettiğin-

. te ··rı le d..... Veliaht yaverllğlnden gün attn-
olduklarına teessür ve essu er ........, 
lrumandanrm gülüyordu. mış ve deıılz polis merkez memuru 
Yalnız bu sıralarda zclıirl dostlu- Bay Azın.iden (Erzincan Valisi m~ 

- nu:m. Azmidir) hıJStıSİ surette rlcam-
ğunu temin etmiş olduğumuz ve go- la tedarik ettiğim ufak bir ınotörle 
ı·ünUrde, b.a~ bulundu~ komite- ç .. .,,,elk15y iskelesine yanaıtık. İske
ılne girdlğım.ız zehabına duşen umum ...._, . ....ı.. '"-d ft_ ... _ _ 

1 ail H kld ..... ,.. lede Vellahtliğln .....,.. _...u o ---.. 
levazrmat reisi sm a .....,.... tQrdil 
ı;;ımlmi olarak Mustafa Kemalden a.. bW Veliaht k!5rı gö • 

zam! istifade etmek içtn dkl sıkın- ellahd!ni tık 
tıl:ırımızı haİlediyordu. A ta'tO.rk:, Osmanlı V atlar 

fqmail H akkl paşa merhum daha defa g(Srüyordu. Mfi1Ak 1 

·- ...... _1;: ' ' . : ·ı ·~·,,{t" ; ' 
·-:.~~·.··. 

EBEDi ŞEF ATATÜRK 
kırk dakika hıQddeti dolduramamıştı. 
Kö~kten ayni vasıta ile iskelede bizi 
bekliyen motöre geldik. 

Büyük lrumandantmın V~ahtle 

görüşmesinden hastı olan duyguları
nı sormak için brsat göı:etiyordum. 

Çengelköy iskelesinden Beşiktaşa bi
zi döndüren mQtörde yalnız kalır kal
maz; 

- Paşam Veliahdi nasıl buldunuz? 
dedim. Cevaben; 

- Anlaşılır gibi değil; gözlerini ka
payıp dervişane bir vecde dalar gibi 
en basit bir söz için kafasını yoran 
bu adam; mirastnın gul!lruna yasla
nan bir zavallt rolUnü bilerek ftya 
bilmiyerek gösterdi. 

Henüz meıneleket kelimesini "nıel
meket,. diyen blr Veliaht; bu göster
diği kabiliyet ve vaziyette ise yaban
cılar karşısında bizi mahcup edeceğin 
den korkarmı; buna nasıl askerl mü
şavirlik edeceğim; bilmem. 

Cü.mlelerlyle kumandanım teessü
rünü izhar ederek veliahtın gördüğü 
Aciz, ~phell halini tasvir buyurmuş
lardı. Müsaadelerini alarak; 

- İstanbul Merkez Kumandan?ığı 
inzibat bölüğü nbltliğim srralartnda 
ikinci Veliaht bulunan Vabdettini 
vazife dolayuıiyle tannnıstnn. Bu zat 
bflk1lmet tarafmdan ve emniyet bakı
ınından takip ettiriliyordu. Ekseriya 
menkôp sadrazam KAmD pa,anm 
Saraçhanedeki konaklarına gider ve 
saatlerce kalırdı. Ve bazt yangınlara 
gelir halk arasında göıilnürdQ. Bina
enaleyh zatıdevletlerine gösterditf ka 
billyetten başka bir kabfliyette oldu
~ zannediyorum dedim. 

Bu maruzabınla kumandanhnırı ü
zerinde Vellahdin yaptığı fena tesiri 

hareket edildi. Sirkeci garından bü
yük merasimle ayrılmı.şt!.k. Hareke
timizden bir az sonra kumandanım.ı 
Veliaht; salonuna davet etmi~ ve sa
atlerce başbaşa konuşmuşlardı. Soh
betleri nisbeten senli benli bir sami
miyet ve knrştlıkh hürmet ve neza
ket içinde cereyan etmişti, 

Ertesi gün Bulgaristan arazisi için 
de yol alıyorduk. Yine kumandanım 
Veliaht tarattndan salona davet olun

du •• .... ,,. 
. işte trende bu ikinci ve il.ç(1nd1 g6-

rüşmeler; bltyilk kumandanıma 

Veliaht Vahdettlnl her hal ve kabi-

ll:Yl"ttvle tanıtmtı:tı. 
Veliaht; trendeki g15ffişmelerinln 

blrlctsinde; Anburnu ve Anııfnrtalar 
zaferlerini ima ederek; ecdadı ızA
mımdan Fatih Sultan Mehmet hazret 
lerlnden sonra tstanbulun ikinci Fa
tihi zatf devletleri olduluntı bilir ve 
zatı devletlerlnlzi en çok takdir e_ 
denlerden bJrlylm gibi bir &n s15zle 
Kumandannnı taltifle yalnı2: kalma
mış, serbest ve samimi konuşmalar 
arasında Kumandanımtn yakacağı si· 
garasma kibrit tutacak kadar hürmet 
ve nezaket göstermeyi ihmal etme
mJşti. 

Atatürk; bu vazffeden ~ geçtik_ 
c::e memnun oluyordu. Cünkü; yan
nm padJsahmtn; memleket işlerinde
ki noksanlarını ikmal etmiş ve artık 
onu görüş beraberUtlne sürükledi~
nl sanmış ve fakat son derece te-hll. 
kefi bir adam olduğunu yakından 
~ömıüıı ~ onu biltnn hileld.rhklariy-

le öğrenmişti. Cevat Abbas Gfrrer 

tadil etmiş, kurnaz ve hllekAr Vah- ll•••••••••-ı dettbıin öı:üntı meydana koymağa ça- , 

tışını.ştım, Kumandan?m; 1 AZADE TERCAN 
_ Bakalhn seyahatimlzde ne oldu- mmastilderine başl 

tunu yakından göreceğiz! Buyurdular. l Kıs J taşı Ih.lam~; 
Almanyaya; hatırunla kaldığma göre mıştır, Adres Nişan 

on dl5rt blrtnclkAnunda; hususi trenle '9~ Yolu No. 8. Tel: 8l430. ~ -CENBERLITAŞ ' Sinemasında 
Bugün ve Bugece 

Ebedi Şefimiz AT ATÜRK'ün Vefatının 
Dördüncü Matem Senesi Dolayisiyle 

AT ATÜRK'ün Hayatı ve Cenaze Merasimi 
ütün hasılat Tür k Okutmll Kurumu menfaatine att olacaktır " ,, 

1 

Atatürk, Q~~Q.~tat idi, 
O;AslaDiktatö d ğildi 

Jf 

5 - Atatürk1e ait, ne~ 
memiş ve tarihi bir vesi

k::. teşkil edebilecek hatıralarmn 
var mıdır? . 

- Bu vesikayı üçüncii soru.. 
nuzda söyledim. Ellinde bun~ 
çlan başka kuvvetli vesika yok. 
Şunu da söyliyeyim: Erzurum 
ve Sivas kongrelerinde iki hadi
senin vesikası bendedir. Fakat 
yanımda değil : Ankaradadır. Bir 
~n size verirlm. 

Bir gün. Erzunım kon~ 
de şimdiki muhterem mebus 
Ba:v Mazhar Müfit Kansu Ata
türk'e: 

- Bu hareketin sona ne ola-
cak:, demiş. 

Atatürk şa cevabı vermla 
- Ne olsun, istiyorsun? 
Mazhar Müfit: 
- Cümhuriyete mi gidiyoruz? 
Atatürk: 
- Bunda süphe mi var11 
Gelelim Sivas kongresine: 
Kongrede verilmiş bir takrhi 

~öroüm. Bu takriri verenlerin L 
simlerini hatırlamıyorum: v~ 
ktı Ankaradadır. 

Takriroe deniyor ki. 
"- İsh•nbu1daki Padisahlık 
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Büyük Matem Günümüzde 

Ebedi Şefimiz A J AT U R K'ün 
Hayatı ve Cenaze :Merasimine ait Film 

Bugün ve Bugece 
Beyoğlunda lstanbulda Kadıköy de 

ipek Milli Alemdar Süreyya 
sinemalarında gösterilecektir. , 

'Rütün hasılat: İstanbul Verem MücadeJe Cemiyetine 
• 



f Şiınal Afrika Muha·rebesi 
Amerikan Kuvvetleri Fas 
da İçeri ere Doğru ilerliyor "Atatürkten Evvel Hiçbir Şahsiyet Onun Kadar 

Milli Hayata Hakiki DamgaS1n1 Vurmak Suretile 
·Dünyayı Hayretler içinde Bırakmamıştır.. ıCezairden Sonra Rabat ve Safi Şehirleri de Düştü 

V'a~ 9 (A.A.) ~TürkL-, -,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=:'!!!~~;::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!, 7enin Ebed! Şefi Kemal Ata-
türlc'6ıı öliimmıün ı1 iincü :rıldö- TÜRK i VE 
nümüiıh erifesinde Amerika ha_ ~===~lizlllıl · § 
l'.ieiye enc6menl reisi Tom c~ 
eaDy, 111 beyanatta bulunm~
tur: 

1 'I ürlctyedfn ,.m~ '99 cesa
h!C:I krrı1ımtı oldutu btr zamanda 
Kemal .Atatark, meml~etfnin 
1nukadderatmı kudretli ellerine 
alarak bufttt, tıeeaat ve sebat i
~ hareket ederek onu, 'cinde bu
bıDdutu karanlık müşkülAt her
eüme!'C'fndeıı ~J> eıkannıs ve 
reformbrn ft tahakkuk ettirdi
li lettmaf terakki sayesinde ona 
lttbanm iade ettirerek refahnıı 
tıemtn @tmtıtfr. 

Amerikan mmeti, Tnrkfyenin 
terakkilerini .empatt ne. hay
ıanhkla takip etmfştir. Türkiye 
lrıtıkadderatmm ehliyet ve kabL 
llyetlertnf fsbat etmiş insanlar e
Wnde bulundu~u .5"Örmekle 
nıemnmıaz. Suna kanfh ki. bir 
~ vukuu halinde bu dürüst 
eıemleketfn :ı:fmamdarlan. onun 
eeref w 1stfk1lltni müdııfa-a et-
1rıtye bt't surette amıetmişler_ 
dfr.,: 

ATıtn luırlt-tve lromft~ antm\
&an Guy Gmette de fQ beyanatta 
bulunmo,tur: 

•Atatürlı:'ftn basireti, !sa betli 
~arar ittfhanndald kudreti Tür
ktye:ııtıı lstiklAlini ve mütk1 b. 
:ırr..mtvethı! temtn etm~r. Bir
bhinl takip etim tSlR'hRt, btn'iln~ 
ınodern ve ileri millet haline ge 
ttri1mf stir. 

Atattlrk'On beynelmttel aha.. 
dakibastrettdefevkalMedDcka
te '8Y'ftndir. 

Atatürk fte madQlarl. 'nhid
l'entn ır!nst •aziyetınl kuvvet1i 
tttlfaldarla zaman altına aldtlar. 
Ttırt!yey! ukerlik baknnmdan 
eereftnl ve !ıll!klmn! mMaa ede_ 
bnecek ~'k lmwetll bir devlet 
baHne ıettnnler.: 

Atatnrk. 4 sene eoneı mdn_ Fa 
kat ruhtı hA11 yaşıyor ve beynel
ınnet sahnede sil~ damgası
ıu bnümrsttr-

Ayan mecJisf barlc!ye encftme.. 
l'li azamıdan Claude Pepper şöy
le demiştir: 

•Atatt!rk. parlak btr tlbfYtd. uaJı: 
~""'8 btr ~et acbnn ~ Ces1lT btr 
lnln!lw ~ ~ b6tttn ,.&bek 
~ aıeftımt!e top!amrttt. smıttti 
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JCEZAViRf 
FRANSIZ ŞİMAL ~ . . 

AFRll<ASI 

Oran Düşmek üzere 
' A DR AR' 

Mukavemetiıi Çok Zayıf • 
MORiTANYA 

Olduğu Rahe Veriliyor 
. 

------ S!lur .s E.N E GA L"' 

VichiJe Göre Casablmtea Deniz Harbinde Frans1Z Kayıplan Ağırdr, 
Amer•••• •• Karaya Mühim Kuvveffer Çlkarclddan d~ Ayni 

~ :-=-:-ı .. ~ a.ı: :..~_.::-..=:-Kay..U- Wyor - ı=as-ta Durum Birdenbire Vahamet Kesbeffi 

Dünkü Mecliste 
Encümenler için 
Seçim Yapıl~ı 

Yarınki Toplanflcla Bapekilmizln 
Beyanatn Müte,aldp Hülôimetin 

itimat Reyi lstemesl Muhteınelclr 

H6aefDder BndirlJ'O!' 

Amerika 
İle Fransa 
Arasında 

Münasebetler Fülen 
KesHmiştir 

Cezair'deki Müttefik 
Faoya veCebelitarık' a 

Taarruz Etti 

Şimal Afrikadaki 
Son Hareketler 

o.tıa • ır.u tngDls ~ Namı il. ~ hava 
,.,.,.... Tedder ile birlilde 

İngiliz Kuvvetleri 
Libya Hududunda 

Müffefik Kıtaların 
Tunus'u Atacağını 

Resmen Bildirdi ·-

Bertin, 9 CA.A..) - "Resm! teb
liğ": Cezairin şimallerinde bulu. 
nan Amerikan ve İngiliz deniz 
birlikleri. 6 Son~denberi ge
ce «iiıtdüz Alman ve İtalyan sa
vq U(aklan teşkillerinin hücum. 
larma maruz tutulmuştur. Bu a
na kadar aılnan haberlere .ıtöre, 
altı harp jletnisine ve dört tica
ret ~emisine dır çapta bombalar 
isabet etmi$tir. Batı Akdenizde, 
bir Alman denizaltısı, Leander 
tipinde bir İngiliz kruvazörüne 
bir torpil isabet ettirmiştir. 

Cebelitarık'a akın 

lngilizlerin Mısır Taarruzuna Müvazi Olarak 
Fas, Cezair ve Tunus'un lıga& Akdeniz 
Durumunu Tammniyle Değiıtirecektir 

r Yazan: Emekli Denfz Subayı ~ 

1 NECATI YA$MU!.._.J 
Afriltada lncUlz taarnııu baııladıb 

• t.n IOIU'& Cebelltanita lnrnetli bir 
mtıttefik monıın toplandıtma •e Ceıo 
belltank etrafında biiyük bir faaliycrt 
hll1ı:tim ıtlrdtifüne dair ırelen haberler 
den ıonra nihayet bu büyük deniz fa• 
allyetinln Jıtilıdaf ettiği ıraye 8 İkinci 
t"rin Pazar sabahı taayyiln etti. Müt. 
tefilı: donanmanın bima)'e'linde Ameri
kan iKal kavvetlert Cezalr •e Fas u.. 
\i11erlnln muhtelif lı:mmlanna ihraç 
!dileTelı: Vlchy Franaaınnm Afrikadald 
Tilbetlerini ftrale başladı. Vichy ha. 
\terJerlnden, iıcale karşı bir mukave" 
met rlSsterm!ye teıebbiiı edlldili aoıo 
lqdıyona da, Mmrc!a Seldı:incl la
ıills ord11111mın Mana 'Matnıhu ge" 
CİP mı,,_ "avTet!-erlnl ftdc!etle ta. 
ctp fttili bir umanda Cezalr ve F'as-

Devamı SL 8; Sü. l 



TAN 10 - 11. 942 

Milli Yas Giinumiizun Hususi· 

Wn. J2 Yazan: Kerime Nacll.r 

• .,nerrus eder, sudaki balıkla~ roya bassisimf., 

Vurguncular 
Yakalanıyor 

Belediye Amansız Bir İhfjf aı Programı 
ı o ı<c.J , !'\ J l!JL~~ Fa"rikalar 1 

' , 
( 6) /. Sümer Bank Hesablna 

,-- DiKKAT : -ıııa 
lzmitte Niçin Kibrit : 

l~~~,U~b~l~l~~:n:oyo•, j bigS.neliğine benzer bir lakaydi U.. ya.. O, çok mütek.bif, ldeta kcx:a bir s. 
şarmışmı. 

Kendimi dünyada yapayalnız ve te
s~l!isiz hissedince, gördüm ki; mor 
kay:ı!arın çoğu karbonit kalsiyum küt
lesJ, yeşil ormanlar klorofil deposu, 
m2,·i denizler apacı birer su, vadilew 
re !'arılan yollar birer toz yatağı, züm. 
rüt çimenler haşere örtüsü, dereler 
ycrgec; ve yı!an tabyası!.. Etrafta kim· 
!ötler yok, insanlık meydanı bomboş .. 
S:vgl hiç yok ..• Tı>k!Jdi, ruj gibi te
hessfünleri boyuyor, ve o aa lüzumun· 
da kullanılıyor.. Babalar evlatlarını 

lem komprimesi!.. Sevlnçten borca, a• 
zardan affa, meraktan sükUta, samimi
yete, saffete, itimada ve isimleri ay• 
nen geçmediii halde sayfalardan sızan 
chha nice çeşniye varıncaya kadar 
muazzam blr his kalaba!ığıl 

Katiyyen Jayik olmadığım bn yakın
lık ifadeleri bende ne büyilk, ne ul· 
vi ıinş!rahlar yaratıyor, vallalıi güç 
tasavvur eder~inizl. Yazılarımızda, 
b"zleri his Tldilerine iletmek i'lt.idadı 
s~zlyorum,, Değerli teveccüh!erinize 
en içten ~ükranlarla kapanırım aziz 

kumbara mesabesinde ~evmekte!. Kar res!lamım .. ,. 
de•ler, gölgelendik!eri ağacın v:ırlığt• Relkuı bir el hareketiyle Feyzayı 
na hodgam bir muhabbetle bağlı! Da· susturarak: 
ha atakları hiç sormaym .. Onlar gös· - Bu adam bana birar anormal 
teri!'l ve alayişle me~gul etiket m~ak• göıündü: dedi. Gayest anlaşılamıyor .. 
lılarr, menfaat arayıcılar- Cemiyet M~dem ki, her şeyle beraber sana 11• 

ilenen şey, mahşerden bir nümunef .. :rak ka1mıya mecbıırdur; nıçm seni 
"N.-fis" hırsı gözlen buğu!uyor .. Blr tahrik edip durmuş?. Sen de korka• 
uğultudur g;diyor.. Yaşamak de~ıt. nm haJa bu cici iltlfatbnn müphem 
bir sel akıntrsmd:ı !UrlikI~nm~k. Kı• vaad!erine tevekkül ederek onun yo]u
rıhyorsunuz, inciı:ılyorsnnuz .. Ağlıya· nıı beklemektesin?! 
mad 0 n, avunamadım ıürükleniyorııu• FezyS tltlzlmcrek ka,ıartın çatmı:• 
naz ... Ne fecaat değil mi?.. tı. Sen bir lisanla: 

İşle ben, bu selin içinde yuvarlanan - Hayır Belkt!I, dedi. H!lA bu ha• 

Takibe Başladı 
Belediye teftl$ heyeti vurgıJnetılu• 

ğu ön!emek ve vurgun yapanları ya• 
kalamak için giriştiği mücadeleye diin 
de devam etmiştiı·, Belediye teftiş he· 
yeti zeytinyağr ve sadeyağ rnev:ruu 
üzerinde tetkikler yapmı, ve bu ı,ıe 

uğraşan büyük ticarethaneleri teftiş 

ettirmiştir, Bunların biltün muamelatı, 
faturalan, muhaberatı gözden geçiril" 
miş ve incelemeler netice!inde ıebeı:
ılz yere fiyat yükselttikleri görülen 
miit>s!lese!erin milli korunma mahk~ 
melerlne verilmeleri kararlaııtınlmı;ı

tır. 

Belediye teftiş heyeti reisi dün Va• 
liye raporları verm~tlr. Vali cürümle· 
rl sabit gönnü, ve müessese sahipleri• 
nln milli korunma mahkemelCTine ve• 
rilrnesini emretmiştir. 

Mahkemeye veri!mesj kararlaştrrılan 
vurgunculardan bir kısmı yaf iskele· 
sindt> yağ ticaretiyle uğraşan kimsew 
l•rdlr. Bnnlann !simleri şunlardır: 

Sezai Ömer ve ~ürekasr, Yusuf Gi'• 
ter ve sürekll'lt, Rifat Sönmez ve sü· 
.. ,.kft!'T, YuS1lf Cömertoğln ve şürekası, 
İ7.7.et ve Mazhar ve şürekası, Va.sil 
Moraldİ!ı, Muharrem Levent ve Bil~t 
Erı;:ın. 

Bugün Belediye ikinci bir liste neşo 
redecek ve basma dlrümlerln mahiyt• 
ti baklanda geniş izahat verecektir. 

~dam, gilzergahta temizlikler gördt:• Yal denizinde Ç"trpmmalı:ta değilim .. 
füm fc;in, blr an -aynen bir çöp gibi• Altı ay evvel is deği$ti.. Bfr hadise 
ı1elin kenarında bir ça!ıya ilişip din. zuhur etti. Bu hadiseden sonra, ken· 
lı"nlyorum". Bu temizlikleri eevgi ve dimi daha ziyade ona bağlı his!lettlm. 
lldakat vücude getirm!ıı •.. Orada bu• Ve. icap ederı:e ölünceye kadar yolu• 
l::ınık katrelerin zerresi yok .. Egoizm· nu hek!emiye, hayatımı seve seve ona 
<len, hodbinlikten aezenrekte edilmiş, vakfetımye ~ınr lrnlundum. Dilencilik Şebekesi 
temiz bir saha .. Her taraf ılık, batta Belkr!'lm 1tözleri lmdutsu:ı: bfr meraıı:.. 
sıcak .. Gök, menfaat değil, "bahar" la büyümGştü. Feyza gülerek devam Meydana Çıkarıldı 
l:okuyor .. Oranın insanlan başkası İ• etti: 

De!ediye zabıtası dün Tahtakalede 
çin yaşıyor, başk.a!lı için gülüyor, ba!S" - • : : Antatacağnn: Bu mnhabe- Kebapçı hanında bir dilencilik ııebeke· 
kast içln ailryor.. Hodgimlık oranın r•lerln b-·ı b...,httde yormakta Id 

.. '-" ~~ 0 0 • si meydana çıkarmıştır. Profesyonel 
~ugalinde yok.. Jestler fedakarlıkla i(unn anladıktan sonra ınldt etmiştim. dilenciler 29 kişiye dilencilik öğretir-
ııüslenlyor; seven sevdiği, sevilen de O da artık yazmadı .. Yalnız arada sım lerken ,-akalanmıslardır. Bu dilenci• 
seven için ya3ıyor .. Orada rüıgar sa- rada Nesime ile ıelam gönderiyordu. ter, günlük kazançlanm reccr paylaş· 
adet meltemi; çimenler papatya ve Ncsimeyi bilirsin. Hani akademide c;a· tık1 • 1 ri . b"" 1 t · . .arını ve geçım e nı oy ece emın 
gelincik kompozisyonunun elvan !hen• lışan eskı bir mektep arkadaşım var• tt"kl ·nı "t' f t · 1 eli B 1 ... , 
· ı j k ı ·· d ş· di b" .. 1 , e ı en ı ıra e rnış er r e eU<Ye gı: orman ar güneş pro e s yonu su• ı. un ır tuccar_a ev.enerek Tal't b d-ı 11 • 1 k tl : ·· d 

un muattar bir Uem; yağmur ılık suc;a gitti .. 1~ bu kırcağız onu sıkı ~ ti 1 ene erı mem e e erıne gon er-

bir muzip! .. Dökülen :katrelerde "Kor sık görüyor ve ona benden, bana on· mıı;: r. -----o-----
to" nun piyanosunu dinllyoraunuz.. nan selam getirip götnrerelc aramın Hukuk Kütüphanesi 

"Çöp" bütün banlan görüyor •. Fa• daki dostluğun idıtmesinc bu 8Ul'etle 
kat ne yazık ki, tablatiyle sürük!en. hlzmet ediyordu .. Bu mesele aile ıt>t Kuruluyor 
miye ma.hkilmt. Cilnkü, içtimai hayat rnııında tamamen unutulmnştu .. Ben Türk htıkuk kurumu yurtta bijyük 
bi:ı:vle kap ettiriyor 1. Uzven ölmemek mektupları ortadan lı:aldrmn:,, hatd bir hukuk kütilphanesl lnırnuya karar 
için bu hercü merçtcr dalgalanmak, s:ına bile okumamıştım .. Fakat Ne· vermiş ve bu hususta I~e başlanmış• 
bu bulanık cereyanda sürüklenmek la· sime beni daima kurcalıyor, m-aamma• hr. 
tım .. Bn vaziyette "çöp", giizergihrn• vt halletmek için zihin sarfedlp yonı• Btı Jrilttlpbnnede hukuka ait eski ve 
da gördüğU saadet vaclisini hasretle I:ırak: ''Bu adamın gayesi ve mabadı ~ni biitiln ~erler, tarlht vesikalar, 
ne kadar uzuıı seyredebilirse o kadar neydi acabn? Madem Jd senin han· ml'!clls zabıtları, fetvalar ve diğer ha· 
bahtiyardır!?.. tından uzak yıışamrya mecbur tutu?• lruki kitaplar buhınııcaktrr. 

( •. /.:/ •.• ) tan1ıli mektubunuz ıerlp1 dniitı llmi!ler vardr; ne dive bu kadar 
babar kokuyor •. Sayfalar demet, satır• göntunil açyp dil döktU? Onun yaşm• 
lar yaprak, kelime!er ç!çekl. Simdi bi· d2lti ve mevkiindekf bir adama bn ha• 
le, karşnndaki fotoirafla, eoldaki çİ• reket yakışır puydı? .,, dlyordu. Bö,,. 
çekler arasında duran bu mektubunu• lece aradan epeyce zaman geçti. Ben 
zun çok kıymetli ifadeleriyle mUte- daima (Devamı var) 

ASKERİ 
Baş tarafı 5 incide 

ta mntteli1ı: ı,catine karsı çok şiddet' 
\f bir mukavemet beklenemez. BilhH• 
~a Fransız halkının ve Fransız ordu" 
&unun c;ok ııevip takdir ettiği bir ku· 
mandan olan General Glraud'nun Ce-
t:air'de mUttefikler tarafına geçtiği 
haberlerinden ıonra bu mukavemet 
ancak bir cöster!ş mtıkavcmetlnden 

ııert gec;miyecektlr. Esasen Mısırdaki 
trıgil!z taarrura başladıit ı:aman bu 
ıiliyetl~in vali!erinln müzakere make 
•adiyle bir toplantı yapm~ olduktan 
'ıatırlanırsa Vichy' bUkQmeUnin de 
bu seferki İ~gfüz taarruzunun çok 
~sash bir taarruz olduğuruı, tesir ve 
,ümullinün Tunus, Cezaire 'kadar ya
yılacağını ümJt etmis olduğu anlaır 

" lıyor. 

Mesele çok mnhimdlr. Akdeniz vaz'• 
rrlinde büyük bir değişiklik hu!111le 
gelmek üzeredir. Bir taraftan batıya 
foğru ilerliyen sekizinci ordunun iııgal 

~ttlği bet sahil parçaslyle doftı Akde· 
ııizde İngiliz donanmasrnın eski ür.a 
tünlüğünil temin edecek şartlar elde 
~dillrkcn diğer taraftan Cezalr ve Fas 

!abi!lerinln jşgaliyle batr Akdenlzde 
:!e ayni üstüniüğli temin edecek şart• 
lar elde edilmiş demektir. (Denizde 
haklmiyetin hancı şartlara dayandıiı• 

nr her fırsatta yazdığımız yazılarda 
:>kuyuculara anlatmıya çalışmıştık). 
Ba işgalleri takip etmesi muhakkak 
olan Tıınusun iıgali Jscr başlı ba~ına 
daha mühim bir hadise olacaktır. Çün.o 

kü Tunus, Sekizinci ordunun bu sew 
ftrkl taarruzundan e!de etmek istedi· 
eı büyük cayenin temininde en tesirli 
.-om oyıııyaca.ktır. 

VAZIYET 
ce~t düşiinütürwc b~tanb• btıtiln 1-
talya sahillerinin ne bilyük tehlikelere 
maruz ka!acağı ve önUmüzdekl aylar 
zarfında ne kadar mühim vıı.kalara in
tizar etmekliğimlz 11zım geldiği ko!ay. 
ca anla,ılır. 

Fakat oilphesiz ki en önce Afrika• 
daki mihver ordusunun tasfiyesine Jta· 
rar verilmiolir. Bunun için de bugiinm 
lerde Tunul!lll1 isgalini beklemek laznn 
dır. Tunusun iHalini müteakip Tunus
ta ıüratle toplanacak motör!ü ve :ınrb. 
lı kuvvetler Tunus • Trablnı hudu· 
dnnu aşıp Trablus ııehrlni işral ettııı:.. 

ten sonn Sekizinci ordunun tazyiki 
altında. çekilen mihver kuvveilerl ar"' 
kalarrnda ancak Blngazlye kadar bir 
ricat sahası bulabileceklerdir. Bn ka• 
ra harekltma mUvazl olaralı: batı ve 

doğu Akdenizde de tam hakimiyet te
ıis etmekte o!an İngiUz donanmasının 
ve bava kuvvetlerinin kontrollerinden 
k~çmak suretiyle mlhvtT ordusunun 
ltaybettiil kuvvet, silah, tank ve mal· 
zemeyl ikmal etmesi art1k imkansız 
bir hal alacaktır. 

Bn suretle şimali Afrika meselesi 
t:ısfiye edildikten ıonra Akdenlrde 
çok daha mühim ihraç hareketlerine 
şahit olacağımrza süpbe yoktur. o 7.e• 
tnan Dicppe ihraç provasınm ne make 
cot!a yaptldıfı ve bn ihraç tecriibesln· 
ile verilen zayiatla neler temin edilmt, 
olduğu. da tamamiyle anlaşılmış olz• 
caktır. 

Evet Dleppe ihracı gerçekten bir 
provaydı. Bu pron. mılıverin en kuV>O 
'Vetli ve en iyi tahlı:im edilmJ~ mev
z!inde tatbik edildi ve mütteffkler ba• 

knnmdan oldukça iyi neticeler a!rndı . 
Gfüünfü,e g8re, şimdi bt1 provanın 

hakikisi difer müsait yerlerde çok bil. 
yi!k kuvvetlerle tatbik edilecektir. 

Almanlar 

16 Gemi 
Yeniden 

Batırdı 
Bertin, 9 (A.A.) - "Reımt tebliğ": 

Altm Fiyatlan 
Altın ftyatlan da biraz düşmiye 

b~Iam~br. Dün bir altm 3775 ktırtı• 

,a ve bir cnm külçe 515 lnmıııa dü~· 
mD:ttır. .t'\ "' 

Frans1Zlar Bildiriyor 
Baş tarafı 5 incide 

faaya hararetle iştirak etmekte
dir. İki torpidomuzla bir avizo. 
ınuz harp dışı bırakılmıştır. İki 
:iüşman korveti batırılmıştır. 

An.ı?lo - Sakson taarruzunun 
ana hedefini teşkil ettiği anlaşr
'an Cezairde ]fryı müdafaası gün. 
düz susturulmµş ve şehre yapı
lan muhtelif düşman süzülmele. 
rinden sonra, nıüd:ıfaamız, aksam 
üstü ates kesmek zorunda kaL 
mıştır. Mahallt kuvvetlerin mu-
hasamat! durdunna anlı:ışması 
~arnizon.kumandanı general ta
rafından imzalanmıştır. Amerikan 
kuvvetleri saat 22 de şehre 2'iı 

miştir. 

Cezairde sükunet 
Cezai?-, 9 (A. -A..) - Ofi: Şehlrde 

normal hayat tekrar b~lamıştxr. A
merikan ordusuna mensup kamyon_ 
tarla kilçOk tırtıl tekerlekli otomo
billerin Amerikan askerleri tasımak
ta olduğu görülnyor. 

Ceza1r mevkU ile komeu nahiyeleri 
ihtiva eden topraklar için yapılan 

mütareke dolayısiyle, krtalarfmızın 

sayıca. ve malzemece çok üstün kuv
vetlere karşı gösterdiği kahramanca 
mukavemctt blr defa daha kaydet_ 
mek gerektir. Bütün oahadetler, A
merikan birlı1derlnln en yeni ve mü
kemmel silahlarla teçhiz edilmiş ol
duğunda nıilttetiktir. Amerikan hü
cum kıtalan askerlerlmlzln çok ııid.. 
deUi mukavemetiyle karşılaşm1$lar, 

fakat gayrl kAfl olan vasıtalarımtz 
askerlerimize uzun müddet dayanmak 
imkftntnı verememiştir. 

Şimal Afrikada ne kadar 
Fransız kuvveti var? 

Ankara. 9 (Radyo Gazetesi) - Si• 
'l'!.al Afrlkası Fransasmda bir bat ko· 
11atanlık emrinde Tunus, Cezalr, Fas 
rüksek komutanlıkları vardır. 

Fsta 14 piyade, 15 süvari, 6 • 8 top. 
';1J.. alayr vardır ki mecmuu 4 piyade 
'e iki süvari tümenidir. Cezairde de 
t4 piyade, 7 ıüvari, 6 topçu alayın· 

1an milrekkep 4 piyade 2 süvari tü• 
"neni vardır. Tunustaki kuvvetler 1 
ptyade ve bir .Uvari tilmeninden iba• 
•ett.ir. 
Fransızlarnı timal Afnbsmda 1000 

, yakın tıyyarelerl olduğu sanılıyor. 

Fakat bunların hepsi eski ılstemdir. 
Deniz kuvvetlerine gelince, Oran· 

fa 2 torpido ve bir kaç denizaltı. Ka• 
ıablankada 1an Darlı: nrhlısı, 2 kru• 
fazör, 4 - 5 muhrip ve bir kaç deniz
lltı mevcuttur. 

B··t·· H lk ı · d H lk d ı · d f malatta Bulunacakrar 
U Un G eV erın e, G 0 G Grin Gı İlı:tısat Veklleti yünlil men111cat 

Okullarda ve Yurt Dıcındaki Vatandac- :abrikatörlerini yeniden Ankaraya ~a· 
~ ~ gırmıştır. Hazırlanan protokole gore 

lar Arasında Bugün y apdacak ihtifal Sümerbank, fabrikalara yapak ve yün 
verec@ktir. Fabrikalar dıı. Sümerbank 

Ankara Radyosunun Neşriyatı' hesabına ımaıatta bulunacaklar ve 
mamulattan yilzde on imallye ücreti 

3 - RADYODA: a!acaklardır. Bu suretle memurlara 
Ankara radyosu sabah neşriyatında 

ve 

kıtlıktan del:lll, eanaftn klbrft alıp 
satmak latememeılnden dolayı. 

Eınaf kibrit alı, verişini çok 
klnıız buluyor, çünkU içinde 100 
kutu kibrit bulunan bir pakette 
kazançları 8 kuru,u geçmiyor· 
muıı. Yani 392 kuru, peoln para 
vererek aldıklar? bir paket kibri· 
ti 400 kuruşa sabyorlarmıı. 

Azamt kir yOzde ikiyi aeçrnl• 

Bngün, Büyük Kurtarıcr Ebedi Şef 
Atatürk'ün ölümünün dördüncü yı!dö• 
nümil münasebetiyle, yut_dnn her tara· 
fındaki Halkevler!nde, halk odaların• 
ia, okullarda ihtifaller yapılarak Ata• 
~iiri:'ün mukaddes hatırası taziz edile~ 
~ek, bu münasebetle matbuatta, Ebedi 
~efin kahramanlıklarına ait menkıbe
ler ve yazı!ar neşredilecek, Ankara 
radyosu da bu büyük ihtifal etrafında 
ten.!3 neşriyat yapacaktır. 

verilecek ucuz kumaşlar için Süm~ 1 
ajanı1 haberlerinden sonra, Milli Şefin 

banktan baııka ruğer fabrikalar dahi 1 yor, eınaf da bu zamanda yDzde 
Türk mmetine yaydığı beyannamesini 

kLJmaş lıa:ı;rrhyacaklardır. I iki kılrla - icabına gllre - vere. 
okuyacak ve milletin büyük elemine t 
lmtrlarak tazimen eusacaktır. Diğer taraftan mersörize iplik mev- • ~l~e bd~ allf verit yapmayf muva• 
Yabancı memleketlerde bütiin sefa· ~-udünün azaldığı anlaıulmaktadır. Bu 

1 
u muyormuı. _ 

rethane ve konsoloshanelerde topla• ipliklerin ithali fçin baııı teşebbüsler Fllvlkl, yOzde iki kir asifır ve 
ı:;ı!arak ihtifal yapılacaktır. yapılmıştır. bir bakıma g5re de esnaf bu prt· 

Milli matem münasebetiyle bugün lar altında kibrit aatmam•kta 
şehrimizde bütün eilence yerleri ka• Tiftik tadrieri de Ankaraya bir he- ı haklıdır. Fakat yine bugünkO 
palı bulunacaktır. Ve't göndermlş!erdlr. Heyet, tiftik ih• ıartlar kibrit için bundan f1Zla 

Yapılacak ihtifal merasimine ait 
rarından alınmakta olan Fon hissesi- kAr haddi konulrnaalfta lrnkln 

il :zı ~~I 1 nin kaldınlmasını veya tiftik ihraç bırakmıyorsa eıınllfr haklı gl!rrnek 
ı - HALKEVLERINDE VE HALK :_..;ı 1 • resminin ilzüm ihracmda yapıldıiı gl• mUmklin olmaz. Herhalde bir 

ODALARINDA: - ·- bl bir mikdar indirilmesini istlyecek- tedbir almak IAzlrndır. Meaell, 

'>rogramı bildiriyoruz: 

A - Bugün tam saat 9,05 te bütün 
Salkevlerinde ve halk odalarında, 

'!Iaikevl ve odası olmıyan yerlerde 
'Oarti merkezlerinde bir <ihtifal toplan. 
·1s1 yapılacaktır. 

B - Top!antryı Halkevi veya Halk 
,dası reisi, yaho.t da o semtin parti 
·eişi idare edecektir. 

C - Toplantıda başta mntkiycr t· 
cnirl olmakla beraber, askeri im!rler, 
daire reisleri, parti, halkevi, halk oda• 
lan mensupları, resmi ve hususi te
Jekküller milmessilleri ve halk bu?u-

BUGUNKU PROGRAM 
8. 4 S Pro&1'm 
8. 4 8 Haberler 
!l.00 Eb~d! Şef AtatOrkOn 610m0rı0n 

dordOncü J'TldönOmO mOnasebe· 
tile, Miltf Sd Iamet InönU'nOn 
o ırlln bu bllyük acr dolayıtile 
b ily Uk Türk milletine yaptıiı be 
Y•Datın okunaıası. 

!l.05' TSzim aCk ıltu. 
9.l O !stiklll marıı n lı;apu.._ 

ı2 .30 Program 
12.33 Haberler 
12.4.5 lstiklU marp Ye kapatıJ1-
ı9 . 30 Proı:ram 
19 32 Haberler 
19.45 Radyo p.zetesl 
20 . ıS Ebedi SeE Atatilrlrlln 610m0niln 

dll rdOncil yıldönamo mfinasebetlle 
Milli ;ıet Ismet lnön!l'nün 

nacaktır. o clln bu büyült acı dolayısilc 
BDyOk TUrk milletine yaptığı be 

D - Toplanrlan yerde Atatürk'ün yanatın okunmaat. 
münasip bir köaede Türk ve Parti 20.20 Ariz Atammn CıımhurlYetln O• 

"" nuncu yılında necip miJJetimize 
bayraklariyle ve çiçeklerle süslenm~ş yaptığı tırıM hitabenin kendi 

ı .. .. . .. .. d bl ıesilc neıri. 
o :ın bustu veya rC"Smı onun e r zat 1 20.45 b iktll marıı '"' kapamıı. 
Atatürk'ün dört yıl evvel bugün ve n.so Sut ayan 

22.U Haberler 
saatte ö1düğQ kısa ve veciz bir ifade 22.so htiklil m•~tt ff kapam,. 

ile anlatılarak, haztr bulunanları ayak• ~-l!wwwmmm•a•••~ı•••ı" 
ta beş dakika saygı susmasına davet 72 Yaşında Bir İhtiyar 
edecektir. 

E - Bundan sonra, Atatürk:'ün mrı. Katil Oldu 
lete ve memlekete yapt1it büyük hlr 
metler ve kahramanlıklar hakkında 

bir hitabede bulunulacak ve Milli Şef 
İsmet İnönünün Atatürk hakkmdaki 
beyannamesi okunarak top!atıyıt son 
verilecektir. 

F - Toplantı sona erdikten ıonra, 
Atatürk'ün heykeline gidilerek çclenh 
ler konacaktır, 

2 - OKULLARDA: 
Bngün bütün okullarda da talebe 

binanın münasip yerine toplanarak 
tam 9,05 te beş daldka 11a7gı ıuııma• 

sından ıtnra bir öğretmen talebeye A
tatürk'iln hizmetlerini ve büyüklükle
rini anlatacak ve Mi!li Şefin beyanna• 
meslni okuyacaktrr. 

lngiliz 
Libya 

Kuvvetleri 
Hududunda 
Baş tarafı 5 incide 

nı1ll kuvvetlerden ayrılmtş olan Tu~
teneral Ramcke kumandasında bir 
'lman teşklll, üç gün devam eden ·sa
·ıaşlarda dQşmana kaydedilir derece
.le kayfplar verdirmiştir. Bir miktar 
'camyon ele geçiren bu teşkil, bu su_ 
~tle yeniden hareket imkAnlannı 
razantnış ve külll kuvvetlerle yeni
len temnsınr tesis etmiştir. 

1 tal yan tebliğine göre 
Roma, 9 (A.:A.) - İtalyan tebll

?i: Düşman zrrhtı müfrezeleri, Mısır 
;ölü ktyı kumsalı boyunca gerl çe
'tilınekte bulunan Mihver krtalannın 
hareketlerini ~ • yere iz'aca teşeb
l>Qs etmiştir. Kuşatılan bir Mihver 
~pu üç günlOk çarpışmalardan son_ 
rn ttnlyan - Alman kısmı küllis1yle 
hJ,.ll'<'miye mııvaUak o1mıı~tur. 

Libya • Mısır hududunda 
Ankara. 9 (Radyo Gazetesi) - 8 

inci İngiliz ordusnnun Heri kısnn!arı 
Marsa Matnıhu ve daha batısındaki 
Sidi Barrani'Yi geride bırakarak Ub
va • Mnıır hnduduna vanntşlardır. Bu .. 
radakl harek5.tın nazik safhaya gir 
'!lğlne ııüphe etmemek gerektir. Rom• 
melin So11um ve Halfayade mukavtoo 
ı'lec yapmadan Tobnık veya daha ge
tid~ bir mevlde çekileceğine hükmet• 
nek Unm gelir. 

kısmı Tnlon'dadır. 
Bıı donanma S muharebe gemisi, 7 

ağrr ve hafif lı:nıvazör, 16 torpido 
lı:ruvazör, 15 muhrip, bir ana gemisin• 
den mlirekkepUr: Bu fi!oda. uçak gemi. 

~ yoktur. 

Fasta vaziyet vahim 
Vichy, 9 (A,A.) - Fas'da öğleden 

evvel vaziyet vahttnlesmlştlr. Düş
man kıtalan ve tanktan Port Lyau
tery'e beş kilometrelik mesafede bu
'unan Mebdia'yr tsgal etmişlerdir. Bir 
\merikan taburu ile on beş tıınkll} 
'nat onda Kazablan~'ya 10 ldlomet_ 
•elik mesafede g6rllldülü haber ve
·iimektedir. 

Saat 13 de şehir. Feddala'dan ge
lf>n herblrl bir tabur ve birkaç tank 
'ruvvetlnde üç trolun taarruzuna uğ
•amıştfr. Şimdi Kazablanca•nm yed! 
'tilomctre şarkm.dıt muharebeler ce
-eyan etmektedir. Limanın önilnde ür 
'1.merikan sert botu hava mfldafa:ı 
bataryalar! taratmdnn batırılmıştır. 

~irkaç da Avizo batmıştır. Bir mik.. 
•ar esil" almmtştır. Dün birkaç isa
'>et afon Jean Barth Zll'hbs.ı ateşe de-

Beşiktaşta feci bir ai!e faciası ol• 
İnuş 72 yaşında bir ihtiyar yeğeniyle 
olan bir kira ihtilSfı yüzünden karıs,,., 

nı demir bastonla ağır surette yara· 
lamı~ ve teyze zadeslni de öldürmüş. 
tür. Katn tevkif edilmi,tır. 

Zeytinyağı 1\1 namele 
Vergisi 

~ara. 9 (TAN) - Burada mua
mele vergisinin zeytinyağından aynen 
almma5t husu!l1.Inda hazırlanan ka
nun ltıyllıası, MecUse sev~edllmek tl.. 
zeredir. Bu projede % 10 n:sbetinde 
olan muamele vergisinin para olarak 
değil, aynen zeYtlnyaft olarak alın
ması vardtt. 

Amerika ile Fransa 
Arasında 

Baş ta.rafı 5 incide 
Fransız Güyan'ının ve Guado. 
lup adasının durumu ile esaslı 
surette meşınıl olmaktadır. Bu 
J.'ransız müstemlekeleri Panama 
kan&lının müdafaası bak1mından 
cok ehemmiyetlidir. Bu hususta 
bu müstemlekelerdeki umumi 
vali M. Robert ile Beyaz saray a
rasında ötedenberi görüşmeler 
vapıldığı malumdur. Vichy hü
kumeti bu ,ıtörüşmelerin dışında 
bırakılmıştı. 

Harp üanı isteniyor 
Paris, 9 (A. A.) - Dorlot, taraf

tarlarının bir toplantımı.da blr hita
bede bulunmuş ve F'ransanın İngilte
re ve Amerlkaya derhal harp açma
sını istemiştir. Hatip, Mihverle bir 
pakt imzalanmastm, komünist aleyh_ 
tan pakta Fransantn da iltihakm1 ta
lep etmiştir. Bu teklifier Vlchy htl
ktlmetine bildirilmiştir. Hatip s6zünü 
şöyle 'bitirmletir. "Harekete geçmek 
ırnmAm artık gclinlştlr." 

Portekiz ve ispanyaya 
verilen temin.at 

Vaşington. 9 (A.A.) - M, Roose
velt, General Franco'ya bir mesaj 
f'öndererek İspanyol hükô.rnetlne, mll 
letine ve anavatan veya denizaşırı 
topraklarm.a ka~ hiçbir harekette 
bulunulrnfyncağmı ve fspanyanm A
merlkadan korkBcak hiçbir ~ ol
madı~ınt blldinnlştlr. 

M. Roost>vett, Portekiz COmhurret
si M. Carmona'ya da bir mesaj g6n
r1ererek Portekiz'in her şeyden evvel 
hnrp Afetinden v~ harbin tahribatın
dan sakınmak lorted.iğlnl ıınladı~ım 
-;6yllyerek Porteklze de ayn! temina
tı verm.Jştir, 

* Londra, 9 (A.A.) fngiltere h\1-
ktımetl, Şimal Atrikada başlamış o
lan hareketlerin anavatan ve denlza_ 
qırı İspanyol ve Portekiz topraklarl
na kar~ hiçbir tehdit te!!kfi etmedl
lfuıi Madrlt ve Ltzbon hüktlmetlerine 
tıildlrmiş ve bu yolda katt şekilde te
rnlnat verml,tir. 

1 ngiliz gazetelerinae 

terdir. 

Yabancı Gözile 

Atatürk 
Baş tarafı 5 incide 

asırlarca hiç ııllpbeslz solmadan ve ır 
!inmeden ka!acak ve devam edecektir. 

MHti Şef, Ciimhurreisi İsmet İnönü 
ile olgun iş arkadaşları beynelmilel ve 
iç sahada Atatürk'ün siyasetine devam 

etmektedirler. Şerefli blr sulh ve em• 
niyet mefhuma, Türlciye siyasetinin a• 
na prensipleridir. Türkiye bu prensip· 
ten aynlmamıya azmetmiştir." 

Mümess!l!er tl't>!ctlsl, hariciye encü. 
m~ni reisi Sol V1oom şunları söyle
miştir: 

"AtatGrk•n her ram.an hatırlryaca· 
ğu. Atatürk'teo evvel tarihe mal ol• 
mu, hiçbir sahsiyet Atatürk kadar 
milli bayata kendi hakiki damgasını 
vnımak suretiyle dünyayı hayretler i• 
çlndt> bınkamamıştır.,, 

İktisadi Birlikler 
Mürakabe Encümeni 

Ankara. 9 (TAN) - Devlet Iltti
sadl teşekküllerini mürakabe eden 
Meclis Encümeni bu aym 16 mcı gü
nü saat 10 da Mecliste toplanarak, 
Devlet flttl!!adl teşekküllerinin varl_ 
yetini tetkik edecektir. Bu Eucllmene 
Adliye, Maliye, Ziraat, Divanı Muha
sebat ve İldlsat Encil.menlerJnden be
~er kişi intihap edilecektir. 

Müttefikler 
Bildiriyor 

. Baş ta.rah 5 incide 

Son askeri hareketler 
Ankara, 9 (Radyo ıazetesi) 

Fransız Şimal Afrikastn"'a başlı.f8D 
askerl harekAt dünya ha.·bfnin bir 
dönUm noktası olacak kadaı lruvvet_ 
lidir. Amerikaltl1!11' Atlantlk .Aabille
rinde Rabat, Kazablanca ve Sa.fi'ye 
asker çtkarmışlardır. Rabat'ı işgal e
den kuvvetler şimdl Fas'm içerileri
ne doğru nüfuz etmektedirler. Ak
deniz salıillerinde Cezai.re çıkan kuv. 
vetler şehri fşgal ederek daha batıda 
bulunan Oran Jstlkametine yürllmiye 
baıslamışlardır. Oran'a çıkarılan kuv
vetler de şehirdeki tayyare meydanı
nı fııgal etmişlerdir. Bugün yarın 

şehrin işgali de muhtemeldir. Vlchy 
kuvvetleri mukavemetinin hafll bir 
muavemeti aşmıyacağ1 zannediliyor. 
Fransız kuvvetlerlnln en fazla bu
lunduğu yer Cezair olduğu halde bu
rası bir glln bile mukavemet etme_ 
den Amerikalılara mütavaatkAr bir 
durum takınmışttr. 

Amerikan kuvvetleri 8 
kaf lle ile nakledildi 

Vaşington, 9 (A.A.) - Şimali AL 
rJkadakl umum! karargAh!n~an bfidl
rildiğlne göre, sekiz kaflle fna.nılmaz 
bir muvaffakıyetle Şimali Afrikadaki 
harekftt ilslerine vasıl olmuış ve A
merikadan gönderilen fedailer, muh
telif stratejik noktalan işı:tal etmiş
lerdir. Tayyare ite nakledilen krtalar 
da muvaffakıyetle karaya inmişler_ 

dlr. 
/nglliz kıtalan çıkıyor 

Viclıy, 9 (A.A.) - CeZ"airden 
alınan bir tel~afta. İn~liz lo
tatannrn da Cezairde karaya eık
m ıv.ıı b~ı:lııchf!r hildfrilm,,'ktedir. 

G. Giraud'nun vazif esl 
Paris 9, (N. P. D.) - Elçi M. 

Fernand de Brlnon'un Paris brı 
çıruna bildirdiği veçhile, general 
Griaud h~ hazird.a blr Amerl 
xan gemisinde bulunmaktadır. 

inhisar maddeler! satanları, al· 
dıklan lnhlaar madded nlsbetln. 
de 'kibrit almrya da mecbur tut
mak, akıl takdirde lnlllnr mad• 
dest sattırmamak gibi bir tedbir 
akla geleblllr. Herhalde, yer yet' 
rastlanan ve tamamen aebepılz 

olan bu kibrit darlıllfnın ISnUne 
ı:ıeçmek Uınmdır. 

......................... 

Gece Hayatını~. 
Tanzimi -
Bütün Eğlence Yerled 

22,30 da Kapanacal 
Diln aabah vll!lyette Valinin ba,&ıl 

lrğmda bir toplantr yapılmış ve il' 

ce sinemaların erken kapanması el 
rafında göri!,,meler yapılmıştır. KIJ 
milr taıarrufa için ei!ence ycrleririli 

erken kapatılması prensip olarak b 

bul edilmiş, fakat kapanma ıaatl td 
bit edilmemiştir. Vali, buıtın han sf 
nema ve eğlence yerleri ıahlplerlytc ~ 

görüşecek ve kapanış saatinde b!rli1 
elde edllmestne çahşılacakttr. S'lnemı 

ve tiyatro!arrn 22.30 dan ııonra açıl 

balunmaması muvafık görüimfiase df 
ka~'i karar bugün verllecektir. 

Stalingrat 
Çevresinde 

w 

Rus Kıtaları Yeni 
Alman Hücumlannı 

Geri pijskürttü 
Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet ~ğlıl 

'.ebliği: .ı 
8 Sonteşrln gecesi lmvvetl~ 

Citalingrad çevresi De batı Kafkaırya:.. 
«a Tuapse şimal doğusunda w doğtl 
Kafkasyada Nakik cenup doğusunda 
füşmanla çarpı~ışlardır. Başka 
•ephelerde bir değişiklik nlmamıştır. 

~lman resmi tebllğl ~ 
Berlln, 9 (A.A.) - Alman ordulal'S 

l)aşkomutanlığınm tebllğl: Tua'Pse M~ 
gesinde, Alman ve Rumen kTtalarlnın 
mahalli hücumlariyle dUşman, mev
~nerlnden kovulmuştur. Şiddetli çar-
pışmalarda bir düşman müfrezesi 
r.evrilmlş ve imha edilmiştir. Başka 
blr noktada, kalabalık bir mütreze
'lin işgal ettiği bir htlnat noktası ele 
"eçlrilmlştir. Alaglr'in doğu~nda 

bizim karşı hücümlan fardeden bft 
~ilcumutnuzla sonradan bazı arazi 
~ıızamlmhttr. 
Aşağı Don cephes!nde, :Alti'lan >ve 

!tumen hava kuvvetleri. sahra mev-
7.ller:lne ve kıta kararı;cahlanna karşt 
hücumlarına devam etmfştlr, ft:ılyan 
k:rtaları, düşmanın nehri geçmek lçbl 
vaph~ blr teşehhüsü pf!skOrtmnstür. 

Stalingrat bölvesinde 
Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet ôğle 

'?k tebliği: Stalingrad çevresinde kil
cOk düşman gruplariyle çarpı~ıılat 

olmuştur. Fabrikalar mahnlle!':lndekl 
r1üş:man taarruzları pilskilrtillmfl~. 

l\lr dnıtman böiUlttl yok edllmfstir. 
Rlr kesimde dilşman taarruz.lan Sov
"et topçu ateşiyle durdunılm11ştur. 
l'\urada altı tank talır!n eıUlmicıtlr. 

neral Friendonhall. Cezaire çıka1' 

kuvvetlerin kumandam General W. 
Ryder, Amerikan bava kuvvetle:r1 
kumandanı General Doollttle'dlr. 

Evvelll, Tunu!1ln hcallyle, Tnnnsla 
3ıcilya arasındaki yüz elli knometrew 
lik boğazda Mihverin bava stratejik 
astüntüğü bertaraf edilmi, olacak, 
Tunus salıil!erinde toplanacak mütte
fik hava kuvvetleri yalnız boğazdan 
gt>çecek ~erni kafilelerine hava hima· 
l'e!i temin etmelıle kalmıyacak, ayni 
zamanda Sicilyadakl mihver hava mey 
danlart pek kısa meeafcli u~uşlarla 
ıvcıların himayesindeki bomba fil°" 
lan tarafından devam!r bir bombar• 
drmana maruz kalacaktır. Sonra müt. 
!efik donanmanın ve gemi kafileleri .. 
nln bu sahilterdeki limanlardan gÖ• 
recekleri faydalar ve bilhassa önün· 
dPki iki yilz elli kilometrelik bir bo
ğaz!a Tirenyen denizine açılan ve al• 
tı yijz 'ktlometrell\: bir nısıf kuturla 
bii1ün batı İtalya sahillerinin mihrak 
mıktasını teskil eden B!zerte harp Ii· 
manmda müttefik donarunaıun Usle-

A.lman teb!ifi: Gemiler himayesinde 
\ıareket eden münferit kafilelere kar
sı sava~ta, Alman denlzaltılan yeni 
muvaffakıyetler Jı:a.zanmı,lardır. Si· 
mal Atlantikte, Caraibes denizinde, 
Trln!dad açıklarında Gine körzeinde 
ve Kap civariarmda topyeldln 103 bin 
~onilatoluk 16 rlüşman Ucaret gemisi 
bahrı!mışttr. Bu gemilerden birçoia• 
nun •hamulesi, ortaşarktalı:i Amerikan 
krtalarma ait bulunuyor ve yedek par• 
ı;al:m ihtlva ediyordu Asıl Fran!tZ donanmasm.nı külli 7am etmektcd.i.r. · .. , 

Londra, 9 (A, A.) - Bu sabahki 
fn~liz gazeteleri, Şimal Afrlk:ıda ya
nılan karaya asker ç1karma hareket
lerini, Mihverin mahvolmıısmtn bir 
başlangıcı olarak seldmlamaktadfr. 
Bütün gazeteler, başyazılarında ve 
fpfslrlerinde, Amerikan kuvvetlerinin 
oynadığı büyük rolü övmektedir. Ga-

H arekôıı idare eden 
Amerikan kumandanları 
Va,tngton, 9 (A.A.) - Şimal! Af

rlkada barekA.t yapmakta. olan Ame
rikan ordulan şefleri şunlardır: Baıı
kumandan General Dwigt Eisenho
wer, Genel Kurmay başkanı Geneııal 
Clark, 'deniz kuvvetleri kumandan! 
Kontramiral K, Hewftt, Afrikanın 

~arp sahiline çıkarılan kuvvetlerin 
kumandanı General S. Patton, Orıınıı 
çık:ınlan kuvvetlerin kumandan! Ge-

Diğer taraftan, Orta Şarktaki 'X" 
'llerikan kuvvetleri kumandanlT~nıı 
General Andrews'ln tayin cdilrliğl. 

Orta Şark kumandanı General Brett 
in de Carrafbes'lerln mOd f aa kll' 
mandanlığınİ deruhte ettiği blldlr.U... 
mektedlr 
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Atatürkün Ölüm Yılı Atatürk Demokrat idi 
Lllr 

ci Cihan Harbinde 
tafürlf •• ün Yer;ı 

~ Ba~ taratı 1 incide 
muhalefetiyle karşılaşcyordn. İs
tiklal ordulariyle sarayın müca. 
dclesi, menfaatlerini, eski binayı 
muhafaza için elele veren bütün 
~eri unsurlarla, dahili ve harici 
ııddiyetleri tasfiye etmek iste· 
fel\, yeni bir devlet bünyesi kur
mak isteyen ileri unsurlann bir 
miicadelesidir. 

A t.atür~ . ve ~bı, 1914 Bap 4 iincüde 
harbınm n ımpal'tltorlu- h·-:.1-1'. ·1• ef üh" • 

!'n tezatıanndan dofdu Bunun J.AAume 1 t es_s etmiştir Ana
içindir ki ikinci bir~ harbl d~luda .yepyenı, Cumhu.rlUk ma-

ne istediğini so~du. İmam ellerin 
kaldırdı: . 

ve en snğlanı sömürge sedlerini deviren Atatilrkü 
müzün vatanı istiklfilc kavuşturan sarışın yekli 
arslan ifesmi! 

nin ortasında onun ölilıiı yıhnJ hıyetinde bir Türk devleti kura-
anarken, inkılapçıa Atatürk'ün lnn.,, . . h 

- Dua etmeden Meclise giril 
mez. dedl 

Atatürk: . 
~ Baş tarafı 1 incide 

ö~il.ne ilk a~Ian koparılmış zincir parçası Ata • 
türkten geldi. XX. asırda darmadağınık edilmiş 
yavrulnrını esirlikten kurtanp kan sızan bağiıııa 
bnsınağa muvaffak olan ilk efsanevi kahraman 
bizim Atatürkümüzdür. Atatürk, eski zamanı~ 
esir ticareti yasağını siyaset sahasma götürerek 
~illetler hakkında da yürütülmesi prensibini fL 
ılcn başardığı ve eski düşmanlannı hem kendine 
<'11~t, hem pren:;il1ioe ram ettiı1i içindir ki yalnn; 
dünün ve Türkiyeniıı değil; hiha5sa yarınki sulh 
gününün rehberi \'e hayırlı bir devletler arası 

* * ..... 
Fakat sen, sevgili Atatürk, bizim için, bıraktı 

bnrple alakasını ve muazzam Takririn altında Atatürk'ün 
~ok ileri mücad~lesini hatırladık'. kendi eliyle yazdı~ı şu cümleyi 
O yıkılmış bir devleti bir cihan okudum: 
hubindt!Cl kurtardı. B~gün İkin- "Sırası gelecektir. Şimdi okun-

- Bu yurt Mehmetci~n !Ün 
güsiyle kurtarıld1, ve bu Meclli 
ontın gayretiyle kuruldu; yo~ 
senin duanla de~il. Çekil oradan 
Dedi ve imamı eliyle iterek Mec 
lise ~irdi. Meclis reisine de: ğın eserden ve kazandırdığın şereften dolay 

yalnız bu sebeplerle kutlu ve unutulmaz değilsin. 
Biliyol'U2 ki o eser ve o şeref.yillar.geçtj.kçe yıp 
ranacağına tazefoşiyor; çökeceğine sağlamlnşıyor 
ve kemirileceğine gelişiyor. Sen vatanını parça 
lamak istiyenlcrden sıonra, daha kimsenin sutıni 
yere gctirmeğe muvaffak olamadığı yılluı ve 
nsufarı da çökcrWn; ölümü yendin; elinde o yıL 
lar ve- asular, seni dip diri taşıyıp sonsuzluğa ka 
da:r götüren bir şeref arab~ı oldu. 

Atatürk bir inkılapçı zihniye. 
Hyle, inkılaba karşı koyan irticaı, 
tmparatorluğuıı geri ve mütefcs
,ıh müesseselerini bir hamlede 
yıkmada tereddüt etmedi. Çün
lc.ii o. irtica mukavemetinin bir 
uma.n i~in yıkıldığını, fakat her 
bangı bı.r zaaf annıda eteklerin. 
ıfen çekip onu ye.re devireceğini 
biliyordu. Herhangi bir bulan.ık 
havada, hatta ecnebi ajanlariyle 
birleşerek, inkılabı devirmek i
ı;iu, İstiklali de feda edebileceği
ni biliyordu. Atatürk'ün en kuv. 
vem tarafı da budur. Bunun 1-
ı;indir ki o, bu dahili zıddiyctleri 
tll'ifiyede tereddüt etmedi. 

masın'" 
ci bir cihan harbinin ortasında · ** .. 

ınt.ilfılinin önderidir. " 
ikinci cihan harbinin galipleri, kimler olursa 

olsun, y-eni bir dünya felak~i açmak istemezler. 
se Scvr. Lozan haritalarını önlerine koyarak ilk 
önce Atatürkten alınan dersi hatırlamalıdırlar ve 
onun insanlığa şeref verici direktifine harfi har 
fine uymahdırlar. 

Yeni sulh masasının kurulduğu salonda ih.. 
tiram mevki.ine asılması liızım gelen bir resi~ de 
vardır- Millıctlcr hnkukuna riayetin ve insafa. a. 
dalete dayanan blı uyuşmanın tek sclamct çaresi 
olduğunu keskin manalı bakışile anlatan bir in. 
san resmi.- En kuvvetli emperyalist engellerini 

Biiiün 'Iürkiye uiuJdannda ve Türk gönülle.. 
rinde yaşayan kesı<ln hatlı, şlınşek bakışlı, az.inı 
Ye irade timsali yüzün, yıllar denilen kara bulut 
Jara biirüniip örtüleceği yerde ebedi bir ışık ale. 
nıimle berraklaşıyor, canlanıyor, nurlanıyor. O 
kadar ki hasretini çekmek ihtiyacını bile duymu 
yoruz; sem o derece aramızda, ya:nnruzda, içimiz 
ıle, hfila söyİer. gezer, koruı:, kurtarır ve elimiz 
den fubnuş, şeref yolunda koşturur halde, sapa. 
sağlam buluyor, dipdiri görüyoruz. 

4sker Atatürk 
. Başı 3 ~l~ ' lan - hatta bazı itirazlara rağ-

muhtemel bfr felaketi büyük bir men - son hızla ileri :fı:rlıatan 
zafere çevirdi. kumandan, Sakaryadan sonra 

Bir gün Sakaryada, Onun çe. Yunan ordusunu şidetle takıp e
lik iradesiyle takallıis ederek: derken Afyon ve Eskşiehir kapL 
hatıftan bi.r işuet gibi yukan larında ordusunu durdunnağı bil 
kalkan bir kolu, insan gücünün di. Ve orada tam bir sene sabır
üstünde bir kuvvet sarfederek la bekledi Conk bayırında bir 
günlerce göz kırpmadan düşman dakika kaybetmek bir felaket o
hücumlarım karşılamış ve niha • lacaktı. Dumlupınarda istirahat 
yet çok üstün düşman ateşi al- ve hamlık için bir gün ziyan et. 
tmda eriyerek bitkin bir halde mek zaferin parlaklığına bir do
mevzilerini terketmeğe mecbur nukluk getirebilirdi.. Büyük ta
olmuş alayları durdurdu. (1). arruz için mukadder günden bir 

Karaciğerde Siro:ı 
Hastalığı 

Başı 3 üncüde 
gun yaşlarında musallat olur. 
Bu siroz gençlik hastalığı de
ğildir. 

Erkeklerde daha ziyade gö • 
rülmesi, bunun başlıca sebebi 
alkol olmasından ileri gelir. 
Vakıa, her hastalıkta olduğu gi 
bi, bu hastalıkta da doğu~an 
bir istidat, karaciğerin dayan.ık 
sız alınası vardl:r. .Alkol o isti- · 
dadı en ziyade meydana. çıkıı. • 
ran sebeptir. 

Alkol kullananların hepsi k:a-. 

'>Dun ölüm günilnii matemle a
narken, Türk milletinin bir te. 
'ellisi vardır. Bu muauam mü
cadeleyi Atatürk'le beraber ba
f1'1'8D, Atatilrk'iin m.iraslnl mu. 
hnfazayı omuzlanııa alan İnönü'· 
dür. 

Atatürk birinci cihan harbinin 
lmrtarıcısıydı. İnönü'nün milleti 
ikinci cihan harbinden sağlam 
\turtaracağına inanalım, ve te
menni edelim. Bu mücadelesinde 
on.a zahir olmak bütün biT mille. 
tin borcu ve vazifesidir. 

TAN 

: .1nh1şarıarumum;. Müôürlüğü · i ıanıari 
1 - İdare ihtiyacı için aşağıda ölçüsü. ve miktarı yazılı kayı~r 

p.rtiıa.mesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
ÖlçDID M lktan EVSAFI Kalınlık 

Yam kayş Metre " 50 120 m/m lik 5 mim 
• ,. 60 110 .. • il • 

50 100 • it il " . ~ 
' 

• .. "' • 80 80 • it 4 • ' 
• • • 18 300 • • 5--6 çift kat 

2 - Pll2arlık 13.11.942 Cuma g(lnQ saat 10 da Kabata~ta le'\tazım 111-
besindeki merkez altm komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname her gün öğleden sonra sözü geçen şubede göriilebllir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede

cekleri fiyat üzerinden % 15 teminat parasiyle birlikte mezkllr komls-
)'Bna müracaatl!U'ı ilAn olunur. (975) -

MALIN CiNSi Miktarı 
P•zarlıDn• 

gDnD •an 

Balata kaYISl (8 s/m eninde 6 mini kalınlıkta M metre 20.11,942 10 
• .. (10 • .. " ,, 50 • Cumr 

Aziz kardeşim; bazılarının 
zannettiği gibi, Türk 

Cümhurluğu akla esivermiş, ulu 
orta bir hareket dejtil; düşünül. 
müş, karar altına alınmış ve 
Türk milleti tarihinin bir icabİ
dır. 

Bir hatıra olarak size şunu da 

h
söyliyeyim; unutulmasın. Cüm· 
uriyet tarihi bakımından faydar 

dır: 
Bir gun Hacıbayram camiine 

gittik. Atatürk de beraberdi. Ben 
o zaman iktisat vekiliydim. Cami 
den tekbirlerle çıktık, Meclise 
geldik. Bir de müezzin geldi Mü
ezzin ezan okudu. Meclis kapısın. 
dan içeri gireceğimiz zaman, A. 
tatürk'ün önüne sırmalı elbiseler 
giymiş bir imam dikildi. Atatürk 

"Türk askerinin verine nedeı 
bu imamı koydunuz?,. diye da. 
rıldı. 

Atatürk büyük bir dahi idi 
Nereden biliyorsun? Derseniz 
sabrından biliyorum. Atatürk'te. 
ki sabri hic ·kimsede göremedim 
Fransız alimlerinden Büfon de> 
ki: 
"- Deha, sabrın son mertebe. 

sidjr.,, 
Rumlar da: . 
"İpomoni vasitevi ....: Sabır; 

hükümdar olurmuş.,, derler. 
Konuşması sık sık hıckırıkbr

la boğulan İzmir mebusu Mah 
mut Esat Bozkurt: ben. son va. 
oura yetişebilmek tel~siyle eY. 
den uzaklaşırken hata hıckr:rr, 
\'Ol'dt.\-

Aziz OZAN 
* .. 

ÖKSÜRÜK ve BHONŞITl 

T u R A l 
Komprimeleri Derhal Geçirir. 

' KUTUSU 35 KURUŞTUR. ,, 
ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

... 
DÖıya No, • CiNSi 

'1uhammeft 
bedel Teminat 

51217-1114/267 Mecidiyeköyünde 12 patla, 84 ada ıı 

parsel No. lu 4446 met;ıı; murabbaı 
1111;50 84 

Onun, kütlelere buyurmak ~ ay, hatta belld bir hafta erken 
buyruğunu yaptırmak için yara- davranmak da büyük bir hat.ıı 
dılmış tunç sesi, Dumlupınar teşkil edebilirdi. Hepsinin mu
sırtlanndan kükreyerek boşanan kadder bir saati ve dakikası var
Tfrrk ord•J a:"ma ilk hed~in bO.. dI. Fakat o dakikaların çalındı
yük emrini verdi. ğını sezmek için Onun idraki ve 

raciğerde siroz hastalığına tu -
ıtulmazlar, alkol, daha ziyade, 
sinirlere dokunan bir zehirdir. 
Fakat, bu Lliennek sirozuna 
tutulanların en çoğu alkol kuL 
la.nan insanlardır. Ondan dola
yı bu hastalığa, alkolden gelen 
siroz hastalığı da derler ... Fren
gi ve verem hastalıkları da bu 
türlü siroz hastalığına. sebep o. 
labilirler .... 

Demir kaynağı için tel 4 mim 300 kilo ) ıır 
Şerit destere 30 " 150 metre) ~ 

,. 
t 10,10 

52181/63 
arsa • 
Eminl5nQnde Tülbentçi Hüsaınettin ma- 152 ' 

Rüzgar gibi uçan atlılar, gözle- Onun nüfuz nazan lizımd.L 
ri yaşlı bekliyen nineler, boynu )C Y..o J ı M * i 9 L(L ~) 
bükük genç kıilar, yetim kalıruş Kaı'i zaruret aıımda, kendi 
çocuklar, havada uçan kuşlar emriyle dereler gibi 1nSan 

Onun büyük emrini haykırarak kanmm aktığını gören O büyük 
tekrar ettiler: asker, milletinin istikbali için 

- A.kdenizc!_ Akdenizet kat'i bir mecburiyet hasıl olma. 
Onun bir ilah 'ismi gibi dilden dan bir tek damlanın dökülme -

dile, gönülden gönüle ve diyar- sine razı değildi. Mızıkçı Avrupa 
dan diyara dolaşan efsaneye bü. diplomatlarımn Lozandaki hasis 
rünmüş ismiyle heyecanla gelip pazarlıklan bitinceye kadar mu-
1zmir hüh-Umet konağında birbi- zaffer ordusunu lstanbu.lun kar 
rini iterek Onu bir kerecik olsun ~da bir seneye yakın bir za
görmeğe çalışan genç ecnebi su· man bekletti.. Bu sabırlı ve va • 
bayları, altın saçlarla örtülmüş kur bekleyişinde neticeye tam 
genç bir yaşta, n:ı;ü~tefit ye mü. bir emniyet ve itimadı vardı. 0-
tcvazi bir yüz gorunce once şa raya da Izmire girdiği şekilde bir 
şu-dılar. Faka bu yüzde emsalsiz kasırga gibi eserek girebilirdi. 
bir kudretin ateşiyle başka bir Fakat ufukta bütün parlaklığiy. 
alemin yıldızlo.rı gibi parlıynn le teressüm eden yeni Türk dün
iki mavi gözün alevini yüzlerin- yasının güneşi artık göründük • 
de hissedince derin bir hürmetle ten sonra Türk ordulannm bir 
başlarını eğdiler. kaç gün sonra resmi geçitle gi-* ' ·.. . . recekleri yere bir kaç gün evvel 

Onun ricaü bile bır zaferdi: girmek için, onun indinde dün _ 
1918 de Sur.iyede kendı yaya bedel bir Türk erini feda 

ordusunun sağındaki ordu mağ. etmek imkansızdı. .,.., •· ., 
lup olunca hat ricatine düşen İn- * 
glliz kuvvetlerl arasından ordu- 30 Ağustosta, kendisine kar 
sunu günlerce yürüte~ se!.a. - şı daha şidetli mukave-
metle şama kadar getirmesi bır met gösteremiyen ordusunu da.. 
galibiyet kadar parlak değil ml- ha dyi sevk ve idare edemiyen 
dir? düşman kumandanına ilk sözü 

Kendi karargAhınll1 rlcat yü - teşekür değil, tekdir idi. Zavallı 
rüyüşünde iki yolun kavuştuE'.,ru kumandan kekeledi, mazeretler 
yerde, Onun nüfuz nazarını he. beyan etti. Halbuki Onun yaman 
nüz iyi tanımıyan yabancı kur - sevk ve idaresine, karşı durul -
may subay'lan Onunla m~a. • maz iradesine, General Trikopis 
sa.ya tutuştular. Yolun bırı; rı- boyun eğmekten başka ne yapa.. 
cati takip eden İngiliz tayyare - bilirdi? 
lerlnin hücumlarına açık arazi ~ Muharebe meydanlarında O
den diğeri ise ormanlarla kapalı nunla karşılaşan kumandanlar, 

· sahadan geçiyordu. Yabancr su.. hatıralarında Ona karşı muhare. 
baylar, or:rnanlarla kapalı saha - be etmeği ve mağlup olmağı bir 
dan geçen yolu daha cazip bu L şeref olarak kaydettiler. General 
dular. Kumandan elindeki bari- Trikopise bu şeref iki ı:pisli ola
taya sert bir göz attı. İngiliz or. rak mukadder oldu. 
dusunun o anda nereleri tutma- * 
Sl mümkün olduğu o mavi göz .. onun tam manasiyle itim.a. 
lerle, haritanın üstünde mevhum dım bir tek milletle bir 
mavi hatlarla çizilerek resme - tek insan kazandı. Türk milleti 
dilmiş oldu. ve İsmet İnönü. 

Son cevap sert ve kat't idl: Hayalinde en vüs'atli plfuılan 
- Münakaşa yok .. Türk ka - kurarken, bu planların tatbik 

rargahı bu yoldan gidecek. Ya- safhalarında. Türk milletinin 

Kadınlardan da bazıları er - , 
kekler gibi alkol kullanmtya 
başladıklanndanberl:, bu has
da. da çoğalmrya başlamıştır. 
talık, maalesef, kadınlar arasm-

Laennek sirozuna, en ziyade, 
yemeklerden önce içilen - rakı 
gı"bi- aperetülerle yemek ara
sında. ılçilen şarap sebep olur. 
lar. Yemeklerden sonra içilen 
likörler çokça. alkollu olsalar 
da bu hastalığa sebep olmadık
lanna dikkat edilmiştir. 

Yemekten önce aperetif ve 
yemekte şarap içenlerde, alkol 
içmiye başlar başlamaz bu has
talığa tutulmazlar. Alkol beş, 
altı yıl, sürekli olarak, içildik • 
ten sonra slroz hastalığını geti
rir ... Ondan önce de alkol kara
ciğeri bozarak hafü sanlık ge. 
tirir, iştihayı kaybettirir, fakat 
karında su toplıyarak ta.Ill bir 

'.r° 

siroz hastalığı getirmez. 

** Siroz hastalığı tyi olabilir 
mi? 

Elli yaşından önce meydana 
çıkarsa ve karmda su çabuk top 
ıamnazsa iyi olmak ihtimali bü
yük olur.. Karında çabuk ve 
çok su toplanmasına sebep olan 
siroz basta.lığı, hele elli yaşın -
dan sonra meydana çıkarsa., o. 
nun iyi edilebilmek ihtimali a
zalır. 

Böyle basta.lığın tedavisi, ta-
bidir ki, ancak hekiminizin işi
dir. 

Plrlnç fosfor tel ·•. S "' 10 kilo ), 
Caır rJvis! ( 25 " ) 
Keçe çivisi . . . ~ ı5o • ) 
Başsız tel çivi (mu,btellf ebatta)' 815 • ) 
Baı;lı • ,. ,. " ~00 " ) • 
Bfiyük tel çivi (nilmunesi gibi) '75 • ı 

10.50 

Küçük • '" • '" • • 25 " ) 
1 - Yukanda dm ve mfktan )"il.dl! malzeme puarlıkla utm ah

nacaktır. 

2 - Pazarlık hl.zalarmda yazıh gO.n ve saatlerde Kabataşta leva.znn 
ıubesindeki merkez alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Balata kayış! nümunesiyle baş1t, başsa tel çlvflere alt ebat lls
teıii ve büyük. küçük bo7 tel çivi nQmunesl her gQn ~lleden 90lU'1l 116ztı 
geçen şubede g0r1lleblllr. ı 

j - İsteklilerin pazarlık lçfn tayhı olunan gQn ve saatlerde tek
JH edecekleri fiyat üzerinden .S 15 teminat paralariyle birlikte mezkQr 
komisyona ınüracaatlan - · qı99) 

PaaarJtOın 

MatTn Cin., aDnD aaatl 

Donld (8 _ 10 Atmosfer saatte 50 tCXD 
BU verme kabiliyetinde) ı Adet 24.11.94.2 Salı 10 
Ayakkabı (nümunesi mucibince) 800 Çift ,. " 10,10 

1 - Yukarıda cins ve miktan yazılı iki kalem malzeme pazarlıkla 
sattn. alınacaktır. 

2 - Pazarlık hlzalar1:nda gösterilen gQn ve saatlerde Kabataota le-
vazun §Ubesindeki merkez alını komisyonunda yapılacaktır. 

S - Ayakkabı nümwıesi ve her gQn öğleden sonra sözü geçen şu
bede görülebilir. 

" - İsteklilerin paz.arhk için tayin olunan ve saatlerde teklif ede
cekleri fiyat üzerinden % 15 teminat para.siyle birlikte mezkil.r komis-

yona müracaailan il.An olunur. (1274) 

KARS P. T. T. MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Yum otomobil. kıom araba kı:rak veya hayvan gibi adt vesaitle 

haftada ~ iki sefer yapması ve bunun için ya:ı aylannda btr ve 
k:abmda iki otomobil ve kış ayları çi!te beygirle araba ve kızak kul
lantlınalt Qze:re Kars, Koteıt. Pernavut ve Iğdıt menziOıanelerlnde dör
der hayvan bulundurulması ve gelme gitme bir seferde 900 kilo711 kadar 
yük taşımnası ve hariçten yolcu almakta müteahhidin serbest bulunma
sı meşruttur. -. 

Muva.kat temlnatı. 1800 llradtr. 
Xal'Sl Iğdır arası otomobil posta ıni1teahhltllğl 2000 lira aylık mu_ 
hammen bedelle 11.11.942 Çarşaınba gününden itibaren 15 gün müddet
le kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulacaktrr. 

İhalesi 25.11.942 Çar~amba günü saat 15 de Kars P. T. T. MüdQr
ltlğü binasında yaptlacaktır. 

Sartnamesi mezk:Qr ınüdürlm:ten alınabilir, İsteklilerin kanuna u,.. 
ga:n teklif mektuplan teminat makbuzu ikametgfilı ve iyi Ml kAğrtla
rlnln ihaleden 1 saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri ilAn 
olunur, (1223) 

~ ............... , .. ------------------------------~--
SWİNG KARAR HOLASASIDIR En llOll DANS Te 

pliklart. En ın1Ikemme1 mmıe

rln en gQzel şarkıları. zengin ve 

milntahap kl!slk p!Aklar 

Etiketsiz mal satmak ruretiyle Milli Korunma kanununa muhale
fetten suçlu Gebzenln Tuzla köyünden Hüseyin oğlu 323 do~lu Ha
san çtnarlı, Uskild21: Mflll Korunma mahkemesiIÜn 20/10/942 gün ve 
253/251 saytlı kararıyle 16 lira 60 kuruş ağtr para cezasiyle ma.hkam. 
edilmiştir. 

KARAR HOLASASIDIR 
baneı subaylar istedikleri yoldan göstereceği enerji ve idrakten MO.essesestnde sablmaktadır. 
g

itmekte serbesttirler.. bir an şu-pheye düşmüyordu. En :Adapnan e. MOddelumumUfOlnden: 942/898 - Pazardan satın a'L 

İ Bqofln İsUklAl caddesinde dılt mısır ununu allkadar makamdan ruhsat almaksızm trenle lstan-
Ordu karargahı, Onun ~- güç ve hayati vazifeleri smet Yıldız stnemasx karş:ısmda 4811 bula sevketmek suretiyle Milli Korunma kanununa muhalll hareketten 

tiği yoldan sel.8.metle Şama erış İnönü'ne tevdi ederken bunların suçlu İstanbul Beyk02 Yalıköy Hanlm sokak No. 21 evde muklın ve 
ti. Öbür yola sapan Alman SU - bütün zorluklarına ve ağırlıkları - ı Beykoz fabrikasında çalışan Ali Rıza oğlu 822 doğumlu Mehmet Em.in 
bayla.n.nm hepsi İngilizlerin eli- na rağmen en iyi bir şekilde ba- cizelerle dolu zaferlere sevket _ Akııoyun. Asliye ceza mahkemesince yirmi beı lira alır para cezasi7le 
ne esir düştüler. şanlacağnıdan hiç bir endişe duy mekle kalmanıış, Türk milletini mahkılm.iyetine ve mıstrların müsaderesine mahal olmadtlina ve hüküm * muyordu. O milletini tanımış ve yeni ışıklı dünyasının eşiğinden' katUeştikten sonra keyfiyetin gazete ile neşir ve ilAnına karar ver~ 

olmakla il!\n olunur. 
kendi muavinini de seçmişti. Ne içeri sokup bırakmamış, bu yeni -------------------------

5
imşek gıöi çakan btr atıl • 
ganlıkla budutsıu bir sa

bır ve teennmin bir kumandan ta 
biatinde bu derece ahenkle im.. 
tizacı görülmüş m\ıdür? Conk 
bayırında, diğer kuvvetleri bek
lemeden bir tek alayla İngiliz 
fırkasının üstüne atılan kuman -
et.. Dumlupmarda bütün ordu. 

milleti Onu aldattı, ne de mua. dünyasında yürüdüğü yola neza
vini Onu hayal kırıklığına uğ - ret etmek için bir de başına, li. 
rattı. Millet, Şef ve muavin bir. yakatine, cesaretine en müşkül 
birlerini bulmuşlardı. Şüphesiz zamanlarda güvendiği bir asker 
ki Ondan sonra Onun eserinin kumandanı, en kanşık siyasi iş
devam.ına. nezaret İsmet İnönünc lcri emanet ettiği bir diplomatı, 
ait olacaktı. ' İsmet İnönü gibi bir Şefi hediye 

O, yalnız Türk ordularını lllU. bırakm:ı.s~ 

KARAR HOLASASIDIR 
Pend!kte Madalya bah~ı gazinosunda fazla fiyatla yiyecek ve içe

cek satmak suretiyle Milli Korunma anununa muhalefetten suçlu, Pen
dikte Ankara caddesinde 9o No. da oturur Ahmet oğlu Ali Gllr hak.kın_ 
da Üsküdar Milll korunma mahkemesinde )'Bpılan duruşma sonunda beş 
lira ağır para cezasına, yedi giln gazinonun kapatılmasına ve bu mO.d
det ticaretten men'ine hükmedilmiş. 29/9/942 .rün~ve .218 sayılı olan bu 
karar katiyet kazanmİ:ıtır 

52152/219 

o. 1/15808 

ıc. 3/54 

r. s121oe 

hıı.lle31.nin eski Orta yeni Umran so. 
::-kağında eık:i 1 7enJ 34/1 No. lu 143 
• patta, '177 ada, 13 parsel No tu 28 
metre murabbaı arsa • 
Bostancıda Ya2JT1acr sokağında 320 a
da, 15 parsel, 7 taj No. lu 96 metre 
murabbaı arsa 
Aksarayda eski KAtlp Kasnn yeni 
Yalı mahallesinin eski Yalı Bostanı 
de.runu yeni Kumsal sokağtnda eski 
148, yeni 16'1 No. lu 210 pafta 840 
ada, 45 parsel No. lu 29 metre mu
rabbaı arsa 
Beyoğlunda eski Sultan Beyazıt ~ 
Kemankeş mahallesinin eski Mumha
ne yeni Galata Şarap iskelesi soka_ 
ğmda eski, yeni ve en yeni 'l - 9 No, 

lu kArgir iınalAtbanenin 4/12 hissesi, 
(Sahası 69) 

384 

3000 

Beşıktaşta Cihannüma mahallesinin ;4500 
· Posta sokağında eski 12, yeni 18 No. 
. ıu ev, 

338 

Yukanda yazılı gayrimenkuller 30/11/942 Panrtesf g(lnQ sa.at 14 ıl• 
Milll EmlAk Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda ayn ayrı ve açılı 

arttırma ile satılacaktır. İsteklilerin nüfus hilvfyet cflzdanlan ve mu
v~t teminat ~_:ıkbuilariyle birlikte ihale saatinde komisyona ve fq, 
la ızahat için Milli EmlAk Müdürlilğüne milracaatlan. (1251) 

-~ BiR DEPO MEMURU ARANIYOR 
l!ilyilk b~. Man~atura milessesesi Depo Memurluğu mfinhaldir. 

Marufatuı-a 14Ule bihakkm vfıktf ve Anbar defterini muntazam hi1' 
liekilde tutabilecek kabiliyette olması ~tır. 

Tali~lı:1' dilekçelerini kendi el yaztlariyle yazılmıı tercilmellıalle
riyle bırlikte B,irinci Vaktf han 35 nwnaralI adrese posta ile ıönder 
mel eri, -

latanbul lklncl lflb Memurlujtund•n: 942/27 -

M~ Hami Sa.r:fati masasına gelen alacaklı Hazinenin Uf.edili 
1205 Lira 97 kuruli ile 3502 Lira 64 kuruş hakkındaki alacaklar tm.s 
idaresince tetkik. olunarak ibraz edilen vesaik alacağı isbat eder ınahl· 
7ette göıillmed.!Amden kayıt talebhıln redcline karar ver~ oldutu i-
l.An olunur. (6666) 

Düzce Asliye Hukuk Hakimli 

1 

Kadık!Sy icra Memurlui:jundın: 942/ 
ğinden: 352 - Bir borctan dolayı baczedlle-

Düzcenin Camilkebir mahallesinde rek: paraya çevrilmesine karar verilen 
bak.kal esnafindan Bekir oğlu Liman bir adet Singer marka ve el ile işler 
Kırçiva tara!ından Boluda bükümet sağlam dikif makinesi 20/ 11/942 
ko\ıağr karışısmda kahveci İbrahim Cuma günü saat 12 den 13 çe kadar 
hanesinde misafireten mukim Mehdi Kaclıköyünde Koltukçular pıual'lnda 
kızı Haf.iye Kırçuva aleyhJne ikame birinci açık arttırması yapılmak su· 
olunan ihtar davasının car1 muhake- retiyle satılacaktır. Birinci artt=a. 
mesinde: da teklif edilen bedel, kıymetinin % 

Müddeaale)'hin ikametgAhmhı meç 75 ıinl bulmadılJ takdirde 21/11/942 
bul bulmıduJundan ilAnen tebligat CUmartesl günil ayni mahal ve saat
:rapılmasına verilen karar üzerine te !kinci arttırması yapılmak sure-
pzıete ile DAn 7aplld1At halde gel- tiyle en çok arttırana ihalesi icra Jtt.. 
medifinden gıyabm.da muhakemenin lmacağından isteklilerin satış günleri 
devamma ve gıyap kararınin da bir mahallinde hB.Zll' bulunacak memura 
gazete ile mn edilmesine karar ve- milracaatlan i1An olunur 
rlldJtinderı nıilddeaaleyhanm muha- • 

kernenin muallAk bulunduğu 16,11. 1'••••••••• 
9d Puartesi iilnil saat 10 da Düzce J Wııı.. 
Asliye Hukuk mahkemesine buut 1 T . --....._ 
veya bir vekil göndermediği takdir. A N Gazetesi 
de gı7ab1nda hökilm verileceği gıy:ıp 
karart makamına kaim olmak üzerr. ' -
nAn olunur. 

0248> LAN FIY A nARI 

Dr. HAFIZ CEMAL 
CDlthllı,. mDtelı..S.) 

rstnblıl Dfnn)'Ola Tel: 22398 

-
RaşhlC maJdu o1am1i 76( 

l lnd sayfa aantimJ 50r 

1 1 8 • • • '°' 
8 ';;-r;. "";, - !50 
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· atürkün Türk Mil· 
le ine Temin Effiği 
Büyük Eserlerden 
Biri de iktisadi 

lstiklGlimizdir 
~ ı iııci.db -

ATATURK Sakarya zaferin -
den sonra Ankara ziraat mekte
binde tecrübe erlilecek olan Forci 
son traktörlerinin tecrübe sah.ası 
na gelmişti. Traktörlerin gorece 
gı ışin ehemmiyetini takdir etti 
Yruruzb~ziraatmiitehassısıg~ 
ruşC kadar önemle bir noktanin 
ıı:ıhın1 istediler: 

- Bizim köylftler b1l makine 
lcri kullanabilecek mi? 
Kendilerine verilen cevaplar 

ODU iknaa kiı:fi gelmedi ve: 

1 .. • 

Baş. Diş. Grip. Nezle, Kırıklık, Soğuk Algınlığı, 
Ve Bütün Aqrılan Derhal Keser. lcabmda Günde J Kaıe Ahnabilir. 

- Bu traktörJeriıı kullımıL 
nınsını ancak çiflik sahiplerine 
tavsiye edelim. Ziraat işletme 
şirketleri kunılmalı ve bu şir ,.4111 ... •••--• 

____ ,, _________ _, 
P' E N A K o K o 8 o N " A N c A K İS'TİICJJALİNİ%İH. YARUGINIZIN 
DiKKAT: 

ketler traktörlerle köylünün 
tarlalarım sürmeli. Bu uslil 
daha faydalı olabilir.dediler. 
ATATURK.'ün bu görüşü çok 

yerinde idi Çünkü köylünün bu 
makineleri ktıllanabilmesi için ne 
bilkisi ne de sermayesi vardı. 

Fakat büyük çiftliklerde bu ma. 
kuıel.erin büyuk faydalarından is 
tüade edilebilirdi 

** ATATUB.K traktör tecrübe 

A GZ IWT Z IN 

•
' -~ ~I 1 N EM 11tii1t1 sıcıNA.GI aAN1tAOIR· lı \l I~ 1. @BÖW !?!1&.d&l1Wli~ ~lf/&~. 

DIJ ıucunlyle K O L A Y C A Jn1e edeblll ralnfa 
KlıpQğü dahile nilfuz eden bu dls macumı; dit ~aki 

g.izll bütll.o gayrisnf maddeleri eritir ve 

Ağzınızda Hoş Bir Nefes Bırakir 
Hl!M EN T E CR0 B E l!DINIZ 

BÜTÜN ECZANELERLE PARFüMERfLERDE SATILIR. 

sinden ediıxliği kanaatle 
Gazi orman çifUiğini tesise karar 
vermişti. Bir taraftan bu çiftlik 

için esaslı surette hazırlıklar ya- ~-----------------1-••' pılıyor, diğer taritan yurdun .ik-
tisadi projeleri hazırlanıyordu. 
Izmirde bir iktisat kongre;sinin 
toplanması da oo.un verdiği ilk 
buyük iktisadi direktiftir. 

Dii er markalara olan üstünlüğünü daima muhafaza eden 
PO~ Tlrllş 'bıçaklan fabrikas 

Sümer Bank 

YERLİ MALLAR 
PAZARLARI 
Müessesesi Müdürlüğünden 

SEF MEKANOGRAF 
ARANIYOR 

Muhasebe servbdmizde kulbnılan Hotlerlth Muha9etie ,,,..,, • ı 

için dolgun tıcretle mOtehas:sıs bir tef mekanograf al!nacaktır. Tallp

le:in, bu makJnalann Muhasebeye tatbikinde bllm1 çaı.,.,,., tecrnbe 
ve ihtisas sahibi ve bu sistemi idare edebilecek ltabm,eüe balmıma
lan ve yabancı dillerden birisine mükemmelen vlkıı olmalan prtttr. 

Bu vaziyetleri haiz olanlarm 21 İkindteşr:ine kadar ltatzrelolhı 
hanrnda Müessese Zat İşleri Şetlij!lne müracaattan. 

ATATURK lzmlr iktisat kon
gresine şeref vermişti 1200 mu_ 
rahhastan teşekkül eden bu kon
grede yurdun bütün iktisatç 
zi:raatçileri, sanayicileri ve iş er
babı bulunuyordu. .iktisat kongre 
sinin kararlarının her biri ATA
TURK'iin direktüerinden alın -
mış ilhamlarla tesbit edi.lmiştL 
ATATURK kongre kürsisinden 
bütün iktisat alemine şöyle hitap 

·'--.................................. .,, 

etmişti: 
"Türkiye iktbadt tstiklnlinl 

hiç bir menfaat uğruna feda 
edemez ve etmiyecektir. Hür 
yaşammmz, müstakil bir devlet 
olarak dünya yiJziiııde ka1abil 
memiz ancak iktisadi istiklali
mizle miiınkflndlir. Türk mı1-
leti artJ.k iktisart esaret diye 
bir şey tıınnnın: Köylü ve m üs 
tahsil <EFENDi) d.i:r. 

Dünya piyasalarında Tiirlt 
mab, dünya harp sahnelerinde 
ki TURK Mehmetçiği kadar te 
miz, kuvvetrı. sağlam ve yıl -
mai bir mevki tutacaktır. 

Bütün iktisadi menbaları _ 
mızı Türk milletinin, Türk yın 

Memleketimize bila fasıla m al gönderecek 
·ve h iç bir vakit s toksuz bınkmıyacaktır 

~ rea:e~etı:1et~~ ,_ Bebekte Saldık Arsa -, 
di münasebetlerimizin dostane 1 Rthttmda den!:ze nazır 817 M2 !'evkalAde btr arsa satıhkth'. CUmar-

olmasmı istiyenler her şeyden test Pazardan maada saat 12 - 17 arasinda 23758 e Telf'fonl 

evvel Türk milletinin iktisadi ' müracaat •••••••••-' 
istı1dalinc hürmet etmelerini · 
bihnelidir.,, 
ATATURK yeni Türkiyeyi iş: 

te bu es3S1ara göre kurmuştur. 
Iktisat kongr~inin kararlan um
deler haline getirilmiş ve Cuın.. 
huriyet Türkiyesinin iktisat po
litikası dahi onun direktiflerin.. 
den ilham alinarak tesbit edil: 
miştir. 

Ebedi Şefin aziz ruhu gibi ebe 
diyen yaşayacak olan müstakil 
Türkiyenin genç nesilleri, hiç şüp 
hesiz ki onun şaheseri olan iktL 
sadi istiklalimizi nesilden neı;ile 

ulaştıracaklard 

.. •-•SAYIN , 
DOKTORLARIN 
Nazarı Dikkatine 
Senelerden beri Diyüretik 

kabiliyetini takdlı ettiğiniz 

"EUPHYLLINa in 
Tablet ve Entravenöz ve 
t ntramüsküler ampulleril 
Süprozituvarlan gelmiştir 

Bni~mum EcZ.n depolarmda mev
cuttur. Piyasada bulunmadtğl 

takdirde TOrktye Umumi 
Acenta.sı 

F. KNECllTEL'e Posta ku 

tusu 139 mfiracaat edilme. 
'tıi·ım.:• si ıka ohmur. _ _.., 

KAYIP: Boğaziçi lisesinden almış 
ol uğum diplomalann 'SUretlnl zayi 
ettim yenisini alacağımdan eskisinin 
bükmü yoktur, 60,! Nejat 8önmOJ1 

lstanbul Bölge Sanat Okuluna Bağh 

Müdürlüğünden Akşam Sanat Okulu 
2 Son Teorin 1942 tarihinden itibaren tesviyecilik, elektrikçilik, dô

kümcillllk ve marangozluk şubesine talebe kaydedilecektir, Kayıt, Son 
Teırln nyınm son gQ.nOııe kadar devam edecektir. • 

İsteklilerin, çalıştıkları müesseseden alııcalclan bonservis, nflfus cüz-
danı ve dört adet veslkahk !otoırafla Carıamba ve Cuma günleri saat 
18 ile 20 arasında okula gelmeleri i!An olunur. {1061) 

r ,. 

• HOLANTSE BANK~ ÜNI N. v. 
1STANBUL ŞUBESi 

SALATA: KARAKÖY PA~ 
cUANS\~ MEYDANCIK, ALALEMCI HAN .... 
~OT08BANKA MUAME°LE LERI 

KlAŞA _.CAR 
~ 

),. e: R 1( E Z.f 1 K 0 R A S Ab 
• fUBILE'Rf • Ml8T€RDAM--'90TTE.-DAM - SUEJllOS AIRES 

l ~A8, • •&AACA190 - HAiN - WtLLE.M8T&O - ORHllti&TAG 

P> 08 .!A'll!RO ~ ~ -~·t!MH..q 

l 
1 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden 
Deniz tabn'lt:alan mubMebcslnde istihdam edilmek üzere dart ocretll 

memur alıancaktır. İsteklilerin dilekçe ve icap eden vesikalarlyle en geç 
15/11/1942 günü akşamına kadar Gölcük Deniz Fabrikalart Genel Mü
dOrlOğQne mnracaatlan ve bu tarihten sonra vW olacak müracaatla-
rm nazan ~ara ~acall .{1221) 

,. Eon lon Model ve ._.,. Ç9'ft iTiL DzeN h- ve lsmar le ma ., 

l ueyotıu~ .. ~ı~ c.~ .. ~d•EA~!,.~.,,,! . .,.! .• ~ No. m 
S. DIYAMANDIYEF 

' Mobnva Fabrllı:asfna mtıraeaat ediniz. Telefon : 40939 _, 

Müzayede Tehiri 
Emlak ve Eytam Bankasından 

11/11/942 Ça~mba eficO saat 14 de ııatı!!I mukarrer Teşvikiyedeki 
iki parça arsa satışının 30/11/942 tarıhine tehir edildiği i1An olunur. 

(1252) 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden 
Son gtrlş mü~bakasında evvelce kazandıktan ilAn edOen talebeden 

maada sıra numaralarf a~ağıda yazılı namzetler de meldebl.mize yatısız 
olarak kabul e~lerdlr. Hemen mflracaatlaı1 

8ı nı No Sıra No. • Sıra No: 8ını No. 

274 340 450 418 
136 312 371 236 
280 48 246 356 
508 110 227 155 
94 502 409 126 
85 204 115 465 

355 13 348 417 
145 196 56 80 

49 110 527 11'1 
354 I03 416 
478 3 2 399 
167 168 60 ,,5 36 
17 U7 218 

(1228) 

.................................................... ~ i M.M. V. lstanbul Satın Alma Komisyonu ilanları J 

............................................. .. .... 
Pazarlıkla 20 bin lcilo havuç alınacaktır. Beher kilosuna 20 ıtunı~ 

fiyat tahmin edilmiştir. Katt tem.inat 900 liradır. Şartnamesi her gün 15ğ
leden IOtU'& Ko. da g~lü.r, İhalesi 12/11/942 gQntı aaat 11 de M M V 
Bir No. lu Ko. da yaptla.cak:br, İsteklJJerlıı mu.nen vaki~ Ko na 
mO:racaatJa.n. ( 1168) 

Pazarlıkla 70.000 kfto ııırasa ah nacaktlr. Kfloın:ma 20 'lrunış tahmin 
edilmiştir, Kati temlnab 2100 liradır. Şartnamesi her g(1n ağleden sonrıı 
ıto. da g6riilür, İhalesi 16/11/942 gOnü "88t 14 de Tophanede M M V 
Bir No. lu satın alma Xo, da yapılacakttr. İsteklilerin belll vakitte Ko 
na ırolmelerl, (1168) 

Sahip ye Neşriyat MftclOrü: BallJ LOtft Oih'dftnd 
Gazetecilik vo Nçşrlyat T. L. Ş. TAN Matbaua 

ı~ref edilmemelidir. Elektrik cereyanı daht IOzum

suz: yere israf edılmemesi lazım gelen bir kryme~ 

Asgerf cereyan sarfiyatına m ukabil aza mi lflfc 

veren TUNGSRAM KRİPTON ampullannı k ullandt-t 

Aınız taktirde elektrik cereyanını en idarefi oıe,;it 
kullanmıs olacakstnı:r 

Beden Terbiyesi lstanbuJ 
Bölgesi Başk nl ~ ndan 

1 

i 

-Fatihte Futbol saham yanmda Bl5lgece fnp. etttrllecek kapalı ..ıo-
mm ve saha tahdit duvarlarının mevcut avan projeye glSre fenni prt. 
namesin1n, metrajmtn ve Dıale evrakının tanzlmt, inşaatın 1control11 vao 
mlkyasmda tatsflAt p'IAnlıırmın yapılması (Statik hesabatı ~) iti 
TOrk Yilksek mimar ve mOhencUslerf arastnda 10/11/1942 tarihinden 

itibaren (20) gQn miiddetle kopalı tarf usulü ne münak8ft7• ltonm\119 
tur. Bu iş içln muhammen bedel 80,ilOO seksen bin Lira Qzerlnden )'tız-

de 4,4 hesabiyle 3520 flç b!n beş yilz yirmi Liradır. 
Bu miktardan kazanç kanununun 28 ci maddesi dellletf;rla Tersi 

e-sillr, 
Taliplerin tnOruıka!tayn gin>hflm •k :için: 
a) YOk!:ek Mimarlık veva MOhmdlsllk dlplomamı1 ha!z otmalan. 
b ) Ellerinde başlı basına blr D~let dairesi namına remıt bir flln 

oroje ve şartnamesini hazırladTklanaı ve bir.zat kontrolünü )'apttıdarı-

01 tevsik eder resmi birer vesikayı balz olmaları, 
c) Beden Terbiyesi Umum Müdür!Oğünden ehliyet • vesllaıaı alarak 

(bnu etmeleri: 
d) "J{ı 7,5 nlsbet1nde tf'mfnat vermelt'Tf lAzundır, 
e) Bu ise alt prtnnme ve avan proje (b) mad<lesindeki vesfkaYJ 

östcrml'l< sartiyle her mln beş Lira muknbllinc!C' Taksimde Straı:ervHer

dC' 57 numarad Bölge 10dUrlüğ!lnden olınabillr 
En mutedil ücret ve en muvafık teklif yapana ihale lc:nı ~llir, 

<1?42l 

Beyoğlu Yerli A kerlik .Şubcsınden : 

Asağıdıı künvelerl yazılı Yd Sb ve memurlann !!llbemh:e mflracıı
ııtıarı ııkıı1 takdirde kanuni muame eye tPv~l olunacağı 

Sn 6 Hs M Beklr oğlu Vrhbi Arı U lrllr '2!1 14 foo T~ Meh 
met oğlu Mustafa LQtrt 50637 Top Ölç. Tğm Ismail ~ M Mithııt 
Erdener 50742 Ecı Utğm. Yaset ~ fsak Adotao 38341 1'op Titm A.dil 
Soyar !10463 P , Ti!'m Remzi O~ l\1atımut Pirinççi. 4940!i Nk. TA'm. tz-
ı:et Ot. ArU Hikmet Beton 13680 (1820 - 1183) 


