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Büyük Türk Milletine : 
Bütün ömrünü hizmetine vak

lettiği sevgili milletinin ihtiram 
kolları üstünde Ulu Atatürk'ün 
fani vücudu istirahat yerine tev
di edilmi§tir. Hakikatte yattığı 
yer, Türk Milletinin onun ıçın 
aşk ve iltiharla dolu olan kah -
raman ve vefalı göğsüdür. 

Atatürk, tarihte uğradığımız. 
en zalim ve haksız ittiham gü -
nünde meydana atılmı§, Türk 
Milletinin masum ve haklı oldu
ğunu iddia ve ilan etmi§tir. ilk 
önce ehemiyeti kavranmamt§ o
lan gür sesi, asla yıpranmıyan bir 
kuvetle nihayet bütün cihanın 
şuuruna nüfuz etmi§tir. 

En büyük z.af erleri kaz.andık
tan sonra da Atatürk, ömrünü, 
yalnız Türk Milletinin haklarını, 
insaniyete ez.eli hizmetlerini ve 
tarihe hakettiği meziyetlerini is
pat etmekle geçirmi§tİr. Milleti
miz.in büyüklüğüne, kudretine, 
faziletine, medeniyet istidadına 
ve mükellef olduğu insaniyet va
zifelerine aarsılmaz itikadı vardı. 
uNe mutlu Türküm diyene" ele -
eliği zaman, kendi engin ruhu -
nun, hiç sönmiyen a§kını en ma
nalı bir mrette hülasa etmiıti. 

Fena zihniyet ve idare ile geri 
bırakılmı§ Türk cemiyetini, en 
kısa yoldan insanlığın en müte -
kiimü ve en temiz zihniyetleriyle 
mücehhez modern bir devlet ha
line getirmek, O'nun başlıca 
kaygusu olmu§tur. T e§kilcitı esa
siyemizde ve bugün bütün vatan
da§ların vicdanlarında yerle§mi§ 
olan laik, milliyetçi, halkçı, in -
kılô.pçı, devletçi cümhuriyet, bi
ze bütün evsafiyle Atatürk'ün 
en kıymetli emanetidir. 

Ofulündenberi Atatürk'ün a
z.iz adı ve hatırası, bütün halkı
mızın en candan duygulariyle 
sarılmııtır. Memleketimizin bir 
köıesinde ve bütün milletçe ken
disine gösterdiğimiz. samimi bağ
lılık, devlet ve milletimiz ıçın 
kudret ve vefanın beliğ misali -
dir. Türk Milletinin ar.iz Ata -
türk' e gö.terdiği sevgi ve saygı 
onun niçin Atatürk gibi bir ev -
lat yetiıtirebilir bir kaynak ol 
duğunu bütün dünyaya göster -
miıtir. 

Atatürk' e tazim vazilemizi 
ifa ettiğimiz bu anda, halkımıza, 
kalbimden gelen ıükran duygu
larımı ifade etmeyi, ödenmesi 
lazım bir borç saydım. 

Milletler arasında kardeıçe 
bir insanlık hayatı Atatürk'ün 
en kıymetli ideali idi. Bütün 
dünyada ölümünün gördüğü ih
tiramı, inıanlığın atiıi için ümit 
verici bir müjde olarak ıelamla
rım. Bu sözlerim, yazılariyle ve 
toprağımızda §Övalye askerleri 
ve mümtaz ıahsiyetleriyle yası -
mıza i1tirak eden büyük millet -
lere, Türk Milleti adına §ükran
larımın ifadesidir. 

Devletimizin baniıi ve mille -
timizin fedakar, ıadık hadimi, 

• 

Ebedi Şef ATATÜRK 

Ölümünün 
üçüncü 
yıldönümü 

Falih Rıfkı ATAY 

Atatürk'ün ölümü Üstünden üç 
yıl geçti. Nasıl bize ömrümüzün en 
büyük sevincini, sıcak bir ağustos 
ııabahı, onun zafer haberi tattrr
mışsa, en derin acı da, soğuk bir 
teşrin sabahı, onun ölüm ha.beri ile 
yüreğimize çöktü. 

Ümitsiz kara günlerinde Musta
fa Kemal gibi kahramanlara ka
vuaşn milletler bahtiyardırlar. 
İnkılapçı Atatürk'ün bahtiyarlı
ğı bundan aşağı değildir: bıraktığı 
eserin hiç bir taşı yerinden oyna
mamıştır; devletin ve halkın şerefi, 
itibarı ve kuveti, üç yıl içinde, her 
gün daha artmıştır. 
Adını, Türk dilinin bütün ovucu 
sıfatları ile daha sağhğmda donat
mıştrk: Ona Kurtarıcı, Kurucu, Ya
ratıcı, Dahi Asker, Büyük İnkılapçı, 
daha birçok şey dedik ve diyoruz. 
Bu sıfatlardan hiç biri Atatürk'ün 
Üstünde eğreti durmaz. Fakat gene 
hiç biri, onun doğan, yaşıyan ve 
ölen Mustafa Kemal'liğini gider
mez. O bizi, insanlığı Üstünde ve 
ötesinde bir esrar duygusuna kapıl
maktan, mistiğe, ruh loşluğu için
de alnl kayıbına düşmekten koru· 
muşlur. Atatürk bizdendir ve b!7-
dedir. Onda kendimize inanıyoruz. 
Öncesi v rdı, sonrnııt vardır. Ona 
ulnfmak, onun ı;ibi olmak, Türk 
çocuüunun iradesine yeni bir aşk 
mayası katmıştır. Gençler sokak
lardan aktığı zaman, başların dik 
duruşuna, gözlerin pek bakışma, 
göğüslerin er kabarışına dikkat e
diniz. Sanki bir Sancak taşımakta, 
bir zafer türküsü çağırmnktadır
lar. Atatürk'ün asıl ölmezliği, böy
le yaşamaısmdadrT. 

Bununla beraber ne Ulu bir Türk
tü; eseri ne kadar tam, ne kadar 
toplu ve ne kadar, bu asrın üstün

' den gelecek zamanlara aşıyor. Bu 
halk, ki Türk tarihinin §afaksız bir 
gecesindenberi, bir kurtuluş, bir 
silkinip kalkınma rüyaııı ile avun
muştur; kendini, adım adım, tevek
küle, kaderciliğe doğru sürüyen 
kara bahta karşı, yenici, yıkıcı ve 
açıcı bir kuvet, bir akıl nıh ve ah
lak kuveti arayıp ııo~uştur. Ata-
türk, iradesini, işte halk bağnnı 
yakan bu ateşte ısıttı. Bütün öz 
kahramanlar gibi, halk anasından 
doğdu; acı ve haııretler kucağında, 
helal sütle büyüdü. 

Başı dumanlı dnğın henüz etek
lerindeyiz. Onu, engin ufuklar or
tasında, tam yüceliği ile ölçebile
cek kadar mesafe almadık. Zafer
le bugünkü hür ve ıanlı devletin, 
inkılapta, asırlar boyu gelişecek bir 
yeni zamanlar cemiyetinin teme
lini atmıştır. Bu cemiyet oluş halin
dedir. Ve tamnmlıınmağa doğru 
gittiği kadar, Atatütk'ün adı ıınnı 
büyümekte, yayılmakta ve yüksel
mekte devam edecektir. 

Tarihi bir hiitıra: EBED/ ŞEF veMILLI ŞEF bir Cümhuriyet Bayramı günü birbirlerini kutluyorlar 

Yaıarken bir eser brraktı: onu 
öveli~ ve koruyalım. Ölümü ile yÜ
rcklere sığmıyan bir acı bıraktı: 
onunla yanalım ve ııızlanalnn. Bir 
ders brraktı : unutmıyalnn. Bu ders, 
halkı sevmek, halka inanmak, halk 
ile kaygılanmak, halk ile gururlan
mak, halk uğruna feda olmak, Mil· 
li Şef'in döktüğü çelik hamle ile 
"Bizi, hizmeti ile şereflendiren bü
yük milletin emanetini, hepimiz ca
nımızdan Üstün tutarak vazife ya
palnn.11 Atatürk anıdı ne tunçtan, 
ne ta~tandır: her sürülen toprak, 
her kurulan yuva, her tüten baca, 
her işliyen tczgiıh, h~yallerimizde
ki Türkiye'ye vücut veren her şey, 
bütün vatanı, tek bir kaya gibi, 
onun adına oymaktadır. Bu sebep
le, 10 Sonte~rin, ne yaslanma, ne 

insanlık idealinin aıık ve eliğin Türk Milleti üe beraber ıe
mümtaz ıiması, 

Eııiz kahraman :Atatürk /, 
Vatan ıana minnettardır. 
Bütün ömrünü hizmetine ver.-

nin huzurunda tazim ile eğiliyo
ruz. Bütün hayatında biz• ra • 
handaki ateıten canlılık verelin. 
Emin ol1 azi~ hatıran ıönmez 

mC§ale olarak ruhlarımızı daima 
ateıli ve ur_anık tutacaktır. 

Reisicümhur 

iSMET INONO 

dövünme günüdür; ne onun kabir 
taşı üstüne ha§ koyup el bağlıya
cağı:z; ne de etrafına göz yaşı ça-
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(_o_ıs_Po_L_iT_I K_A_) f.Jitler diyor ki : lunuYoruz. Simdi burada ilk hO.cum zorun
da bulunacak düşman taraftır. Lüzumun
dan fazla bir insan feda etmlyecemm ta
blld r. Len!ngrad'ı kurtarabilecek bir kim
se bulunsa fdl &<'hrln hO.cumln ele geçlrll
m!"sl !cin emir verirdim ve mukavemeti de 
kırardık. Doğu Prusya'dan kalkıp Lenln
grad'ın 10 kilometre OnUne kadar gelebil
miş olanlar, Gehrln ortasına kadar bu on 
kilome>treyl de P<'klllll yUrUyl'billrler. Fa
kat buna hlç bir !Uzum yoktur. Şehir çev
rilmiştir. Kimse onu kurtaramıyacaktır. 
Ve o ~llmlze çcc-ı-kUr. YürUyüş t.emp0-
mu:z> hakkında karar verecek olan kendi 
rlcat tempolan hakkında karar vermiş o
lanlar yanı Brltanya stratc-jl Ustatlan de
ğ :d Buna karar verc-cek olan yalnız 

biziz. 

Garpte yeni cephe 

Milli yasımızın 

yıldönümü 

Her ıey mümkündür, 

fakat Almanya'nın pes 

demesi imkansızdır 

Rus kayıpları 

ıt:f-ene böyle sonbaharın son gün
la.r ilden biriydi. Ağaçlar yaprak
tııı 'nı döküyor. Hüseyingazi dağla
.4.rık arkasından yÜkselen gi.ineş, 
Ça_J llra 'nın serin havasmı ısıtmıya 
~lbtırordu. lstanbul'dan gelen bir 
~ .. dr hepimi:ı;i yÜreklerimizden 
c1~0u: .Atatürk öldü. Gerçi günler
lj11 ~~1 böyle korkunç bir ihtima
d1ık gucu havası içinde ynşıyor
dıığ· Kurtarıcımızın ağır hasta ol
llıiil\u~.u işitiyorduk. Fakat onu ölü
Çİiıık~u~~Ünde biliyorduk. Ölmez; 
totd ~ olcmez diyerek teselli bulu- • 
t~ u • Doktorlarm nefretti ki eri insan kaylbl 8- 10 milyon, 
diğj r~an korkunç hakikati öğren-

DOsmnnın techlzat ve laşl' mcrkc-zlerl
nın lsgall keyfıyetine gelince, bunda da 
ıısul dıılre~lnde b!!reket ediyoruz. Bıızan 

haşka birçok t'ndüstrlnln faallyeUnl dur
durmak için bir fabrikanın tahribi kifayet 
c-dn. 

Elde edilen muvaffakıyetler 
~ıı!t'ız zarnan, kan ağladrk. işte r k k b d 67 000 ı y opra ayı 1 a . Şimdi bu sefer de elde edilen muvaffa-
~ ıı:snnrz böyle başladı: ':e ~u- kıyetleri hıılisa edeceğim: 
,....,. Ynsm üçüncü yıldonümun- R sla tarafında" atılm • b" k"" ·· 

".JIZ D k k"lo t e . b lu u r .• ı;\' muazzam ır opru Esir sayısı takriben 3.600.000 ki~iye yük-d"' . aha bu yas haberi gelmez- are 1 me r yı u yor 

Stalin'in bu arzusuna 
İngiltere' de her sınıf 

halk iılirak ediyor 

Spectator 

dergisinde 
Stalin' in nutkundan önce 

buna 

değer 

dair 

bir 

dikkate 

yau ~ıkh .ı Otı h" - 1 ·ıı· b "- O zaman Stalln Halkan aeterının al - da ııelebt11r8ınlz Eller ınıılltzlrr Norveç it\ ı selmektedir. Her hangi bir budala İngiliz "' ... -: ır gun eve , mı ı ayram- R 
llı..~"relderimix :ıevinç içinde çır· Berlın, 9 a.n. Ftıltrrr, dun de, her se· mn ı ordusunu bir yıl ıuaı ectebtlccetlne ve Hollıınd:ı'nın Bl' clk, nın, Frnn anın .. ımun gelip de bunun teyit edilmemiş olduğunu Lonrtra. 9 a a - Stalln in, UAYa lızt'rln-
)~'~tı. O gün de yüreklerimiz ne olduğu ı:lbl 9 sonte rln 2 onlinun nrıfe ınusu'nın )'alııız slllıh ve malzeme llc dUll l~ııall ııltınc! bulun.ın kıyılarınd bir turrıız, ııoylerse ona ş<iyle diyeceğım: de yapılan baskıyı azaltmak tein Avrupa da 

ıçınd b sinde, e ki tnrnftarlannın önünde bir nu- i blıl..ın ınsıın lhtıyatlnrlyle mud.ıtıaıe edebile- hnrrk<'tlnde b ıunmıık ıst<'rlcrsı? k ·n ıııerınc Alman askerleri hır şeyi sayarlarsa çıkan >eni ı: r cephe in aeılm sı huıuııun<l kJ ar -
"• L· 1. e sızladı. Beraber ayram rctt Anın "~kında aeıecetıne kanı bulunuyor. eunu d ti el! ı , .. IJI" n ı n daha zusunu ıtadc etti~ bir anda. bu arzuya lnaı-

oır ıkt 1 ) w t k söyh~m·ctlr 1 
) r • ~ n z ' " ra ml2r tamamen do"'ru lur Umumi har il"" h e yas ••• Millet top u ugu- u .,. . . du.,, cııbuk or ~ l n K l 1!4 •<• nız B z ııu kıyı. l> p ltz b !kının btıtUn sınır. rının lst rak ettltl-

!)lıtr OUndan daha büyük ifadesi mi Fuhr••r, nutkunun bnısıncla, harbın de· ları bundıın bir yı " eklndl.'n ııa k ı ı,.r h • le ı ıyetı ele alarak şoyle\ bir istıdlal ya- nı kaydetm<'k aerektlr 
d' i 'd .. zaman hakikatin asıl ken- mokrnt ve bf')nrlm lcl suc ulan Avrupa-ı Nıtler İn hayatının e11 m~hın, pa ılırı · uç mlyo::ı altı yuz binlık bir esir Stlllln nu&.unu söy emeden ev 1 nail~ 
~""It.?gdu: Atatürk ölmemi~tir. Y1 hnrhc ntmnğn muvnffak olduktan son- Rurarı n r en az aynı ı::ı.ııda olu mıktarına denk ·•spec-tator .. <1e•g1s ıe n • :,trnıegl(' ıs. tara• 
• ... ~ Atatürk ölemez. O, toplu ra Versulllt>s ş ddet mu h ı~ n n zıırurt j AdolC Hltıcr soıı r.ıı" a..ıyle devam ctmıı r F eJelim ki Rusya"da nasıl ki tınmın hazırlanan ve bu m elE'IC'rt 11 rlh bir 
l't "'1 •llet yaratmı§trr. Bir vatan ttıdıllni sulh ) olu ile 1 iP tmPk le; n son 

1 
ti• b z le de oyle lir bir ohiye karsı uç ve- surette izah eden yazı bl.ha•a dikkate <le -

~l'lnı?~ır. Bugün nereye bak- gayretlermln 1919 da nkarnete u' n l•ğına .Bundan nasıl haocrımı" oıj.ıiJn.ı ou ) ı ı ırt )'aralı vardır. Vnrnc, ·ımız n tiC<' .t\l'r 
" taturk'ü görürüz. O, aramız- işaret <'lm~tlr. ı gUn .ık dcıa oınrı:ık ncıkcıt 8ô)'llye1>ııırım. ku' NlC'r dr şuJur ki en az 8 il An 10 milyonluk bir ka- "Strateııı"us,, Sıvastoı>0l ve • •ovorMslsk'ln 

»'ı>t.""vflYor. Hepimizin içinde ya§t· Htıdi ele~n kısa bir hu!A ısını )nnnn ı9acı Hl4o ta Lundra da "'·.ıın k.ıınaraaı •oz- Almanya ve müttefik/eri lyıp bahis mevzuudur Ve bunda günün bi- rınruz kaldıC:ı tehlikeyi~ Karadentzlckl nıs 
ata h k"" • d Führer demiştir ki: <'c ıılz.ı tılrcoK ccı!elcr ııkdet:nı.6tır. Bu ııızıı Bnlk nlnrda dn b ı· ı-mn yel ha ı ı..-sıs rı'n •e iyıle•mesi mumklın olan hafif vara- d nanm s nın zor vaz!Yl'tlnl tahlil et• ktcn 

Ot, V hın er o~esın e ya§ı· cc seıer<l vtskı ama toru M 4-'.Jrcıı ı<ı.u,>'a - 1 ~ ~ 6JT ra &O}lc ya ı>or: 
'tıy e Türk milleti var oldukça "- Almnnya'nın ilk vnııresl doğu lnkl nın en g~ı: otr tıuı,:uk yıla kıul:ır n.ıreı<cle ettik. l !ar he;aba dahil dei!ildir. Dıinyada boyle Bc!"Zahın Kafkas laratınd:ın tyt bir :rol 

t.caktır düşmandan kuı tulmaktı. Ilu vnz le 1~ ,, h ak oldu'"·•nun •'tıpp• ta ı-· nland :rn ıınfl rınıız nrasında h lnı et h r ı<ııqp altından kalknftak h1"' hır ordu 6 bek .st •oktur ve ynt~ız NAv'>rft•ıı. sk <'lv11-
"t • gUn i"lnde -n1nmlhnmıştır. Aln'nnvo nın geç ce,.ının mu aKK .. u ~ D - ' '" , • " ~ 
"t.tü k .,, •a " • , rııtınııan bhdlrıldJC.nl ve Hu!Yu nın lngllte - meı:r hnzır hulundul';uııu h lıllrmlş. Ro- )Ol:tur. Rus ordusu için de bu boyledlr. Sta- I• ıı 'Tllryolu var<lır, takat alm11nlıır 

'hr r büyük bir vatanperver, blr defa daha eşarct nltınR alınmasının re)" ) klaşmuı ümidi oldut:unu ve bir bl- manya dn a)'nt arzuyu ız~ar C'tm ,t r. Bul- !in bizim dort buçuk milyon kışi kaybett..i- mtllerı haline ı(lk· 
jt~llıan bir asker, yiiksek dehn mümkün olmıync-a"'ını e::ı"'du•·udan tama- . uk •ıl dııha muka\emet edilmesi ~ercktltt- ... arı tan tehlıkr•·I 1-.1 nnlamıa ve b zc 7.4 • ma .ı IEI rdır. V ar zının l.'cs:ıret kın-oı bir • k ı~ 1 k ,. ,. ' • , "' ' 1 

.. " gımizi ve Rusya"nın ise ancak 350 000 ka-
lkt .. d ın 1 apçı o ara tanm- mlyle mahrum olmı"anların anlamaları nı söylemtsur. Biz. bundıın, icap eden netıoe- rnr ''ftrecek hl" bir ş y vapmnmı ... ır. Ma- 1 cı m ı >'l'ttc ol n ' ki nı almanıar ıeın ıre -

" il" V ·· h • b 1 1 
" " " ... yıp, 350.000 o!U ve bir milyon yara ı ver-

Iİd' • e 'up esız un ann lflzımdı. Halbuki bunu yapmsdılar ve u- teri c:ıknrttık. Olan bitenlerden hnllerımız ol- <'arlstan dn bu hl.\dlsclı.-rın tarihi 0 ımulünU k . elim z bir set ol rak addetmemelld1r. Her 
ır it 1 it d • b" d ,. h diğini iddia ediyorsa o hadle şunu endı halt~c alman Ulmcnlcrl tayyar lcrle demir. '1lıl ,~ • ga a ın a penıan ır zattıg"ım eli lttilc-r. Fuhrer ismi tahkir c- dufıu lctn tik netlc;e, cenup o .. usu cena ı- nnlamı• ve kııhramancıı b.r knrnr ittihaz 

eıı;et b ld R f h d w ·• ı d k old Oaba 1940 ta " kendimize sorabiliriz ki niçın ruslar hiç yolu civarına ve)·a d h:ı clvl'rlıll bir YE're )'tl'I ı. • u u. e a a ognı yu- dildi. Onun bir alçak olduıtu söylen-eli. mızı masun tıu un urınıı u. tml · 
ı~ h uır vat b kt D gw nık tıu cıtıanı deıllğl tein Mu•!)l\nl'ye hakikaten e şıır. • kayıp vermedikleri halde 1.SOO kilometre ııakl~lle'tılllr. Bu kadar <'hemıyetll bir hede( 
' l an ıra 1• a 1 1940 scnhslne ancak bir tUrlU bnclana- l bö 1 'lklAd r ki ''" h l .. ı ·ıı ilk küt) • b ld T 1 b" " • .,. mtnn ttar o,malıyı)!. Dost Avrupa milletleri- şte Y C' •· ~ az ran .. a, v C'· eerilemişler.dir. Kt'cmlin zimamdarlarının bahıs rn('nuu oldu!:u zaman almanlann zor-
1 tt h esı u u. op u ır blll .... I. Almanva'nın bntıdnkl dUsmanını t danım, ya'nı.ı blrkG" ı::ilnlllk hlr a\ nıa•- d .. ı ıt b ki ti 
1 ır k V b b"' ··k ıu ~ ... nln yardımı ile bıı mc!eley1 lllrkac hn t.ıı. cın- .. " ldı'lin etmek islediğı hakikaten çok yahudi- Juklıır<lan dola}ı ur .. uru a a ı e en emez. 
llt a h. e u uyu var- nihai bir bozgun, u •rııtmıığa karar ver- de hnllell k.. dan lstifaılr c>d"rPk b ı tPtıllk ve> kn ce-iir Cıknm1a hareketi :ıraıııtdıl!:ı tıık·11rdc, almnn-

1\ d 
1 

laratırken ele aldığı dava- mesl gerekiyordu DU mnnın lhtl) ats zlıfo F'ilhrcı sov:ırctıer Blrıııı:ıno kargı teııatuı koymcıklıA'ıma miı :ırı1f' etti Bu ıştP 'al- hrın Hostot müdafaa hat•ını c vlrmclerı ve 
t °";~ir:ulugwuna olan inanından Aynı devre içinde ele geçirdigimiz mah:e- ı1 ki ı .. rı. ve gevezellğld r ki alman de\•lct od::ımla· t;lr harbe ııaslam ık emrini blltJn ba)·atının nız Almnn)a için dı-gıı b'it İ!I AHUPll lcın Hus)a ile tnıılltere arasın a muvasala 
a.ı_., ".ınilletı"ne olan gu-veninden ld ,,. bl " t d h me say:lamıuacak kaclar çoktur. Şimdiye d b t ı n h d •ı ""~ .. el rı, düşmanın, Flnlıındlya'>n yardım fakat en mutı. ı kararı o uı;una r .. e a a a ıo7umlu bir ııerrı. 1:; r ö'üm kalın h'lrb 1 )ollarının kesi sın en ı are o a • e-
-~t.t A.ınde bir vasıtası da yoktu. hakıkatle Nonec'c ,.e ora lan da lıvec 1~ r t d rek dcmlıtır ki: hahıs mf'\'7.\IU lur. Iryı-'"ı 1 rım kı do •uıta, a far ıs 000 tayyare, 22.000 tank ve 27.000 rıne ,. rnb ımcıcr. ımkluı Jahllınc ı:.rer. 

:1 tatürk aynı zamanda bey- " uu emrin Almanya ıcın cok cetın bir de, fazla top ele geçirilmiştir. Buttin bu K rım a knrıı yı:pılan ı.anr• .. zun bati C'a 
.ı • el mMen çe'ıiherlerıne giden el mıryoluna d ,.
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d F k r;1)yled·~ım r: bl hOnlrre karsı, bütUn AHu-"lp .,. l'llÜnasebetlerde büyük İn- . hubt ısı •nm e ece.. n b yor um a at mal c.ı! eyi telifi etmek için alman enduo;- ecbcb1 Knrndcnızd~kı so\yet donnnmasının 

't.,"lll"atan bir devlet adamı idi. hücum etmek Uz re bir baskın ha.zırladık- <lll':crlcrt bu h11rbe baılama<lan önc-e Alman- pa hclk bırlnri d fn olarak varlığı ! •ın tri5i de dahıl olmak üzere bütlın dunya rı kuHtll t iridir Almanlar Ll'nlnı:rat'a doaru 
Q .. r .... d • lannı oğrendller. Binaenaleyh önce Nor· ı ·a "abuk hnrcket •d•rıın hıırbl kazanmak ta- harp ediyor. Du d<'fn ikinci bir Cl nglı. Ha- d . 

1 1 
b 11 1 diki 1 '1 ru• n.ıltık tllosunun al 

d... evri arasındaki siyası, 1 ~ ~ ~ ~ uı-trısl ça ışmaga koyulmuş olı;a ar una er c ·" za na a -
ı vec meselesini halletmeğe karar verdim llhlnln dnha bil"Ük oıacatını Umlt eaı.-or- nın :Mogol d!"Vletlnc knrşı harp ediyor Bu hı Q nd uapmıs olı1utu tesir o _ L.-· Ve İ"tİmai kar1•1klık irinde 1 1 az bır zaman içinde muvaffak olamazlar. mıın ccn :ı:u. 1 

~"'lı .. 1 r ır ır Bunu benzersiz bir zafer takıp ettJ. Batıda dum. muharebenin gayesi do.ışman ku\etlc-rl 1 •adar bUytık oımuıtur ki almnnlar ıchir .... "<> U görüp o yol Üzerinde Demokrasi endusıciıi ise her halde bunu • 
'"il h düşman lmho e-dıldl Vf' İngiltere. Bily\lk Bntı cephesi ktıft <lcrceedc muhafaza al - imha ve dü$mıının techlznt ve inse mf'r- . . • . . 1 merktzlnden 15 mil mcs::ıteyc kadar ilerle -tiL İr devl t damı sıfatı"yle yakın yıllar ıçmde telafi edemıyccektır. • ıı lıı. • e a Brltanya'nın askerlik tarihinde her zn- tındadır. Alman dUemanları ara!lnda bUyUk kezlı-rlnl işgal etmPktlr. PrestU mt>llcll'sl- . . . . . ekle beraber ıahll böl.ırcslnde Lcnln.ırrat ın 

• "c'~atürk'e çok büyük bir yer man bir seret faslı olarak kalacağı iddia birer sl)asl sanılan ııdıı.mıar vardır ki bunlar nın burada hıc bir rol oynarnaııı ·ına slıl . Şımdıye kad~r hır ~ılyon 670 bm kare ıs mil batısında bulunan Orıınlenbaum•a 
~lb-t tJT. Atatürk, Türk milleti- cdilc>n 0 meşhur "sanlı rknt"ı ynpmak zo- ~on günlerde ıu tddlndn bultınmutlardır: temin ctmer:t fazla bulu~orum. 1 kılometre yer ıual ettık. Bu yerler Fran- , armata muvattak oıamam!flar<lır. 
otı uluı mücadelesini hazırlar- runda bırakıldı. Hltler bııtı clhelln<len bir hücuma mr.ruz Ftlhrer nşa~ıdakl mteall getirmiştir: ı::ı'dnn takriben bç veya dôrt misli ve 1n-

u J>ro.,,, ) t 1-en pro kalmıvaca"'ını biliyor. Bu dc"h!lara ancak ıu llt 'd b · ı· k d b • · kt'' B t ... am at ınrK ' - O zaman bir defa daha vo son defa In- , " Lenlngrad önUnde şehrin kuşatılm~s· g ere en eş mıs ı a ar uyu ur. u 
atbik ed k ferden cevabı verebilirim: Ne derece ihtiyatlı ol<lu- 1 R l'k ld w b'' ·· ' T·· er en, za "'ltere'ye elimi uzatmasa karar verdim. hltlrlllnrl e '·adar taarruz halinde ldtk. bö gede usya'nın ma ı o ugu utun cn-Urk rn"ll f "rüyeceği ti• r:tımu bilmiyorsunuz. Batıda o kadar b1 ha· Y " 
D"' 

1 e ıne yu Harbe devam etmenin ın.-.ııterc ıcın hl"' d .. 1 1 $imdi 1 .. e bu kA"'lmd" müdnfan halındft bu- diıstrilerin ve ham maddelerin yüzde 60 ili ~oster-irken, daima dünya .. " zıı:ıanmıs bulunuyorum k\ her t9te ı,. n z an· " ,., " " 0 1 
• k' k 

• • bir ml\naııı olamıyacatına ve mnkul bir 70 ıi bulunmaktadır. um t ederım ı ya ın 
~ ıçınde d~ünmiif ve mu- sulha engel olabllccok ortada bir ı;ey bu- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 öir uman içinde daha fazla arazi ele ceçi-
lti ~ "hni§tİr. yle olduğu için- lunmadığına tı;aret etmek !Uzumuna hUk- remın receğiz 
ı ... ~-r ve hareketlerinde dai- meyledlm. Sunt olarak lhd!lS edilenlerden BERLI" N'E GO .. RE 11 MOSKOVA'YA GO .. RE 1 r Y~lclırım harbi rı_e iıtihıal ~ .. it göstennittir. Geçen har- başka tnglltere ile Almanya arasında an-
'- d 

112 
au]huna kar§ı ilk ayak- laşmazlıklar yoktu. Fnkat senelerd(!nberl mesclcsı 

~l ~!et adamı Atatürk oldu. lng!ltere'>1 idare cdm şuursuz ayaş, hare-
t r;_ ~- •ç •. inde Tür.kiye'nin duru- Fakat biri çıkıp da bize demek istese ki: 

-c ketimi Hnl bir zfıl c-serl addetti. Ve bir 1 1 A 1 1 ld O 11 orak une getirılecek olursa, A evet ama zaman hesabında yanı ınız. na 
'" çı ~r tarafı olmıyan bir te- defo daha ben, mUcadt>Jr.ye devam etmf"ğe • m a n a r m a n a r şoyle bir cevap verilmelidir: hakkınız var, 

.. b' h cesarc-t edemh•en adam sanıldım. Hıılbu- h b' d k · · F k -..,, ~' ı göründüğüne şüp e yıldırım ar ı eme ıstıyorsunuz. a at 
ır k ki lstlkbıılt', hakikatte sonradnn tPcelll et- k ı· \ ._ a at Atatürk, durumu - yıldırım harbinde de yol yiırume azım-

"lld k k d tlğl gibi nfifuz etmlştım. Biltiin sanlı va- • r d k d'I ol .. t.1 l"oau İçinde tel i e e- D 'd dır. Piyadelerimız tara ın an ate ı en me-
.. oı kınlarla bernher fednkfırlıklnrı ila tahmin y ı I t 

"'Uca eceği kanaatine varmı§ 1 a ta y 1 on e z e saf eler muazzamdır. Tarihte bir benzeri ~ de!eye giritmekte tereddüt ettı~lm için bu fednkdrlıkları1an herkes1 yoktur. Vakıa, Oatende'dan Durkerque'e 

Finlandiya 
harbe devam 

azminde 
Fin sözcüsü harbe 

son verileceği 

haberini yalanladı ' .. ;.:.t~~~.ttir. Tür.k milletiı:lİ za- vc- b!lha~ a milletimi masun bulundurmak &itmek ve Dunkerque'den Oııtendc'a don-' 
"'" '-'l"\lrk k istiyordum. ötekilere gcllncı-, galip sıfa- ' nd R f' ~ ~ d h en gösterdiği yÜkse tiyle dUşmnna elimi uzatablleceğimt sıın- mek, pek tabii, alman hududu an osto a Londra, 9 a.a. - Fin sı>uUsU, Flnlandl-
hit e. a ona tarihte çok yük- t tt • ı d k 1 d ı veya Kırım'a kadar yıinimekten daha ko- •a'nın a-•·erl harek"ta nihayet vermekl 

t Ye F dun. Fakat ı;6ylcdlğlm glbt anlamadılar. za p e 1 e r u ra a 1 a r ld h b' " "" ~ }llFe.- r ayırmıya k~f~ idi. a- • A •• "' lay~ır. !3~n hiırbir zaman .Yl .ırım ar ı lstedlği hakkındaki haberl tek21P •tmit-
. k a den sonra tarıhın bu en Nıhaı mucadeleye dogru... kelımesını kullanmad.m. Çunku b~ çok ab- tir. 

I.,_., •keri millete fütuhat yolu- Onun için tek çııre nlhat mücadeleye dalca bıı kelimedir. Fakat umumıyetle bu Dl"' t ft R • lt Flnlandlya'nın 
'. et etnı • b k ·ı 1 Al • d ğll . . . b' f •• kul! k ;;er ara an une 
t~~l'I haki emı§, Ona a~ a mıw~ hazırlanmak ve )tı ~ız hmdanyadyı ehil ŞJ.M' ALD,r LE'ATJ.'ATQRAD'1J' A kelımeyı. heı hbangı . ır seher ıçfın .. anma sulh yapmak arzusunda olduğunu ~t.e-
:"llİt arına. hürmet etmegı fakat blltiln Avrupayı te ıt e en t<:> - .rl L ı y, l y 1 .rt lazımgehr e, unu ~şte. u se er. ıçın yap- ren hıc bir deltlin ortada olmadıfıını ga-

~h, .. Ve onu ıktısat alanında kelerden ebediyen kurtaracak yolda ytirU- ~--- malıdır. Bu sefer kı. buyuk bir ımparator-
1 1 

t d b ldirml"tir 
'' ye k~ıt·· l d "k 1 .. b' d" b k d b' z<:>tccı er toı> an ısın a .,, · ~ı d() '" u ur a anm a yu $e - mektl. • A luk s:ıhıbı ır uşman u a ar az ır za- B d b k Amerika Birleşik Dev-
ı' A.tıcr:u götünnüıtür. Bu iti- Son defa önilnllzdc söz sfiyledlğlm 7.1\• Sovvetler'in u""ç karcı imanlar yanm manda ımha edilmiştir. l uunl dan hıışl ba: b 1 teklifi alma-Qu atüıık b'" •. "h b u T.ı ,, e er n en ç ır ara u ma tiilt b· utun tarı oyun- mıın benden lince hiç hlr kimseye m ves- Cephemızin ııerisinde ikinci bir cerıhe- dıklan ve Amerikn hariciye nazırlığının 
ıı.,t'lıy ır devlet adamı olarak ser olmıyan tam bir ulter kanaatiyle ko- hu··cumu pu""sku"" r',tu""ldu"" mil geri sürüldü miz vardır ki bu da alman vatanıdır. Alman b h ata ld ğ beyanatın sırf 
~i"l\iıı ahca.ktrr. Atatürk Türk nusobllmlştlm. Her seyo rdmım o devir· vatanının ıırkasında da üçüncü bir cephe- u usu d dyapmışlb ot u J~u"'• hakkında 
~ akı •• • d t d 1 rd BUtU b .hA • propagan a an are o ,. .. 

~ ~ hu ~r! uzer!n e. ısra~. e - e vahim kaygı anm va ı. n u • miz claha vardır ip o da Avrupadır. Veba- tinler n llerl sürdükleri iddialar durumtı 
l t, tir!'Un ıçın çetın bır muca- diselerln arka!ıındn kundakçıların mlllet M .1 f • f"h "I" na denilmek istenilirse ki şimdi silahlanma 

1 
dl 

"-ıiıı ılllıİttir. Fakat bn hakla- arasında'kl anlnşmıtzlıklardan her znman Moskova'ya yeni taarruz areşal Voroıı o IS 1 sa ın ğa başlıyanlar demokrasilerdir Buna bi; karıştıracak mah )Ptte ~- k Qzere Ame-
~")ııı eh ekrken baskn. milletler- istifade eden beynelmilel ynhudllerln bu- de silihlanmafa devam ediyor~z cev~bmı kBuBldnl alarna ceı"talp ıo :~ıclye nazırlığı 
"'f ala • kA t d•w• . dl y h dil l J 1 k • lf 1 f • d" ' r a .rc-şk e' e c-r ' ' tıı 'l'den rı ın ar e .mc . ıgı ~ı- lundu(:una kani ı m. a u ı.-r uzun yı - U 1 esıminden yaplliClk ar iri maSlnl aYSlye e IYOf verebilirim. Silahlanma ışini hususi birkaç M Cordcll Hull ile Fın elıçlsl M. Procope 
"", b sonra da hıç bır mıl- lar milletlerin tlklrerlnl zc-hlrle'IllSIN·dir. sahada teksif etmiş bulunuyorum Bu efen · 3 ilkt("'rln tarihle 
• ""q" Unlar • • t • k ti u 1 hfllrı devam · arasında ıs a~ustoı; "c " -ııı İçi ı • .esırgememış ır. Bu zı.-hlrleme ey yr n n (Dünkü alman resmi tebliiine côre, al- diler daima rakamlardan bahsediyorlar, fa- rmdc vuku bulan konuflllalar hakkında tt" d, ll ne ıstıyorsan, batka· etmekte olduj!uvc yahudl mnllycslyle iş man krtalan Kırım'da Yalta rehrlnl zap- kat ben bahsetmiyorum. Fakat başka bir tml ti Bu nncrlyata .,.O~ 

' -Ynı h kl t " d .. t lk t ı tığ da g15- " bir rapor neşre ş r. ....,, ., , 
t.liat T·· a. arı a?ı. us.~- faııllyetlnln bu lst amel e .ca ış t tet:mişlerdir. Harekat hakkında celen ö- şey sl5yllyeceğlm: gUnUn blrlndı.- karşılarına Flnlandlyn'ya vcrllcC'ck arazi tstlfadelc>rl-

L lel'll l urkıye harıcı polıtı- rUlmektccllr. Harbin ilk günlerinde sll&.h teki haberler aıağıdadır,) çıkaracağımız malzeme miktarı onları hay- 1 decek olan bir anlaşma Ue bit' 
0ıt t •• e kanun.u olmuıtur. endUstrlslne alt hl$Se s<:>ncUerlnl elinde d'' _ . .. . nl tesb t <' 
I~.,' QUtiin b 1 ·ı l •• 1 gill 1 h bl aşağı ••• rete ıışurecektır. Bana şu da soylenıyorı muahedenln müzakeresi hususunda sov-

İ\ de düatu eylne ~-ı ke bmul na· bulunduruan ba,zı ıı 'tzl:ir. ar kn" ensöyle ı· fakat işte karşında 125 milyonluk bir Ame- >etlerin 1)1 niyet gl5sterdikleı:-lnden M. 
td't r o ara:a a u ve Uç Yll & rmcs gcreK ., nı acı .,,n - Ber ın 9 a a D N B • k • k "k o d 

tt 1 l'llİ• ı d • 1 k b ' · ' - · · · nın aa erı ay- rı a. na a cevabım sudur: Almanya ara- Procopc ıs ağu tosta mahrem surette hn-
tı.. ~ d"• Y o say ı, ınsan ı u mlşlrrdlr. naklardan öirend·~· ·· d w h · • · d h" • . . • · 
~il U~rnezd • J · d b l b d k ıtnllst ve <lemok . . ı.,ıne ıore, ogu cep eıı- zısı e ımaye ve umumı valılık arazısı da berdar edılmlştlr. Rus tekl!finın, rus mu-
bi~ ~ ağır fa:iı çın ~t d u un- tFü:~c;;dl ~A'~n-.ı~u:~~r:ıe:: vns ti ırını tcba· ~ın. ıı.mal kesiminde bolıeviklerin yaptığı hil olmak iızere. 125 milyonluk bir nüfusa ka\'cmet a7.mınln zayıfladığına altı.met ot-
~·,~. İtıtikal d ar ha ın !' on· ;~z ~ttırer~k ynhudllllC )'liri.ilen kuvetln tn umıtsız şaşırtma te~ebbüsleri, daha hazır· ı maliktir. Bugün doğrudan doğruya Alman. madığı ve hu tc>kllfln yalnız Flnlandlyn'yı 

ı Ilı d e en u mırasın Janma halind 'k 1 . • • 
,lltU ._ aha i • I kt gt.tere oJcluıtunu söylemıı ve demııtır ki: .. e 1 en, aman topçusunun kar- ya ıçın çalııan arazi 250 mılyondan çok faz- llglJPndlrdııtl 0 zııman M. Cordell Hull tnı-

t ı-,.. Fanj fı1 an ama a~~· r .. _ Bu )ahudl zihni) etinin en acık bir tarz- lil hucumuna uğramııtır. Brbirini kovalıyan 1 la ve bu muharebe için bilvasıta çalışan rafın'lıın s..,rahatle blld rllm!ştl. 
• ~llt Ür y 1ny1attan çeAı e 

1 
da hüküm sUrdüA:U memll'keUekl kuvetln bir üç ıovyet kareı hücumu, al11U1n hatlarının ' arazi de şimdiden 350 milyondan fazla nu. '1 Pro•o"" Almanya mağlQp oldu~u 

~.. :r ı o mu~tur cısı d aı s ·· il d ·ı · 1 ., • ' ··~· -~· l'Ü.-ekl • • • 'l etin Uzerlmtze atııarağı meydan a ı . ov - on n e ı ende kırılmııtır. SovyeUer o dere. fosa malik bulunuyor. takd rdo rus-Cln munhC'dt>slnln tatbiki 
.. ız ı. enmız saygı ı e 1 yeUer Birli~! devlctlndc- bUtUn milli tlklr n- cc insan kayıpla • 1 d' k" k ' 1 k 
" o Q8.lrrası "ld•w• b ll.ın'" ı.. m tiki rı vermıı er ır 1• anca 1 Bu muharebt'de mOmkUn olan her vasıta için Flnlandl;ı.a')a veri ece teminat balh-
ı "llıtrı. na çevrı ıgı u- damları katll!m ed ~ ve ı:er..,e ıe r· muharebeye dev ı k • k t 

1 ~. "e .~&.nevi huzurunda e- 1 sizler ve zorla proleter y pılıı.n kim e\cr kal- ları sokmak ıur a~ ı Bl:~rette ta vıye .. 1 a- YI kullanmağa muvaffak olacağımızdan hiç ıınde güçlükler çıkarmış se de, M. Cor-
ıl.bli}'·· l'urk millet" i in ifa et- ı mıştır. Bu memleket, muazzam b r yahud 1 . . . etıyle _hucumlarını yenılıye· kimse 11Uphe etmesin." deli Hull cevap olarak, Fınlnndiya sulhçu 
""lt.I:. tık h" 

1 ç. ı 1 ıJ bılmışlerdır Bu takvıye kıtaları da alman b h ı t ı esasını kabul tmft .. lk '11"\ı.llt 1 zrnetlerden dolayı komlııcr ve tilccıı.r teııkllAtı tnra ın nn r 10 uıunun · . . • Führer sözlerine şciyle devam etıniştir: lr 11 ıırz 0 t"U ce, el-

'
t1ııı..._ U:t .... ı'nn t '"k cAtımekte bulunmua ur M.lll UlkilnUn bir pç ateşı ıle daiıtılmıı ve kaçırıl· " Al ' d 1 . . f l'k l çınln hahscttıl:I mes"l .. lerln gör"9Ulm"•l .,."'-le ••• e ve şu ranı u mı tır - manya nm uşman arı ıçın e a e lQ ca -

c'-d her Türk kin bir vic- ı:Un bu \az()cte rınHP gelııı ıı tmlyced'ı dUıU 1 C!i . • . . . 1 bugiinkü Almanya'nın artık umumi harpteki nln münasip olmadıl:ını söylemiştir. 
ur T nülmUu de m1.1vakk ten bu devletin bneınn ephenin merkez kesımınde bır alman pı- b 

1 
j 

• t ı ... d · • • ' • Almanya olmadığını anlamamış ulunma a-aec:e>n adamın, bu koc mnn ımpa n or u.,u ya e tumenı, top~u hazırlıgından sonra bır _ . • n ıka •• k ı 
A. Ş. ESMER ldnrc edc-n ve on bin defa te klll\tlaııdı•ılmıs ıovyet mevziini hücumla ele ge,irmiıtir. rı~dadı~-. ~u~nlar arada mr ısyanıb ç ~ Bli re_ş te ma rec:a 1 Keitel 

-- kuvctll bir :rahudıııeın elinde bir Aletten Şiddetli çarpıı 1 da' b • d cagını ıddıa edıyorlar. Bununla bera er, o 1 ~ 
ma ar ttnasın , u pıya e T !ki . T _,,. d' l d'kte son Q ba&kıı. bir 8C'Y olmndl~I unutulmustu" tümeni 80 SO t b t C • tah . labı ır ıngı lZ ,....,yosunu ın e 1 n - e f • • f • 

"eJal Petaı"n'ı"n FUhrcr bundan sonra, Rusya'nın dotud~ etmiııi~. İyi ;::zime 
0:.cı~:rr:inag~:1 IO~~ Mareıal Voro§ilol ra abdalm _biri ieya~. kalk~şır .. Fak~t bu ş re ıne çay zıya etı 

yapmııA'a batladı~ı muazzıı.m askerı hazır .. . . 1. pek kısa bır zaman eurebilır. Zıra, bızler, 
\,flı lıklnr ve bu arada yUzlerıc tawnre meyda - mev:r:ıının yarılması ıle arkadakı alman teı- b b · 1 t sfiye etmesini bili- Bükt-eş, 9 a.n. - Rador ajansı bildiri • 
'"Ph"' nının ınınsı aklın almıyaca:ı bir Melde ıu· killerine yol yeniden açılmııt.ır. Bolşe~ Moskovn, 9 a.a. - Pravda'nın bir harp :"'~. enze~ ıs:an a~ ~danma&ın Şimdi bu yor : 

• Q 
91 temaslar kert l•tlhlal~tın arllınlması ve nihayet 170 !er, insan ve malz.eme bakımından aiu ka· muhabirinin blldirdll:lne c15re, alınanlar r~z._ ımseı u kusus a ad miisıım~ha ile ha- Cumartesi gtlnU öğleden sonra Mare§al 

l 1 • . u __..ınl rde Don"'- h :1 ı:ıbı adam arın arşısın a Antonesk f ve ıtaha ziyade tUmcmln tahıldl hııkkıı;ıdn - yıp ar vermıılerdır. ı ' son '"' u.., avza~ın nki ileri ur"uvaı.i Almanyası değil fa- o ve re Ucası, başvekAlet dalre-
1',, l.a_ - Fr 
~.:litı d ansız devlet r ı 
ı ~ı fr Un ltalyan mütareke ko· 
' 'lrtıa.11 llıtsız heyeti reisi Amiral 

"1.ı~ lıe~etı rnUtareke komisyonunda
~ °"I ıı"- hasından Sebblllo'yu, 

• ., .... ırı M 
~~ ... ıtı~h . • Lehldeux'yU ve · . .., ıku ile Bat ınUnasebetlerl u-

tnarıx•ı k&buı etmııtır. 

zahat vermıe ve Bl'rlln'de Molotorın ynpılnn Cephenin cenup kesiminde alman kıtala hareketlerini devam ettlrmemıslerdlr. Sıd- reket eden b J
1 

b' onal _ soı.yalist sinde Mareşal J{eitel şerefine bir çay zi
konuemaıann neticesini h!l.tırl::ıtmııtır. Füh - rı, mühim bir mevki it11al e~miılerdir Al . detıı kal"Şl hUcumlar neticesinde dilimnna l kat sert yumruk u ır dnasy d Al ynfetı vermiş ir. Kendisine '·Romanya yıl-

R b d b lkl dAha • Alma,nyası vardır Bun an maa a manya- dı7.ı" nl<>a btl Uk h ıı M rer. us;:a·nın en ıı:cc son ahar a e •• nan piyadesinin ateşi. düımanın ileri mit·' alır k11>'1Plar verdlrllmlşUr. Altı saaı't sU- . k .bil ii yolunda abdalca " nının Y ncı ver en are-
önce yazın hUcbına karar ver<ll~lnde eilphe 1 ·· 1 • blr h be da bir ısyan çı a ece Eal Keltel cumartesi gUnfi aksamı BUk-
olma<lılhnı söylem ıs ve bo!~evlk ve !nglllz a- rll Y?Z yuv.a arını tahrı~ etmlı ~e bu ıur.ı: • ~e~ mu Rrl' esnasında bir sovyet bir- bir ümit ta~ıyan kimseler de bulunuyor. Fa. rl'ş!ten hnreket etmıe ve istasyonda :MI\• 
janlarının kışkırtmalarlyle Sırblııtnn•cıa yapı· le pıyadenın bu ıehre ılerle.mesıni 'H febn ; l dö~dilncü alman altı tilmenlnln 8 On-ıkat bisde bir lıyan hareketi çıkarabilecek reşal Antone!!kO, b&evekll muavini pro • 
Iıın hUkUnıet darbesini ve hemen buna takip çenber altına al~uını. kolaylaıtırmıttrr.l ctı ~la:.ını imha etmiştir. Kanı hUC'\lmlar olanlar çoktanberi aramızdan ayrılmıılar- feır~ Antoneııko, alman elçisi M". KU!ln-
eden Rus-Sırp yardım paktını haUrlntm11 ve Bundan sonra, munferıt hareklt eenaefPdıı mlaaffılkı)etle '-v .. ~mektedll'. DICc-r 1 ger ve lb&.fka rumeıı ve alman f&hılyeU .. 
demlıtır k1: 1 Som 4 iilıcll ıqfMh. 1 [ ı.. 4 ijaQji sa1ladı ) C Soau 4 ilaca say/adı l n tarafından \lt'urlaıamıftıl'. 
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("'RES'Mi .. TEBLiGLER") I MOSKOVA'YA GÖRE li __ I _BE_Rll_.N'_E_ G_ö_RE---= 
...... .. .. .... . . . ................... ..... .-

1 ngiltere üze rinde 
Londrıı, 9 a a - Hava ve ıc emniyet na

z.ırlıklarınnı tebliği: 

Dlrknc dil mnn tn>Y ır si, dUn gece, tngll
tcrc'nln dof:u kıyısı U:ı:erır.de b,rknc yere 
bombalar ntm15tır. Cenup doC:uda hır nokta· 
da, elma! doğuda bııskn bir nokta in yapılıın 
hasar genls d ı:ıııdlr. Bu iki yerde az mlktıır· 
da ölü, bir miktar yaralı vardır. 

İngiliz tayyarelerin in 

yapttkla rı akın lar 
Londra, 9 a.a. - H ... vn nazırlııtının teb • 

11~1: 

lnglllz ha vn kU\ ellerine l}lensup bomba 
tan·arelcrı, dUn gece ERsen'e ve batı Alman· 
ya'da bnskn en1üstrl &ehlrlcrlne &lcldeW hü· 
cumlar yapmışlardır. Esscn'de bUyilk Jntl· 
lAklar olmuş ve bunl!ırı yangınlar takip et
rn ştır. O tende ve Dunkerk'te doklara da 
muvartnkı~etll hücumlar yapıl'Ylıııtır. 

Bomba tannrelerlmlzden sekizi kayıptır. 

Malta üzerinde 
l\lnlta, 9 a a - Resmi tebll~: Cuma aksa· 

mı az miktarda düsman tayyare~! adanın 

muhtclır noktaları Uzertne bombalar atmıs· 
tır. Hasar ve kayıp yoktur Avcılan~ız nkın· 
eı dlırman t ı)'Yarelerını yakalnmıslar üc <!Us
man av tayyaresini düsürmüsler ve baska 
iki av tayyaresini de hasara uıtrııtmısla!'dır. 

Libya'da askeri durum 
Kahire, 9 ıı.a. - Orta şarktaki lnglllz ku· 

vctıcrı umumi karıırgıı.tunın tcblli':l: 
7·8 aontearln ııccesl Tobruk limanı llzeı1· 

ne blrkac yanııın bombası atılm!ftır. Hasar 
o•mamıstır. Doıtu kesimindeki dusman mev· 
r.:llerlne derlnl!Clne g.rcn bir Brlta'!Ya devri· 
yesl ağır bir mltral)oz ateşiyle karsılasmlf 

ve cekllmeden önce ile ölü vcrmlstır. Daha 
sonra aynı kesimde kuvetll bir dUsman dev
rl;ycsı himaye meul erlmlı:den birine yakıa,. 
mıı;tır. Mevzllertmlzle dUsman devriyesi ara· 
aın in yıık.nctan tüfek atesi teati edllmlstır. 

Hudut bolııestnde ctuımanın karsı denlye 
faali> eli gene oldukça razıa olmuştur. Bu -
nunlıı beraber devriyelerimiz bUtUn ı:cce vn· 
2ıreıcrlnl muvartakıyctle ve hlc bir kayıp 
verm('den yapmışlardır. 

Süveyş kanah üzerinde 
Kahire, 9 a.a. - Dahiliye nnzırııaının teb

mr: 
SUveYS kanalı b lgesl üzerine bu s.:ıbah 

erk nden yapılan bir akın esnasında blrkac 
bomba atı m ,,tır BLnl r maddi nııs:ıra se • 
bcp olm.ı rsa da 6len yoktur. Kahlrc'de, 
lsk nJe. tye'de ve v!Ul) etlerin blrco:!unda 
t ehlike 1 uetl verilmiştir. . 

Alman resmi tebliği 
Her1ln, 9 ıı..a - Alman orduıan ""'~ku· 

mıındnnııaının tebliği: 

Kırun'da alman ve rumcn kuvetlerl, maa· 
lQp düşmanın taktb.ne cenup kıyıı;ı boyunca 
ve aynı zamanda Kere yarımadası üzerinde 
devam etmektedir. Yalta zaptedllmltUr. 

lnıı!Uz ııııe ııemilerıne kanıı savaşta, al· 
man hava kuvetlerl, dün i:'cec bllhnssa büyük 
muva!takıyeUer kazanmııtır. Alman sa\•aı 
tayyareleri, lnııııtere ve ltkocya kıyıları a
cıklarındn, ka!ıleler ıctnde yürüyen altı Jnııı
ıız tlearet ııemtslnl bntırmıstır. Bu gemiler · 
den bir tanesi bilyük bir sarnıc gemlsld.lr, 
ve heııııtnın topyekCln tonllAtosu 38.000 d.lr. 

Feroc adaları ccncslnde eUndilz kücük bir 
ıllcıı bombalarla tahrip edilmlstlr. 

Almnn pike bombardıman tayyareleri 8·9 
ıo:ıteırın ııecesı a".r capta bom'tıalnrla Dover 
llmnnı tes.slertnl bombalamıılard.r. Gen!ı; 

ve bilyük yangınlar cı.kmıstır. 

DUn gündüz Mans yakınlarındn !şgnl al -
tındaki araziye hücum tesebb:lslcı1ndc, in -
ıı-illz hava kuvetlerl yeniden co.:t btı;s-Uk ka· 
yıplara uğramı&tır. A..mnıı nv tayyareleri 
ılddetıı hava muhıırebelcrlnde 23 düsman 
tau·nresı, karsı koyma bataryaları lse 2 dUs· 
man ta)yaresl düsürmi.l&lerdlr. 

lnı:lllz bomba tayyareleri gece Batı Al· 
manya üzerine hUcumlnr yapmıstardır. Sivil 
balktnn bazı ka)'lplar vardır. 9 <!Usman tay
)'nresl düsUrUlm etUr. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 9 a a - ıta))'an orduları umumi 

karnrgl'ıhının tebliği: 

Brlnd.sl'ye yapılıp dünkü tebliğde bahsi 
gecen hava bUcumu esnasında, kanı koyma 
bntnrynlan S du~an tanarcsl düaürmUs· 
t ur. 

DUn ııece Slcllya'ya ve cenubi ltalya'ya 
yeni hava hucumları yapılmıstır. Naı;ıoll'de 

bazı evler hasara uıtramıstır. Çıkan ynnııın· 

Jar cabukca ııondUrülmustUr. Halktan iki li· 
lU, 4 )'aralı vardır. Bir dilsman tayyaresi de
nize dUeürülmü5tUr. 

Siman Atrtka'da Tobruk ve sonum cep . 
h !erinde mahalli carpıımalarda mUtrezeıe • 
r!mlz blrkac esir almıs ve dUsmana ölQ ve 
yarnlı kavıplan verdlrmlstlr. 

lnıılllz bomba tayyareleri Binııazl'ye bom· 
balar aunıslar blrkac evi hasara urıratmıs • 
ı:ır \'e sömUrge hastant'slne bomba !salıet el• 
tırmlslcrdlr. Yerli halktan bazı kayıplar var
dır 

oor:u A!rlka'dn Kulkabert, C'elıı:a ve Ua -
ınıı: cephelerinde kuvetlerlm•z. düsm'lnın 

t a)yarelcr htmııyeslnde ynptııtı slddetll hü· 
cumı:ırı püskUrunUştUr DUsmnna bJy'Jk ltn· 

yıplar \'erdlrllm!stlr. 
Akdcnlzde bir ıtalyan destroyeri ddpt düs· 

mnn tayyaresi dUsürmUstar. 
DUn yapılan hava hnreketıerlntlen dört 

!taban tayyaresi ıı:erl dönmemiştir. 

Panama'daki Japonlar 

işlerinden çıkarıldı 
Panama, D a.a. - Resmen bildirildiği -

n e gı>re, Panama hükümetl, "millileştir -
rne" kanunu mucibince japonların işten 

uzaklaıittnlması üzerine Japonya tarafın
dan yapılan teşebbUsU katı surette red -
detmiştlr. 

Japon protestosunun §lddetıl bir lls:ın
l a yazıldığı haber verilmektedir. 

Hükümet mahfllle>rl, yabancı hükUmet
lerln kendi tebaalarının çalı,mn şartlan

nı dikte etmelerine Panama tarafından 

müsaade edıleml;) ('ce(;ini bildiriyorlar. 
Japon notasının Pıınama mesuliyetı 

Uzerlndc n:'tlr ed en §lddetli bir ihtarla nl· 
hayet buldu~ kaydedilmektedir. 

Almanlar 
Donetz'de 

durakladılar 
Mare~al Voroıilof istihsalin 
arthnlmasım tavsiye ediyor 

( Başı 3 üncıi sayfada ) 
bir birlığlmiz dllşmanı bulunduğu mev1J
den sovyet hatları içine atmış ve blr ta
buru tamamen, başka bir taburun dn ya
nsını imha ctmistlr. (D) remziyle gösteri
len yere düşmanın yaptığı şiddetli bir hü· 
cum püskürtülmüştür. Sovyet kıta.lan 

karşı hücumlar yaparak ve dUsmana ağır 
kayıplar verdirerek bu kesimi elde tut
maktadır. Bııska b•r noktada iki ltalyan 
taburu tarafından yapılan bir hücum püS· 

kültülmüştür. 200 llalyan imha edilmiştir. 
Bu kesimde :ı:apılan bir tank muharebe· 
sinde alman generali Rrns bir sovyet tan· 

Almanlar 
Yalta'yı 

zaptettiler 
Moskova'ya yeni taarruz 

Tula kesiminden yapılacak 
l .tJ.'l:}t .J uncu sayfada ) 

alman kıtaları, düşman te ıJkillerini s on aı· 
kere kadar ımha eLmişle rdir, 

Fin cephesin.cle, fin kıtal~n, son &ünler
de yeniden ara.d kazanmışlardır. Ş imdiye 

kadar alınan haberlere gôre, f in kıtaları 
bı r kesimde 600 esir ve 22 top ile birçok 
malzeme almışlardır • 

1'ula kesimindeki vaziyet 
Stokholm, !J n.ıı. - urı: Tula kt!Stmlndekl 

vazl.Yet Jsvec mU$nhlUerlnln c.llkkatınl ı;ek • 
mekte lle\•11m ec.ll> or. 13u mllşahlllere ııore 

almanlar hıızırladıkları yeni taarruza bura· 
uan bııslıyacaklanlır. 

Alnıırn mnhtıılerl, ll1oskova etratımlf1kl 
kı tarafından öldürülmüştür. k bir keıumıuet u"ste -\'ALlyet ha ·kındıı ıam , .u 

Pravda gazetE'sinln başka bir muhabiri, rlyor ve hasıl olıın yent c.ıuraklamayı tena 
sovyetlerln Moskovn cerıhesindt'kl karşı 1ıavulara ntCedlyurlıır. Görunua~ ıı.:ıre rus
hticumlıırırıdan bahsedl) or. Muhabir şüyle kır, l\1oJaısk ve Kallnln keslmlerlnıle ve ıııı
demektt'dir: ı Lııı~a Lcıııngrat'tıı buyuk Lılr mukavemet 

Volokolomsk istikametinde toplanan gusterl)·orlar. Burıııl ruslar, Ne\'a'yı Slusel· 
Urı:'l11 P"~n1e'•c • c Lııd•Jgu "Oıu kı>·ııarı 

dUsmanı imha tein :ı:·apılan bir teşc-bbüste ı.ı .~, " • • 
uoyunca toprak knzanmaı:u muvaltak olan 

sovyet kıtalan CS> köyUnü cevlrmlşlerdir. nlmanlan geri atınağa calLŞıyorıar. 
Fakat düşman ıılddetll bir mukavemet sıfırı Moskova etrafınua terınome.re 
göstermiş ve sovyet hücumlarını püskürt- l:lstermekte devam ediyor. Birbiri arka· 
~üştUr. SovyeUer hücumlanna devam e· . !ında yağan kıı.r ve yağmur yol!arı ye -
dıyorlar. Sovyetlerln sağ eenahında Mo • ı nlden çamur deryası haline getirıııiııtir. 
jalsk istikametinde yaptıklan mukabil Berlln'de işaret edildiğine göre, hakiki 
hücumlar şiddetli b1r mukavemetle karşı- rus kışı ancak sonkfınunda başlar. Bu sc
lasmıs ve bir netice v!"rme~ıştır. Yorucu 1 bepten, nıerkt>z kesiminde bu tarihten önce 
muhare"ıeler olmuş ve blrl<oç köy bırçok ı hiç bir bliyü'.: taarn.ız hareketine geçilme· 
defa elden ele gecmlştlr. Marnfomlnsk ve mesl mUmkiln.llir. :lira kııru soğuk ve don 
Maloyaroslavet.s bölgesinde değ şiklik ol- muıı toprak har~k:"ttın idaresi için zaruri 
mamıştır. Serpukof bölegslndc rus kıtıılan olan iki ııarttı.-. Berli~'de ilave ed.ildlğlne 
d 

,%Öre, son on seneler ı çlnde Rusya nın lk
üşmana karşı hücumlarda bulunmuştur. 1• 1 l'l" 1 1 1 ;· t t ktadır Bu , , ım m ı u.Y m eşm ye :ı: ız u ma . 

Mos.'tova ~nkl işçilerin milmesslllerl 6 ve sebepten dolayı, Napoleon ordularının kar 
7 sonteşrınde cetıht'dekl Kızılordu asker- şılaştığı soğuklarla bir mukayesede bu • 
lerinl zl;ı:nret etın!şlerdlr. lunmak artı'· vıı.rlt olıı.maz. 

A lmanlar bir çok yerlerde 
m üdafaada 

Karpat dağları birkaç 
karla örtülü 

metre 

Londra, 9 P a. - Rtıı.va'daki askPrt 
Budapeşl": 9 a.a. - Karpal dağlan şlm

durum hakkıncla pek az mRl(ımat 'arı.lır. 
dl bi.rkoı; metre yükseklikte karla örtülü-

Bu geceki Sovyt.t tcbll ~t d•ln blltün cep
hede muharebelerin devam ettiğıni ve rr.u
harebenin bılhassn Kırım'da ~ok &ılddetll 

olduğunu b!.<:'lrmektedir. 
Geceleyin a!ınan haoerler alms.:ıların 

birçok kesimlerde mUda(uda olduklarını 

blldlrmrktt.d;r. 

Kırım'da rus mevzileri 
yarıldı mı? 

Londra, 9 a.a - BJ; :naca: teNi~I Kı· 
rım'da mlltca dit nıs mevzilerinin ~ arıl

dığını blldlrmı 1 te ise cı., bıı tebliği teyit 
eder.ek hiç b!r haber L.•·\~l'a'ya gt'.:ne -
mtştır. 

Ruslar L eningrad cephesinde 
almanları geri sürdüler 

Londra, O .-. a. - En fOn h:ılıcrleıt gı>re 
ruslar LJe:ı!ııt..r.~ cephe-ı:ı:cle taarruı.ıı ge· 
çerek almanları yanm mil geriye atmış -
!ardır. 

M are§al Voroşilol'un Sovyet 
İ§çilerine neşrettiği beyanname 

Moskova, 9 a.a - Mareşal Voroş!lof 

Sovyet işçilerine bir beyanname neşrede
rek "faşist canavarlarını'' mahvetmek için 
istihsal! iki misline, Uç misline çıkarmıya 

davet etmiştir. 
Sr.vyet Mareljah diyor ki: 

• Hltler muvakkat zaferlerini elde et -
mek için çok bllyUk fcdakArlıklarda bu -
lunmak zorunda kalmıtıtır. Kendisine 
"kı>le'' olan almanların kanın ı esirgeme
miştir. Bu kanlı ders olmdt Moskova ci 
varında tekrarlanmaktadır. 

Hitler'in m!lletlne vadettlgt yıldırım 

harbi, kolay zaferler harbi, almanlan küt
le halinde ıııume götUrrrıUştUr. 

Çete harpler inden bahseden Mareıial 

V orosilof şöy~e diyor: 
Çrte hnrbt henüz ba.,ıamamıştır. Öl

dürlicU bir savaş olacaktır. İlci ktıdretıı 
demokraııl dostu olan tngilt('re ve Ameri
ka !le h,lrl~etl seven blitUn milletlerin 
mUıı:ahııretine dayanan Kızılordu nazlllk 
ve faşls'lik ".'IH .. hvoluncuya kadar harbe 

devnm edeceKtir 

Muzaffer 
olmanın sırrı · 

istihsal! 
Observer gazetesinde 

Garvin'in bir yazısı 
Londra, 9 a.a - Observer gazetesinin 

siyasi muharriri ~ır. Garvin bugUn ı;ı>yle 
yazıyor : 

"I3Uyük Britanya, Rusya ve Amerika, 
ne vakit nıızllerden fazla istihsalde bulu· 
nurlarsa o 1.amnn, ancak o zaman Bitler· 
elliği czmeğe başlıyacaklardır. 

Stalln'ln söylediği nutkun esası sar
sılmaz bir azmi gösteren ııu cfimlede top
lanmaktadır: Alman mUstevlllerl bir im· 
ha muharebesi istiyorlar. İstedikleri mu -
harcbeyl bulacaklardır. 

Uzun vadeli bir muharebenin neticesi 
hakkmdaki bu sarsılmaz iman, harita U· 
zerinde askeri durumla mukayese edil
mek lAzımdır. Bu durum lngll!z ve ame· 
rlkan demokrasilerinin gayretlerini azalt· 
mamayı icabettırmekte ve hatta. gayret • 

diir. Bir çok yerlerde mlinıı.kale durıııııe· 

tur. E .. ·ıerln etrafında bir çok kurt ve ayı 

dolasmaktadır. 

Alman işgal kıtaları 

komutanının emriyle 

Bütün evli f ransız 

kadınları Almanya' da 
cahsflnlacaklar ,, ,, 

Nevyork, 9 a.a. - Nevyork Post gaze· 
lesinin Stokholnı'dnn öğrendiğine göre 
general von Stüpnagel 35 den 45 yagına 
kadar evli bü tün fransrz ka.dınlarına Al
manya'da çalı§nıak Uzcre alınan teşkıltl. -
tına kaydolunmak emrini vennlştlr. İ§ -

gal altındaki memleketlerde bu kadınlar 

ııı gruplarında erkeklerin yanında çalıga

caklardır. 

Doğu cephesinde kış dolayıslyle bazı 

faaliye~izl!k işaretl eri belirirken V olga· 
nın doğusunda milyonlarca işçi ilkbahar 
t aarruzu için faaliyetle hazırlıklar yapı -

yorlar. 
Daily Telegı-aph gıızeteslnin Kuyblııef 

muhabiri diyor ki: 
Düşmanın l~gnl V('ya tehdit ettiği en· 

düstri bölgelerindeki fabrikalar mu
vaffaklyetle boşaltılmıştır. Moskova ile 
Ku:ırblşef arasındaki yol boyunca bu mu· 
azzam boşaltmanın delilini gördüm. Alet 
terle yllklU kamyonlar doğuya doğru sU· 
ratıe gidiyorlardı. Geceleyin de işçiler 
kamyonların etrafmda yatıyorl ardı. 

Şunu da illi.ve e tmek lazımdır ki, Al -
manya'nın Polonya'ya taarru zundan beri 
Volga'nın doğusunda k uru lan cephane 
fabrikaları ehemlyetll ı;ıırctte gent ııletıl -
mlştır. Son :r.amanlarda blnlı>rre yeni işçi 
alınmıştı r. Bunlaran c;oğu kadınlar, as
ker allelerlcljr • 

terini arttırmaları hususunda bir ihtar 
teşkil eylemektedir. 

Mr. Rıızvelt amerikahlarn bilhassa 1§ • 
çllere bundan önceki lhtarlarından daha 
şiddetll bir iht arda bulunarak bu harpte 
bütün dllnya hllr!yetlnln mezar t~ına· 
{Geç kalındı) ibaresinin yazılmasına en· 
gel olacak surette haı·eket et melerini söy
lemıııtır. Mr. Ru zvelt is tihsalin en 11on 
haddine varmıı..sı için oimdl her §eyin ya
pılmasını istemiştir •. Mr. Ruzvelt amer i· 
kan iııç!lerlni her gUn Uç ekip h alinde 
";'lhşmıya çağırmı§tır. 

Il11dlselerln ır!dll'I bu heyecanlı hitabeyi a· 
!Inamtyle haklı kılmaktadır. Bu, resmi harp 
1111nı olsun olmasın, sonuna kadıır, zarerc 
'kadar bir harbi itade eder. Anıcrlka'nın ken· 
dine clz:dllU hedefe erl~cceğl muhnkkak ise 
'de muazıam proııramın gerceklesmeeı !cin 
zaman lAzımdır. 

Bu devrede BU:;Uk Brltanya'nın roltl ne· 
dlr? Dahilde oldu2u ıılbl biltUn dUnynda da 
tıu rolQn bir esi daha yoktur. ll1ülterlklerl· 
ımlz &0\'Yctlere harp malzl·mesl ııı.indermek 

ıcın tehlikelere katlandık. Baekn bir care de 
yoktu. Kenlll kuvcllcrlmlzl techlz etmek 
için muhtac olduıtumuz pek cok harp maıze· 

meslnden alnıdlllk vnz geçtik. 
Fabrikalar cephesinde de mllcadele etme· 

mlz l!zun ııelmektedlr. Yeni ııayretler &arte· 
derek ~elkl rekorlarımızı da kırmamız ıe· 
ırekmektedlr.,, 

Hitler diyor ki : 
Ölümünün 

Her ~ey mümkündür, üçüncü 
fakat Almanya'nın pes yıldönümü 
demesi imkansızdır 

( Başı 3. üncü sayfada ) 

dır. Bunların hepsi çoktanberi İngiltere'de, 
Amcrlka'da v e Kanada'da bulunuyorlar." 

Almanya pes demeyecek 
Bunu müteakip Führer nasyonal - sosya

list par tisinin ehemiyetine ve alman mille
tinin sarsılmaz mukavemet iradesine ehe. 
miyetle işaret etmi§tir. 

Her aey mümkUndür. Fakat Almanya'nın 
ı;ıeı demesi mUmklin deitlldlr. DJ&manlar, 
harbin 19!2 ye kadar sUrecetınl sdy!Uyorlnr· 
sa pek tı.ıtı, diyebiliriz, lsted!RI kadar sürsün 

{ Başı 1 inci sayfada J 

naklan dizeceğiz. Atatü rk'ün ö lüm 
gününde, ha yat v e hür iyet savaşı
na yeni bir hız ıkaynayışı, yen i bir 
azim kükreyi~i katacağız. Bugün 
ruhumuzdaki k urular yeşerecek, 
bulanıklar durulacak, d ir iltic i ve 
taze leyici ikuvet, bizi h a lli vazife
lerine doğru atacaktrr. Ölmüş ola n 
Atatür k' e bir şey borçlu isek, onu 
ancak ya~amakta olan memleketi
ne ö d iy eb iliriz. Ödiyeceğiz. 

Falih Rıfkı ATAY 

( R A D y o 
Türkiye Radyo Difıizyon p 

Türkiye Radyosu - Ankara Raı 

-- ( Dalga Uzunluğu ) -
1648 M. 182 Kc/s. 120 Kw. 

Sl.7 M. 9465 l{c/s. 20 Kw. T. A. l 

EBEDİ ŞEI<, ATATÜRK'ti.N' ÖL 
NÜN ÜÇÜNcC \' ILDÖNÜ 

PROGRA.'YI 

Pazartesi 10. İklncit" rin. 1 

8.45 Program ve memleket s at 
8.48 AJ::ıns h berkri , 
9.00 Ebedi Şef ATATCRK Un ö 

licllncli yılddnUmU mtina 
Millt Şrf İSMET İN()NIJ'n 
lbu b'iyUk acı dolayısilll 
TUrk milletine yaptığı b 
okunma ı. 

9.05 Tl\.zlm sükO.tu. 
9.10 - 9.15 İstlklO.l Marşı ve saat 

kndar kapaııış. 

Bu harp meydanında son kalacak olan tabur l L d 'd 
bir alman taburu olacaktır. • on ra an gelen 

bir habere göre 

12.80 Program ve memleket ,saat 
12.33 Ajnns habt'rlerl 
12.45 - 12 50 İstıkl0.1 Marı:ıı ve saat 

kad:ır kapanış. Führcr bundun ıonra kendisini korkutmak 
iııtlyenlertlen bahsetmiş ve blrlncl derecede 
Amerlka'dan ııelen tehdltlert ele almıştır. Bu 
tehditler hakkında bir yıl once yaptıtı be>·a· 
ruı.tı tekrar etmlstlr: han> mnlzemesl yanl 
adam öldurmcıte mahsus malzeme getiren 
her hana! bir gemi torıılllenecektır. 

.1.-'iıhrer eöyle devam etmlstlr: 
.. _ Eğer Amerika Blrleslk Devletleri re1&1, 

o reis ki vaktiyle Polonya harbinin ilanından 
mesut olnn kendisidir. Ve Fransn'yı da harbe 
o sokmustur. Şimdi Almanya•yı ııır "ates ac· 
ma., emriyle korkutacnıtını zannediyorsa 
Führer kendisine ancak su kelimelerle cevap 
verebilir: 

Reis Ruzvelt, harp ııemllerlne rasllıyacıı.k · 
ları her alman gemisine ates aı:ılmıı.sı emri· 
nl vennıstır. Ben.alman gemııertne amerl· 
kan ııemllerlne rasllıyacakları zaman ates 
aı:mamııları ve fakat bir alman gemls1 hU -, 
cuma utrarsıı. müda!na edilmesi emrini ver -
d!m. 

Reisin emri üzerine bir amerikan ııe<tllsl, 

el';er ates acarsa bunu. tehlikesi kendisine ' 
alt olmnk üzere yapacaktır... 1 

Filhrer. cenubi Amerika hakkında ııUya , 
bazı alman nıyetıertoı lsb tt ıcın Ruzvell'ln 
kendi hartasına dnyanarnk yaptı~ı tahrHlerl 
t lddetle reddetmls. bunların aptallığın da hu· 
dudunu ııecen tnhrlrıer olduğUnu ıdyleml' 

ve eöyle devam eylemlstır: 
.. _ Alman,ya'nın bütün dinleri kaldırmak 

niyetinde bulundui':u hakkındaki iddiaya gc • 
llnce, bu gibi aptalca ve cocukc:a aeylerle 
ciddi surette uğraşm.ı.k cog budalaca hlr ha· 
reketur. Führer dUnya ilzerlnde me,·cut ılln· 
ıerln nevll~rlyle altıknd tr olmadıl';ı gıııı ııan· 

ya ml11etlerlnln bu dinlerle ne ıekllde mcs· 
gul oldukları hususu ile de all'ıkal.lar de~ll • 
dlr. Almanya'da herkes kendi seill.metlyle 
dlledıaı ıılbl mesııul olabilir. Din bJ.kımınrlan 
Almanya ııe Amerika Bırleslk Devletleri a -
rasında bUyUk bir !ark vardır. Almanya'da 
dlnt müesseseler her yıl kendilerine devlet 
tarafından ödenen dokuz ml))'on marklık bir 
meblAt alırlar. Hnlbukl Amerika Blrleslk 
Devletlerinde dlnl müesseseler devletten bir 
para a lmazlar. 

Alman:ı;a'(l.a. bir rAhlı> dini altldelerlnden 
dolıı.y:ı hiç bir zaman takibata utramamıo

tır. Ancak bu dini &kideler ıahasından ayrı -
lu> devleUn ı1yaal prensiplerine karıstıtı za· 
man hakkında böyle bir muamele yapılmıı • 
tı.r. Ve bu tekilde hareket etmlı olan rahip· 
lcr de azdır. Rahiplerin coğu bu muharebede 
devlete karaı mUsbet bir tavır almıslardır. 

Almanya'nın hüriyet savaşı 
f'Uhrer devam ederek demtstır ki: 
"- Her alman askeri, "!seller ve köylüler 

cenneti., ile son sekiz senelik alman ilerle -
melerlnln mukayesesini kendi ııdzlerlyle yap· 
mak 1.mkAnına mallktlr. 

Biz bolaevlzme kartı harbetmekle Avrupa 
için do2udan gelen tehlikeleri bertıı.rar et· 
mı. ve dorıu bölı.:clerlnln ook mUnblt arııı:I • 
sini seferber eylemle olduk. ltte bir gaye kl 
tıartln!n ve hattA Almanyıı'nın kabiliyetleri· 
Til pek cok ıı:eter. Bu lain nellccıe.rı muazzam 
olacaktır., 

Bu vakıa ile münasebetli olarak F'ilhrer 
Avrupa mllletler!nln mukaılderat blrllfılnden 

'bahııeuntı ve bu mtlletlerln hepsini aynı >ilk· 
'Bek seviyede anydığını hlldlrmlııttr. 

Fransızlarla yahuclller, Belçikalılarla 

yahud!ler, Hollandalılarla yahudller ara· 
sında bir fark gözetiyorum. Biliyorum ki 
bu memleketlerde Avrupa'nın bu delice 
kurulmuş bünyesinin sayısız kurbanları 

vardır. Cünkü hiç şüphe yok kl en zengin 
mllletler içinde en aşağı bir hayat sevll· 
yesl süren geniş muhitler vardır. 

Führer, "bu zenginlikleri Avrupa mll
letlerlnin lehine olarak bir usul altında 

teşklltı.tlandırmak istikbalin büyük işi o
lacaktır., demiş ve 6Öyle devam etmiştir: 

" - Eminim ki, bu kıta hiç bir vakit 
dünya kıtal arının ikincisi haline dUşmlye
cck ve dalma blrlnclsl mevkllnde knlacak· 
tır. 

M. Willkle ancak iki ihtimal bulundu· 
ğunu yani ya Berlin'in veya Vaslngton'un 
dilnyanm hükümet merkezi olacaklarını 

blldlnnlşse buna karşı şöyle diyebilirim: 
Berlln dünyanın h ükUmet merkezl olmağı 
hiç ıı:tememektedlr ve Vaşington da hiç 
bir zaman bu mevkll alamıyacaktır. 

Bitirmemiz lllzııngelen muazzam işlerin 

hepsini' başarmakta yalnız değiliz. Miltte· 
tiklerimiz vardır. Birinci derecede, bizim
le aynı sefaleti ve h attA belki de daha 
fazlasını çeken bir devlet \·ardır. Bu !tal
ya'dır. Duı;e bu mücadeleyi bizim telftkkl 
ettlf:imi1.den başka bir ıiCklldc te!C\kkl et
miyor. 

Yani bunu gUnlük ekmek için yapılan 

bir mücadele şeklinde ele almıyor. O bi
zim dostumuz olmu:ıtur ve dUnya'Cla hiç 
bir kudret onu bl7.den ayıramıyacaktır. 

Diğer blrcok milletler de bu iki devlet 
le ittifak haline girmişlerdir. 

N utkunu bitirirken Hltıer, doğuda şim

di cereyan etmekte olan hıırekıı.ttan tek
r11.r bah..qetml;s ve sovyet ordularına karşı 

vurulan m Ull'ZZam darbe muvaffak olmuş· 
tur, demiştir. 

Führer eunları HA.ve etmiştir: 
Bu mücarlelede Almanya'nın kuvetlerl 

hiç bir zaman azalmıyacaktrı. Bugfinkl.V 
harp 1914 t e başhyan ve hallı bitmemiş o· 
lan Almanya'nın hUrlyetl savaşı tel9.kkl 
edilmelldlr . 

F Uhrer , parti ölnterlnl n geçen umumf 
harple bugünkü h arbin ölillerlnl hür met · 
le anarak sözlerim bitlrmlı;tır. N utuk bü· 

yakında bir 
sulh kongresi 

mi toplanacak? 
Londra, 9 a.a. - Hltlcr'ln, bir Avrupa 

kongresi toı;ılwarak sulha glrlşmek istediği 
hakkında bugünlerde neşredilen hnbc>rlcr, 
son 48 saatte buraya gelmekte olan birçok 
işaretlerle teeyyüt etmektedrl. lyi haber 

1 •.SO Prı bram ve memleket ııa'lt 
19.33 AJnns haberkrl. 
19.45 J<:bccll Ş('f ATATÜRK'Un ö! 

UçUncU y1ldönfunU mUnıısP 

Milli Şef İSMET İNÖNÜ'n 
bu bLyUk acı dolayı iylr 
TUrk mUlrtlne yaptığı be 
okunması, 

19.50 Aziz ATA'mızın yaptığı hit.ııb 
oaz.'ı.nnın kendi !l ~ı<'!r._. .. 

20 15 - 20.20 istlklAl :Marşı ve S"lllt 

kadar kapanış. 
22.30 Mrmleket saat ayarı. 
22.33 Ajans haberleri. 
22.50 - 22.55 Yarınki program, 

marşı ve kapanı§. 

nlnn mahfiller, su noktaları hemen knU '25 
saymaktadırlar: 

A meril<a 
bin tayyare 

Atlantiği geçf11 

hazırlanıyo r 

1 - 17 sonteşrlnde böyle bir konferans 
torılanacaktır. 

2 - Bu toplantı Vlyana'da yapılacak-
tır. 

İyi blllnmlyen bir ııey varsa o da Hit
ler'in bu mtinasebetle Rusya'yı dlik Vladl-
mlr'e temsil etUrmcğe karar verttı verml
)'eceğldir. DUk Vladlmlr Prusya prem:l 
l<~erdinand'ın knyınbıraderld.r. 

Sıkı bir hltarnflık muhafaza etmekti' o-
lan 1svec. 1 \'içre, PortC'klz gibi de\•ktle-
rln de dfwet cd lmış olduğu siı~·lcıımcktc-
dır. Fakat hunlann bu hususta bir karar 
,·erip vermcd.kleri henüz kati olnrnk bı-
!inmiyor. 

Hltler'e göre sulh konuşmalarının ica· 
beden Jnklşafını hu devletler temin edebi-
leceğlnden alman devlet reisi bu devletle-
rln bulunmasını bilhassa arzu etmektedir. 

Londra'dakl bütün bitaraf mnhClllcre 
göre, Avrupa devletleriyle daha doğrusu 

bunların h ükümetlerlyle anlaşmak Hltler 
l~ln çok k ola y olacaktır. CUnkU bu oev~ 
letlerJn adıunlan Berlln'de ~nceden alın-
m11 kararlan usulen taS\1P etmekten baş
ka bir sey yapmıyacaklardır. 

İngiliz tayyareleri 
Fransaya ve Napoli'ye 

akınlar yaphlar 
L ondra, 9 a.a. - İngtllz hava kuveUe

ri dUn gece işgal altındaki I<~ransa'ya çok 
ıılddetli bir akın yapmışlardır. Öyle bir 
an ol muııtur ki 300 den fazla İngiliz av 
t ayyaresi glmaıt Fransa'da fabrikaları 

bombalamı§tır. 

Lens'de hedefler kısa bir zamanda a-
levlcr içinde kalmıştır. 

Dört düşman avcısı dUııUrUimUştUr. 15 
ingillz tayyaresi kayıptır. Pilotlardan bi· 
rlsl kurtulmuştur. 

lngiliz tayyareleri Napoli'ye 

Vaslngton: 9 a.a. - Hitlt'rlzın· 

kaldırmak lcln Amerikarun 75 J1l 

lar sar!elmC'ğe hazır olduğu Finl 
blld rılmlsUr. 

Zannt'Cllldlğlne göre M. Corleil 
ll\nd ;ı; a ılc Rusyn a"nsında m ır!f 
sulh ~ np lmn..ını ta\ si) e l tt •i 

maıı umum karargahı tarafı'11 n 
dilen ıırokkrl nkam tc u r un 
d le hazırlanan bu mu:ızzam -c" 

dn fin elcislne bU l rm şUr. 
Da,ıly Express'ln Nevyork mu 

planın amerikan mUtehııssı l'lrıil19 
drayı ve Moskovayı zlyaretınııı 

cesi olduğunu söylc>mcktcdir. 
Bu ı>IO.n, deniz ve hava J<tI~ 

dahil olduğu halde 1.955.000 kfşl' 
ki amerikan ordusunun 4.000 OOo 1 

bir orduya ı:ıkarılm<ıSını ve Atlııtl 
bomba yUklyle a,,mıya kudrl'tll 
bomba tayyarelik bir hava :ınıl"' 
kilini hede! tut.maktadır. ~ 
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. . . Kızılay mecm uo 51 

1 Sonteşrinden itibı.ıre: 
fevkalade nefis bir Jllllg 

şeklinde çıkmı:Yll 
başlamıştır. 

ı ' Her ye rde arayıf1
1 

Ankara'da tevzi Y 
AKBA KİTABEVİ ,. 

.... •'' 
··· · · ········· · ···········~ 

,,ı 
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: Sebzelerin günlük aıa~ 
loptan ve peral:ende ----

Londra, 9 a.a. - Pe11iembe gecesi lngl- - sall ı f iyatlarl 
!iz hava .kuvetleri Napoli'de bir şimendüfcr : B l d' R · ı·~·Jldt11 

hücum ettiler --
e e ıye eıs ıgı 

istasyonunu ve fabrikaları muvaffakıyetle l 
'bombalamıştır. Bir tayyare meydanının ya- - ---( 10 Sonteşrln 19

41 

IJnnlannda da hasarlar olmu~tur • = T~=tJ f t 

Almanya üz erine yapılan _ Cinsi ve menşei Fiyatı /. 

akınlara dair alman radyosunun - -
bir ihtarı - Lnhana (A) 1~ 

Londrn: 9 a.a. -Alman radyosu dün ak- : ıspanak CM) 
şamkl neşriyatında :ıunları söylemiştir: U- E Pırasa CA) 

4 5 

Yerelması (A) 6 
zun kış gecelerinden ıstlfmle ederek düş - _ Kereviz (B) ı7 
manın Almanya üzerine akınlar yapacağın- - ı (tl) 10 
da hiç oilphe yoktur. Binaenaleyh evlerin E ;~!:~= ~:;~ (Ü) 8 
yıkılmasının ve sivillere kar~ı hUcumlar Kabak (T) 12 
yapılmıısının ı>nUne geçllemlyecektlr. : Ayşe fruıulye (T) 21 

: Karnıbahar <Es.) 2i·
5 

yük bir heyecanla karşılanmıştır. 

Prestijin rolü yok 
Bcrlin, 9 a.n. - Leningrnd hnkkındn 

liltler'in söylediği sözler arasında ııu cilm· 
leler de vardır: 

"- DUsman Lenlngracl'da çıkış teşeb

bilslerirıdc bulunmak zorunda kalı ~·or. Fa
kat dü.!oınan Lenlngrad'da açlıktan ölecek· 
tir. 

Şehrin elimize düşeceği zaman yakıl-

mış, yıkılmış olacağını söyllyen olursa, su 
cevabı vereceğim: benim Lerılngrad şehri 
ile hiç bir a llkam yoktur, ben yalnız Le
nlngrııd sanayi m er kezinin tahribini .he
def a-h;ı:·orum. Şehlrlcrlnl berhava ctmch 
ruslann ho,;una giderse, yapılacak iş bıı.h .. 
sinde yliktimüz b u suretle belkt ha!ine .. 
tllmlş olacakt ır." 

Führer nutkunun başka bir kısmında 
da şöyle demiştir: 

"- Tekrar söyliyorum. bizde prestijin 
hiç bir rol il yoktu r . Mesel! " nlcln llerle
mlyoruz" suııll sorulursa, $U cevap verlle
cektlr: çfinkü yağmur ve kar yağıyor, 

çünkü deml.ryollan hennz hazır değlldtr.", • 

Domates {A) 6 5 

Kemrr -: patlıcan (Mek.) 
- Yuvarlak 

patlıcan (Ad.) 
: Bamya (Ad.) 
: Dolmalık biber (B) 
- . ( 22 : Sıvri biber B) 5 p 
_ Kuru soğan CM) 7· (P' 
: (A)Ankara,(Ad)Adatl~) il 
_ (Hey.) Beypazarı, ~'1rs S 1 
- (Mek.) Mckcce, (T). 111e 

Ürgüp, (Es.) Eskişchıt 
- 1 : Jardır. 11111 

~1111111111111 1 1 11 1 1 11 1 1 11~ 

BUGÜN 
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ULUS Sine111 ııN 
BÜYÜK Ai.A~J~ 

ı d .. ı:ıııtt' ı' vefatı yı 0 i f .. b/t mu nase 
kapalıdır. • 
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\tatürk, 
yi affet. 

• • •• 
Naim ONAT 

--
AT A TORK oe INONO bir arada 

Ebedi 
askerlik h~ at 

~~edl Set AtatUrk'Un askerlik hayatı 
11 lrtnden ayn Uc devre l.çlnde tolklk 
~t . 
~ Jir. Onun ordu hayatı, 29 blrıncl-
~~lt~: 1904 le erk!nıharp yilz.baı;w olarak 
lııtıa llt.(ın cıkmaslyle baslamışUr. Erkfl -
'f~?' YUztıaşısı Mustafa Kemal'in ilk 
11ır ;•ı S:ım'da 30 uncu &Uvarl alayında
~ ~ hutran 1907 de kolağası. oldu. Ay
~1~ın 30 eyl1UUnde Selln!k'te ordu er -
1\ S arbcycıslne tayin edlldl ve lk! yıl son-

ı;ltı.n k rcıdlf Ulmenl erkft.nıharbl oldu. 
~ ~ ak~onya'dakl bu muhtelif kUTmtty 
~ı:•ıertnde Mustafa Kemal gerek hazar 
'ıaı ve ger~k harekAtta cok zeki, müs-

t kabll!yem, kuveUI karakter aahLbl 
'rktnıııarp ıablU oıafak tanındı. Bu 

C ~ 1• Makedonya'nın ates !cinde bulun • 
devreye raıtlıyor. 

ıt 31 Mart vaka•ı 
( lıatara Kemal'tn askerlik hayatını tet
~ l!llerken bu senenin 31 martındll zuhur 
t ~ llleıhUT isyan vakasının üzeruıde 
't ~ ııcue durmak ltwmdır. Bundan 31 
~ıır ~eı ve Mesrut.iyetln 119.nından 8,5 ay 
~ıı a lstanoulda zuhur eden bu vaka lrtl
tettL ltölilkledık! askerl bir isyandan !ba-

l ~:•nın her tarafta heyecan, korku \"e 
s.~ tk doğurdtıiu buhranlı anlarda, 
~1 ~ re<ııt fırkası kurmay baıkanı kol
~ a Uıtata Kemal ne yapılacağını ta
l~ 0~· blr teıkUAt ve harekllt p!An!y • 
~ ,~arargft.hına kOliarak tekliflere 

t 4tıııt i 
~ııızı a a Kcmal'ln hazırladı~ı teşkllfit 
~ b da: l - hareket ordusu namı \"crl
~ll r led P ordusu tc&klll; 2 - 1k!nc1 ve 
~ ~r:a Ordularla da derhal muhabere e
tı-1\ a bunıann da mUzahııreUeı:inln te
~t ta - Bu ordunun nlz.amlye, kısmen 
~ ltrl'~ hurıarından ve toplıınacak gönüllü 
~ lab elerınden vücuda getır!lmes!; 4 -
~ ıı.., Ur Ve müfrez.elerden mürekkep fır
~ lıı~ Ve alaylar teşkll1 vardı. HıırekAt 
~tlıllılt a ise: l - Kıtaatı elmendiferle 

EBEDi ŞEF manevralarda 
it ?rıııı ~·ne naklederek Hndımköy, Hal

ı. ta~ takasında toplamak; 2 - Vazlye
~ ' ı.,"l@lstanbul'u lEgal etmek Qzere llert 

1\ baslnmnk: 3 - Nakliyatın temi
>,~ Ilı hrk şimendifer kumpanyasının 

b./nı te in etmek; 4 - S!llhlı, sllflh
~ \; S tUrıu ınukavemetı slcldctle yoket -
\, \; 6 : Ası, kıtalan sUAhtan tecrit et
, @t.... BütUn elebqı mürtecllerl tev
,.!'! ""l~k· 7 
~ ~ ba ' - Sefarethnnclerln, ccnebl-
l."llta nkaJnrın ve ekall!yetlcırln hiç bir 
"it UJ!ra 

11 ıı.ı rnama!l için en !Uzumlu tcd-
>.r~ lllak dnhll bulunuyordu. 

~ rn l<:<'nınl'ln hu tcsk!lilttn en çok 

dikkat ettiği nokta, kumnndan meselesi I· 
dl. Hareket ordusunun baeınn kim geUrl
lecektı? Bir defa kendisi teşekklll edecek 
ordunun kurmaylığını almalı teklif vf! 

kabul ettirmişti. Kumandan olarak da Q
(ÜncU süvari fırkası kumandanı mirliva 
<tUmgencıral> Suııhl Paşayı teklif etti. 
Suph! Paşa Mustııfn Kemal'I cok severdi; 
onunla rütbe farkı gözetmeksizin pek sıkı 
arkadaslık yapardı. Zaten bilyUk, küı;Uk 

herkes Mustafa Kemal'in muhabbetine: ve 
orkndnslıf:ına meftun bulunuyordu. CilnkO 
onun nrknrlaslılh cok sıımlml idi. M(lllıya
nl lCıkınlılnr söylemez, memleket ve millet 

Manevralarda AT ATORK ve INONO. 

tein faydalı fikirler ortaya atan cevval 
bir zekll.nın, selim bir aklın, mantıki, pü
rüz.süz bir nlıtıkanın mahsulU sözlerle ko
nuşurdu. 

Mustafa, Kemal, Suphı Paıa !le birlikte 
en doğru kararlar nlmak ve en seri ve can· 
lı icraatta bulunmak rnüınkiln olacağına 
kanı bulunuycrdu. Ancak, çok nl\zık bir 
mesele olan İstanbul lrt!cnını tedip işinde 
fitesın bir zekl ve faaliyetin Suphl Pa,..a· 
nln mahlyctlnl kavramaması muhtemel 
bir takım pol1tlk ve siyası \'az!yetler üze
rinde faz.in bir teıılr yapması zan ve tah -
mln edlldl~lnden ücUncU ordu kumandanı, 
hareket ordusu !cin Sclll.nlk redlt fırkası 
komutanı Fcırlk Hilseyln HUsnU Paş:ıyı 
tercih ve tensip etmişti. Gariptir: Suph! 
<Pasa) SU!eyman Sefık'ten sonra kuvayı
!nzıbaUye kumandanlıtını deruhte eden 
cenernldlr. Bunu niçin yaptınız? diye sor
duktan zaman Mustafa Kemal'c mıığl'Op 
olmak lıl;ln cevabını vermlııtl. HUsnU <Pa
şa) deha yaslı, ağır baılı ve kibar hissiya
ta alı.şık bir zat ldl. Zaten Kolağası Mus
tafa Kemal'ln asıl komutanı da bu idi. 
Mustafa Kemal'! cok severdi ve z.ckl\sına. 
malOmatına cidden Ulmat ve hilrmct gös
terirdi. Binaenaleyh ilk Hareket ordusu 
knrarilhı bu suretle HUse)'!n Hilsnü <Pa
şa> nın kumandasında Mustafa Kemal'!n 
kurmay başkanlıltında pek mahdut subay
lardan tesckkU! etti. Bu hareket ynlnız 
memlekette de~ll tokmll Avrupa'da hattll. 
biltün dünyada mllh!m akisler uyandır -
mıştır. 

Mustııfa Kemal muvaffaklyctl muhak
kak görllyordu. Bir taraftan kumandanın 
her türlü endlsMlnl bertaraf et.mele çalı
şıyor, bir taraftan da asker için ve İstan
bul halkı lç!n beynnnamcler hazırlıyordu. 

Ordu, Mustafa Kemal'ln keskin zekft.· 
.siyle ı;lzdlği plı\n dalres!nı'te muhtelif kol-

'Sonu 8. inci sayfada). 

Tilrklye Cllmhurlyetlnln kurucusu 
Atatilrk, 1880 do Scllınlk'te doamustur. 
Babası Ali Rıza Efendidir. Alı Rıza Efen • 
dl önceleri Rüsumat memuru !dl. Sonra 
memurluktan ayrıldı. Scl!nlk'te kereste 
tüccarlığı etti. Ali Rız Efendi genç !!idil. 
o:ıu Mustafa Kemal kücilk yasta yetim 
kaldı. Mustafa Kfmal'ı bllyllk ruhlu bir 
Türk kadını olan Zilbeydc Hanım yeti& -
tirdi 

Mustafa Kemal !lk tahs!l!nl Selblk'te 
Semsi Efendi mektebi d!!nen modem mek
tepte g!!rdU. Cocukluk ve ilk tahı!l dev • 
resine alt hntıralannı bundan 17 yıl önce 
Vakit gaııcteslnln muhabirine ııu canlı f • 
tadelerle anlatmışlardı: 

"Cocukıuauma dair ilk hatırlndılım 
şey, mektebe gitmek meselesine aittir. 
Burulan dolayı anamla babam arasında 
slddetll bir mticndele vardı. Annem, nıı. -
hllerlc mektebe başlamamı \'e mahalle 
mektebine gitmemi lsUyordu. RUsumııtta 
memur olnn babam, o zaman yeni acılan 
Semsi Efendinin mektebine devam etme
me ve yeni usul üzere okumnma ta.raf -
tardı. Nlh:t)"et babam ls! mahirane bir su
rette halletti: eveıtı. merasimi mutade ile 
mahalle mektebine başladım. Bu suretle 
annemin gön!U ynpılmıs oldu. Bir knc gün 
sonra ela mahalle mektebinden cıktım. 
Semsi Efendm!n mektrblne kaydedlldlm. 

Az zamıın sonra babam vefat etti. An
nemle beraber dayımın nezdlne yerleşUk. 
Dayım köy hayatı geclrlyordu. Ben de bu 
hayata karıştım. Bnna vazifeler veriyor, 
ben de bunları yapıyordum. Başlıca vazife 
tarla bekclllğl idi. Kardes!mle beraber 
bakla tar a51nın ortasındaki bir kulübede 
oturduğumuzu ve kargaları koğmakla ur:
rastıl:ımızı unutamam.'' 

Faxat gene anne, uyanık cocuııun oku
yup yaz.maktan kaldıC:ını endişe ile görml· 
ye başlıyor. Nihayet SelAnlk'te bulunan 
teyzesınln yanında kalarak mektebe devam 
etmesine karar verlllyor. Bu suretle Mus
tafa Kemal SelAn!k mUlklye rllştlyes!ne 

glrl) or. llu mektepte gecen pek kısa haya
tını Atatürk ı;öyle anlatmaktadır: 

"Mektepte Kaymak Hafız isminde bir 
hoca vardı. Bir giln sını!ımıuia ders verlr-
1<.en ben dıC:er bLr cocukla kavga ettim. 
Cok gUrültU oldu. Hocn beni yakaladı. 
Cok doldU. Biltiln vUc:udum kan !cinde 
'kaldı. BUyUk valdem zat.en mektepte oku
nw.ma aleyhtardı. Beni derhal mektepten 
çıkardı. Komşum\11.da Blnba5ı Kadri Bey 
isminde bir zat oturuyordu. O{tlu Allmet 
Bey askerl rllstıyeslne devam ediyor vo 
mektep elbtscsı giyiyordu. Onu gördükçe 
ben de böyle elbise glyrnefıe heveslen!· 
yordum. Sonra sokaklarda znb!tler ~rü
yordum. Bu dereceye vasıl olmak lcln ta· 
kip edilmesi llızımgelen yolun, askeri rns
tlyeslnf' girmek olduğunu anlıyordum. O 
sıra_,a annem Scı!Cınlğe gelm ştl. Asker1 
rUşUycslnc girmek ıst~ıa.mı söyledim. 
Val!de ııskerllktcın miltehası idi. Asker 
olmama sıddetle milmaneat ediyordu. Ka· 
bul imtihanı zamanı onn sezdirmeden ken
di kendime asker! rUştlycslne giderek im· 
tlhan verdim. B!lylece valideye karıı ir 
emrivaki ihdas edilmls oldu .. " 

Birinci Büyük Millet Meclisi Reisi MUSTAFA KEMAL 

Mustafa Kemal bu mektepte keskin ze
klısı ve yUksek knblllyetıyle derhal ken
dini ~listcırlyor. Bilhassa r!yaz!yede çok 
UstündUr. Bu, hocalannın dikkatin! cel -
bcdiyar. O kadar ki, hocaları Ona bir ta • 
lcbe gibi değ!l, yetı,mls bir adam, kendi
lerinin bir arkadl\$1 gibi bakıyorlar. Rl
yazlyede az zamanda hocasından ziyade 
malOmat ııahlbl oluyor, derslerin üstUnde 
meselelerle utrnsıyor. 

Mustafa Kemal adının menıei 

Must.atıı Kemal riyaziye derslerinde I la beraber gt)zel yazmak hE"vesl gene M 
hocanın bulurunad.Jtı zamanlarda onun ye- tata Kemal'in ruhuna derin izlerlnl &al 
rlne diğer sınıflara hocalık ed yor. mıstır. 

idadi tahsili . Harbiye mektebine girif ve 
Dört senelik rUstıye tnhs111n! muvar- ilk siyasi faaliyeti 

fakıyeUe bitiren Must:ıfa Kemal, idadi Mustafa Kemal Mnnnstır ldnd,slnln 
tahlisini yapmak ilzere Mnnastır'a cldı • üeyıllık tahsilin; de muvaf!akıyetıe bıu 
yor. Kendlsı d.yor ıd: rınce, bu b.lgl ve duy~u z nglnliğl Uc ı 

".Mnnastır askerl idadisinde riyaziye tanbul'a, Harbiye Mektebine geliyor. Har 
pek kolay geldı. Bununla meşgul olmıyn biye mektebindeki hayatını s na 
devam ettım. Fakat frnnsızcadn geri idim. dlnllyellm : 
Mualllm benimle eok meşgul oluyor, acı "Burada da riyaziye merakı devam ~!
ihtarlarda bulunuyordu. Bu ihtarlar benim yordu, Birinci sınıfta saf, gençlik hayal • 
pek ı;;Uctlme gitti. İlk sıla zamanında care !erine tutuldum. Dersler! ıhmal ettim. Se
aradım. Ik!, üç ay gizlice FrerleT mekte - nenin nasıl gectlğ.nln h ç farkın1a olma
b!nln husus! sınıfına devam ettim. Bö)•le· dım. Ancak deI"Sler kes ince kitaplara sa
ce mektep derskrıne n!sbetle fazla dere- rıldım. 1klnC'I sınıfa gectlkt<'n sonra as -
cede fransızca ö:rendlm." kerllk dcırslerlne merak urdırdım. Sllr 

Edebiyata kar§ı ilk heoes yazmak hakklnda !d5d! hoca ının vnuttl
tı memnuiyet! unutmıyordum. Fakat ı:ıll

zel söylemek ve yazmak hevesi bakt idi. 
Teneffüs zamanlarında hitabet ttıllmleıi 
yapıyorduk. Saati <'llmlze alıyor, ''bu 
kadar dakika sen, bu kadar dakika b{'fl. 

söyllyeceğlm." diye mü abaka ve mUnn
kaşalar tertip ediyorduk. 

Gene Mustafa Kcmal'in o zamana ka
dar edeb.yntln pek teması yoktur. Bir ı:-ün 
Omer Nacı Burs:ı ldad.sınden :Mannstır 
idadisine Mustafa Kemal'!n sınıfına geli -
yor. Ömer Naci daha o yaşta ıatrdır. Mus· 
tafa Kemal'drn okuyacak kitap istiyor. 

Riyaziye hocasının ismi Mustafa'dır. Biltün kitaplarını gösteriyor. Fakat Omer 
Bu hoca bir gUn kileük Mu~tafa'>•a diyor Naci hiç bırlnl b<'~enmıyor. Bır arkada
ki: "Oğlum, senin ne- ismin Mustafa, be - sının kitaplanndnn hlc bırln! beğenmeme· 
nim de. bu böyle olmıyat'ak. Artıda bir si Mustafa KE'mnl'ln gU~One gıdlyor. O 
fark bulunmalı, bundan sonra senin odın zaman şiir ve ed blyat diye bir şey oldu
Mustafa Kcımnl olsun." ğunu anlıyor. Onn calışmıya başlıyor. Bil-

Iı>te biltün dilnyıının dalma sevı:I ve hnssa sllr Pt>k caz p eörUnOyor. Fakat ki· 
saygı llP andıt:ı Atatilrk'On ilk bil>·l.lk adı 1 tabet hocası krndıslnı ş.trle iştigalden 
bir sınıfta z.c-ktışı anlar bir hocn!lıln ru - menediyor ve: "Bu tarzı !stıs:al sen! as
hundan b5~1crcı dofuyor. k<'r olmnktnn uz :1'\s•ırır" diyor. Bunun-

Hnrb!ye aenelerln<1e a!yl!.M!t fiklrlerr 
bas gllsterdl. Vaziyet hakkında hl!nilz na
fiz bir nazar ha&ıl edemiyorduk. Su1tan 
Hamit devrt fdl. Kt'mal Bt-yln kltıl'pl11.n • 
nı okuyorduk. Taklhnt sıkı tıil F.k~eMvetle 

RnC'ak kof:usta )"attıktan sonra okumak 
hnkllnım buluyorduk. By ı:ıt,ı vatılntıPrve

rane est'rierı okuyıınlara kaı'$ı takibat ya
pılması, lıln ıctndt- bir berbatlık bulun<'\u .. 
~unu ihsas edlvordu: fnkat hunun mnhlv@'
tı göı:lerimlz önQndc tamamlyle tebellü r 

AT ATO RK bir •eyahatte 

etmiyordu." 

Erkanıharbiye mektebine geçi§i 
Uc senelik Harbiye m"ktebl tah'lllinl 

de muvstfakıyetlr blt!rl'n Must11fn Kemal 
milllulml sAnl olarak ErkAnıharp mekte -
bine geı;!yor. Hatıralannda k nd si d r 
ki: 

"Erkllnıh11rrı sınınıırınıı ı:tl'Ct k. Mt tııt 
olan derslere 1)1 cııltşıyordum. Bunlıınn 
fevkınde olarak bcn1c ve hıızı arkadaelar
da yeni fikirler P<'YdAh o11u. Me'Tllekf.'"tln 
idaresinde ve slyasetlndı> fcınıı.lıklnr oldu
f'unu keıfetmlyc baeladık. Binlerce kisi • 
den ibaret olnn Harbiye taleheslne bu 
kesfJmlzı anlatmak hevesin" dU$~ük. M('k· 
tep talehesl arasında okunmıık üzer,. mPk
tepte el yaz.ıstyle bir gıızet.a te~ıs ettik. 
Sınıf dahilinde ufak tf'şkllAtımız vardı. 
Ben heyeti idareye dahildim. <";11zl"tf'nln 
Y87.tlannı ekseriyetle bcın ~·ezıyordum. O 
zaınan mekAtlp mtttcttısı lsmall Pasa vnr
dı. Bu hart>kAtımızı kMfotmle Takip ettı
rlyormuş. Mektebin mMnnı Rlz11 Pasa ıs
ınlnde bir zattı. Bu zat par\!c;11h n,.....ıı .,.,e 
Ismaıı Pasa tarnfın~!An tnhtı" Pr!ll'TllS. 
"Mek~pt!! b!Syle talf'be v11r. Ya farklnda 
olmuyor, ya müsamaha P"l\ynr" dı-nllm!ş. 
Rlza Pas11 mt>vklln! muhaf11z11 lc'n lnkt'tr 
l"tmlş. Bir sılln ırıız.Ptl"nln lcntı eıirn y117.l • 
lanndan hl,.ı.,ı ""'7'1l'llc1oı ,.., ... ~ ı 10k BAY· 

.(Sonu o. uncu ı~tadn). 
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EBEDi ŞEF bir okulda .. 
ATATURK 

&ne D'J3.. Atattl* aıeııll bir memleket 
•:rabatlne cıJmuttır. Her sittijf )'erde 
baUc aruına kanlı)'or, konutuyor. Onla -
ra sual 10ruyor ve onlann suallerini dln
Jf)'QI'. 

AUıtlık, en S(lzel nutuklannm bir eo -
lamı ba teı)'ahatı esnasında ııöylemlt ve 
eonnıdu baklkat olan bir cok tasavvur -
lanndut bu .eyahatlnde bahletmlştlr. 

Bu M)'ab&U esırasında, Eakllehlr'den blr 
llGddet 8Gllra bmıt'e slden Atatürk tren
• tndlltten aonra Anadolu ıhıemisı bl
..._ ldUnlttL Sinema binam, ulema, * 
raf ft llw mut halkı temall eden lk1 bin-
4- fada luanla hmcalunç domıue bulu
~du. 

.A.tatlrJr, bmıt'in eheml)'ethıden, dOI -
ınan zuJ0m ve lytlaafuıa maruz kaldılm -
da .... .....,... Ubralua cftu1anmmn 

azim •• bnanlyle dUsmandan kurtanldı -
lmdan bahaettlkten aonra müsahabesfnl 
daba ıdyade halkla hasbıhal teklinde yap -
DIQ1 mtınaslp aörmtıs. orada hazır bulu
nanlardan hal ve &tiye dair düfllnceleri -
Din IHll rd n lbaret bulunduiunu, ne slbl 
hUIUalarda tereddtıde dOtttlklertnl ve han
ld meeelelerl anlamak llıtedlklerlnl aor -
mUltu. 

Bunun 1lzerlne dJnleylcllerden bazılan 
llaldmı;veUmllllye esaslarlyle, hlllfet me -
•lesi, maarif, lktıaat, ziraat ve tJcaret hu
.Wannda takip edilecek hareket tarzı 
haklı:mda ıualler aormut ve bllhaaa o 11-

ralarda kurulacatı. ea1i olan "fırka" hak
kında maJOmat almak itıtemlslerdl. 

On 79dl :nidan beri, milleti refaha, 
memleketi wnrana kavueturma yolund• 
her sQn yeni bir kararma ve bamlellne 
l&hlt oldutumus "Ctlmhurt~et Halk Par
tlal.. baklwlda onun btlytlk kuruc\1111, ilk 
tua\'VW'larmı iste bmit'te, Anadolu ılne
ID"•""• yapılan ba halk toplantmnda 
llln •tmiftlr. 

• 

AtatGıtı: önden, halkın ıualleırtne verdl
ll onapta, o zamana kadar aörülen bazı 
ın8tetetıblllerln yapamadıklan ve yapa -
Jnl)'aCaldan bazı kapalı vUdlerle program
Jar 'Vtlcude aetlrdlklerlnl, halıbukl bunla
nn memlekete hlc bir fa1daa dokunma
.,.. 1ılaJı etnııı ve Halk l'ırkua proera
- btlttın milletin fikir ve emellertnln 

AT ATORK ve INONO Hallıevinde Dil Bayramında 

-h•-laa olacak ve tatbUt edilebilecek 
1* eeldlde tanzimi icap ettıttnl ve itte bu 
.r •nl• Halk Fırkası hakkında btlttln 

milletln flklr ve mtıtalealanna mtıracaat 
ettlllnl beyan ederek deıniştl ki: 

"Öyle bir fırkanın ruhu aslial llltlkilll 
tam ve bllAkaydillaı't haldmlyetımllllte -
dJr. Bu milletin mukadderatım ellerine 

tevdi edecellmlz insanlardan mtırekkep 

meclla ve onun bllldlmetinln dikkatle ta
kip edeceli proeraqı, hlc bir taraftan mil
letin hakimiyetine ve latlkllllne ıöz dl -
kllmemeslnden ve bu latlklll ve haklmiye
tlne dikilecek ıözlert cıkarmaktan ibaret 
bulunacaktır .. " 

lıte, btly{lk kurucunun halkın içinde 
Halk Parllalne verdltl ebedi direktif.-

Aynı wyahatte "Gazi" her alttltl yerde, 
Halk Fırkumdan bahletmele, ve fırka -
nın ana prenalplerinl izaha devam etti. tz.. 
mir'de de ıunl•n 16)'lenı}ftl: 

• - Memleketin &mal ve lhtlyacatı ha
klldyellne tamamen mutabık bir sulh 
yapmak lınklnı hani olduktan aonra za -
:vıatı mazlyeyl az zamanda sürat ve emni
yetle tellfl etmek mecburiyetindeyiz. Bll
haau lktllat ve irfan metalllnde eok bQ
:vWt azim ve pyret ilzımdır. Bu mealyl 
8IUlı umdelere l.stlnat ettirmek ve dotru 
lltlkameUerde mUtevall kılabilmek için 
bClttın milletin d.y ve ıayretlnl ahenktar 
ve mtlarnlr kılmak makaadlyle badeaulh 
"Halk Fırkası" namı altında bir telek -
ktıltı llyulye ltızum oldutu kanaatinde -
Ylm. Bence bizim milletimiz yekdıterlnden 
Cok farklı menafi takip edecek ve. bu iti
barla yekdllerlyle mtıcadele halinde bu -
lunaıelen mubtellf ıwıuta mallk dellldlr. 
Mevcut lllllflar yekdilerlnln lbun ve mel
zuma maJıJyetındedlr. Binaenaleyh Halk 
Fırkaa bllctlmle aunufun huku.kunu ve eıt
babıterakıld ve n•detlnl temine hunlttl
aal edeblllr." 

A z a m 1 tasarruf ııan 
milbmiz olmalıdır. 

K. ATATORK 

Hitler diyor 

Her ıey mü' 
fak at Alrncı aayfad&) 

A 

.. çinde 1e11izce ezilip bur
"- .n daha bir yıl ıeçmemiıtir, Bu 

pençe, 1er Jiisilnfi, bir yumutak pasta Iİ
bi dilim dilim kopanp durmakta ve bir 
ıemavl lfet halinde klinatı ıekilden ıe
kile se;kmaktadır. Bu müthiı irade1e öte
denberi rlm olmaia alıımıı Osmanlı 
Devletinin enkazı arHmdan bir Türk ıe
neralinin çıkıp da bir avuç insanla buna 
karıı koymaiı düıünmesi ne tehlikeli 
bir deliliktir. hte, bu noktada, Mustafa 
Kemal'i yakından tanımı)'Ullar Lombro
IO'Ja kolaylıkla hak verirler ve dehlnm 
cinnetle bir olduiuna hükmedebilirler. 
Fakat, biz si onwı ne kadar r e a 1 i ı t, 
ne kadar ölçülfi bir zelı:lya sahip oldu
iunu biliriz. Bu basit ve a m p i r i k 
hükümden tevakki edeceiiz ve onun akla 
hayret verici bu cüretini izah için "cin.
net" kelime.inin yerine, ıene dehlnm 
en tipik vasıflarından biri olan ( i n t u i
t i o n ) tibirini lcutlanacaiız. Eski man
tık ve felsefe kitaplannda (iıtidlll), (te
ferrüı), (hades) ldptleriyle ifade edi
len bu "önceden seziı" haıaası bize, 
Muttafa Kemal'in yalnız ba cüretini izah 
etmez ; onu takip eden daha birçok teh
likeli iılerdeki muvaffakıyetinin kemer 
kilidini verebilir 

Mustafa Kemal Paıa, kötü bir tekne
nin içinde, yanmda birkaç arkadqiyle 
Sunsun'a doiru yol alırken mutlaka ken
di kendisiyle t()yle konuıuyorduı (1) o .. 
manlı Devletinin Harbiye nazın tarafın
dan üçüncü ordu müfettiıliiine tayin e
dilmiı bulunuyorum. Cebimdeki talimata 
ıöre, Samaun'a çtkar çıkmaz iki kolordu 
emrim altına ıirecek, Bundan baılı:a ıe
ne cebimdold talimata ıöre müfettitlik 
mmtakaama yakıın bulunan viliyetlere de 
tebliıatta bulunabileceiim ,,.. iıtediiim 
zaman oralardaki Hkerl kıtalan emrim 
altına alacaiım. Anlı:ara'daki, Diyarba
lurda'ld kolordularla ve hemen bütün 
Anadolu (rfiesayı memurini mülkiyesi1-
le) muhabere ve mfinasebette bulunmak 
ulihiyetini de haizim. Fakat, bütün bun
lara raimen. ben, hakikatte, bir hiçim. 
zira, ullhiyet ve kudretimi, hiçbir kud
ret ve ullhiyeti kalmamıı bir devletten 
alıyorum. Bu uydıiım ordular, hep "i .. 
mi var, citmi yok" bir takım heyulllar
dır. 

Mondrot mütarekesi imza olunur olun. 
mu. bütün muharip kıtalann efradı ter
hiı edilmedi mi? Sillh ve cephaneleri el
lerinden alımp "kıymeti harbi1eden" 
mahrum bir ıfiri kadrolar haline setiril
meC mi? Ben neyi teftite ıidiyo1'111DP 
"Jlt ntam o sam•nki mamaruı. daha 
~ ,,.. ..... 1tlr ~ .......... 
blliden tt"çlfor. 1funW bıll+lfıilC' ..._ 
yük nutuk" un baılanııcmda ibret ve ı .. 
tırapla okuduk. Fakat onun beJDini ıit
tikçe daha bUJiik bir wzuh ile i1li1or. 
Ba leYhanm tamrinden tahliline seçl
yorı 

... ulıaım dnletl«. padifalı ve lıalile 
ola11 sat. bayat ve ralıatım lr.urtarabUecet 
çared.a baılt.a biç biı ıe:t diişü11mü)'o1. 
Hült.ümeti de aynı balde, larhnda olmıya
ral: bııaı• l:almıı olu millet, zulmet ye 
miJplıemlyn iç(_nde tecelliyatı muntazır. 
Felibtia delıı« ye silt.letini idıll:e b11-
lı1anlaı. bulundult.lan mulıit ve bwede -
bildilt.leıi tesirıta •öre çırei balis telUl:i 
qledilt.leri tedbirlere miitevnsil.- Ordu, 
iaml var ciami yol: biı lıalde. Kumandan
lar ve sabitler: lıaıbiumaminin bunca milı
net ve m .. al-.l:atleriyle yor.an. Yatanın 

parfa/umalta oldufuna •örmelle dil
lıun: •özleri öıriinde derinleşen lr.arınlıl 
lelil:et uçurama l:nannda dimaflan ça
,., çarei lıalis aramalı.la meı•ul-

.. _ •ili« Ye oıda, padiıalı ye lıalile -
aia biyuetiaden lıaberdar olmadıiı •ib• 
o malt.ama ve o malr.amda balu11111a l:arıı 
uırlan11 l:ölt.leştiıdiii dinl ye anuevl ra
bıtalarla muti ve aadık. •Ulet ve oıdu 
çarei bali• dÜfüniidelı bu miJverris iti -
yadın Hvkiyle kMdinden nel makamı 
mualliyı bililet .,. aaltanatı11 lıalb Ye 
muuai1etiai diifüniiyoı. Halile ye padi
ıabsıs lıalüıa mi11uım anlamak istida -
dıada delil. Bu iiidqe mulıalil ıq ve iç
tilıat izlıar edecekleri11 Yay baliae. Derlıal 
diMiz.' Yatamıs, lıai11, merdut olurlar. 

.. _ Çare/ lıalis ararl:en l11•iltere, 
Frama, ltalya sibi düveli muusamayı 
sücendirmemek .... sibi teliiii olun -
mdta idi. Bu dnletlerde11 yalnız biriyle 
dalıi baıa çıhlamı1acafı velımi. lıemen 
bütü11 dimaflarda yer etmiıti. Osmanlı 
devletini11 1amada, koskoca Alma~a. A
vusturya - •acaristan var~en bepsJni bir
den maflup eden, yerlere seren itilil ku
vetleri karııaıada. tekrar onlatla husume
te müncer olabilecek vaziyetler almaktan 
dılıı bQyü. mıntıbıddc .,. al:ılsızlıl: o -

(1) (Büyüle Nutulc) tdi mulıalceme ve 
miitalHlırı •öre 1azıyoıum. 

• • • 
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AT ATORK bir yurt gezmnılen dönüyor 

lımazdı. Bu :ııibniyttte olanlar yalnız a
vım delildi; billııssı. bıvu demlen in -
•anlar böyle düıünüyordu. 
"Şu bılde çarei halas ararl:e11 il:I ıe-, 

mevruubılısolmıyıcal:tı. Bir de/ı itilil 
devllftleıine lcırıı vazı lıusumet al11111JJy1-
cılctı. Ve padiıab ve bılilqe canlı bqla 
merbut ve ıadıl: l:.almıl: ı•rtı nu ola -
cıktı.,. 

Bunun 11etlcm olırıl: ilç tiirlQ "l:ırır" 
ortaya atılımı bulu11uyordu : 

1) lasilteıe bim17sini ulep etmei; 
JJ Amma ...,,,,_. tal• .,....._ -
Bu W nevi hrar sitıtp>M, (n f) t;,. 

mınlı devlttinia biı l:ül balinde mulıa/ı
zuını dü,iinenlerdir. Oımıalı ... aıiiillİa 
mubtelil devletler bqainde t.aimiade11 
iH liil balinde, biı devllfti11 talıtı ilim• -
yesinde bulundurmıyı tercilı edenlerdir. 

J) OçünciJ karar, mahalli lıılb çarele
rine matuftur. •neli, bazı mıntakılır 
l:eadilerinin Osmanlı devletinden lelcl:e -
düecefl nazariynine iılfl ondan ayni .. 
mamal: tedbiıleıien tevessül ediyor. ÔbQr 
mıntıkalar da. Osmanlı devletinin imha 
ve Osmıalı memlelcetlerinin tıl:sJm olu -
nacalını emıivaii l:ıbul ederel: bndi bq
la11ıu Jıurtarmıy~ çalı111orl11. 

··-· Ben, bu iararlann biç birinde isa
bet sikmedim. ÇünJıiJ ba l:arırla11n isti
nat ettili bütün deliller ve mantıl:lar çü
riilctü: esıuızdı. Hal:ikat lıalde. içinde 
bulunduiumuz tarihte, Osmanlı devletinin 
temelleri (Ölcmiiş, ömrii tamam olmuştu. 
Osmanlı me8'ieJıetleri tımıme11 parçalın-

mııtı. Ortada bir avuç Tüılcün ban 
ana yurdu Jı:ılmııtı Son mesele 
tabimini teminle ufrqılmdtın 
Osmanlı devleti. onun iatiilili, 
balil., lıükümlft, bunlar lıepsi 
kalmımıı bir tdım biminı ellı 
retti • 

"Nenin ve limin masuniyeti i~• 
ve ne muavenn talep olıııımd • 
du ! 

"O lıalde cidfll ve baiilt.1 l:arat 
bilirdi l 

.. _.Ba .,111i7et hrı1111adı bir 
.,.,.,,. O da Miimi7eti müli7 
nit, bili kaydı şart müstal:il yet# 
dlJ'Vl«i tai• etmek ... (1). 

M Ultafa Kemal; ite, niçin 
devlet tesisinden baılamak 
Zira etki Osmanlı devleti 

artılı: söz aöylemeie imkb 
Bu müessese, umumi harbe k• 
ne yıiılan bir sürü hataların, 
hıyanet ve divanelilı:lerin yükil 
çökmüı, tarihe intikal etmiıtir. 
terkip eden muhtelif cine ve d 
t•kım milletler ıibi, Türlı: millcd 
inhidamdan ayn bir varlık o 
dana çılı:mııtır. Kendine mahl111 
tebil hudutlarının içinde yaıyaa ... 
on dört milyonluk millet, o aaJll 
realitesi •e lı:urtuluı diva~ 

aailam milıtenididir. 
Bundan b8tka. <ıef, bu noktd': 

uplarma katmıt mıdır. Bildai 
kat) tahmin olunabilir ki, il 
mal Pa1&. kendisini, Karad 
1etıiz dalsaları arasından S 
ru ıötüren küçük, çürük t 
de, baılanak azminde bulmı 
bu milli temeli bulmakla, pliP 
düpnanların ıa1zmı daha as 
ceiine klııl b'lilunuyordu. ()illa'• 
rında elrdettikleri mıa.kavelelerle 
lunan parç•ları zaten almıoıar: 
harp ıanimetini aralarmcla 
dı. 

Evet. ilçiincü ordu mfifettitl 
Kemal Pata, anayurdun top 
laıırken belki, tuavvurlarDU 
Jijslerce menfi '"d o n n ' fi'~ 
bu birkaç müsbet d o n n ' • 
uptan çıkarmıyordu. Llkin. 
men, Anadolu'nun da par 
lan enternasyonal liyaae\ 
tilne Mrilmiı bulunuyordu. earlı 
terinden Toroslara kadar 
Ermenlstan'm ve Karadeaiırıcle 
tus eyaletinlıi icat ve te11cillcrl 

dan urahatle bahıediliyordıl
ldkada Yunan orduıu. ıene 0 

ile Franu'nın emir ve mü..-ct 
mir"i itı•l etmiı. eski Ayddt 
en uzalı: hudutlarına dofrll 
sunna söıteri1ordu, 

Demek ki. plip de•letlet 
Olmanb lmpmratorlutuna 
11111orlar; Tilrk milletini 
Türk i11nini ~ ileın" cı.
ti1orlardı. 

Şa halde. d lı:ard' 
mandan blll medet _....ıs, 
lam diplomatik incellkletle 
met• c&htm* ve yabıat 
79' eterek onan m_. .... ~ 
aru.ı!lllk istemek ........... 
.. mlydlP 

Hayır, WSyle bir ct_..d 
tala Kemal"in ne aldıl' ne 
edi10rdaı 

"Ecnebi bir devleti• ~i 
hilal idal etmei i••
m~f. icis ve -~-



1 10/t 171941' 

ATATÜRK bir Cümhuriyet Bayramında 

"SAAT KAC ! ,, 
~tubetıı, mellilll, puslu bir İstanbul 1 koma ba5lıyordu. Bu esnada Atatürk'ün 
~ 1·- Hayatla ö!Um arasındaki mesa - gözleri açıldı. Ve ı;onra yavaşça sordu: 
't d kısaltan, bezgin ve bezdiren bir tabi- - Saat kac ? 
~t· 'ltoru ~ındeylz. Gökten kasvet alo - Kendisine cevap verdiler; sustu. Ve 

ı) )'erden elem ve acı iışkınyor. bir daha konuşmadı. 
'-r :ılı, gUmUs rengini kaybetmiştir; SaaU nlcln sormuştu? bllmlyoruz. Za-
~ b ltııyor. Martılar ucmuyor. Engin de- mansız ebedıyete intikal ederken zamana 
llt b r 8\'Uç su kadar dar, hudutsuz tabi- alt fanı suali bu oldu. 
~ lllahbcs gibi mahdut ve sıkıcıdır. Saat 19.15 te artık tamamlyle ~ndl -
~ nlar, niçin ve nereye glttlğlnl ken- sinden gccml&tl. Etrafındakileri blle far -
\ ~n de bilmediği birer şuursuz mah- kedemlyorlardı. 
~ Unde kımıldıyor; eşya sakit ve Ça~amba günQnll tamamen baygın 
"'bı~: ta.biat içinde, mlınasız "'e meç • bir halde geçirdiler. Sıhat raPorlanna lm-'t rar yığını hal1nde." za atan doktorlar gece\ gilndUz O'nun ba-

il ucunda idiler. Nabzı, ateşi ve tene!tUııtl 
mütemadiyen kontrol ve tesblt edlllyor -
du. 

Pel'$embe sabahı saat dokuza on kala 

' azın Yer yer kudurmut hi981nl ve
-~ıntısında bu a~am bir sessizlik oku
~ köpüklU d:ılı;alar dinmiş, Boğaz 
~ıı altında bir ısık sel! gibi akıyor, 
~ ~ bahce'nın beyaz ve temiz gölgelerl-

4. ıı.tırıyor. hastanın bası ucuna gelen doktor, kalbi-
~ le.turk hasta... ni muayene ettl;Sağlnmdı. Fakat tam do-

ı. ~ bı.ı b na !<;inde, l:'linlerdenberl ölüm- kuzda yeni bir muayene kalpte blr zafi -
''Ilı ~ade!e ediyor. Fakat hiç bir gün yet işareti verdi. Doktor, hemen arkadas
' it "ın rlen ve bütUn dehşetiyle görü • lannı c;af!rdı. Knlbln mukavemetinde bir 
~~ b &Yboıan ölümiln karşısında en kU- arıza gördüler. 

il r l'llaf!Qblyet zAflyetl göstermeden.. Bütün doktorlar, Büyük hastanın bası 
l>lltı ~lln 'rurk mllletl öyle biliyor; d!lnya ucuna toplantımıs, İki gUndenberl baygın 'ff :.Ole tanıyor. Harp meydanlannın bir halde yatan BUyük Önderin gözleri 
~iti er kumandanı tallhslzllklerln baht- bütün hayatiyetlyle parlıyordu. Doktorlar 
~.~arın i:allp kahramanı ölümU de ye • son bir ümitle çırpınıyorlardı. O, son da
\ f~anı:.roruz: Belki teselli bulmak !cin klkalarda etrafını alan bu kederli lnsanla-

'l' l daha cok hakikat olduğu için." ra, tahlili mümkün olmıyan bir hisle derin 
~arıh, O'nun ölume ~ldüf!lnil blllr. derin baktı. tık defa olarak gözlerin! san
\ lta;d tarh ölümün O'ndan korktuğunu ki sıhatte imiş gibi canlı ve p.:ırlak açmış-

() eder. tı. 

~ ~~a. lstıkııu, ya ölüm demlstl. !stiklA· Ve sonra, tek kellme söylemeksizin o 
'""ıı 1.tı"e ö!Umü, bütün bir medeniyet derin mA.nalı, delen ve titreten gözlerin\ 

.-,ı.. nın önUnde lildUrdll. kaı:ıadL 
~ "at A. Büyük salonu bir ölüm sükQtu kapla -
~r. • tntürk, Dolmabahce'de hasta mıstı. Dolmabahcenln üzerindeki bayrak 

() ltıı:.-a. yavas yavaş yarıya iniyordu. 
\ ~ltuı Cak SC'Ylerl oldurduğu, muhay
taı. ~. 11 mümkün kılı'lığı için O'na ina
.;~ t ~ l{0rktu~umuz basımıza gelmlye
~ t tı.J.

0

.,. &kat ya tabiat? Ya, bu her ver • 

.. erı 1 
rılltı a an, hasis ve zalim hayat .. 

,, boırıı 1 tatmın edeblllrdlk? 
~nı abahcC'nln önü Atatürk'ün slhat 
..,_ · ııtı, almak için demlrkapının par • 
-~it \> l'lııa sarılan gene. ihtiyar, kadın, 
llıı., 1-..atarıd larla doluydu. 

~tı lıalaturk nasıl? diye soruyor. O'nun 
~ile ltkında malQmat almadan evlerl

"1 ().1111: Yorlardı. 
~1,. l'llUdavı doktorlanndan biri sun

L, 4. "Yor: 
.""il > laturk'e rı:ızartesl l:'{inll bir ponc -

•ııııd 
\ •t, auı. Mıdc-lerlnde bir bulantı his -

>a\> nrian sonra umumt halleri ya
-._lı ~ti fenaınsıyordu. 

nn ak ::ımı saat 18.30 da artık 

r··~~~·~:~~··~~~:·~·;;;~···;:~;~~:··ı 
hadimlik vardır. Bu mil- 1 
lele hizmet eden o n u n ; 

efendisi olur. 1 
K,V. ATATÜRK 1 

1 

Bence, bir millette tere-
f in, haysiyetin, namusun ı 

ve insanlığın -vücut ve ha- ı 
• ka bulabilmesi mutlaka 

; o milletink~hi.iım'rtiyTierAt TveüiRstKik- ı ; liiline ı a h i p olmasiyle 

\... ................................................ ..,,,/ 

ATATÜRK ve lNôNO 

u ı; u s 

Atatürk, 
bizi affet! 

Naim ONAT 
Onun hiç hoşlanmadığı bir ııey vardı: 

Ağlamak .. o, milletinin her zaman ne§e· 
il, güler yüz.IU olmasını isterdi. Çelik ira
desi tunç bünyesiyle O, ağlamayı büyUk 
bir zaa.t sayardı ve bfıtün yurttaşların da 
kendisi gibi her yönden gUçlU ve dayan -
tılı olmasını isterdi. 

Bunun için pehlivan güreşlerinden 
duyduğu zevk pek bUyllktü. BUyUk halkçı 
köşkünün salonunda sık sık Tilrk erlerini, 
asker yavrularını bli§ına toplar; saatlerce 
onları gürcştlrmeden bllytik bir tat duyar; 
onların blribirinl yenmek ic;in uğraşmala
rını, biriblrinl ycmencmeylşlerlnl derin 
bir scviç ve gururla seyrederek: TUrkUn 
sırtı yere gelmez derdi: 

Bir akııam, uzun mUddet didişen, uğ -
raşan iki erden birisinin yüz.Unu sildiği 
mendil gözllne ili§ti; bu işlemeli ve göz a
lıcı yağlığı fetiyerek nefere sordu - Bunu 
nereden aldın? Bu ansız sorgu karşısında 
oıııııran kahraman Turk çocuğU, sıkılarak, 
cevap verdi: Yavuklum gönderdi, Ata -
tUrk, 

Bliyük kayıplar karşısında bile ağla -
ciığı görtilmlyen acı duygularını içinde 
glzllyen BllyUk Şef, bilmem neden, o an. 
da sarsılmıııtı: dolan mavi gözlerinden iri 
damlalı ya§lar dcikUIUyordu. Neferin, de
min yüzünden akan terleri sildiği bu 
mendile o da göz y~larını silmi§tl. Ata
türk, sen, vatan borcunu ödemek için ya. 
vuklusundan bir iki yıl için ayrılan bır 
neferine sıcak göz yaşları dökmliştUn 
Biz, on yedi milyon neferin başbuğuna ve 
biz.elen ebedi ayr•lar. hfıylik Atasına ağ -
lıyoru.ı. Atatlirk, bizi affet, bu ağlayıııtn 
biz de senin kadRr. belki de daha haklı -
yız On ~·rdi ml';><'n '!'ürk bu-:Un, hep bir· 
den sanıı Ri!lıyon.z ,\giıyn!'t z ve sıg-iıyn

cağız Atatürk, bizi atfc: 

(18. 11. 938 Ankara). 
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Bir noktai vahdette teva -
zün edemiyen kuvayı dev
letin ahenği mesaisini ida-

meye imkan yoktur. 
K.ATATÜRK 
.,~,., 

Ölüm, hilkatın en tabii 
bir kanunudur. 

K.ATATÜRK 

Mukaddes 
Atatürk' ün 
altın devres 

Ne mesut millettik, ne b k 
gömtlldllk. 

Hastalığına dair, en m ıph 
çıktığı gtındcnberi, evlerim d 
yordu: 

- Hayatımın yarısını on ver rd m. 
- Hayır, hepsini; ve d('r ınl. 

- Kabil olsa. .• 
Sabahları kA.buslu uyk•ılarımızdan 

yanır uyanmaz, hasta ya•tığı Dolmııbah 
sarayının Uzcrindekl bayra a g zle im 
çevrılıyordu: Yanm değil, tamam a ıl 

mış. Rahatlıyorduk: 

- Yaşıyr 

- Tc-k yaşasın da Çılı 

nere., alması bize yeter• 
yordu. 

DUndcnberı lşlt'I unulmaz acılara gö 
mU!dük Plu matemi dar h v 31 mı:ı:a sı 
dımmadığımız lc;ln mıcl r. y >k a nıJı 
ayrılmaz şeklide milU nılıum·ıza kall)o! 
muş hissettiğimiz.den mi, Onu ölm 
ölmez, ve hiç bir ııeyi d ği mem R, d 
mez görüyoruz 

ATATÜRK Ulkü ile beraber 
Bununla beraber, evinden y nl çık 

bir kadın, mezar sWditu lçlnd kı trnm 
vayda birdenbire silkinerek, soruyor : 

- Bu bayraklar niçin yarım?.. Nıçl 
yarım asılmış? .. 

ATATÜRK' ün 
dört poz:u 

111111111111111111111111111111111111111111 

Bulunur kurtaracak ... 
1922 kısı-. Atatürk Bursa'da.. Bursalı

lar, büyük kurtancılannı alkışlıyor, ku • 
caklıyor, bağırlarına basıyorlar. O, bir 
hatırasını anlatıyor: 

"- Arkadaslar, Bursa lstl!A edllmlştl. 

O gün Büyük Mlllet Meclisinin kubbesi 
hıçkırıklarla çınlıyordu. lçlerlnde ağla -
maktan memnu olan bir tek insan varsa 
o da bendim. Bir hatip arkada5 kUrsüden 
feryat ediyordu: 

Vatanın baıtrına düşman dayamış han -
çerini, 

Yok mudur kurtaracak bahtı kara ma-
derinl ? 

Yerimden fırladım? 
- Yanlıs söylüyorsun, dcırtlm vP: 
Vatanın bağnna iüşman dayasın han

çerini, 

Bulunur kurtaJİacak bahtı kara made
rlnl-

diye ben de haykırdım." 

Atatürk'ümüz 
Peyami SAFA 

Türke alt herşcyln içinde o "ardı: O
nun 1:olgeı:i m<-ydanları dolduru;ı;or, onun 
karaltısı dağbaşlarını tutuyor, onun bakısı 
en uzak dalların ucuna, en geni& ovaların 
sonuna, lcimtz kadar kapalı ve kuytu kose 
bucaklara uz:ınıyordu. Kım !dayan, fırlıyan, 
sıçra;ı.an herş<-~de onun lilınşC' •inden b r 
(;lzgi vardı. Her ev her sün. kendi aUc rC'l
slııden b.r haber bekler gibi ondan bir 1 a
ret alnıayn alışmıştı. Kara haberden sonm, 
h<'m de nasıl, hcrşcy birdenbire s6ııdu; na
sıl, nasıl ... Sanki onsuz daglar karardı, on
suz 1allnr kurudu, onsuz mesafe bombog 
kaldı. Şimdi bUtUn gözler yaşlı, benizler 
uçuk dudaklar kilıtlı. San t her cı:dE>n b r 
cenaze çıktı. 

Onsuz varlıkta, yokluğa sarkan bir şey 
var. Fakat, varlıkla yokluk arasındaki te
zadın hazımsızlığından doğan bir inanma
mak duygusu lçlnd~yiz. Onun kadar var e
den bir lnsanın yokluğuna ınanıruımak 

duygusu büyUk bir hnkıknt saklıyor. Buna 
dikkat edelim. Onun yokluğuna inanma -
makta haksız değlliz: O ölmcmıstlr, deml
yeceğim, fakat onun ölen tarafı her fani
de olduğu gibi, zaten en az var olan tara
fıydı, gövdesl;>dl. Zaten o bu kadar işleri 

bir et ve kemik parcaslle, bir mide ve kara 
ciğer parcaslle, yapmadı. Onun asıl var o
lan ve bugün yok olduğuna bir türlll inan
madığımız tarafı, fani altın basına sığ:nu,

yarak en nsaf:ı memleket hudutları kadar 
tasan cevherdi. Bu cevher Türktür. Onun 
güzel gözlerinin elenmiş duru mavisinden 
fışkırmış, bütün yurdu sarmıştı. Fakat o 
gözbebeklerlnln sönmeslle o cevherin zer -
resi kaybolmamıştı. Bız bütün Türk fezala
rıru dolduran o seyyaleyl lllklerlmlze ka -
dar duyarak onun var olduğunu seziyor \ e 
bunun l<:ln yok olduğuna inanmıyoruz. 

Onun zaten fani vücudünlln kaybolma
sından duyduğumuz kedcır sonsuzdur, fa -
kat mllll hızımızdan, gücllmilzden gih·enl -
mlzden 7.erresinl kaybetmiş değiliz. Bilakis, 
onun sağlığında, ona güvendiğimiz !cin bi
zi saran bir süril lhmallcrlmlzden onun 
hepimize dağılan cevherlle kendimiz! kur
taracağımız günü de idrak etmiş oluyoruz. 
Kendisi bir nutkunda, bu memleketin bir 
defli, bir cok Mustafa Kemallerle dolu ol
du~nu söylcmcm!ş mlydı? Onun mane\ i 
varlıfı kadar maddi yokluğu da bizim !cin 
dağlar deviren bir ener.il kaynağı olacak

tır. Cunkü maddi yokluğunun manevt var

lığına asla mlnl olmıyacafını lsbat edece

ğiz; çünkü biz onun gövdesine tapan bir 

putperest değil, ölmez eserine ve mftnasınn 

bağlı bir ıuuruz.0, kendi vücudlyle beraber 

kaybolacak fani bir mllletin değil, kendi 

mAnaslyle beraber )'aşıyac.:ık ebedt bir mll
letln yaratıcısıdır. Yelse kapılmak hem o -

nu, hem kendimizi anlamamak olur. Fakat 
kederimiz ne sonsuzdur, gUnümUz ne kara
dır, ı;:önlUmilz ne mahzundur, ne mahzun! 
Bunu tla ancak TUrk olan bilir. 11-11-1938 
İstanbul. 

Tarihimizi okuyunuz, gö
rürsünüz ki milleti mah -
veden, esir eden, harap 
eden fenalıklar hep din 
kisveıi altındaki küfür 
ve melanetten kelmiştir. 

K.ATATÜRK 

*** 
Sanatsız kalan bir mille-
tin hayat damarlarından 

biri kopmuı demektir. 
K.ATATÜRK 

.. 

; ''''""'YN~t;:·y~1·· •t•N4 t' 11'''''"1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
H a r p zaruri .ve hayati 
olmalıdır. Hayatı millet 
tehlikeye maruz kalma
yınca harp bir cinayettir. 

K.ATATÜRK 

**• 
Bir ordunun kıymeti za -
hitan ve kuma·nda heye
tinin kıymeti ile ölçülür. 

K.ATATÜRK 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ATATÜRK bir ger.ide 

Biletçi, bir şey söylem d n n mll gb 
lerlnı onUne iğiyor ve kadın f k t bö 
lece anlıyarak bir fery t k p rın 

vay arabası birdenbire, U"t nı k ıki:ı.rl 

feryatlarla matem evin don ıy r. 
Susarak zehrini içine akıtan r mı d 

ha mustarip; baygınlık n i 
derecede hislerini lzhar c-J nl r 
mürlerınce gözlerinde )' ornnm m 
koca. erkekler, gizlenerek ç cuk gıbi ağ 
lı)or. 

Bize bahşettiği mesut h yatın zerre 
sinden Onun matemiylc dolu bir uçurum 
yuvarlandığımız için, bu Ani t nakuz, ya 
sımızı baı;ka hiç bir kederle ölçlılemıye 
eck kadar azametli bir hale ge lriyor. 

Asıl azamet. mlllt matemimiz.in vek 
nndadır; bu kara gUnde b!le, Onun b ıyU 
eserine milletçe ebediyen devam et 
azmlnıizdedir. Atatıırk iln f ıll e eri olan 
Tllrklye CUmhurlyettnl, Kem hst ideolo -
jıyi, hlc; bir sarsıntıya u atmak ızın, 
Onun ALTIN DEVR1NDF: old ı ru 
nı!aksız, olkaksız slirılp göt ır Pk; 
başladığı işleri tetvlç etm k, ahdı 
dlr. 

Onun '•tarihteki en ş nlı m ıı t" diye 
tesbit etıtğl ve batakl.ktnn çık ı r k eıı 

müterakki memleketlerle bır n ı j ıııde 
yarıştırdığı Tllrk mll!Ptıni, i t ki !in de 
rakipsiz lhtl§3mda bır mili ti halin k y
mak, - Onun yarattığı ııevgılı k llm ı rle 
söyliyelim • ulusal Ulküm l dür. nu y ni 
devleti, - ilk reisi ebediyete 1 ha d n n -
tlkal etmls olan bu ezeli T rklın ebC'dl 
Cilmhuriyetlnl, - tarihin hiç b r r J mıne 
nasip olmamış pUrll1.stizlllkte bin n 1 r
ce yaşatmak, Onun k\P"'ıcu una b 7. m 
kurtarıcımıza karşı en kudık. en nactz, 
fakat katiyen zaruri bır vaT. fr h:d r. 

Atatllrk'lln Turklllğe mcv.e 'muş kut -
si şahsiyetine karşı hurme imlıl anc k bu 
suretle yüzllmllz kızarn adan <' la ed bi
leceğiz. 

11-11-1938 lstanbal 

EBEDi ŞEF millete Y.e ni yazıyı öğretİY,OI'. 
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Ebedi ef'in 
askerlik hayab 

Güneş bath 
Haan - Ali YÜCEL 

Uflrumwıd&n al1r aıır ve Dıtlpmla oe
Jtlldl. &cakhtı kalblmisde devam edb"or; 
Jll'1 w~ blsi aydınlatarak.. 
Qzıun ioin 7'UU)'Orus. onunla J'&ll170l'9. 

* ' Nurdan izi, y11rekler1ml:ııde &leor aı .. ". 
~kamızdan karanlık bırakmakaııaa ba
tan g1lııet o. oldu. 

(Baaı 5. ıncı sayfada) 

hır hRllnde Istanbul üzerine harekete ıeı:· 
ti. Bu tedip hareketi malQm olduğu üzere 
muvaflakıyetle netlcelenınl$Ur. Fakat, 
eerefl, a!lkert rlltbe dıslpllnlnln icabı ola
:rak baskalannın üzerinde kalm11, fakat 
:Mustafa Kemal'ln lçlnde Ytl$ıyan büyük 
cevherin ışıldamasına fırsat vermlıtl. 

'Mustafa Kemal, hareket ordusunun sU
raUe te$ekkül ve sevk ve idaresinde en 
mühim rolü ifa ettiği halde, aruk Adeta 
ı..tanbul'da mevcut değilml5 gibi bir tarafa 
cekllmlttl. O, ordunun ıslahını dllşünmU
lYOr değlldlr. O, kaliteyi ıslah ederek ordu 
wbay heyetine bir üıenk ve intizam ver • 
mekle bunun kabil olacağını müllhazıı. e
diyordu ve ordunun ıly&Seıtle allkuının 

tamamen keBllmest kanaatini kuvetıe mü· 
dafaa ediyordu. 

TTablu• ve Balkan harbi 
ı halya, Trablusgarb'e baskın ıuretlyle 
ıtaarruz ettltl zaman binbaşı Mustafa Ke· 
mal g6nüllU olarak Deme'ye gitti. Denıe 
Slrenaylk mıntakasıııın müdafauını ve 
oradaki kuveUerin komutanlılını deruhte 
ett.L Mustafa Kemal'! vAsl bir sahada mUs
ıtakll Şe.t olarak ilk defa Afrika'da g5rU • 
rllz: teeklllt yapmak. lnsanlan idare et
mek: atese sürmek, b!n zorluk ve yokluk 
ıcın2le bir devletle harp etmek. 

Sanki genç kurmay subayı, istikbalde, 
o-apacatı bUyilk isler iı:ln Afrlka'da staj 
ı.vaı;ııyordu. Mustafa Kemal aılreUerl ken
disine cezbetti, mukavemeti tanzim etti: 
ltalyanlara mQtemadiyen ve muvaffaki· 
7etle karsı Jcoydu. Fakat Balkan harbi zu· 
lıur edince ana vatana döndü. 

Balkan harbinde Atatürk (Blnbqı 

Mustafa Kemal) Gelibolu yarımadasında 

ıyanl iki ıene ııonra büyük muharebeler ı
dare edttetl dlrülharekAtta - "Bahrfse· 
fit kuvayl mürettebe.!I komutanlığı birin· 
rl sube <harekA.t subesn mndnrınttnnU" 

oıve tonra Bola.yır mıntakasındakt mürettep 
kolordunun kurmay b8$kanlı!ını tfa etti. 

Balkan harbinden sonra Sofya'ya ata· 
temlllter oldu. 

Atatürk komutan 
\ Büyük harp basladıtı zaman Sofya ata
temlllterl bulunan Yarbay Mustafa Ke
mal, cephede bir kıta komutanlığına tayin 
edilmesini istirham etmls ve Teklrdatın
da teekll edilmekte olan 19 uncu t<lmen 
komutanlııtına tayin edilmiştir. Atatürk 
bir ~ içinde tümeni teşkil etU ve tQmenl 
tle JıılQ'dol'a geldi. Atatürk büyük komu
t.a vMlflannı bu tllmenln baıında herk .. 
ee ı.t>at etm!ştlr. 

Conkbayırı :z.aleri 
t~lllzler Seddillbahlr ve Anburnu'na 

~karma yaptıkları zaman 19. tümen Bııa· 
b'da ordu ihtiyatı bulunuyordu. DUşmanın 
tcıkarma yaptıtını haber alır almaz 19. tü· 
men komutanı h1c bir emir beklemeksizin 
tllmenı Ue birlikte Anburnu'na hareket 
~ Cok mühl.m bir nokta olan Conkbayı
n'nı düşmandan evel tuttu: taarruz ede
rek dQsmanı eerl attı. 

'Analmtalm :z.aleri 
Muata.ta Kemal 26 nisandan 8 atustosa 

ltadar Anburnu mıntakasında tllmenı ile 
taaITUZ ve müdafaa muharebeleri yaptı. 

19 m&Yll 915 te albay olmUŞtu. DU&man 
*'nburnu ve SeddUlbahlr mıntakasından 

'1erlemek ihtimali ~lmadıfını görünce ye
nı aeUrdlll kuvetlerle ve behemahal kat! 
netice kazanmak azmiyle yeniden Anafar· 
talar sahasına büyük kuvetıerle cıkarma 
yaptı. 8/9 atustos 915 te CAnab.rtalar> 
srupu komutanı olan Albay Mlllt.afa K~ 
mal, iki tUmel\le <7. ve 12 inci tümenler> 
taarruz etti. Dlltmanın llerlemeslnl ve ı:ı· 

karmanın cenlelemesinl meneuı. 
Ve mükemmel bir de.fütart zaferi ka· 

andL 
11 aluatosta dUtman Conkbayın hattı· 

b&IAlının bir kwnını zaptetmlstl. 10 atuı • 
'tolta Alba'Y Mustafa Kemal baskın tar • 
sında yanı topçu hazırlıksız taarruz edt· 
relc Col\lcbayın'nı istirdat etti. 

Albay Mustafa Kemal <Anafartalar> 
da altı tümen yanı iki kolorduluk kuvete 
kumanda ettnletlr. 

Mart aylannda ekseriya mllhlm bir ta· 
kım dellslkllkler olur. Eskiden ıene bap 
olıı.n mart belki de baharın ilk ayı oldutu 
için bu ddltlkllklere sahne olmakta-dır. 

Ebedi Sef ve büyük mlll kahramanımız 
AtatOrk "Mu11tafa Kemal" ıcın de 1918 ıe
neaının mart ayı böyle olmustu. Bü)'1lk 
kumandanın sarı> hudut'!arımızdan ıar:k 

cephfflnde va-zlfe alması bu ayda vukua 
aelmlftlr, Anafartalar kahramanı Canak
kale'nln clha111Umul zaferini kazandıktan 
11<1nra Edirne'de toplanaıt il ve 12 inci Pi· 
yade tUmenlerlnden !baret 16 ıncı kolor • 
dunun basına büyllk bir istikbal ve fevkAl· 
ade tezahQrat ile ıelmlıtı. BUtUn Edirne 
tıalkı, Babaeski • Edirne f()leS!nden eehre 
tiren Muıtafa Kemal'! "Y&'lasın Anburnu 
ve Anafartalar kahramanı Mustafa Ke • 
ftMll!" yazılı tAkızaferler altından ceçlre
r1ık emu:lılz alkıelarla karıılamıılardı. 

Albay Muatafa Kemal 14 lklnclklnun
dıı.n 27 ıubata kadar Edlme'de kaldı ve 
tatbikat, manevralar ve harp oyunlan lle 
6eceıı a1lndüı.1Q meu:ul oldu; maiyetini 
,-etıştlrmPk hususunda bizzat ı:ok utra • 
ııın ve zevk duyan mUmtaz bir kumandan· 
dı. Bu ınrııı.1a Atatark EnvM Patadan aldı· 
tı bir tt'lsrraf 11ıPrlne 18 ıneı kolordu 1tu. 
mandll'1ılıtını deruhte etmek üzere D.b'ar
bakıı'a hareket etti. 

Göz yll§lanm, kararıp kelime, hıçkınk
Jarım donup cümle olmalıydı. Fakat onun 
l'ÖnUllerde aönmiyen &kBI, gözlerdeki yqı 
yıldızlar gibi parlatıyor, hı9kınklan dua-

• lar J'İbl UAhlleıtlriyor. ÖIUmUnden bile 
hey'bet, muhabbet. kudret duyu,yorus ve 
hayat alıyorus. 

Ondan geldik, ona g1tmekteyts. 

* Şu anda varlıfının bUtün fAnlllklerl 
yok oldu. Onda tam bir ebedilik Yllf&mı • 
ya b&§lamıeıtır. Ufkumuzdan her uzaklaş
masında bize bekanın bir zerresini tattır
dı. Ne acı lkı!irT .. Vllcudundan kaybetti
flnl ruhunda kazanarak, klmaeye mUyes
aer olma.mıı azametll bir çeklllşle mil· 
yonluk bir gönUl ıaha.aını ka.plıyan gl>kle· 
re yUkBellycr. 

O, bizim için bir yarı UAhtır. 

* Şimdiye kadar onun iı;ln ~yleylp yaz,. 
dıklarımız, onun büyilklUğil yanında ne 
kadar kUı;Uk, ne kadar lciz kalmııtı. Biz 
onu, onun bizi sevdiği kadar sevemezdik. 
Her ıeyde o bizden UııtUndU. ÖlUmll ııe 
bu ekaiklltimlzl gene kendlııl tamamhya
cak. Bundan sonraki hayatımız, ona batı
mızı uıo:atmak icindir. Onun için dotmu • 
ıuz, onun !•inde öl,ecettz. 

(11. 11. 9J8 • Anlcırı) 

cüncü orduyu kaU ıurette md:!Qp etmek 
maksadlyle Uı:Uncü orduya taarruz etml· 
ye karer vermi5Jerdl. 1''akat bu taarruzun 
inkişafı esnasıniia <Bitlis • Muı> bölıte• 
sindeki TUrk kuvetleri (16. kolordu> Rua
lann tol kanat gerisini tehdit edeblllrler
dl. 

ATATORK'ün tabutu Yavuz'la l:z.mit'e getiriliyor 

7 eyJQle kadar 16. kolordu, bu cephede 
ılddetll muharebeler yaptı. Ruslar atuı • 
toe sonunda tekrar taarruz etmlıler fakat 
bir netice alamamıılardı. Bundan 10nra 
bu cephede mühim vakayi olmadı. 

Hicaz kuvvei •eleriye•i 
komutanlığı 

nan altıncı ordudan bir grup teşkil edlle • 
rek Almanya'dan sureU mahsusada davet 
edllen General Falkenhayn'ın tahtı ldare
•lne verildi. General Bağdat üzerine yU • 
rUmenln &'aYrl rnUmkiln olduğunu anladı. 
DördUncll ordU)'U ve bütUn Sur!ye'yl ida
resi altına almak maJmıdlyle yedinci ordu 
ile Sina cephesinde taarruz pl!nı tekll1 
etti. KarargAhı umumt bu plli.nı muvafık 

.buldu. Halbuki artık Türklye'nln taarruz 
için israf edecek kuveU kalmamıştı. Son 

1917 yılı batlannda Mustafa Kemal or- kuvet olarak bu yedinci ordunun ve dlAer 
du komutanlıtı hukuk ve sa!Ah!yetl lle, bUtiln kuvetıerln ihtiyat diye muha!azn e· 
Hicaz kuvel .teferlyeel komutanlıtına ta • dilmesi ltlzmldı. Tedafül hareketi ve Sina 
yln edildi. Bundan sonra cereyan eMn hA- cephesinin tnkvlycslnl dUşünmek icap e
dlseleri bizzat AtatUrk'ten dlnllyellm : diyordu. Bu fikirlerimi kabul ettiremedim. 

"Hlcaz'ın tahliyesi ve lktısat edilecek Mu"nlakak olan folllketln bilfiil Amili ol
kuvetlerle Surlye'nln takviye edllmeıl flk· rnağa razı olamazdım. Makamnta kati il· 
rinl kendilerine kabul ettlrdlm. Bunun Ü· sanla bir rapor yazdım. Bu rapor intişar 
zerine kuvayı seferiye kwnandanlıtının etmlıtlr. Sonra istifa ettim. KaNlrgAhı u
v....u..ı, rlcat barekeUnl haarlam&ktaa muml bu !alfadan ıarfınazar etmem için 
Jbaret kalacağı !çln Medlne'ye gitmedim. hay)! ısrarda bulundu. Nihayet kabul etti. 
Sina cephesini diğer al!kadarlarla bera • Tekrar Dlyarbakır'dakl ikinci orduya ku· 

kisiyle ôlcınlye ve alman cephesinlJI 
iclkl vazl) eUnl tayine muvaffak oıaıı 
türk diyor kl: 

"- O zaman haaıl ettiğim son k 
harbi umuınlye dahil olunduğu ilk 
söylemle oldutum fikrin aynı olarak t 
ıı etti. Bu fikir, alınan ordusu ve onıı 
but zUmrenln mat!Qp olacatı zetnl 
idi." 

Almanya seyahatinden hasta ol~ 
tanbul'a dönen Muatafa Kemal lst 
bir iki ay tedavı ~rdUkten sonra 
Jııı.t maksadlyle Vlyana'ya ve Kar 
gitti. Bu sırada Surlye'de muvaff 
slz.l.lklerl alman karargAhının da 
den kacmıyan ııenetal Falkenhayn ftl 
kctlne ger! ı:alınlmış ve yerine 'l 
orduları grup~ kumandanı olarak 
Liman Fon Sandenı getirilmiştir. 
•ultan Reşat da ölmU5, yerine V 
ırecrnl1tır. 

Genç, ihtiyar bütün millet ağlıyor 
~ ber ziyaret ettikten IOnra asaleten ikinci mandan tayin ettJler. Raııorla":la söyledi • 

orduya kumandan oldum, D!yarbakır'a iltn hususat ıslah edilmedikçe hiç bir Jl!a· 
gittim. Bundan BOnra başkumandanlık ve- kamdll memlekete n!fl hizmet lbrnzetme
kAletl Baidad'ı istirdat emriyle yedinci nln lmkftnı olmıyncnğını sllylffilm. Bu ku· 

Tedaviden d6nen Mustafa Ke 
kaç &'Un 90nra ı;ıadltah tarafından 
diler~k ve kendisine tekrar yedtncl 
kumandanlıtı teklif olunuyor. F~ 
'al, devletin aleyhinde olarak c:olC 
mlş ve Türk ordusunun mukaddert0 

hk taayy(ln etmlıtır. Bu mukadde~ 
lfütlrmek hiç bir iradenin elinde _... 
Alman cephesinde datılma emarel~· 

Dlyarbakır'a büyük m(lşküll.tla aldlle- XVJ. ancı kolordu komutanlığı 
blldl. Burada, vazlyet hakkında aldıtı ha • 
berter hiç de memnun cdlcJ mahiyette de· 
tUdl. Derslnı isyan hallnde ldL üı:UncU 
ordunun tol yanındaki Ognat mllfrezeslnln 
S11'l'ye ~kildi~! blldlrll!yordu. Mustaln 
Kemal yeni elrd!itl cephede karşılaştığı 

bu nl.zlk ve buhranlı va-zlyeUer lı:lnde mU· 
e•ir tedbirler almak ve nlsan içinde Dl· 
yarbakır'da toplanmağa başlıyacak olan 
ikinci ordunun iaşe ve nakil vasıta·lannı 

tedarik ve temin etmek için l't<;e gllndUz 
calışmıya başladL 

Mustafa Keml\1, 1916 yılının 22 martın
da Dlyarbakır'cla 16. kolordu komutanlı
ğına- tayin edildi \'e general oldu. 16. kol
ordu <Dltlls • Muıı - Fırat> hattında 80 ki· 
lometrellk bir cephe tutuyordu. 

1916 yazın, Ru(;]ar, Türklerin Erzuru
mu l'erl almak iı:ln büyilk bir taarruz ya
pacaklannı, bu maksatla- DiJr:arbakır mın

takaaında ikinci orduyu toplamakta ol • 
duklarını blll)·ordu. Ruslar bu plAnı boz· 
mak ve ikinci ordu toplnıımadnn evel tl • 

Yıldınm ordusunu tesklle karar vermls • mnnclnyı dn red ile İstnnbul'a döndUm." 

tı. Bana kumnnclanlıf:ı teklif ettiler. Ben Atatürk'ün Almanya •eyahati 
bu ordu lle Bni:':dnd'ı ıtldlp istirdat etmenin 
lmkftnı mncldisl olmadığına kani idim. Fa- O sıralarda, o zaman veliaht olan Va- llrmlştl. 
kat memleketin son ihtiyatı olmak U:zere hldettln ile birlikte Alman ııımumt karar- _ _J 
Halep civarında kuvetll bir ordunun tıı • 
h1141Udllne hizmet etmek memleket ıcın 

ı>ek fayclalı olncn~ı kanaatiyle kabul et
Um. İıltanbul'a ıtldlp kumnndnyı eldım. 
Itaklkntl.'n Halep clvnnndn yedine! ordu-

Atatü'rk te Lrm Yedinci <? gAhına giden ve alman cephelerini aöıl • R 

den geı:lren Mustafa Kemal, orada, impa· 
rator Vllhelm, maretal Hlndenburg ve ıe· 
neral Ludendorf ile görUsmilstilr. Bu ıu
retle mOstRkbcl Osmanlı padlşahlyle, el· 

yu tahslt knrarlyle orııya 1?1ttım. Bu Y<'dln- han hnrhlnl Mnrc ed"n alman şeflerinin 
el ordu ile beraber Bnğdnt ch•arında bulu- seclyrlerlnl, kwmet derecelerin! ntlflz ze· 

Kumandanı 

Mustafa Kema.1 1918 yılı a# 
yedlncl ordu kumandanlığına tektt' 
!amale üzere Nablua'a eldlyor. JU~ 
on aün eeçmeden Sina ceı;ıheal 'fllt 
duıuna kat kat üstUn olan d(işmaııJJl 
mt taarruzuna utruyor. Yedinci 0 

• sağında bulunan sekizinci ordu ~~ 
· BUtUn cephede rlcat mecburıyetl 
Juyor. O, kendi ordusunu büyük st' 
!Atta ve dalma muhtel!! rlcat hatl 

11 
mck suretiyle Havran ı:511erl ıı:ırıd~ 
zulmodan Şam'a getirmlye muvaf! 
yor. •ram bu sırada 1stanbul'dan ~ 
telgraf kf'ndlslne padlsahın fıınrl 
Jlnln tevclh olundutunu b!ldlrl>'°r' 
da bulundulu ıırada Rayak'takl k 
kumancmsını deruhte etmek uz~~ 
bir ~mir alıyor. Rayak'a gidiyor. ol 
rada kufi'\anda edllecek bir ku"etrd 
~ını g(irUyor. Tekrar yedinci 0 

dllter ordulann enkazını kumanı.1~ 
alarak bunlan Halep clvannda 
ve tensık ediyor. Halep ile Katrn:ı
da lngUlz ve arap kuveUertne 1' 
dliU muharebede dllsmanı mat!OP 
ondan sonra dilsman artık llerll 

Yıldınm ordulan grupundaJl 
Mustafa Kemal'ln 7 inci ordusu I 
dlJer 4 ve sekizinci ordular bltrn1~,
dana'ya nakledilen 2 ıncl ordu L~ 
Sanders'ln emrine verller<'k Yıldı 
lan grupu muhafaza ediliyor. s~ 
Liman Fon Sanders'ln <:"kıl!Tlts 

d ıı• ı:-eldlflnden Mustafa Kt'mal /ı. 8~ 
dınm ordulan grup kumandanı 
alıY'O'I'. Fakat artık vulyet pel< ~ 
vahhn bir hal almıstır. İstanbul 
$1l$kındır. 

• 
Mondros mütarelı~ 

30 blrlncltesrın 1918 de hnıcn 
droe mütarekesini ımzaııyaraıc,, 
dilfmanlara teallm ediyor. rvıust~ 
mlltareke 1mzal~madan önce 1 bııl 
makamlara bazı tavsiyelerde t 
kayıt.ıs ıartsıı teslim oımarıııı ıP 
ılnl anlatıyor, fakat buna aldı~ı: 
ror. Kendisi hatıralannda der 

''Daha Halep'te lken, dertıııl 1 
tebdil etmek ve yerine ısırııteri';., 
ten ~yledltlm zevattan mnre~ 
bine seçlrmek lllzumunu ve ,ı 

da benim btanbul'a celblm f~d 
tını aClktan acıta tııtanbul'a b~ 
Vakıa kabine tebeddUl etti. f' ,JJ
fatanbul•a celblme ınzum ır:ISrüIJll 

~l!lon u 1. uncu 8&1'fada~ 



lG!tı/1941 

Ebedi Sef'in 
...;, 

askerlik hayatı 

• i! " s 

Atatürk' ün 
silahlandırdığı 

Mehmetdk 
Sanvıun'a çıktılı zaman üst(\ batı yır

tık pabuclan paUak, •llAhrnz bir nefer 
gördü. YıilzQnQn rengi bakıra dönmllş bu 
asker, af:ltyordu. Atatnrk: 

- Asker ağlamaz arkada,,, d~dl, sen ne 
ağlıyorsun? 

Nefer irkildi, başını kaldırdı. Bu sesi 
tanıyordu ~ bu oehre ona hlc de yahancı 
değildi. Hemen do~ruldu, Anafartalarda -
ki kumandanını cellk yay libl ıellmladı, 

O, sualini tekrar etU: 
- Söyle ne ağlıyorsun ? 
le Anndolunun ytlr!!kll cocuiu lclnl 

ccktı: 

- on man memleketi bastı, hOkUmet 
beni tı>rhls ediyor. S!llhımızı !!llmlzdl!n ili· 
dılar. Topratıma glrt-n dilşmanı şimdi bt-n 
neyle öldllrecel:lm ? 

BüyUk Kumandan : 
- Oznrme cocul:um. Gel benimle, dedi 

, -9 

, 

EBEDi ŞEF bir manevrayı yakından takip ediyor 
eo

111 
<Baıı 8. lııcl sayfada) 

ve Samsun deposunrlan neferi'! slJ.lh ver -
dlrdl. Atatürk'ün yanına katılan ilk bahUı 1 
Mehmetçik budur. ~BEDi ŞEF'in tabutu top araba•iyle Dolmabahçe'tlen çıkarılıyor 
~~~~~~·-~~~~~~-~~ Sakarya'ya doğru 

tlt b lUYor ki herkesin itidalini kay"bet
tıiıı b~ 21llnanda dll$Uneelerlnln izini bü· Ataturk Un "d~mıın ordusu Amıdolu • 
~ela r doğrulukla tlzen yenilmemiş k!b- nun harimı ismetinde boğulncnktır." sözll 
illi d n~ kendlsidır. HUkUmet onun ıözU· bu hnrekAt ııilnının ve nıhat imho. flkri
lıı,Or eınemekle yanlıs hareket etmiş o· nln sembolik lfndesidır. Atatürk'ün hayatı DAHiLiGI 
lııt- ~ Suriye &imalinde yapılo.cnk ciddi Sevkuiccat O) nlumıı harbi lımlr'dcn 
'-t il kalınıyor. Ordular grupu lCtğvedlll· Ankara kapılnnna kndaı· • kuş uı;uşu tak- <Baıı 5. lncı sayt•da> 

ftııi, 119t.ata, Kemal 1stanbul'a geliyor. rlben 500 kllom~rc • sürdü ve taarruz ve tar d,.rshanclt>rlnden birine girmiş, kapı-
~' !°'1anması İstanbul limanına gl müdafaa ile mezcl..'dildi ıse de asıl mt.ida!aa yı kapamıştık. Kapı arkasında birkaç nö-
~~ lflıı.mıttır. Paytnhtta vaziyet k Sa.kan·a'da yııpıldı. 'betçi duruyordu. Rıza Paşa'ya haber ver· 
'ır • lferıces kınlmıs ve Umltslz kal· Muharebe 11/temmıızdıı başladı. İsmet mlısler. Sınıfı bastı. Yazılar masa llstün • 
~ ~ F k r ve siyaset kuvetıerl ayrı Pn&ıı, esas rupu çifte kuşatmadan kur - de ve ön tarafta duruyor<du. G<\rmeml'7.li· 

"ı>tş~ etik Partalar hnllnde blriblrleıiyle tarma.k lcln. 15 temmuzda muhııreb yl E' geldi. Aneak <IPrsten başka seylerlı- Iş-
ıl. kor. M ml,.ket için artık kurtuluş katederek rl<'at" Knrar verdi. MUtt'akiJ• •lı;ııl \'f"~lll'Si~·le t("llkiflml"I nnnrttl. Cı· 

lllnındığını sanan birçok kimseler g{lnl rd" ordu J:o, kışehlr s mnı ve cenu - karken: "Yalnız lzlnslzle iktifa olunabl-
1'1\ellf "-l'tn a tini korumak ve öz hayatını bunda toplanmıştı. Duşmnn Sc-y tgnzl mın· llr." (IPdi Sonra hl<: bir ceza tatbikine IU-

A ak knligusunn dllşmUştllr. takasına hfı.kim olmuş 1ı.lrk ordusunun um olmadığını söylemiş. Böyle hare-ket 
"''lQcf l Anknrn'yn do •ru olan muvnsııln hatLını etmesinde. kendine atfe<lllen kusuru mey. 

lıt 0 u'ya gönderilme teklifi tehd t C'diyordu. Ordu şlmnle atılmak teh- lnnıı c:-ıknrmıım'lk ı;ııyrrtlnln dahll olmak

r ll\lııt.afıı. Kemal lstanbul'un va.zlyctlnl llkrslne maruz idi N sbetslz ~artlar altın- la hernber hilsnUnlyetl de lnklr edileme?.· 
I{ d t-t S şlt'dckl evinde teUdk edl • da gnyct mu avı bir muharcı1>C'Ye devam dl.'' 
ltıırıaaı g"tlrllıyor ki 1stanbul'da )"a· etmek Ttlrk ordu unun imha ~le neUce· Dc\•rln Ahdülhamlt istibdadının en ko • 

hl~ b r ı:i"Y Yoktur. 0 gUnlere nlL leneb!lırdl. Tekrar m~nevrıı hlirlyetlnl .ka· yu )ıll rına ıesat!Uf ettiği dU&Unüleeek O· 

lıt,lltını kend si şöyle anlatır: znnmnk lcln dusnı-ındıın ara;ı., nem ı.ktıın !ursa. ilerde butUn savaslarn atılac-ak nes-
'-ıııı.a 1lbuı "rbııbı hnmiyetlnee muhtelif hıışkn C'lrc )'Oktu. At11tijrk ıı:ı temmuzda ıın daha 0 zaman nastl bir u~anıklıkla ca-

1 :
1

11. tında progrıımlıır ve fırkalar ordunun ıSakannl geri~ ne ı;ekllmeslnl lıştı ını yuknrdnkl satırlar çok g{l7.el be· 
~.ltta 1~llınn.k suretiyle çnrel haltuı aran· emıcttl. lirtmektC'dlr. Mektt'pte hl"r dUşUndli~nn 
.'"ll.llı: llunııınn hı'r hlrfnl nyrı ayrı Bu m ınovrnya {sevkUlceysl lhtlyıırl açıkta ve korkusuzca söyllyen, Sultan Ha· 
::, ilt1ııe:~ırn. Hiç biri bir kuvve! t('yldlye· rlcatı dc-nlr Bunu yapabllmc-k lı;ln çnk mid'ln ldaresıni sert bir dl1le tenkit eden 
~ teırt etnıılordu. Binaenaleyh hiç bl· büyQk manevi cesaret lhımdır. Tarihte Mustafn Kemal, !'ğer anlayışının keskln
.._ "llltıı. IC ki rnesalden bir netice bekle • geri manevrayı emir ve muvoffakıyPtle Jiğl, görUş!lnün samlmtllf;i ile kendisini 
~ ırıı 

1 
UV\re1 teyld yenin doğrudan doğ- tatbik eden serdarlnr lrn1ın mcydnn muha- bütiln arkadaşlarına sevdinMmlş olsaydı, 

~t 
1 

et olacağı 'kanaa.U bende pek rebesl ynpan serdarlardan dahn nndlrdlr. -dnha tahslllnl hltlnnf!den önce o devrin. 
1.. ~. dl. t1ırihlp v" 1mhn siyasetini! kurban gldeceJI 
IL~burd Sakarya muhtırebesi 
~ teıe a cereyan eden nhvaldt'n. ya· muhakkaktı. 
~ bblls!erden. bilhassa vaziyetin Yunanlılar 14/a ustosta katı netice ka- Mustafa K('mnl Hnn Akademisini 11 
~~il fC'rnatındcn mllll'tln hab~ri ummak azın yle bUtUn ltUveU rınl arfe- lklnrlMnun l!l05 te bitirdi. Bir mUddet 
~ t ~ nbul"da oturup m1lletl haber· derek beılnct ve eon taarruz için ilerle - sonra tevkif edilerek Yıldıza ıtötllrilldU, 
\ı~ )\ lnıkAnı da kalmamlltL Binaen· mlyo başladılar. DO:tmon, kuvctlerlnln co- ve birkaç ay mahpus kaldıktan sonra Rıza 

0.~~lıı llılacak scyln 1stanbul'clnn çıkıp ğlyle, cenuptan kuşatma ynp!lordu. Pnsanın dt'IAll'tlyle kurtuldu. 
~ 1~ne g rm"k ve orada çahşm'llc 23/ağusto tn yunanlılar Sak rya mev-

~ı da. karnr verdim. Bunun sureti le - z inin onUne geldiler ve taarruza başla • Şama sürülüyor 
'1~ 'l'I! ll<lUğüm ve bnzı arknd'l.şlıırla dıl r. Snkaryn muharehesı başlarken Y\1· Bir kac gUn sonra Mustafa Kemal ve 

otd ett im sırada idi ki. hükümf't nan ordu~u ·Türk ordusunun ıkı mi 11 ku· ..ırkadaşlarını erkCmıharblye dairesine ça· 
' l'ııı .. U lnüfettı5l olnrnk Anadnlu'v'l H'llndc> idl.Dlısman çok Uııtlin olduğun • ğırıyorlar.• Kura ile Edirne ve Sellnlğe, 

'll'ı lt t"kl f etti. Bu tekllfi derhııl 1an Atatürk; bü~ ık harbin tn~ ndı:ı hukllm :yani 0 zamanJcl lkincl ve ıı<:Uncn ordula • 
nunıl'e kabul Pttlm." cUren lt'k h Lt~ anudnnc mUdafan etmek rn gönder lcct'klerlnl fakat aralnnnda an· 

flkrlnt' ba,C'anmı) arak müdafaanın ellı.s• ıııııırlıırsn kuranı Jlizum knlmıyncağını SÖY· 
t kl surC'tte )apılmasıııl\, karar \Crdl. Bu ltiJıOrlar. Mustafa Kemal arkaclaşlarına işa. 
hareket tarzı sn) E>slnd<.> vunanlılurın ku- ret ediyor. Ufak bir anlaşma neticesinde 
şatmnsı mJ<.>ss r olmadı ,, 23 ağustostan ikinci vıı flçllncO orıdıılara gldt'<'ekleri ayı· 
13 c) ıaıe kader 22 giln d ~ m eden muhn- rıyorlar. Bu harl'ket tarzı gene Erklnı· 
rebe :r.arfınıia Türkler l\.zamt 20 k11omet- hnrıılerin aralarında te&klll'ı.t bulunduğuna 
re geıl C kıldller. delll addediliyor ve Mustafa Kemal Sur!· 

'c '411adolu'ya geçİf 
~ı,~' l<"rnaı yunanlıların tzmlr e 

bir .,. lliln 15 mayıs 1!119 kUeük ve es
l'dl\zı Urla ve maiyetl)·le blrhlktt' ts • 
~ Sa anı.sıJn'a harf'ket c-dlyor. 19 

il., l' km un• çıkı)'or ve derhnl A -
-ı. bıı.ıo 'lt Sıvas mıntaknlarında raa
'lı hıı.b~ 1Yor ve btltün Anadolu ile ıılz· 

tı >-~ı r~~ta Rirlslyor. 

Bu: ~eni bir milllufo.a slstt'ml idi ~ ye'yc sürUIUyor; Şam'da bir süvari kıta· 
buna se\ kulreyşç<' mu'lnnldane; Ulbiyec<' 
C'ltıst ki mudnfan dlyrhlllriz. 

sında staj yapmal:a memur ediliyor. Fakat 
Mustafa Kemal yalnız Sam'da kalmıyor. 

Vazife alarak Surlye'nln hemen her tara· 

(Bau 6 ncı ıaytada) 

başka bir şey detıldir. Fılbakika, bu der
geye duşmemiş olanların istiyerek başları· 
na bir ecnebi efendi getirmeleripe asli 
ihtimal verileomez. 

"Halbukı, Turkun haysiyet ve izzeti -
nefsı ve kabiliyeti çok yüksek ve bıiyük • 
tur. Böyle bir millet esir yaşamaktansa 

mahvolsun evladır. 
"Bınaenıleyb, ya istiklBI, ya ölüm. 
"işte. hall.sı hakiki istıyenlerin pıro -

lası bu olacaktı. 
"Biran içın, bu karar1n tatbilcıtında •· 

demi muvaffakıyete duçar olunacağını 
farudelim. No olacaktı? Esaret. 

''Peki elendim; diğer kararlara muta -
vırat halinde netıce bunun aynı değil miy· 

1 

di ? 
"Su fark ile ki isti/ lali için olümü gÖ· 

e alan mıllet, insanlık haysiytt ve şe • 
r linin icabı olın bıitun ledalcarlılı yap • 
makla müteselli olur ve bittabi esaret 
zincirini kendi E'lıyle boynuna geçiren mis· 
kin, haysiyetsiz bir millete nazaran yar 
ve ağyar nazarındaki mevkii /arklı olur. 
(1). 

N e s..!\.de, ne açık, ne dosdoğru bir 
muhakeme! !ruınnın, adetA, "Kri•· 
tof Kolon u'ın yumurt.run" para

bol Unü hatırlı) acağı geliyor. Ltı.kin, 
''aklı-selim" in iki yolu yoktur ki.- Mu· 
hakkak o dakikada, d6rtibir yanından 
tehlikeyle snrıldığını hisseden Anadolu 

o)'I · UoUn do - gerçi mUiftıem blr §e
kilde • nıfllt ıuunında tebellür eden 
dU11Unceler tıunlardı. 

YUksek cihan dlJllomaslsinln girift 
mantığlylo taban ta.bana zıt olan bu 
karar ancak Türk milletinin tarihi ren· 
litelcrfne uygundu ve Mustafa Kcmal"ln 
berr.ak dehası biltUn özllnU bu rcall -
telerden alıyordu. 

Nnsy .. mallııt bir fransız muharriri, 
kendi vatanının menfaatlerine muga -
ylr olan hak ve hakikatleri, "bunlar, 
franııızca değildir.'' diye reddederdi ve 
yRlnız franşıza göre hakikatin, transı· 
za göre hakkın doğru olduğUo.ı s!iyler
dl. Mu tnf ı Reınal de ilk defa olaıak 
(TUrk hakikatleri) prensipinden azı -
met etti ve onun için muvaffak oldu. 
O'nun dehası, Türk vatanının toprak • 
!arından çıkmış, Tilrk vatanının top -
raklarına kök snlmıu bir heybetli ağnı;. 
o. Onun içindır ki, yabancıların man
tığı onu yerinden eökemedi; onu ye -
rlnden s!ikllp deviremedi. Qıı .,. llrı bundan sonraki fnallyc-tlc-

11-. !lt e 1kalnrlyle birlikte bOyQk nut· 
ta, "llflıca anlatıldıjiı lcln biz bu t~ •. 

•lln,_ 

Atatürk bunu sathı mlidafnn tnblrlylP 
ifade Pltl. Sathı mOdnfııa fikrl yeni mlldıı· 
faa tnn:r.•mntınll rsns olmu tur. Artık mli· 
tlnfan hRtlnn :Y'>ktur. MUı'lafna ıııahalıın 

hnı dolaşıyor. O sıralarda Havran ve Ku· Gene onun içindir ki, bu ağaç, mim 
neytara clvarınrla dfirzUlerle bir takım me· Is lklflll bB.Badını taklyp eden rnevslm-

vardır. SPlcler cıkıyor. DUrzüler üzerine kıtalar terde milli ıkllme hA.s yemi11lerlni mut. 
ı::Bnderlllyor. Mustafa Kemal de onlarla Bir mektepli ağlıyor tarlden vermekte devnm edecektir. Os· 

41\ık Yunan ordusu Sakıır):a muharebC"Slnde berabt'r gidiyor ve tenkil hareketlerine manlı hlllıedanını mılll hudutlannın sil •ıraı erlikten istilası ı;ok k.:ın Zll)'i ettl ve harb n gaye.llrtlfa lştlrflk edlyar. Bu va7Jfede bulunuş onll bir 1 birisiyle tanıştın)'Or. Tüccar Mustafa dıoınıı atarken olsun, bir takım tufeylt 
~ 1 nitrda ınemleketln her tarafında noktasını Snknr,>n muharebesi esnasındıı vandan 0 zamanki mlllklye idaresinin ne Tıbbiye mektebinin aon sııuflarındn iken kanunları ve Ctd• .. leri değtştirirken ol· 
r it t\ıllnilar nltındıı bir takun te$ek- <muhnrebı>nln 8. günü ı gettl. Muhareb<'- kadar kötü olduğunu; bir yandRn rla or· slynselle iştigalinden dol!IY' Uc sc-ne kale· sun, hep, bu ıkllmln icaplarını yerine 
~1 ıı~'trııya bıı. lanustı. Atatürk bun· nln 8. gUnUnden ltlbnren ill\şmıının tıınr - dunun tAllm ve terbiyesindeki e'kslklli.il bentllf;e mahkfım olmus, sonra Şam'a gel· getirmiş olacaktır. Anadolu'nun tarihi, 

'ı... ttıt btı raırı ve aynı nam altında bir· ruz kudr 1.1 erlm{'ğe bıı. lndı. 12/eylıllde göst,.rlyor. Onun lcln ileneblllr ki, Surl· anlş, ticRrcte başlamış. Mustafa Kemal bu ı' ıı.aırlard:ınberi. bu h!n,.d:ın alayhinc 
b.~lfln tun mlllctı alAkadar etmek T rk mukabil taarruzu ile rl<.'at etmlye ye kıtası gene Erkltnıharbln zekttsına gP- ıtüccar doktorla arkadnşlıfl llerl<"IJYOr. ve vukubulmuş isynn ve lhtlltı.llerle dolu~·-
"'41L or.o b 1 d 1 < ..,0 •~ıl t m ınos tlu Bir takım yabancı kabilelerin ırki " ı- 1 "U~u da bu mnksndn htıclım aş n ı. Ankara> dan ., " ome re e· nls bl r düştince kaynağı olmuştur. o ge- aradan bir mUddet gectikten sonra " 

"'l l'o .. r d 1 ... Af 1 M r. rnahııllt ihtlyaçlıınndan doı.-a bu 
lıf•t r .. u. Czerindekl ordu mU[el· sn c r . 1.unanlılar <E '·şehir • yon nişlık lı;lnde O'nun ııerhest dUıü~"eleTI yılının birinci te:ırinlnde bir gece usta· ı b"' .. ...... kanun ve Adetler bizlm milli hUnyeml· 

Ilı~~ bu \fe saHUıiyetlnden de • istifade d("mlryolunun hemı-n şarkındnkl baslan • bUyOk tasavvur eevellnlıınna meydan bu- fa Kemnl ve diğer dört arkadaşı Tüccar zl asırlardanber!, sıkıp !irseleyip kö • 
'~~ b no1ttadan 1 c başlıyor ve az gıc mevzilerine kadar c<'kllmlye mecbur lnbllmlştlr. MustafR '(ı>mal, etrafındaki • Must11fn'nın evinde toplanarak, sonrnlnn tUrUmlea ıren bağlardı. Türk mllletl, 
~ etı r; u rnak~at hasıl oluvor. Fakat oldular. lere hürtvrt ""' ndfılrt l'"vci~!nl. hakın:r.lıjta. 'ITtesrutlyetln istihsalinde mühim Amil ol· kendıslne zorlo. glyılırilml§ bu de)I 
~ ~'lld rn 1 tarzı lstnnbulda malQm l'l t') IQI 1!121 ne BU;,. ük Millet Mecli • lstlbdııda, kötü idareye kııreı koymak coş- muş olan Vatıın ve HUrrlY<"t Cem\yetl'nl "Ôrnleklerlnden kurtulmak için, ıı ırlar· 

dav s nı lııtanbul'a d(ıvet edıyor- si: Mustııfo Kemal'e Gftzl unvanını ve Y"· kunluğunu a~ılıyordu. kuruyorlar. Bu cemiyet gizil cnlısııcnktır. 1 ca, uğraşmış; tUrlU tUrlll tarlkatıcr ve 
• d ete i"nbet etmiyor ve mlllet' nl Türk Devletinin Mlısür rlıtbesınl tev- CemlyP.tl gıml JPtmek tein dll~Unlllcn ted· mezh plcr tcad derek milH benliğinin 
1ct.e:ıt B<'rb t c:alı~abllmC'k tein c h etti. Vatan ve hüriyet cemiyetinin blrlrr arasında Mustafa Kemal'ln muhte· zaruretlerini yeı ine getirmek ıstcmio • 
l'tı"l-ı\11.st fn Pd Yor. Her birini bil' Sakana meydan ınuhııreb<' 1 yunanlı· kurulufu ııt askert ınnıflnrda staj yanmak bahane- ti. Osmanlı imparatorluğunun belkeml • 
1 n nd 1 1 Berut' Yafa'ya V!! KudUs'c gltm~ ıı.inl te•kil eden yeniçeri teckllCı.tının da· 

'> llt ıı, bir muvnffnkıy.-tlrı. ıaıa karşı kntl netice hasıl etmP ıı. Fakat s Ye a, e • "' ,. " 
ilk ıı.ld Mustafa Kt>maı dürzntere ka-ı yapı· si de \'ardı ımı bır isyan ve feveran halinde yaşa· 

t ı ı rUtb lerlnl. a~ıl t'n kati nel ~ 1 hazıı ladı Kuvetl r arasında • ., · e lan hıırc"katta dört ay bulunduktan sonra ~ının da bB§lıCa sebeplerinden biri, 
• o ar. · rnıııet r('hherl \'!.' millet muvazene hasıl oldu ve yunan ordusunun Bundan sonrıı Mustafa Kı-mal teşkllA· meAre!'e ollgarıılslnln mllll bUnve üze. • ı q c ı Sam'a dönü>or. Bu harekttt esnasında kı· " ~ " J ı, "ıl11 ..., şmak rUtb" ine ermt'kı taarruz kudreti kati 11urdte kınldı Ynl· tını ynpmıştır. Fakat bu işi Surlye'dc arzu rinde yaptığı bu iç imal tazyikli. Bu 
' '"ly0 taata kumanda edt'n ı.ut11 Bey isminde bir r nız mfidafnııl muti kn ise hiç bir ınm'ln .-tUl:I gibi yapamı~aca11oını dUşUner!'k, tl"k- ıtibarla diyebiliriz ki, biltün 'l'Urk in • 

" buM d zatla ahbap oluyor. Bu zat Muı;tafa Ke· ~- L 1 b t an sonra ynlnız Türkiye- hrdeflerlne isal edrm"z 1 rar Makeclon>a'yn geçiyor. Orada hlr çok kılApçıBtnın ~·aptıjı butUn inkılll.plar 
·" ~ 'il 1 mııl'l Sam"da TUccar Mustafa diye maruf 1 .. _ ı 

t dl1nyanın en ine te[erru- Ordus ınun kuvetlnl ly tartan Başko· hnml) etli arkndıı lnr bu uyor ve konuşu- bu anormal hslln tasfiyesi m ..... neını • 
ld ı TUrk ıstıklAI mllcade- mutan Atatllrk kati tanrı uz zamanının he· yor. Ve JIUrl)et c~miyrUnln bir şubesi _ fııde ediyor. 

nüz g<'lmed "ini tnK r r ıeıek ta rr ız ... nl burada tc ıs ediyor. Geı·çi. (Osmanlı devleti çerçevesi 1-., ter blt.mrz mUokülCtt dllğOmünll kılıcla kes- • • 

A k
'U h"- medl LAkln Dev)c-t Reisi Atatürk, frıın- S 1 , d. çinde Tllrk milletinin) fıkrt ve ıçtımal 

ta tür n rı> "'"r· 
11 

ti ve •tasmim edllen taarruz 26/atustosta Tekrar ur ye ye onen ve ornda ÜC tarihine dııir şimdiye kadar böyle bir 
nı hUrlyet ve lstlklCtllne sızlarla yazdanberl C'.'Cr( ~·nn eden nu.ıı - ba~ladı. sene kadar kalan Atatürk 1907 yılı P.y\Q. tefsir yapılmamıstır. Bunu, Mustafa 

ıt ki 1 mücadt'lemlzden kı n 1 kereler! tnıtaç C'tmek lcı" ıSakar)a> zııfe - lilnıle lleıincll orduya naklediyor ve Mıı- Kemal'ln 'kendi kafaeında, bizzat ken· 
r\nln lntıbaınclan lstltı.ıdc etti. IırtlklAI harbinden aonra Atatürk, kaza· nastır'a tayin olunuyor. Fakat gUzcl hlr dl ictlhndiyle yapmıe olduğuna da kati· 

nılanı korumak ve hayat milcadelestnde tc~adüfle S"l!'mlk'tc alıkonuluyor. ye•le hükmedemeyiz. Fakat, dehasının 

·~ es:ıs noktalan bcllrtece-

yi tııtedlğtni, neyi istemediğini, ne ~ 
eUnUp, neden ıikCtyet ettiğini kendi l -
radesinin lhtlzazlarında, kendi beyni • 
nln hareketlerinde ve kendi vicdanının 
feveranlannda keffedlp anlamı§tır 

Ltı.kln bu noktada gene bir sUrll fs
U!ham işaretleri karııınnda kalıyoruz. 
ÇünkU, bu hAdlseyl ml.lşahede ve teııbtt 
etmekle onu izah etml§ olmadık. Bl· 
liyonız ki, Türk mllleti susan ve de • 
r!nden hisseden ve kendini vermiyen bir 
millettir. :Mustafa Kemal, bu !sfenksin 
muammalı çehresini nasıl okuyabildi ? 
Onun granitten gövdesine hangi ye -
rinden hultu etti? Ve onu, nasıl cins 
bir küheylan gibi derhal harekete ge -
tirdi? Hiı;: bir Alimin bize keafedemı -
yeceğl sır fate buradadır 

Y akup Kadı! Karaoımanoğlu 

O yaşıyor 
AbiJin DAV ER 

Atatürk gözlerini hayata kapadı; o öl
dU demiyorum, diyemiyorum, buna dilim 
varmıyor. ÇUnkü, o ölmemlftir; olliıktl o 
ölmez. Atatllrk, Türkün, yalnıa TUrlı.ıltı 
değil; bütlln medeniyet. diln.yaaının ebedi 
hnyaUl mazhar olan ender bUyükle!'lnden 
blridır r .... ~ıo bUyük insa.11 ar fa"ll deltl 
ebedldirler. Onların önırll, mUleUerln. tn
sanlığm, medeniyetin hayatınca dev&m 
edip gider. Atatürk de, dUnyadakl 67 .ee -
nelik fani bayatından sonra, tarihin ebed1 
hayatına tLtlkal etmiştir O, dUnv:ı. dJr .. 
dukça, Tiırk tarihinde ve insanlık tarihin
de ynşıyacaktır. 

Atatürk, bu yarım asırlık kısa haya .. 
tında, birkaç asnn sinesine sığmıyan "Ye 
müstakbel asırlar üzerinde de tesiri l'Öl'U-
lecek olan büyUk iıler bl!.§&rmııtır. O, t... 
rihln seyrini değiştirmek gibi bir mucize 
yapan bllyUk adamdır. 

Ve Tllrk tarihine, ''Türk milletini mad.ı 
dl ve manevi ölümlerden kurtaran adam" 
dlye geçecektir. 

O, medeniyet tarihine, "dUnyanın ea 
mUhim bir parçasmda yeni lblr medeniyet 
kuran adam" dlye geçecektir. 

O, insanlık tarihine, ••asırlarca ıstırap 
çeken lııaanları saadete kaVU§turan adam ' 
diye geçecektir. 

O, ıuıkerlik tarihine, "yere ıerilmlı ad· 
dedllen blr milletten yaman bir ordu çı -
koran ve zafc. ler kazanan yenllmez lal • 
mandan" dlye geçecektir. 

O, ılyaset ve idare tarihine, "bir ııalt~ 
nııtın perlııan cnkıızı üzerinde yepyeni ve 
muhtt'şem bir devlet kuran dlıhi devlet 
adamı, diye g çecektir. 

O, inkılttp tarihine, "TUrklye'de ve 
şarkta geceyi gUndUz, cehli lllm, gerillti 
yenilik, maziyt istikbal yapan emJıalals 
mUceddlt, eş ız lnkılA.pçı,. diye l'eçecektlr. 

nu kadar bUyUk meziyetlen olan blr 
"Deh~" hıç ölür mU? Hiçbir ölUm, onu 
ölduremcz. Artık AtntUrk'U göremlye
ceklerl için gözlerimiz acı gözyqları dö
k rken milli şuurumuz, mllll vıcdanımıa, 
mllJI ı; arııcınıız oııunla m budur ve onun 
ha ıruları ile onun eserleriyle Y8fıyor. 

'J Urltiye'nln snncağındn, t~ında, topra • 
tıı da, ha\•asında, ı;ün,.,ı,,de, ou hipedi -
yor; onun ebedi varlığını duyuyonız, 

onunla berab<'r YBfıyoruz ve yqıyacatız. 
AtatUrk'ten ayrılmanın btlytik acısı Yli· 

reklcrlmlzi yakıyor, onu, daha uzun mUd
det, bize bağışıamndığı, BUyt.lk Şefimizi 
ı:ok erkt'n aramızdan aldığı için talih ve 
mukndderata küskUn ve kır.gınız. htıra
bımız bUyılk lir: fakat onun yarattığı bU
yt.lk t'l!er, en btlyUk Umldimlz, en bUyllk 
kuvetlmlzdir. O, kurdul:u CUmhuriyeti bi
v.e emanet etti. Emanetini mukaddes bir 
bayrak gibi dalma daha Yliksek tutacağız. 

Yu•t'q, a la a<"ı duy; fakat unutma 
ki Atatllrk lilmez Ttlrk milletinin ruhun· 
da, ebedi Ttırk milletinin \'tlrlığında öl -
mez, ebedi hayatını ynaıyor. 

(11. 11. 938 lstanbul) dışardakl dl\ş- Afyon taarru~u 922 dalına muvaffak olmak lı;ln her :ıeyden e· mllme .. ·yız vnsırıarından biri olan lntul· ol nk zmlnde 1 Mustarn K<'mal bu defa Selftnli:t' ~el· J m a Vt>l kPskln bir kılıı; yanl kuvetll bir ordu· Uon kudreti sayesinde bu gizli hllkl -
d 1 t 

1 
1 f:I zaman Vatan ve HUrıyet. (:(" nıv"tl -· ... 

e care· s yas,. . ya malik olmak !Urumunu takdir etmlı vt> '" katt 11,.zmlo olduğUna kuvetle inana • 1 H•-.a-ki ... m•i-..yet 'v"e"r"i'l'm'"e"z"," 
b ( d t•t hRt vr Trrnkkı CC'mlyetl adını nlmıs- -

1 
Bıitun dahili buhranlar rtara e 1 bu <keskin kılıcı 1 yaratmak vazifesini billriz. 

ve lda- mis, diğer cepheler k mllen likide ej 1 · t tikltıl harbindeki kıymetli mllşavhi ve 11:0~:~ az zaman sonra Me:ırutiyct llCtn Eski rejim erktınından, hatta. eski alınır. 
n sıya e· mlş, bUtlln kuveılerl yunanlılara knrşı l'ar1lımcısı Mar"Snl'a tevdi etmlıtır. Bu kaz:ı.kerlerden bıriııl, bana. bir ~ de • ! K. ATATÜRK 

- ırı 
1 

Vc- teşk !Atın muazzam toplı)a ık hlı durum 11 ı olmu'$ · :ıdct kılıcı kullPıımağa ihtıya: nımak."ı~.n yal - Bu devreler znrfındn Mustafa Kemııl'!n mlş'I ki: "Tarihimizde bunun kadar bil· li 
"ı. 11 r .~ C'ak sur tt.c nasıl kulla- te olan zaaf tC'l!lfl f"diler<'k kuvetıer tak- nız O'nun mevcudiyeti sayesinde, TürlctY•' ıre\cetlerl tetkik olununra gorü!Uyor ki Y.lk bir pşikolotr tanımıyorum. Mille • 

"'I' h d ı tin ruhunu avucunun içi glbl biliyor.,. 
rı ı rstır. rlbn mllsn\•I tı.ale ge!mt~tt. Saknıyıı'dnnber. harlct siyaseti son ıene<ler zarfında mOte cndısl memlt'kette hU;,.·ıik ve radikal bir 1 ı · tllletln ruhunu avuMlnun içi kadar bi-

ltr , klAJ hnrblndekl plCtnı· seeen bir senelik znm:ındnn nlhat muhare 

1 

addlt muvaffakıyetler ihraz et.U: Bota:r l t:lşlkllğln lllzumuna kanldlT. Fakat f t il ti yordu. Zira. hlc bir er mensup ol -
>ıı. it d : Kuvet muvazenesi hn- beyi hazırlnmnk itin istifade edilml&tl. lardıı ve Trakya serhaddlnde pyrl uke· \ Onun gB.rüşlerl lttlha:t ve Terakki Cemi· 'luA'U milletle onun kadar kaynB§ıp blr-

1\ı ~ilan rtr OYalsma harbi ve mil- Ba&komutıın Atatürk taarruz hazırlık rlllk Ilga ve tam lıAklmlyf!t istirdat edil· j·etinilekl bazı şenerin dllşUnü~lerlne uy- 1 .omemiıtır. Kllletln bUtün letiraplannı : 

··~ 
Benim için bu dün1ada en 
büyük mükafat, milleti -
mın en ufak bir takdir ve 

iltifatıdır. 

K.ATATÜRK 
~ "111..,llta onra Anadolu lclndekl lan ıcın zamana muht&c oldutu müddet- dl; Hatay anavatana tıtih.ak ett1. Ve bu 1 ıun gelmemektedir. O zamanın zlh ..Y•tl kendi vUcud!lnde hi&ıc-tmiı;ı: milletin ne· İ 

'k ıtı~" hatlarından RYlrllrak çe; De\'let R!!lsl Atatürk diplomntık faa • i k\l\•ı>tll ordu Türkiye C{lmhurlyetınln r.11 11111( lnkılApçının 8liı ..... ndl'!kl derin ha 1 
~1~k~taa~~ l~MIMd~ameill~~bn~~~hl· ~~au~~~~nah~~~ ~~!~bmU~l~ ~----~-~~~WL~~~~------~~--------------~-~ 
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Sonbahar a t ya rışlan nı n 

yedincisi dün, yapıldı 

Ahmet Atman'ın Yosması 

bir kaza neticesinde öldü 

Dün yapıla 
h'ususi maçt 

Ankarogücü Maske 

1 - 1 berabere kald 
DUn snnt 11 dc> AnkaragU U a 

AnkarngUcU ve M ~cspor trtkım' 
sus! bir nynk topu maçı yapmı 

Sonbahar at yar1$Iarının yedincisi dün Mil· ı kadar Pııyaza önde idi. Fııkat buradıı CcY· GUnUn b rlt'lk spor h rekPtl ep 
11 Sef'!mlzln de ıerefiendlrdlt1 ve fevkalade ı lanlck 'e Tuna kuvetıe hUcum edc•c1< Pa>a· ka'nbnlık toplalT'ı •ı. 
kalabalıltın doldurduğu eehlr lpodromunda zııyı >akııladılar \e ırectller. Yarısın b t rr. ne 

lkt tnkım g"lenlc 
yapılmıstır. 1 ıkı, üc >ilz metre kalmıştı. BJtun Jokc> er V<' canlı bir o:ıaın O~'llnm ''lr v 

Koıuların neticelerini >azmadan evci dor· kamcıya oturmuıtular. Bu arada arkada B 
d(ıncU kotuda olıın bir yakayı kısaca anlata· HalClk GUclU')C alt Ornck rc\k d tı r s • blrc>r gollP 1-1 b rnl> rc> kam 
ıım: B. Ahmet Atmanın Yosma lsmındckl dırıı )aptı \'e r klplcrınln yanında h c d.ı • 

1 

kızıl kır ta)ı koıuyu epey bir zaman ı;;nde 
1 
maden lıl•cr b rer ı:ec rek kosu)u kaza d .. 

1:ötUrürken yarıaın sonuna iki yüz metre ka· örnet:ln Joke>I Hor\nt'ın bu knzanısta bü· 
ıa blrdenblro durduQ'J &6ru.JıdU. Yara b ltl 1 >ilk bir hlııs 'I \a dır. Yarım boy ııerls nd n 

1 

rakat za\allı Yosma iki dizinin ilzcrınde yer· B. Nuri S..ıml'r n Cl')IAntekl ikinci,, bir bQyun 
de duru)·ordu. \'nka >erinde bulunan , eteri· ı farkla tul':bay lsmall Hakkı Tekce nın Tuna· 
ner dairesi reis mua\lnl General Cemal ile ıı Ucünı:tl oldu. Zaman 2,14 dakika idi. Müı. 

İstanbul' da kup 

maçları yapıld 
latanbul O (T ı ronlaı - BJ n \cterlncr fakl.ıltcsl cNrnhl proCesoru Dr terek bahis l?Rn)an 545, p!Ase sıraslyle 170, 

120 ve 140 kurus verdi. 1 r r mi n t rtlp e .en kupa m c 
1 d.ı. b alııdı. , TcvClk Baecr muıı)cncden sonra Yos-nıının 

l 
iki ön topuk mafsallarının <Jcsortlculntlon 
netkrsl lncl~ln dlstal nlhnyclt deriyi yırta· 

Dördüncü ko§u : Al md .• tak.mı Do!iJ G net k 

rnk dı~arı cıklı~ını \C bunun elddetll con· l'c \C daha yuk.ı.n )aşta \'esene lclıt1'd 
traetlon rnusculıılrc neticesi olduil:unu Ye hn~· k ıımnc ın tutan SUO il• ı)ı dolJurmı>an " r 
tah~ın l>I olmıyarail:ını soylcmıaıer ve :W\ ıl· kan ını.:ııız at ' kıs akl.ı.r .cindi K r. ın ın· 
h Yomıanın fazla ıstırap celcmemcsl lcln öl· lara \erilecek para 2.,., ı ra, Koşunun uzı..n -
dUrUlmcııl münasip olnc ığına kar.ı.r vermiş· luğu :?.'00 metre idi Ko~u ı;ok guzc bas.o • 
lerdlr. Ayrıca tutulan zabıtta vaka milh:ıl· dı. Faknt )Uknrıda dd > zdığ -nız ı.: ~l t b r 
llnde )apılan ıetklketta pistte herhangi bir 
Arıza olmndıllı ~e p'stln bu kaza>a s b bl>et 
'ermcdltl aynı imzalarla tesblt edll-ıı $tir. 
ı-mmanın sahibi B. Ahmet Alman'a gecml& 
olsun der, bundan sonra bu ı:ll>l tafıh5lzllkle· 

rln olmamasını temenni ederiz. 

>en Y tall:ıınl ı 

Yool!ln 

Dük ve Düşes Vindso 
Bahama'ya döndüler 

Fethiye'nin İncir köyünden röportajlar: Birinci koıu : 

)Ordu. \'lra a gı;llrlerkt•n Yat ğan n > vas 

Nnssııu, 9 ıı.a. - • Bn.h ma' Aifl 
yı zıynret en dönmekte olan D 

ııuı " ind or tayyare ll bura:ı; a 

1 
> \as Yosmıı)ıı ıokulduf:u ıNru du Fak ı 
Yosma \ ırnJı orde <lun 1 . Bi. ıı;ı: sonra \ n tn· krdır. 

Cc ynıındakl )erli )'arım kan lnglllz erkek ~an \Ol!ma)ı >alt ılı> ırak one ı: il. F t ıt 

•• 

U< dört yaşında tülün 
ve dlsl tb.>lıırı ıcın bir handl.Kaptı. Kazınan-, nrk dan k,J\ellc l'l' en B. Ahml'l Almnn ın 
lnra verilecek para 22:> lira koşunun uzunlJ· ö kml 1 Y.ılaf;an :ı ar sınıla epe) bır m • 
ıı:u 1600 metre idi. Dört tay arasındaki kO$U· re o mıı5ın'l rnı\'men > \.ış )nvaş > ın ış r k 
yu en afur 'kııoyu tasıyan n. Suat Karaoo· YııtnA'anı l?l'ctl. \ e iki boy arn ile ı:ultl bir 
man'ın He\'nsl kazandı. Atlısııor kululıilnün ı kosu kııznndı B. Suat Kar osman'ın Y t • 
Sekbanı lklnrl ye Hnlll lbrahım Ture'nln tanı ikinci, B. Fl'rnh Aı:ln'ın SHkııııı UtılneU 

KUcUk Ncrlmnnı UcUncü oldu. He' es koşu> u oldu. 

DEVLET DEM1RYOLL 

Kiremit alınacak 
De\ lcl Du ur.> ouarı S Al. l{o. 
ı - .Muh unml;n bcdelı l3 OJ ur 

dizen (ocuklar 
cok kolay kaz ınd C:ı !cin he;ı.ccnn azdı. Za· ı1 zam ın 2,29 dnklka .ııı. l\lü~'erck bahis 
man l.53 dakika idi. MUsterek bahta ganyan gan)nn 200, pll\se llraslyle 2w ve ı4o kuruı 
200, p!Ase sıraslyle ıo:; ve 105 kurus verdi. 1 dl · \er . 

i k inci ko§U : Be§inci ko§u : 
lkl Yatında ve hlc koıu kazanmamıı sat 1 

G eyran dağının ensesinden gü-
neş sa~lanmıya, Aladağ'da 

keklikler şakunıya, Kuyucak sırt -
Jarında geyikler taş yuvarlamıya 

başladı mı, bizim Zübüt de fındık 
cevizin önünde, yemyeşil tütün tar
lasının ortasında gelincik gibi 1n -
zarmıya başlar. 

Bu her gün 'böyledir, ve Zübüt 
beş yaşında, kırmızı entarili, kum
ral saçlı bir kız çocuğudur: sizin 
Zühre dediğiniz san sabah yıldızı 
bir sümbül boyu çıkmadan köyden 
ıtütün tarlasına inmiş .• 

Uç yıl önce Zübeyde diye sevi -
yorlardı, geçen sene gittim Zübide 
olmuJ, bu yaz vardım; çocuğu ZU
büt buldum. Koca bir köy halkı, fo
netiği, semantiği ve bilmem ne dil 
!kaidesiyle yumruk kadar çocuğun 
üstüne yüklenmiş, adını fidan gibı 
budamışlar. 

Üzümlü çukur ı-ıa gündüzlerı te
pelerden kaynar sular dökülür; ge
celeri üstünüze yorganı iyi çek -
mezseniz komşuları uyandırırsı -
nız: sabah olmu~ da horozlar ötmi
ye hazırlanıyor, kanat çırpıyor sa
nırlar; halbuki soğuktan çeneniz 
çatırdıy-0rdur, ne bilsin millet .• 

Zübüt, sabah serinliğinde o inci 
gibi dişlerini biribirine çarpıp du
racağına bizim çardağa gelse, - va
kitli vakitsiz demez hani - bir ça
nak dolusu yoğurt-pekmez bulama
sı kaşıklasa, üstüne bir de mısır da
rı ütmesi kemirse de sabahı dayı
sının kucağında beklese ne olur? 
Gelmez. "Eller gibi" o da tütün kı
racak ... 

Gelip uyusa demiyorum, çiinkü 
iş aylarında İncirköyünde uyku -
suzluk çocukların bile iliğine işle
miştir, uyuyamazlar. Kırtıllı sırtla
rına sığır iletmeden, Deveayakları
na oğlak sürmeden dönen çocukla
rın, şafak gözbebeklerinde filizle
nir, güneş şakaklarında parçala -
nır. 

- Kimdir o dağlar gibi odun yü
künün altında iki büklüm olmuş da 
yeri yeyip gelen? 

- Kim olacak, Zübüt'ün anası. 
Genç kadın, sırtındaki odun yü

künü getirip harman yerine, huğ -
day yığınının, tütün sergisinin ya
nına indirmez, gider de ta öteye, 
"seHimete", kara ağacın gölgesine 
yıkılır. Tekrar ediyorum. lncirköy
lüler sırtlarındaki yükü indirmez, 
"yıkılırlar". "Külleş'in çamının di
bine yıkıldım" "hadi biraz daha di
şimizi sıkalım da Gözçukurundaki 
koca taşların başına yıkılalım, kalk
ması kolay olur." derler. 

Bir kadın, sırtında en çok ne ka
dar yük taşıyabilir, diy~ bir takat 
ve tahammül teorisi kuracaksanız, 
~apa demeyin, bizim köye uğrayın 
da analarımız ablalarımız size bü -
ttin rekorları çatır çutur kıracak 
rakamlar hediye etsinler. 

On on iki yaşındaki kız çocukla
rının bile koca koca tütün küfeleri
nin, ot ve odun yüklerinin altında, 
kaplumbağa gibi yalnız ayakları gö
rüne görüne, Çamlık yokuşundan 

nasıl tırmandıklarını, çok değil, bir 
kere görseniz, farkında bile olma -
dan elinizi yumruk yapar da ağzı
nıza tıkayakorsunuz. 

ZUbüt'ün ablası (on iki yaşında), 
tntUn küfesini taşıra taşıra doldu-

.... 
Yazan ve Çizen : Cahit BEGENÇ 

kan ln&lllz erkek ve dl&I tayları !cin &:ıtıı ko- Dort '\e daha rukan yaştaki >erli yarım 

&usu idi. Kazananlara verilecek para 825 11· i an Jnı;ılll.z: nt, kısrak ve ld~I r it ndl. 
ra, kosunun uzunlLıll:u 1500 metre idi Koıuya Calı manllı bir kosu ld Kaznmı.nlara ,. r le- m h us k ınunund:ı tayın d 

1 
n e\ 

yazılı olanlardan yalnız Saron girmedi. Dllter· cek para 300 lira, koşunun uzunluQ'u 3000 bırlııttc )'Ultarıd b l4irılen wı " 
lerl arasında yapılan kosuda 8. Kadri Yıkıl· metre idi. Bu kotu çok &l.izel o.:ıu. 
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rup da, "haydi Zübüt, bırak gayri 
gidelim" demese, yahut güneş eşek 
a{i!sı gibi vız vız diye gözlerinin 
kapaklarını lnzartmasa Çardağa 

dönmezler. Halbuki vakittir: gü -
neş kınalı üzüm asmasının tepesine 
çıkmış durakomuş; tütün çiçekle
rinin boyunları taşların üzerine 
civciv ayağı gibi gölge etmiş; deni
ze doğru yiirümiye başlıyan Hatça
ana dağı sıcaktan yorulmuş da ka -
natlarını sürüyekomuştur. 

K oyunu kuzusu, erkeği karısı 

toplanır. Kafeste keklik "kak 
kuburk kak kak!", ceviz kütüğü

nün içinde sarı tavuk "gıd gıdı da 
gıd dak !" derken şakrak kahkaha
lar arasında yemekler yenir, şıra
lar içilir, tütün küfelerinin başına 
geçilir. Tabii il gibi Zübüt de otu
rur. Tabii diyorum, çünkü İncirköy 
çocukları tütün dizmiye daha üç 
dört yaşında başlar. Tütün iğnesini 
elinden alamazsınız, ağlar. İncir -
köy evladı, tütünün zifirini, haya
tın zehirini ana sütiyle karışık ta
dar. 

İhtiyar ana: "kanınız gonunuz 
tütün tarlalarında kaldı, bırakın şu 
zehir olasıcayı" der; kızı, çocuk 
koltuğunun altından başını sokmuş 
'da sülük gibi eme dursun, bir ta -
raftan iğneyi tütün yapraklarının 

damarına damarına sokar, bir ta -
raftan anasına Hi.f yetiştirir: "evel 
zaman parası harcama, ot pahasına 
da satsak köyci.iğümüze gene para 
girer, işlemiyelim de boş mu otu -
rahm; kimimiz var, kim işlesin?" 

150 evlik küçücük bir köyün er
kekleri gece gündüz yolda belde, 
harmanda, değirmende olursa, iki
de bir "insanımız yok" diye elbette 
şikayet olur. Erkekleri toprağa, 

mesafeye, "uykusuz duraksızhğa", 
bir kelime ile tabiata canavar gibi 
saldıran, kadınları maşeri gayrette 
erkeklerle yarış eden şu "yok in
sanlı" köy yılda 80 - 90 bin kilo tü
tün kaldırır! Hem, İnhisar idare -
]erinin, İzmir tütün kumpanyala -
rının eksperlerine gidin de, "beş 
kaza" tütünlerinin mis gibisi nere
den çıkarmış onlar anlatsın size. 

lncirköyde "kan emek veriyo -
ruz" diye bir tek tütün yaprağını 
ziyan etmezler, ettirmezler. Hele 
tütün tarlasına bir kuzucuk girsin; 
kadın, çocuğunu sol omuzundan 
"yallah" sırtına, yerden yumruk 
kadar bir taş kaptı mı, önünde etek
lik, ayağında ayak kabı yokmuş 
bakmaz, hayvanı çakır dikenlerin 
içinden koştura kaştura çitten at -
latır, canciğer, kapı bir komşusuna 
varır: "malınızı zaptedin. sonra ne
den l?ebermiş demeyin" der de dö -
niiverir. 

Fakat, gel gelelim çocukların zi
yanına: işte !ncirköy tütüncülüğü
nün "akidesi" bunu "mübah" gö -
rür. İki üç yaşındaki bir çocuk 
"ben de dizeceğim" der gibi elini 
tütün iPııesine uzatırsa, iğneyi ve
rirler. Yalnız. bir yerine sokmasın 
dive "göz kulak" olurlar. Ama, ço
cuk tütün yaprağını almış. üstünde 
kapılar pençereler açmış, dilim di-

lim, paçavra etmiş; "varsın etsin, 
böyle böyle öğrenecek" derler. 

Bizim köyde tütün satışı hava -
disi harp havadisi gibi boımlıardı
manlıdır. 

"Tütünler satılıyormuş!" Orta 
Bahar ayında (nisan) altın dizileri
ni gerdanlardan şakır şukur çöze -
rek sabun ve karanfil kokulu san -
dıklara, bürümcük gömleklerin içi
ne yerleştiren kınalı parmaklar, 
süt gibi ıbcyaz, ince boyunlu, narin 
tütün fidanlarını Ç.Yraz ovasının 
böbrek yağı gibi gıdalı ve bereket
Ji kara topraklarına ne umutlar, ne 
hulyalarla gömer 1 

İki çapa bir su yerini mi tutar? 
Dört çapa yiyen tarlalara Son Bahar 
ayında (mayıs) Kılkıstı ormanları 

gibi kapkara, giremezsiniz. Sanki 
Akçayın boz bulanık suyunu Kı -
zılbel'den beri doğru çevirivermiş
ler! Fakat sevinç denen şey alnın
da nur topu gibi parlarken bile İn
cirköylü Hatçaana sırtlarına yıldı
rım gibi inen güneşe kinli kinli ba
kar: "gene akşam oluyor!" 

Ne yapalım, bu köyün nasibi bu: 
tabiat, dağ .olmuş da köyün dört ya
nında ejderıha gibi dimdik dikile -
komuş 1 güneş çabuk batıyor: dağ
dan dağa yol bir karış 1 

Çayraz ovasında ter soğumaz: 
Üzümlü ovasının püs kürüm püs -
küri.im bahar otları, kadınların, er
keklerin ve çocukların sırtında yük 
yük Çamlık yokuşundan aşarken o 
koca çamların kubbesinde çınlıyan 
kahkahalarda bile "tütünler para 
ederse!" umutları sezilir. İlk Yaz, 
Orta Yaz, Son Yaz aylarında, İlk 
Güz, Orta Güz aylarında tütünler 
kırılır dizilirken: Son Güz ayında 
altın külçeleri gibi tütün kalıpları 
yapılırken kulaklar hep Fethiyc
den "tütün havadisi" bekler. 

"Kan emeklerle", göz ve gönül 
nuru ile evlat gibi ele gelen Türk 
tütününü ot pahasına satın almak 
istiyen yabancı tütiin kumpanyala
rını keyflerinc bırakmıyan devlet, 
inhisarlar idaresi vasıtasiyle Türk 
köylüsüniin iyiliğine olarak tütü -
nün değerli satılmasına karışalıberi 
bu çalışkan köve büsbütün şevk ve 
gayret gelmiştir. 

Berlin'e bir romen 

iktisat heyeti gitti 
Bükreş: 9 a.a. - Bir romen heyeti, Al • 

1 

manya ile iktisat müzakerelerinde bulun
mak üzere Berlin'e gitmiştir. 

Berlindeki Romanya elçisinin riyaset et 
m<>kte olduğu bu h~ctc iktisat nazırlığ\ 

umumi kl'ıllbl Rasmclrll&o da dahll bulun· 
maktadır. 

Orf aşark'taki Avusturalya 

kuvefleri baıkumandanhğı 

maz'ın Yavuz ismindeki ta>·• kolaylıkla bl· komıs)on relslı ını:ı rntlr tlıı!1 
rlncı ı:eldl tlc boy gerisinde B Suat Karaos· Cesur cok ondc 'e her m nll koln>llkla dır. 
man'm Uavalaclrosu ikinci, B. Taltıt Oı:dc· l aıarnk ı;cllrkcn son m lnlrlc durdJ, Bunu ı:o· 3 - Şartnameler Afyon' a 7. 
mlr'ln Baronu OcUncU oldu. Zaman l,17 da· om :> n ıı a parasız o ren Al(l'ylan dl durd..ı. Kemi.sinden bir ıc> ı !etme k 1 0 

u d ı 
klkn idi. Müıterek bahis ı:an)'an 12:5 kurus bcklenml>·cn "t ıldız mıınlJ kolaylıkla ıı eti , c 1 J. 

one dılıtti Alce)lan kend.slnl tophy ır ık ma· ır. (8071) verdi. 

Üçüncü koıu : 
nll ırectı ise de Yıldıım yetıseml'<ll. Ve M h -
met Ak'°ora'nın sahip olduğu Yıldız bir.net 
oldu. Alcc>'lan ikinci, neden sonra mani! ırc· 

Dört ve dahn yukan yutak! saf kan arap ccrck ~anaı bitiren Cesur Uc:UncU oldu. Za -
t k kı ı 1 h dik t K 1 Muhammen bcd 11 <0000> do u a ve ura an C n an ap ı. azanan ara man 4,22 dakika idi. MUstcrek bahis ~nn"an -" 

• ' lnn au kalemden 1b:ıret kron rııı verllecek para 300 llrn, koşunun uzunıuııu 643 kuruı verdi. 
1800 metre idi. Koauya. yazılı olanlardan yal· tuımıarı 24 ll. 1041 pa.z:art ı g n 
nız Yel koımadı. Diller ıekiz hayvan ara.&m- UcOncU ile dllrdUncU kosulnr arasındaki te kapalı zarf USUll>le Ankar da 1 
dald kiııeu cok ırOzel oldu. Startı Bora aldı çllte bahiste Ornek-Ozdcmlr veya Yosma ıında &alın almac ktır. 
ı .. de bir mUddet •onra Payaza•nın ku\•etll kombinezonunu bulabilenler ıoo kurusa mu· Bu lıe 1:lrmek lstl>enlerln (61' 
kotm ı karıısmda yertn1 ona bıraktı. Vlrllla k bil 1030 kuruı aldılar. muvakkat teminat ile kanunun ıafi 

Yunanistan1da 
alman 

yapılan 

karş ı üç 

askerlerine 

suykastlere 

köy yakıld ı 
Budape5te: 9 a.a. - Ofı: Yunanistan<la, 

alman askerlerine yapılan suikasdlere kar 
eılık olmak üzere Ano, Karsilion ve Ka
to koyleri baştan başa tahrip edilmiştir. 

Bu koylerin halkı tedhişçi bir çetenin aza
sı bulunuyordu. 

Yunnnlstanda bir takınl şüpheli ve komu 

Amerikan -Japon görüımeleri 

neticesinde Birmanya yolu 
kapalllacak mı ! 

Şanglıay, 9 a.a. - M. Kurusu'ya hUkU· 
met tarafından verllen talimat hakkındn 

vesikaları ve tekllflerln1 aynı gün 

. D. D. Yol ıırı \!)on 7 inci l !' 

ı1· !Ut:ılnd n: 

, l\tuhamm n 

malQmat mevcut olmamakla beraber, ja- lılnln 27 11 941 v &embe 
pon ordusunun sözclisU dUn gazel eller Ar>on yedim" ı tme m d 
toplantısında yaptığı beyanatta kendı, kapalı z ı-r usul >le eks ı si >B 
ahsl . ' Du le ı:ı lst )en er n (1 

§ kanantınln Va§lngton'dakl japon murnkıuıt 
- amerikan g6rUıımelerl neticesinde Bir • 
manya yolunun askeri vasıtalardan zıya. 

de diplomatik vasıtalarla kapanacağı 
nist unsurlar, lılyle gUclyle me§gul uğ - merkezinde olduğunu blldirmi§tlr. 
raşan halkı tethlı etmlye çalıııyorlardı. 

Atlantik'te yeniden bir 

amerikan destroyeri torpillendi 
Nevyork, 9 a.ıı • ..! İzlanda bandıralı 

Godaloss vapurunun NeVYork'tan gelen 

Lübnan'ın 

için GI. 
malumat 

istiklôli 

Catroux 
topllyor 

yolcularına göre Revbev destroyeri bir Beyrut, 9 a.a. - Müstnkıl trunsız ajan· 
gece evel torplllenen Sallna.s sarnıç va • sının bildırdiğine gore, General Cauoux 
punınun yardımına giderken torp11len • Lübnan halkının ihtiyaçları, emelleri hak· 
mişUr. kında almak J.sledığl nıah1malı önUmuzdl•kl 

Portekiz Asor adala nno 

hôlô kuvet gönderiyor 
Lizbon: 9 a.a. - Porto'dan gelen bi~ 

asker kıtası bu sabah Llma vapurlyle Asor 
adalarına gönderilmlştlr. Bu kıta O"ndnkl 

Portekiz garnizonunu takviye edecektir. 

Romanya' da engelleme 
hareketleri ile su~lu allı 

yahudi idam edildi 
BUl rq;. 9 a.a. - Resmen bildirildiğine 

göre, 2 ilkteşrlnde tklsl yahudl olmak U -
zere 6 klııi tevkif edllml§tir. Bunıor Sov
yetlerln emriyle baltalama hareketleri 
hazırlayan yabancı ajanlardır. Mcvkuflar 
r. llkteırinde idama mahktlm edilmtıı ve 
ilin !dam edllmlglerdlr. 

Amerika için hangisi 

daha ehemiyetli ? 

hafta içinde de LUbnnnın muhtel!! lıblgele
rlnde toplamı~a devam C'dccc>kllr. 
LUbnan'ın lstikl~I ilAn edilmeden önce 

zaruri olan bu tetkik iııl, hUr Fransa mu
rnhhasına son gUnlerde düşen işlerin çok· 
luAu yUzUnden gc>cikmlstlr. 

B. Stoyadi noviç ve ai lesi 

Belgrad'a döndüler 

Kumaş ve saire alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan 
A • d · • 'k h a1r1 

ııagı a ısmı, mı tarı, mu ammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı 1 miıı olan elbiselik kumaşlar-la astarlık siyah saten ve kazalin 24 11. ı9'4 
ıUnü saat 15,30 dan itibaren kapalı zarf usuliyle ve Ankarada idare bıfl:I 
ile ayrı ayn satın alınacaktır. .

1
e 

Bu iııe girmek isityenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat temirı:ıt .' ~ 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerin! aynı gıin saat 14,30 za kadar koııtıs 
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler iki lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa 
dır. 

Alınacak ııey 

Nevyork: 9 a.a. - Gallup enstltUsU ge
çen sah gUnU yapılan belediye seçimin • 
den bir gün önce §U suall sormuştu: size 

Bc~rut, 9 a.a. - Surlye'dekl Avustra göre Almanya'nın mağlup mu olması, yok-
kuvetıerl kumandanı general Laverack, ba& sa Birleşik Arnerlka'nın harp dışında kal· 
kumandan Slr John Blamey Avustralya'da ması mı daha mühimdir? Nevyork ahall
bulunduğu müddetçe Ortaşark't&kl Avust - sinin yüzde M ü ve bUtUn milletin )1lzde 
rnlya kuvetıeı baıkumaııdanlıfını vekA!e 68 1 Alınanya'nın mağlup olmasının daha 

10000 metre licivert serJ 
15000 .. ,, !iayak 

{ 
{ 
{ 

Muhammen bedel 
Lira 

ten yapacaktır. mUhlm olduğu cevabını verml§tir. 

8000 .. ıri ııayak 

30000 metre astarlık ıiyah saten { 
20000 • aıtarlrk kazalin ( 

166250 

43900 
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~LLI MüDAF AA VEKALET! 

Elektrik tamiratı 
lt. M. V. Sa. Al. Ko.de.n : 

el ~aya pavyonları pompa. istasyonuna 
de~ktrık tesisatı yaptırılacaktır. Keııit be-
11 1 2101 lira 68 Jcunıatur. İlk teminatı 157 
'fı ta. 63 kunı§tur. Açık ekalltmesi 17-11-941 
•i~eısı gUnU saat 15 tedlr. Taliplerin ek• 
ııa e gUn ve saatinde :M..M.V. Sa. Al. Ko. 

rnUracaatııırı. (8004) 17970 

Elektrik malzemesi alınacak 
~ M Vekaleti Sa. Al. Ko. dan: 

la - 54 kalem elektrik malzemesi pazarlık· 
IJ• &atın alınacaktır. Muhammen bedeli :ll821 
t~' 75 kuruı olup kati teminatı 319S lira 2S 
ııtı l'lııtur. Pazarıı~ı ıs. ıı. 941 peraembe ctı· 
t:rı.ıaıaat U de Ankara'da Hava 1atın alma ko
>o ~nunıı.a. yapılacaktır. Şartnamesi ko.ınla· 
,,nrıa ~ rüleblllr. bteltlllertn muayyen s:ün 

l&atte ke>mlsyonda bulunmalan. 
(8101) 1Sl5:l 

Yapı işleri 
l.t ~ 

Yapı malzemesi alınacak 
M. M. Vclclletl Sn. Al. Ko. dan: 
Kırıltkalede :ıraptırılacaıı: ınuat ıcı.n 1071 

lira 10 kurualuk malzeme pazarlıkla ıatın 

alınacaktır. Taliplerin 1060 lira 76 ıı:uruıluk 

kaU temlnatıart:vıe birlikte ıs. ıı. 941 per· 
ıembe s:Unü saat 15 te M. M. v. Sa. Al. Ko. 
na muracaaUarı. (8163) 18214 

Yapı malzemesi alınacak 
lif. M. VelcAletl Sa. Al. Ko. Cl&n: 
Kırıkkalede yaptırılacak tnaaat için 9966 

lira 40 kuruı kcalf bedelli malzeme pazarlık· 
la satın alınacaktır. TnllpleMn 1494 lira 96 
kuruıluk kaU ~emınatlart:vle birlikte 14.11.941 
cuma ııunu ııaat ııı te M. M. v. Sa. Al. Ko 
na müracaatları. (8171) 18775 

Yapı malzemesi alınacak 
M. M. Veklletl Sa. Al. Ko. dan: 
KUcUk Yozs:atta yaptırılacak lnıaat ıcın 

5!'.l!'.ll lira 65 kuruı kesif bedelli mat.ıcme pn· 
zarlıkla aatm alınacaktır. Taliplerin 8!33 Ura 
78 kurualuk kaU temlnaUarlyle birlikte lS. 
11.941 perşembe ı;Unü Hat 11 de lll. M. V. Sil 
Al. Ko. na mUraeaatları. (8172) lS2'76 

Yün çorap alınacak 

u !} u s 
Pazarlığı 21-11-~l cwna günU aaat 11 de 
Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 7350 lira olup teminatı ka
tiycsi 1102 liradır. Şartnamesi Ko. da gö· 
rülür. İsteklilerin tcminatlariyle birlikte 
Ko. na müracaattan. (8069) 18020 

Odun alınacak 
Muğla Sa. Al. Ko. dan: 
'l - Kapalı zarf usullyle 2.000.000 kilo 

odun satın alınacaktır. Muhammen bedcll 
33165 llra muvakkat teminat 2408 llradır. 
Şartnamesi Ko. da görülilr. İhalesi 20. ıı. 
941 cuma gl\nt saat lfi te yapılacaktır. İs
teklilerin mczkQr gün ve saatten bır saat 
eve! tekli! mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(80811 18069 

Meşe odunu alınacak 
Van Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kllo..una ı; kurus tahmin edilen 

700 ton mese odunu kapalı zilrtla ekslltme:vc 
konulmuıtur. Muhammen bedeli 3!1.000 lira 
olup ilk teminat 2~ liradır. Evsaf ve antt-
namesi Ko da verllmeKte<tır 

2 - lhalcsı :l5. 11 941 salı gUnlı saat 16 

Gaz yağı ahnacak 
ı.t. Sitil Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Pazarlıkla 50 btn liralık ırazyd:ı aa -

tm alınacaktır. Evaat ve huıuıı ıartlar KD. 
da i:örütor. Ihaleıs1 14.11. 941 cuma ııtınn 11a
at 15 te yapılacaktır. KaU teminat 7500 lira· 
dır. Taliplerin mezkCr Ko. na mUracantıarı. 

(8253) 18211 

Sığır eti alınacak 
let. Sitil sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosu 40 kuruı tah.mln edllen 

50 ıer bin liralık 14 parti ayaktan ııfıır veya 
'1Ölıterlleock yerlerde teslim ıartlyle ve PA· ı 
znrlıkla n)•rı a:vrı olmak Uzere sıll'ır eti alına· 
eaktır. Bunlıırdan blr1caç partiye ve>a temı

naUarı yatırmak ıurctı:vle heps.ne birden ta· 
11p cıkablllr. !halesi 13. 11. 941 pcrıembC ccı

nü saat ıı de >npılacakur Kati te:nlnatları 
7500 liradır. Evsaf ve huıusı &artlar Ko. dn 
i:lır\llur. Taliplerin Ko. na müracaııtlnn. 

(8216) 18250 

Saman alınacak 
lst. Slıll Sa. Al. KC>. dan: 

-11-

ı 1. Vektı.letl sa. Al. Ko. dan: .M. :.ı. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan: 
~ (

451 
da me:zkQr Kcı. da yapılar.aktır. 

ı.... - n.ayaerl'de 1SS11 lira 23 kUrue keaıt ı Beher metresine tanmln edilen fiyatı 
~~Ilı helll ı;Jn ve saatten bir saat evel tekllr mek• 

bteklllerın 

1 - Eve.cc lhale5t llAn edilen l!'IO ton sa
mana talıp çıkmadıttından a:rnı mlkt.ar ıııman 
teıcrar pazarlıkla munaKus.ıya konmJ5tur. 
E\!Snf ~c hı..ı:susl &artlar Ko. da ı:örul..ır. Sıı· 

mnnın d kum nallnde beaer KılOoJ mu.ıaııı· 
men bedeli 4 ku us tıa.y ılı 4 kur us 75 santim 
teli koml.5yandan \'erllm.ek eartıyle beher ki· 
loıunun muhammt-n b~dell 4 l!:uru& ~ ann
tımdlr. ihalesi 14 11. 941 cuma '10nü ıaat 

11 <1e :vaııııacaktır. Taliplerin tem.natlarlylc 

11111 l~aat lıl kapalı zartla eksiltmeye ko- l rk beı kUruı olan <200.000) iki yUz bin cırt 
" lll1!4tur. lhalest 24. 11. 9U pazartesi ırünü ylln corap pazarlıkla milnlka&&ya konmuı. tuplannı Ko. na vermeleri. C8l44 ı l8l23 

~t 16 da Ankara'da Ha"-a ıatın alma komlı· tur. 50 000 çiftten aaatı olmamak eartb·lc 
tı :nda Yapılacaktır. tık teminatı 5190 lira ayrı &)Ti teklifler de kabul edilir. lhıılcsl 
~ uruıtur. Şartnamesi 895 kuruı mukabl· 14.11. 941 cuma ~unu saat 11 dedir. E\aat ve 
it e konıtsyondan alınabilir. Taliplerin th • rrtnamesl 450 kuruı mukabilinde M M. V. 
~aaunden bir saat evellne kadar kanun! satın alma komisyonundan alınabilir. Talip· 

.r l:nektuplarını komıs:vona vermeler!. !erin teklif edecekler! miktarlar U:ı:erln<1en 
(8102) 18153 kanuni kaU temlnatlıı.r(}'le blrlU<te ihale s:ün 

Akümülatör bataryası 
alınacak 

r- l.1, M. Veklletl Sa. Al. Ko. dan: 
tı~tlıkıa blr adet akkUmülAtl:lr bataryası sa
'' •hnaoaktır. Tahmin olunan tıyat 6 bln 11· 
tı :lup teminatı 900 liradır. Evıaı ve ıartıa
b 

1 
er tUn ötle<1en sonra komıı:vonda eörüle· 

>'l r lhaıe .. ı 14. u. 941 cuma s:Unü saat 15 le 
,,~ acaıcıır. Talip olanların komisyona mü· 

••uarı. <Sl76> lSUı1 

ı Akümülatör alınacak 
;· h1. Vektlletı Sa. Al. Ko. da.n : 

liııı azarhkla 12 volt 63 amperlik 36 san -
·~ Clre uzunluğunda 21 santimetre yiık • 
'4~~ ~nde 17,5 sa.ntlmetre genl§Iİğlnde TO 
ı.. &kUmUlatör sa.tın alınacaktır. Her 
111<1tıe lt 

1 
tahmin olunan fiyat 95 lira olup 

ı1 rı9nau 997 Ura 50 kuruııtur. İhalesi 14. 
'l'aı •ı salı eünü saııt 15 de yapılacaktır. 

rı Olanı~ komisyona müracaatları. 
\8177) 18180 

ıı Eğer sabunu alınacak 
2rı M. VekA.let.. Sa. Al. Ko. dan : 

' tı tıın liralık pazarlıkla eğer sabunu 
l ııatı alınacaktır. Bir kilosuna t&hmln o· 
lı~l\4ıı fiyat l~O kuru§ Cılup teminatı 8000 
~ ıı ır. Şıı.rtiı:ımı:ı ve evsafı hergUn 6ğle
l• 1~ tıra komisyonda g6rUleblllr. İhalesi 
~a· t 941 ı>azartesl g{lnU saat ıs de yapı· 
~lea:tır. Talip olanların komisyona mü· 

la.r:ı. (8178) 18181 

!1ektrik malzemesi alınacak 
1>,~ Vı-1c.:ueu Sa. Al. Ko. dan: 

\ı ıı ~ına. 18 kalem elektrik malı:t'.meıl 
l\ a ınacattır HeJ>Slnc tahmin olunan fi· 
\ lira olup teminatı l2S lira 40 lcuruı
~ lt leııı 12. lL 941 cara11mba ııünU aaat 

• l'aııııacaıctır. Talip olanların komisyona 
Caatıarı. (8258) 18205 

)(. 't llpı malzemesi alınacak 
~ >.ı. VekA.lett Sa. Al. Ko. dan : 
~& r~~ale'de yaptırılacak lıı§nat için 
'a-ı.ıı ıra keııif bedelll mo.zleme pazarlıkla 
1tı~1 alınacaktır. Taliplerin 401 lira 40 
tı rı4 >ık katı temlnatlariyle birlikte 12 
V~~ 1 

1:&.roamba gUnü ıa.at 15 de .M. M. 

' eu Sa. Al. Komisyonuna müracaat· 
(8162) 18208 

l(, ~Pı malzemesi alınacak 
'tüçtı 'V ekAletl Sa. Al. Ko. dan : 

ı.,11 
63 

k Yozgad'da yaptırılacak inoaat 

~lı:u 3i Ura ke~lf bedelli malzeme pa -
~, 

10
a •atın alınacaktır. Tııllplerln 950 

1 ~le kUtııııluk katı temlnatlariyle bir· 
~ ~ 1~ ıı. 94'1 c;areamba günU saat 11 

' • 'V. Sa. Al. Ko. na mllracaatları 
(8170) 18209 

\ı Yapı i§leri 
l.t 'V 

lı.ıııı • ekA.let.ı Sa. Al. Ko. dan : 'a. ara'da sekiz adet baraka pazarlıkla 
:s~tltıritecektir. Hepsinin keıılf bedeli 
~ 

1
llra 88 kuruştur. Keııit ve proje • 

'-'büı ııtt:venler 228 kurut mukab!llnde 
~ ,a.:~er, Taliplerin 11. ıı. 9'1 ıalı gü· 

llat 16 da 6830 lira 23 kuruşluk kati 
lltıd lıırı:vıe birlikte pazarlık ı-Un ve 

'tı-ıa :M. M. V. Sa. Al. Ko. na mOra • 
. (8259) 18220 

~ ~biıelik kumaş alınacak 
' ~er V. Sa. Al. Ko. dan: 
~~ > ~~ t.tıı:netru ine tarunın edllen flya t ı (316 ı 
ı \l lıt altı kuruı olan 300.000 metre kıı · 
rıı, torıııı lilt kumaş kapalı zartla münakasa· 
' ~ ''rı~atıır. 25 000 metreden uatı olma • 
lı · lhaıl'te a:vrı a:vrı teklifler de kabul e • 
... q.Glr, ::aı 26. ıı. 941 caraanıba atınü saıı.t 
~ ele •Vaat ve eartnamesı 47,40 lira mu
\ 1., ~a:ı M. V. satın almıı. komın·onun · 

'r•lr lir. Taliplerin teklif edecekleri 
~ °'rill ll:ı:erınden kanuni muvakkat temi· 

" ı hıı.ı ltı110 v teklif mcktuplannı lhale ııun 
011, en en az bir aaat evellne kadar 

vcrnıeıerı. (526:2) 18266 

Sıı t . 
\1 ~ısatı yaptmla.cak 
t'ktıeu Sa • a a . Al. Ko. dan: 

, 14ı 5 ıcuruı kesif bedelli su tesisatı 
~ 1'1.1111~arıamb gllnU uat 16 da pazar· 

1 c k 
11•<'aktır. Taliplerin 149 lira 90 

1. ~, ~~ t.ı temına tlarlyle birlikte pazarlık 
' arı. tınrıe M M. v. Sa. Al. Ko. na mü· 
1\ l8264) 18261 

~ ~ a.l>ut} k k ıı. « v11kA u uma§ alınacak 
t l?ı letı Sa. Al. Ko. dan: 

Ytı treıııne tahmin edilen fiyatı 
t.ı n :ı: eııı Yedi kuru6 olan (300.000ı 

lt;ı.''v l?ıetre kaııutıuk kuma& paz~rlıkıa 
"lı;; :kkonmuıtur. 25.000 met:-<>den a • 

11 "1 r &artıyıe ayrı a:vrı tcldltler de 
a~~ r lh.ıheaı ıs. ıı. 941 salı .ı•ınu aa

lı ı. ı:te E:vsat ve ıartnamesl 50 lira 
~ ~ ''•na'ht l\t V. Satın Alma Komlsyo -
tı..•~"rı,r O.Ur, TallpleMn teklif e1eeekle-
.,._ lı1111 lrt U:ı:erlnden kanun\ kaU te"lllnat

••~eıer~ ihale sıUn ve aaatinde komi•· 
• (82M). l826S 

ve &aaUn<1e komıs:vona .ıelmelerı . CS334l 
18267 

ANKARA Lv. AM1RL1G1 

Spor fotini alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dnn : 
1- 100 çift llpor fotini ve 100 adet a

ıofman pazarlıkla eksiltmesi 12. 11. 00 
saat H de Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

ı- İsteklilerin teklif edecekleri fiyata 
na.uran kati temlnatle.rlyle birlikte Ko-
m.il!lyona gelmeleri. l8249) 18219 

ANKARA Lv. AMlRLlGlNE 
GELEN iLANLAR 

Kuru ot alınacak 
Iat. Siı;ll Sa Al Ko dan: 
ı - :2191 ton kuru ot acıK eksiltme ile 

mUnakasayıı konmuıtur. Otun ııener klloı;u

nun muhammen bedeli O kuru• :ıo santimdir. 
Evsaf ve nusuııl ıaruar Ko. da &örülür •• Jha· 
t~I ı.a. ıı. 941 peraemrıe eUnü saat 11 de 
harbiye yedok ıuııay okulu Sa. Al. Ko. da ::;a
pılacaktır. Otun uıaıesı topı.an yapılaııııecetı 
1tlbı ~ ve 805:1 ve 5911 ı.on ~bl Uc kıaım· 
dan nerhanai birine talip olanlara da ihalesi 
yapılacaktır. Taliplerin aıacaklan norhanrı 
bir miktar üzerinden temınatıarı:rıe l<o. na 
müracaatları. (1880) 1'7SS1 

Bulgur alınacak 

Maru Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı zarna alınacak olan 89.000 

ıı:ııo bulırura talip cıtanadıtından ıı. ıo. 941 

tarihinden itibaren 80 aun !cinde 11.11.9'1 
tarihine kadar pazarlıkla alınacakur. 

:ı - Muhammen bedeli S5SO ıııra<tır. lllu· 
vakkat teminat 643 lira :ıq kuruttur. istek -
ıııerln Maraa Sa. Al. Ko. nıı. mUracaaUıırı. 

(7683) 17882 

Pirinç alrnacak 

Mara§ Sa. Al. Ko. dan • 
1- Kapalı zarfla alınacak olan 58.500 

kilo pirince talip ç•kmadığıııdan 13. ıo. 
9U tarihinden itlbaren,30 gün içinde 13. 
ı., 941 tarihine kadar pazarlıkla alına • 

caktır. 

2- Muhammen bedeli 16.380 liradır. 

Muvakkat teminat 1228 llra 50 kuruştur. 

tsteklllerln mezkflr Ko. na mllracaııtıarı. 
1(7909) 17890 

Makarna yaptırılacak 
lll Şlıll Sa AL Ko dan: 
1 ~ Kapalı zart uıullyle 14.10. 941 ı:ünO 

ihalesi yapılan 500 ton undan makarna ıma
llne teklif oıunıı.n fiyat pahalı aörüldllC:tln· 
den a:vnı miktar makarna ımaıı:vcsı tekrar 
acık ekslltme ııe mllnakuaya konmustur. 
Beher kilosunun munammcn bedeli tmall)'cııl 
ıo kuruıtcr. Evsaf ve husust eartıar Ko. da 
aörülür. !halesi 14. ıı. 941 cuma ırQnü ııı.at 
14 te Ko. da yapılacaktır. Taltplerln temınat
larlyle Ko na mUracaatıarı. (7911) 1189l 

Tamir itleri 
Elklsehlr Sa. Al. KO. dan: 
1 _ 7650 ura 40 kurusluk bir tıı.mlrat a-

cık eksiltmeye konmuıtur. ıııc teminatı tiS:l 
lira 79 kuruatur. Eklllt.me s:ünO 17.11.941 Pil· 
zartesl aUnU saat 11 de e:sıcısehlr Sa. Al. Ko. 
da yapılacakur. l5teklllerın teminat mııkbUZ· 
larlyle mUracaıı.tıarı. KHlf ve ıartname her 
gUn Ko. da eörUJUr. (7960) 11920 

Kuru incir alınacak 

tat. Şlıll Sa. Al. Ko.dan : 
1 _ Kapalı zart usuliyle 200 ton kuru 

incir sııtın alınacaktır. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 80 kuruştur. Evsaf ve 
husutıı §artlar Ko.dıı görülllr. İhalesi 18· 
ıı.19.n sah gUnU saat 11 de Ko.da yapı
lacaktır. İsteklilerin muvakkat te"?ınııt 
makbuzıarlyle teklif mektuplarını ıh~le 
saatinden bir ıaat evel Ko.na vermelcn. 

r8o~ı) ısoos 

Sabun alınacak 

Erzurum Sa. Al. Ko.da.n : 
1 _ Kilosu 66 kuruştan Hasankalc tes-

limi 13.000 kilo sabun 25·10·941 münaka • 
saıında talip olmadıi;ndan yeniden kapalı 
zarf uıulü ile münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasası 15-11-941 cumartesi gü
nü saat 11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Muhammen bedeli 8580 lira ilk 
teminat 6« liradır. Sabuna ait evsaf ve 
şartname Ko. da gôrülür. 1stekliler~n tek
lif mektuplarını ihale saatinden bır saat 
evet Ko na vermeleri. (8057) 18010 

Zeytin yağ alınacak 

Erzurum Sa . .Al. Ko.dan : 
1 - Beher kilosu 105 kııru$tan 7000 ki

lo aeythı yatı puarlıkla aatın alınacaktır. 

Meıe odunu alınacak 

Van Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher kiloıuna 4 kuruş tahmin edi

len 900 ton me$e odunu kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Muhr.mmen bedeli 
36.000 !ıra olup ilk teminat 2'700 liradır. 
Evsaf ve &artname Ko. dıı verılmektcdir. 

2 - İhalesı 26. 1 l 941 çarşamba tünü 
saat 16 da komisyonumuzun bulunduğu ma· 
halde yapılacaktır. İsteklilerin belli guıı ve 
saatten bir saat evet teklif mektuplarını 
Ko. na vermeleri. (8155) 18125 

Sığıret1 alınacak 

Adana Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 160 000 kılo sıgıreti kapalı zarfla 

ekr.iltmeye konulmuştur. Tutarı 16800 lira 
olup ılk temınat 1260 liradır İhalesı 21. j 
11. 941 cuma ı:üniı saat 11 de Adsna Sa. ı 
Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin belli 
gün ve saatten bir saat evci teklif mektup-
latını Ko. na vermeleri. (8189> 18137 

Bulgur ahnacak 

Ko. nıı mOrac-ııatları. (8271) 18:21>1 

Kuru ot alınacak 
Iat. Ş..a.ı M Al. Ko. dan: 
ı - "·"et<.~ .IAn cıı.ı.cn 'c tallr> cıKmndı • 

Cından 111 ... e;,ı 
tekrar ıı z:artıkın muna .. aaay, k ,,1.11.nJflllr 
l.\&at \e hJı.usl şartlar Ko da ıı.ırut..ıt ... ıı
)alı kuru oıun beher klıosunJn m 11a n ıu:n 
be<1ell 65 kuru& ve teli konlıyond.111 \eril· 1 
mek &artl>le 6 kurı.ı lll sııntlmdır. VOkılm 

halinde beher kılos.ınun mlhıımınen 1>e<1 •ıı 4 
kurua 711 & ıntımchr !hal il 14 11. lHl .. .ımn 
ııunu saat 11 Je )apıl ıKltr T.ıııı;ı.erln t.c· 
mın ua ->•C K • na. m.ırncaauarı. 

l' uru tasulye alınacak 
laL sıslı :sa Al Ko dan. 

l!US2 

ı - l'azuııK.n lOU tun Kurı.1 rasul)c sattn 
alınacaktır. h\i.lf \e hususi aartlar Ko. da 
ı;:oruıur. Taliplerin getıreceklerı numuneler 
beıl:cnlldlll'I takdirde mezkı'.lr n.lmuneıer llze
rınıte pazarıuıı >apııacaı<tır Bııller kllOSJnun 
munamrnen tıedcll 211 kurJstur. lhalcil 14 11 ı 

941 cuma ı;:Unü ıaat 10 <ta yapılf\caktır. T \· 
Erzurum Sa. Al. Ko. danı ı plerın Katı tem natlıı.r ylc ı<o n.1 mUracııat-
1 - Kilosu 28 kuruştan 70.000 kilo bııl- ıarı. 1ı;ı79I l82S3 

ı:ur pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlı!iı 25. 11 941 salı gtlniı saat 

10 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 19600 lira olup 

1'ati teminatı 2940 liradır. 
4 - Şartnamcai Ko. da görülebilir. 
5 - İsteklilerin muayyen glin ve saatte 

Ko. na mliracaatları. (8190) 18138 

Sade yağı alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarf usuliylc 116.840 kilo 

sadeyağı alınacaktır. Muhammen bedeli 
198,628 lira olup tik teminat 14597 lira 10 

kuruitur. İhalesi 28. 11. 941 saat ıs tir. 
Şerait ve evsaf Ankara, İstanbul l:;v. A. 
Sa. Al. Ko. larlyle Çorlu ve Kırklareli Sa. 
Al. Ko. lıırında görülür. 1atekli!.9rin belli 
gün ve saatten bir saat evel teklif mektup-
larını Ko. na vermeleri. (8191) 18139 

Toz şeker alınacak 

Gebze Sa. Al. Ko. danı 
1 - Kapalı zarf usuliylc 15.000 kilo toz 

ııeker alınacaktır. Muhammen bcdelı 7200 
lira olup muvakkat teminat 540 liradır. 

İhalesi 27. 11. 941 perşembe günü saat 15 
tc yspılacıktır. Şart.name her gün Ko. da 
görülür. Taliplerın ihale günü ve saatın· 

den bir saat evel teklif mektuplarını Ko. 
na vermeleri. (8192) 18140 

Sığıreti alınacak 

Gebze Sıı. Al. Ko. danı 
1 - Kapalı zarf usullylc 270.000 kilo sı

ğıreti alınacaktır. Muhammen bedeli 
108000 lira muvakkat teminat 8100 liradır. 
İhalesi 25. 11. 941 salı ıünu saat 10 da 
Gebze Sa. Al. Ko. da yapılacaktr. İstekli· ı 
ler her &;ün tarlnameyi Ko. da ıôrebilirler. 
Taliplerin ihale gun ve saatındcn bir &aat l 
evci teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(8193) 18141 

Kömür alınacak 
Sel1ml:ve Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Komıe:vonda mevcut evaat ve ııı.rtna· 

mesı dal'llllnde 600 ton kok veya sOmUkok kö· 
mürü kaıııılı zarf usull)•le ekslltme:VI' konul· 
mustur. Muvakkat teminat 1170 llrn olup tha· 
lesi 22. 11. 941 cumartesi gQnü sıı.at 11 de Se· 
llmlye Sa. Al. Ko. da yar>llacaktır. 

(522!>) 181'73 

Bulgur alınacak 
Topane Ist. Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 4000 ton bu~dayıtan bulııur yaptırı

lacaktır. Pazarlıkla ekııııtmeıl 14. 11. 941 cu• 
ma 1tOnü saat 14 te Topane Ist. Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 188 SSS 
lira 80 kuruı ilk ternınat SlM lira 4~ kuruı· 
tur. Sa rtnamesl Ko. da görülür. Istcklllcrln 
fabrikaları muayene edllmek üzere ekalltme 
ı:UnOnden Uç ı:Un eve! istida Ue Lv. Amirli • 
{:ine mUracaatları. <S252l 18202 

Kuru ot alınacak 
Tophane, Fındıklı Sa. Al. Rs. den ı 
1 - Beher kilosuna istasyon veya iske

lede teslim 5 kuruş 75 santim fiyat tahmin 
edilen 600 ton kuru ot 14. 11. 941 cuma 
günü saat 15 tc pa:zarlıkls satın alına.::ak

tır. Şartnamesi her iUn Ko. da ıorülür. 

Muhammen bedeli 34500 lira olup kati te
minat 5175 liradır. isteklilerin belli cün 
ve ıaatte Fındıklı Sa. Al. Ko. na mıirata· 
atlan. (8284) 1822~ 

Ot, .saman alınacak 
Bursıı. Sn. Al Ko. dan: j 
1 - Asal!ıda m.ktan )'azılı saman ve ot 

satın aıınacaktır. Pazarlık sonunda teıcarrılr 1 
e.ttcek bedel ilzerlnden yUzdıı 15 katı ıemınat 
alınacaktır. Pazarııtıı 15 11 041 ıarlhlndt! 

ı;aal 10 dn )apıl ıcnktır. Sarınam<'sl llı.1.sa 

lneı:öl sa. Al Ko. ıarındıı ı:oruıur. btekUle· 
rln lneg.ıl Sa Al. Kcı da haz.r bulunmaları 

l\fıKtntı Cinsi 
k ıo 

4r,{\ 000 

4SOOOO 
(8291) 

kuru ot 
aaman. 

Sadeyağ alınacak 
bt. $ltll Sa. Al. Ko. l'lan: 

18284 

l _ Pazarlıkla 21 ton sadcyaıt atmacak • 
tır. Ev1&f ve husuıı ıarllar Ko. da &örUlUr. 
AJılt miktarı Azami S dlr. Beher ktloaunun 
muhammen bedcll 175 kuruıtur. lhal~I 12. 
ll 941 çarşamba gUnO ıaat 14 tc :vaııılacak· 

tır. Taliplerin belli allndc Ko. na müracaat· 
ıarı. (829:2> ısrı>S 

Patates alınacak 
Ist şıııı sa. Al. Ko. <tan: 
l - 5 11 941 ı:UnU lhalcal llı\n cdllen SOO 

ton patates talip çıkmadıtından a:vnı miktar 
patates tekrar pazarlıkln mUnakasa:vıı ko
nulmuıtur Evsaf ve huıusl ıartlıır Ko. da 
görUIOr. Beher kilosunun munıımml'n bciJell 
ıs kuruıtur. Iha lesi 15. 11. 941 cumarteıı aü
nt.ı uat ıo da yapılacakur. Tallplerın tcmı
naUıırlyle Ko. na müracaatları. 

{8316) 18288 

ViLAYETLER 

C~zaevi yaptırılacak 
Tnkat Nafıa MUdllrlUC:Unden: 

Retadlye kazıuında yeniden ının edilecek 
olan (6000) lıra bedeli ke~.rıı ceza evı ınıa· 
atı 26. ıo. 041 tarlhln<1en IUbaren 20 &On 
müddetle acık eksllt.me:ve konulmıutur. 

lhaler;I 17. u. 941 pazartesi s:Unü saat l5 
te Tokat narıa dairesi binasında yapılacak· 
tır. 

Tallplerln ehliyet ve lkalarlyl.e Ucaret o -
ııası veslkasının ve ) ı..zde 1.~ nlsbctlnde 
l4:ıôı liralık muvakkat teminatının mal san· 
dııl:ına yatırıl<1ıtına dair makbuzunu ihale 
komısyonU)la lbrnz eılecekle~dlr. 

Bu hueusa ıı.lt proJe ve keılflerl .ıönnek 
l&tlycnıcrın Tokat nafıa dairesine mUrncaat
ları lltı.n olunur. (S02!l) l'i993 

Cezaevi yaptırılacak 
Tokat Nafıa MUdürlUA'On<ıen: 

Tokat meııkc:ı:lnde mOccddedcn lnsa edilecek 
olan 100 kisilik ce:za evinin bll!hare yapılan 
tadlltıt neticesinde (39999> lira C48) kurııa 

TÜRK İ Y/E İŞ BANKASI 
Küçük 

1942 

tasarruf hesapları 

ikramiye planı 

KEŞ iDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos. 2 lkinciteerin 
tarihlerinde yapılır. 

........................ 1942 iKRAMiYELERi ...................... .. 

1 ! !~: 
i 2 Adet 

2000 
1000 
750 
500 
250 
100 
50 
25 
10 

Liralık_ 
Liralık_ 

Lirahk = 
Liralık= 
Liralık= 
Liralık= 
Liralık= 
Liralık _ 

Liralık= 

2000.-
3000.-
1500.-
1500.-
2500.-
4000.-
2500.-
5000.-

000.-

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

1 
1 

İ 3 Adet 
: 10 Adet 
i 40 Adet l 50 Adet 
! 200 Adet 
i 200 Ad?t ............................................................................................ 

ıstı:venlertn Tokat nıı.fıa dairesine müracaat· 
ları llı\n olunur. CS031) 17995 

Yapı i§leri 

kuz kuruslult muvakkat tenlnat verllml!!lt. 
B) Cru1 mail al'.'ne Ticaret Odası ve~tkaııı 

ibrazı 

C> Bu ısın etulltmeaıne ı::ırebllmek !cin U• 

mumı murettl.$!1kten ıınmıe l'hllyet ve ikası. 
İstanbul Na!ıa Müdürlllğllnden lebu veıı kayı alabilmek ıcın ihale tarihinden 
20-11-1941 pcr~embe gUnU Stı.at 15 tc tatil s:ünlert hartc en az Uc ırıln eveı B rlnct 

latanbul'da Nafıa MUdUrlU~U Eksiltme Umumi Mürctlltlltte ıııt la .'.le mJ~a,..:ıat urt· 
Komisyonu odasında ( 11205,16) !ıra keııf 1 tır. < 205ı lt;\64 
bedellı İstanbul Tcknık Okulu makine la-
boratuvarı ınş!Ultı kapalı zarı usuııy1e ek- Hastabak"ı ah nacak 
ıılltmeye konulmuştur. 

Mukavele, <'k&lltme, bayındırlık ielerl 
genel, hwnısi ve fenni şartnamcl,.ri. proje Yo:ıı;at Memleket Haetanesl Baştabip ıı:ın-
kesıt hUUlsaslyle buna mUtcterrl d ter e\•rnk den: 
c1alreslnde görülecektir. 1 Hast\nemlzde 80 lira Qrretıı hastıı bnkıcı-

Muvakkat teminat (841) ııradır. !ıklar ac: ktır Har el:Yi! ~ervıs n1e c:ılı&mıı o-
İııteklllerın teklif mrktupları ve en az !anların \•rs kn suretll' n h • ., tııı.ı ı< kıllı 

bir tcahhUttc (10 000) liralık bu 1§e ben • ve ııon CPk ım' iki ~t"s KA fntnfır rı'lı r p '· 
~er i§ yaptı~ınıı dair ıdarcıerind!'n almı, derrk yıı.7.ı ııe mQrac ntları (l)ı;!!7 '>ll'lı t'-"5'3 

olduğu vesikalara istinaden İstanbul v!IA-

yetlne m~racaııtla eksiltme tarihinden ta- lcçi ve ressam alınacak 
tll günlerı hariç (3) glln cvel alınmış eh- :!! 
llye ve 1941 yılına ait Ticaret OdllSl vesi
kalarını havı kapalı zarflarını 20-11-1941 
perşembe gf.lnll 11aat 14 de knd11r NafıR tundcn. 

Tayyare Fabrlk aı D rckt!I ltl• 

MUdllrlU[;Une vermeleri (9480-6036) 18002 Fabrika tein birinci ve ikini" sınır te9vlye-

Yol yapı işleri 
Diyarbakır Birinci Umum\ MUCettıellkten: 

bedii ke&lf üzerinden 28. 10 941 tnrlhlnd!!-n ı - F:ksllt.me:ve korıuıan la. Birinci Umumi 
lllbaren :20 sıOn müddetle kapalı zarı usu- mütctuallk tıöl.:esı dahıhn1e takriben altmıı 
llyle wııtme:ve konuımıııtur. kilometre tullndc l\!nlab:ıdı • Pısyar ziyaret 

C'I, torna"ı, tuzct"I, elektrlı<c:ı, !Aııt ıı: tam rei
si, sııatç. ve makine reuttmı al noıcaktır Ve· 
rlle ek ı:ündellk Ufrl!t UtcKıllerln imtihanda 
ı;:ögtoreccklflrl muvaffakıyet ~·e kal:>lllyctıne 

töre 500 kurusa kadar )\lk81'1t'bllect"Kt r. 

lıteklllcrın ımt1h11nda m.ıvarrak nı-ın11ıarı. 
ı;:eı.me, ıtltme y ı m • rıarlyl b .ımum za _ 
rur1 masraflarının krndllerıne Alt oli.1u~u
nun b.llnrırıı s: reklldir lııteı<lll rın Allll:ıdl\ 
:vazıh veulkl hAmllen dllekce ile fııb ka ge. 

neı dırektılr.ut.ınn müraran.t etmı-ıerı. 

lhalesı 11. ı1. 941 pazartesi 1tUnU Bant 15 
1 

yolunun tesviye ve una! lmalMı ikmali in· 
tc Tokat nafıa dairesi binasında ::;apılacak· &antı ile Sallııpost. Hcrpı, Kerho. Sl.lnt. Clrl, 
ur. Herruk, Norsııı. Plııyar, Mall'11k, Tlmok, ~ıaw, 

isteklilerin 24!l0 aayıh kanunun hUkilmıerl Harbak, SB!Qn bo>un noktası Kedfr, Avlrdos 
dalrı>slnde ıcap eden veslkalarlylı birlikte mevkllerlnde kıırakollar Kozli.ik lHazo) Bny
tekllt mektUplannın ihale ıaatınden bir ıııat kan (Slyanls) kazalarında birer Rıala ile Ba:v· 
evellne kadar lhnlo komisyonuna tl'.'sllm ede· kan'da bir adet ııhırın ki ccman on sekiz adet 
ceklerdlr. binanın Jkmall lnıaatı mukn\•cıcsınıa reshe-

Bu hususa alt proJc ve keıınert s:önnek <111nıls bulunmaa.nda9 doıayı iki bin dört ::;uz 
ıııtlyenlerln Tokat nntıa dairesine mUracaat..· doksan sayılı kanunun eııı birinci maddes 
ıarı illin olunur. (6030) l1994 mucibince müteahhit nnm ve hesabına yaıı· 

urılma.k Uzere ilk ihaledeki silsileyi tıya t ile 
tnrtnnmeler e.ııasları dahilinde aıu lklncltc&· 
rın 041 tarihinden itibaren acık ekslltaneye 

Cezae~i yaptırılacak 
Tokal Nafıa MUdUrlUQ'ünden: konulınu&tur. 

ı - r-:orus hU~yet ctızııanı, 
2 - A kerilk ver.ikası. 

3 - Emniyet mUcl..ırlüCUnden tasdik ı hUs
nUhal kUııdı, 

4 - Okul eatı.1de•nıun .. ~ı 
5 - Varsa h<'nıl'rvııı. ' 

{0);6$-8212) 

Niksar kazaaında ::;enlden ını:ı edilecek o- 2 - .Muhammen keıır bedeli :rckQnu Clkl 
Masa yaptırılacak lan (6000) lira be<1cll keaırıı ceza evi ı"'aatı ::;üz kırkblr bin aek z yUz yınnı dokUz ııraı 

Harp Akadcmisı Sa. Al. Ko. dan ı :ıs.10. 941 tarihinden itibaren 20 '10n müd· ( etmıı dört) kuruıtur. 
Doktot - Bakteriyoloi 

1 - Pazarlıkla 10 adet küçtik masa yap- deUe ac:ık eksı:une:ve konulmuıtur. 3 - Ekalltmc ytnnı altı lkJncıtcıMn 941 
tırılacaktır. Muhammen kıymeti 90 liradır. lhıılesı 17.11. 041 Pazartesi ııUnU Hat 15, caraamba '1ti.nü saat onda B rıncl Umumi Mll· 
Nümunesini ı:ormek istiyenler her gÜn 2., te ToKnt nnrın dairesi binasında yapılncak. tcttısllk blnıunndn eksiltme komisyonu 0<1a-

numaralı kı,lada Akademi lcva:zım müdür-, tır 11nda yapılac-aktır. 
r·ğ·· . . . cm Taltıılcrln ehliyet veslkalarlyle tlt"aret o -ı 4 - Eksııtme ııartnnmcsl ve silsile! fiyat 
u u~.e .~ e ısteklılerın 13. ll. 941 pe::' "r. duı Vt'Slkasının ve ::;ü:ı:ı.'le 1.5 nlsl'l<ıtlnt1e 4~ cetveli ııc buna motefl'rrı evrak l:':atıa maıa

bc gunu saat 15 te ( Çankaya malmudu • liralık muvakk11t teminatının malsandıtına vlrllll'lnda KôrOlehlllr. Ve on iki lira on kurua 
lüğüne) yatıracakları 6 lira 75 kuruı;luk yaurıldıCrına dair makbuzunu lhtıle komlsyo- bedel muknhlllnde alınablllr . 
muvakkat teminat makbu:zlariyle Ko. na I nuna ibraz edeceklerdir. ı 5 - F.kslltme:ve alrebllırnl'k lcln: 
mUracaatlırr. (8290) 18234 Bu huıuıa alt pro.ıe ve keatnert sOnnK A) On üç b1n Qç yQz kırk blr llra kır"ıı: do-

TURGUT AKTÜRK 
DahlU ve earı nutalıklar 

Anatartalar caddeııl Koe nnn No • (le· 
tanbul eczanesi kartıaında). Her l'lln 
Hat ıo • 19 a kıı.dar. Muayenehane te-
ıeıon 2G2l. Ev telefon ~ 
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TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 
• z AAT. BANK Si 

KURULUŞ TARiHi: 1888 

Sermayesi: 100.000. 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

T c ZiRAAT BANKASI 
• KUMBARALAR~ • 

-2s.aoo- LilALIK ıKRAMıYE 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesapla

rında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek ikur'a 
ile a~ağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktı?': 

4 Adet 
4 ,, 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
" 

" 
" 

1000 Liralık 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

,, 
" 

" 
" ,, 

4000 Lira 
2000 " 
1000 " 
4000 " 
5000 " 
4800 ,, 
3200 .. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül ve 11 
Birincikiınun tarjhinde çekilecektir. 

DiKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan 

aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle 

verilecektir. 

YENİ TAHVİL E 
Maliye Vekôletinden : 

2·6·1941 tarih ve 4057 numaralı kanun mucibince ihracına selnhi· 
yet verilen ve hasılatı tamamen Diyarbakır ve Elazığ istasyonlarmdan 
Irak ve Iran hudutlarına kadar yaprlacak demiryolunun İnşasına tah· 
sis edilecek olan o/o 7 gelirli 1941 demiryolu istikrazının 20 senede İt· 
fası me§rut be§ milyon liralık birinci tertibine ait tahvillerin sah!ı 
7-11-1941 aabahmdan 15-11-1941 aktamına kadar yapılacaktır. 

Tahviller hamiline muha1Ter olup beheri 20, 500 ve 1000 lira itiba· 
ri kıymette birlik, yİnnİbe§lik ve elliliktjr. Tahvillerin ihraç fiatı % 
95 olarak tesbit edilmittir. Yani 20 liralık birlik tahvil bedeli 19, 500 
liralık Tahvil bedeli 475 ve 1000 liralık tahvil bedeli de 950 liradır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak büt~elerle idare olunan daire ve mÜ· 
esscselerce, vilayet hususi idareleri ve belediyelerce yapılacak müza· 
yede münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve Hazinece sahi· 
mı§ ve satılacak olan milli emlak bedellerinin tediyesinde başa baş ka· 
bul olunacakları gibi tahvil itfa bedelleri ve faizleri tahvillerin tama· 
men itfasma kadar her türlü vergi ve resimden muaf bulunacaklardır. 

Mezkur tahviller Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye Cümhurİ· 

yeti Ziraat, Türkiye 1§, Emlak ve Eytam, Halk, Türk Ticaret, Beledi
yeler Bankaları ile Sümer ve Eti Bank tarafından satılacağı gibi diğer 
bankalar vasıta&iyle de temin olunabilir. (8186) 18149 

,;:=.=============================================="" 
Şef ve şef muavini alınacak 

Toprak mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
Merkez teşkiHitımızda açık (170) ve (140) lira aylıklı şef ve şef 

muavinliklerine yüksek mektep mezunlarından 3656 ve 3659 sayılı 
barem kanunlarına tabi idare ve müesseselerde (3) yıl ve daha ziya
de hizmeti olup haklarında iyi referans alınabilecekler imtihansız 
tayin edileceklerdir. 

Bu vazifelere alınacakların ücretleri yukarıdaki hadleri geçme· 
mek şartiyle 3659 sayılı barem kanunu hükümlerine göre hesap edi
lecektir. 

Müracaat edeceklerin; ·- • 

1 - Fili askerlik hizmetini yapmış olmaları "eya halen askerlik· 
le ilişiği bulunmamaları. 

2 - Mezun oldukları yüksek mektep şahadetname asıl veya tas
dikli suretini ibraz etmeleri. 

3 - Çalışmalarına mani fena halleri bulunmadığını tevsik eyle-
meleri. • 

4 - Sıhi durumlarının müsait olduğuna dair Ofis doktorundan 
rapor almaları. 

5 - Yaşlarının (40) tan yukarı bulunmaması. 
lflzımdır. 

(Hububat ve un işlerinin tekniğine vakıf olanlarla Ecnebi dili
' ni hakkiyle bilenler tercih olunur.) 

İsteklilerin aranılan vesikalarla ikinciteşrin on sekizine kadar 
Ankara'da umum müdürlük zat işleri müdürlüğüne bizzat veya yazı 
ile müracaat etmeleri. (8239) 18191 

uı.::us 10/ 11/194 

MALiYE VEKALETİ 

Matbaacılara 
Mall)'e Vekaletinden: 
ı - VekAlet lhUyacı ıc:ın malzcmesl vekl'ı· 

!etten verilmek dlt:er masrafları müteahhide 
alt olmak üzere muhtellt ebat ve numunede 
292SOO cilt koçanın tab ve teclldl kapalı zart· 
la ckslltmcye konulmustur. 

2 - Muhammen bedeU on beş bin yedi )'Uz 

GÜMRÜK ve iNHiSARLAR V. 

Yol halısı alınacak 
CQmrük ve lnhlsarlar VekA!eUndcn: 
l - Vekllet binası 1çln yaptırılacak 105 

metre 6 ııanUm yol halısının 5. 11. 941 c:ar· 
ıamba gQnQ yapılacak ac:ık eksiltmesine ta. 
llp zuhur etmcdll':lnden 2490 gayıJı kanunun 
43 üncü maddesine göre ihale 17.11. 9.U pa. 
zartesl ırünü ııaa t 15 e bırakılmıştır. 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll --
~ Değirmenler iıin kontrolör ahnacak 
----- Toprak mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: -------

liradır. 

a - Muvakkat teminatı 
yedi lira elli kurustur. 

2 - Muvakkat teminatı 134 lira 64 kuruı 
bin yüz yet.mlı olup tahmin 4idııen hede! 1795 lira 20 kuruı· ---

Ofisimizin emrinde çalışan veya vilayetler veya belediyeler e.ın 
rinde işliyen değirmenleri ve bunların istihsalatiyle, kontrolun 
memur teşkilatı mürakabe ve bunların mesailerini teknik icapla 
dahilinde tanzim etmek üzere 3659 sayılı kanunun 10 uncu maddes· 
mucibince, mezkur kanuna tabi bulunmıyarak, 300 ve 260 lira aylık"' 
1ı baş kontrolörlüklere aşağıdaki evsafı haiz bulunanlar imtihansız 
alınacaklardır. 

4 - Şartnamesi bedelsiz olarak Ankarada 
levazım müdürlüt:Unden lstanbulda Dolma· 
bahc:e<lo maliye evrakı matbua anbanndan 
verll!r. 

5 - Elkıılltme 11 tcsrlnlsanl 941 ııalı ı:llnQ 

saat 15.SO da vckllet levawn müdUrlütünde 
müteşekkil eksiltme komisyonunca yapılacak· 
tır. 

1Jıtek11lcrln 2'190 numaralı kanunun 2 ve 
S üncü maddelerindeki belı:eler muvakkat 
teminat makbuzu veya banka kefalet mek• 
tubu tle birlikte tayin olunan gün ve ııaatte 
kanunun tarltatı dairesinde komisyona mü· 
racnatlan. (7920) 17001 

tur. Taliplerin muvakkat teminatlarını vekl'ı· 

let vczneslncı yatırarak belli gUn ve saatte 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(8308) 18270 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 

Satılık kanaviçe 
İnhisarlar Umum Müdürlü -

ğünden : 
ı - NUmunelerl mucibince (32.602) kilo-

gram ıskartn kanavtc:e satılacaktır. 

----------------
Bu vazifelere tayin edilecekler, merkezlerinin haricinde vazife 

gördükleri müddetçe harcırah kararnamesine göre ayrıca harcırah 
' ve yevmiye de alacaklardır. = Namzetlerin aşağıdaki evsafı haiz olmaları lazımdır: 

= 1 - En aşağı orta tahsili bulunup valslı ve elekli büyük değir 
= menleri mal sahibi veya kiracı sıfatiyle bizzat işletmiş veya ihtisa 
- teminine yarıyacak vazifede asgari on sene çalışarak değirmen ve = un tekniğine hakkiyle vakıf bulunmuş olmak; 

--Matbaacılara 2 - .Muhammen heden 24.451,50 liradır. (Bu bilgi gerek ibraz olunacak vesika ile ve gerek Ofisçe yapı 
lacak denemede isbat olunmak lazımdır.) S - Pazarlık ıs. 11. 941 salı günQ saat 

Maltyc VekAletlnden: 9.80 da Kabataı'ta levazım aubcslnde mille. 
1 - VekAlet ihtiyacı lc:ln malzemesi vekA· ıckkll satıı komtsyanunda yapılacaktır. § 2 - Fili askerlik hizmetini yapmış veya halen askerlikle bir ili· 

şiği buunmamak; !etten verilmek dlCcr masrnnarı müteahhide 4 - Xumuncler her ~Un adı ııcc:en koınls· 
alt olmak üzere muhtelit ebat ve nilmunede :yonda ırörülcbl!lr. (9540-8128) 15063 so bin adet dellerln tab ve teclldl kapalı 
zartla eksilt.meye konulmustur. 

2 - Muhammen bedeli on yedi bln Yet· 
mis llradır. 

3 - Muvakkat teminatı bin iki yüz sek· 
sen lira yirmi bes ıruruıtur. 

4 - Şartnamesi bedelsiz olarak Ankara'· 
da lcvaıım mUdUrllltündcn tstanbul'da Dol· 
mabahc:cde mal ye evrakı matbua ambarın· 
dan verilir. 

5 - Eksiltme ıı tcsrınısanl 041 salı cünü 
saat 14.30 da levazım mUdUrlütünde müte • 
ıckkll ekslllmc komisyonunca yapılacaktır. 

lııtcklllcrln 2490 numaralı kanunun 2 ve 
s Uncu maddelerindeki belı:elcr muvakkat 
temlnrıt makbuzu veya banka kefalet mektu· 
blyle birlikte tayin olunan ı:ün ve saatte ka· 
nunun tarlfatı dnlrcslndc komisyona mQrn • 
caatları. (7021> 17902 

DAHİLİYE VEKALETİ 

Çeşitli eşya alınacak 

Dahiliye Vckll.letl Belediyeler imar 
Heyeti Fen Şefliğinden : 

Dairemiz ihtiyacı için mUbayaa oluna· 
cak muhtelif ebat ve miktarda. yazı ve 
d:ıktilo masalarlyle etajer ve yazıhane 
koltuklan vesaire kapalı zarf usullyle ek· 
siltmeye konmuıJtur. 

İşin muhammen bedeli 1858 liradır. 
Eksiltme 12·11-l!l41 çarşamba gUnU sa· 

at 16 da Ankara'da Belediyeler Bankası 
binası ikinci katında belediyeler imar he· 
yeti fen ııefliğlnde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 139.35 ijradır. 
Talipler mübayaa olunacak eşyanın mfif. 

rcdat listeleri ile resim ve şartnamelerini 
parasız olarak fen liefliğinden tedarik ede-
bilirler. • 

Tekliflerin 2490 sayılı kanun hUkUmleri 
dıılrealnde eksiltme gUnU saat on be!';le ka. 
dar makbuz mukabilinde fen ııefl!ğine tes
lim etml;ı olmaları lfızımdır. 17969 

Profesör Doktor 

NAZIM şAKiR 
Asabiye ve Akliye Mütehassısı 

Yenişehir Atatürk Bulvarı And Ap. 
' No. 149 Daire 7. Muayene için eve!· 

den randevu alınmalıdır. Tel: 6767. 

DOKTOR OPERATÖR 

ŞERİF KORKUT 
NUmune bastnncsl ıcf oı;ıerati5rU 

Bn!ıkpaznn Ali Nazmi Ap. No. 5 de her 
~Un saat 15 ten sonra hastalarını kabul 
eder. 

Gayrımenkul sahiplerine 
Ev, han. ap:ırtman, arsa ve nraztlc· 

rlnl satmak lstıycn mal sahiplerinden 
hlc: bir ı;uretle ücret ve komisyon alın· 
maz. 

Yeni Sinema üstü No. 1 • 2 Sökmen 
eml1k lalcrl ömer Sökmen Tel: 2303 

5165 

LİNGUAFONLA 
hlnlzden ayrılmadan, yorulmadan ve saat· 

ıe bartlı kalmadan evinizde hcrhanı:I bir ya· 
bancı dili 6 ayda kulaktan öt:rcncblllrslnlz. 
lzahat ıstcylnlz. Haset kltapevl ve Tan kırla· 
siye teclmevl. 5179 

Ulus - 23 üncü yıl. - No. 7279 

İmtiyaz Sahibi 

lskender Artun 
Umumi Neşriyatı ldar.e Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Na§it Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA 

-(DİKKAT)-

EMNiYET UMUM Md. 

Bel kemeri alınacak 
Emniyet Umum MUdUrlUğüııden 
1- Zabıta memurları için azı 5000, ço· 

ğu 6000 adet belkemcrl 21. 11. 941 cuma 
gUnU saat 15 de kapalı zarfla mUnnka -
saya konmuııtur. 

2- Beherine 750 kuruş fiyat tahmin e
dilen belkcmerlerinin nUmune ve ııartna. 

mesinl görmek istlyenlerin umum mUdlir· 
lUk satın alma komisyonuna müracaat -
!arı. 

3- istekl!lerin 3375 liralık teminat 
makbuz veya banka mektubunu hAvi tek· 
lif mektuplarını, 2490 sayılı kanunun 4 
cU maddesinde yazılı belgelerle btrı!kte 

eksiltme günU saat 14 de kadar komis-
yona vermeler!. (8098) 18113 

ASKERi FABRiKALAR 

20000-25000 adet 7 / 64 parmak 
kutrunda çelik bilya, 50 Kg. 
1 ,5 Mm. kutrunda natürhart 
yaylık çelik tel ve 50 Kg. 0,9 

Mm. kutrunda natürhat yaylık 
çelik tel alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko.: 
Yukarıda yazılı malzeme Askert Fabrikalar 

umum mUdOrIUtü merkez ııatın alına komls· 
yonunca 12. 11. 941 çarsamoa ırünü saat 15,30 
dn ıınzarfıkli aatın alınacaktır. Ta.llplerln 
mezktlr eUn ve saatte komlsycına mllracaat· 
lan. (8200) 181:>9 

310 adet 84X77 Sm. ebadında 
keçe ve 500 metre mikabı Kaya§ 

ve Y ahtihan kumu alınacak 
A&. Fab. Satın Alma Ko.: 
Yukarıda· yazılı malzeme Askerı Fabrika· 

ıar umum müdUrlü~U merkez satın alma ko· 
mlsyonunca 12. 11. 941 çanamba ııünU saat 15 
te pazarlıkla ııatın alınacaktır. Tallplerln mez· 
ktlr ırün ve saatte komisyona müracaatları. 

cs201> ısıso 

Erat için 10.800 çift yün çorap 

alınacak 
As. Fab. Salın Al. Ko. dan: 
Talunln edilen bedeli (5400) lira olan 

10800 dtt yün çorap askeri fabrikalar umum 
mUdUrlUiiU merkez satın alma komisyonunca 
17.11. 041 pazartesi günü aaat 14.30 da pa· 
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız . 
dır. Katı teminat (610> liradır. (6322) 1~72 

24,440 metre 90 santim 

eninde kaput bezi alınacak 
As. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (8065> lira (20) ku· 

ruo olan 24440 metre kaput bezi askert fab . 
rlkalar umum mudUr!UtU merkez satın alma 
komisyonunca 17.11. 941 pazartesi ıı"Ünü sa. 
at 15 tc pazarlıkla ihale edilecektir. Sartna· 
me psrnıızdLr. Katı teminat (1209) llra (78) 
kuruıtur. (8323) 18273 

3 - Çalıştıkları yerlerden ayrılmalarının fena hallerden ileri ---
gelmediğini ve tavziflerine mani vaziyetleri bulunmadığını tevsilc: 

_ eylemek; 

§ 4 - Sıhi durumlarının çalışmalarına müsait bulunduğunu Ofis = doktoru raporiyle tevsik etmek; -= 5 - İsteklilerin aranılan vesikalarla birlikte ikinciteşrin on se-
= kizine kadar Ankara'da umum müdürlüğe bizzat veya yazı ile ınü· = racaat etmeleri. (8240) 18192 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

, BELSAMİTOL 
ldrar :yolları iltihabı, )eni ve eski BEl..SOCUKl.UClJ, ldrnr zorlutıu, mesane 'lf 

prostat lltlhnbı, sistit \"e kollslslltlere, böbrek l-nhntsızlıklanna karııı en 11111· 
kemmcl lltıc: DELSAMITOL'dur. BEL.SAMlTOL kull.nnanlnr yukarıda sayılı hnst6' 
lıklardan çabuk kurtulurlar. Eczanelerde bulunur. Sntıs deııosu: Sami .ı\1<511 

Bahc:ekapı la Bankası arkasında Rahvancılar sokak No. 5. 629!İ 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Sedye alınacak 

M. M. Vckllctl Hnva Sn. Al. Ko. dnn: 
1 - 2~ adet sedye pazarlıkla satın alına · 

caktır. Muhammen bede!! 750 lira olup kııll 

teminatı 112 lira 50 kurustur. Pazarlı~ 12. 
ıı. 941 çarsaınba ı:Unü saat lU.30 da Ankara· 
da hava satın alma komisyonunda yapıla• 

caktır. Şartnamesi komıs:vondn ı:ürüleolllr. 

lstcklllerln muayyen ı:ün vc saatto komls· 
yanda bulunmaları. (SlGl), 1812u 

Bez alınacak 

.M. M. V . Ha.va Sa. Al. Ko. dan : 
1- 50.000 metre tatlıir bezi pazarlıkla 

satın alınacaktır. '.Muhammen bedeli 17500 
Ura olup katı teminatı 2G25 liradır. Pa· 
zarlığı 12. 11. 941 çarııamba gUnU s:ıat 11 
de Ankara'da Hava Satın Alma Komls -
yonunda yaı "ıcaktır. Şartnamesi komls· 
yonda görUlebilir. isteklilerin muayyen 
gUn ve saatta komisyonda bulunmaları. 

(8159) 18178 

JANDARMA 

Sadeyağ alınacak 

Erclı Jandarm'o. Okulu satın Alma Kom18· 
yon undan: 

7200 kilo aadeya~ kapalı zart usullylc :ve· 
r.ldcn eksiltmeye konulmuıtur. Muhammen 
bedeli kilosu yüz yirmi kuruıtur. 15 ikinci· 
tesrın 041 de saat 13 te ihalesi yapılacakur. 
Tallplerln zamanında teminat makbuzlarly!e 
komisyonumuza mUracaaUan Uln olunur. 

16029 

Sığır eti alınacak 

1 alıhUde baflnnııcaktır. 
2 - Etin beher kilosunun tahmin 

r,s kurus \"e ilk temlnııt miktarı 2714 1 
kuruştur. 

3 _ Şartnamesi her ırün komlsyon11" 

ı:ôrUleblleC'<'itl gibi lSl kurus bedel ııı 
llnde alınab.llr. 

4 - lstcklllcrln 
muhasclıcC"lllCI veznesine yatıracaıd' 
ll'mlnat mııkbuz veyn banka kefalet ıııe 
va ınrl ktı{:ıdın<hı :yazılı 6alr beıı:eıcrl d 

vl teklif znrnarını ckıılllme sııatırıdt: 
enat evellnc kadar komısyonumuzdl j 

durmaları. (9563 S2U) 

1 

KAZALAR 

Yapı işleri 

Aıkalo Malmüdürlüt:Unden: 
Yeniden inan ettlrilmls olan Asıcalt 4 

hükUmet kona{:ının (17852) lira 24 Jeli 
deı. kcıım 1naaatı kapalı zarı usullJ 

1 

den ekalltmeyo cıkanlmıstır. 
1 - Eksiltme 17. ıı 041 paaırt~ 

aııat 14 te Aıkale maliye dairesinde 
cak olan komisyon tarafından yapıl•' 

2 - Bu ıse alt kesit evrakı. ıl!S1'0-
cetvell, ve eartnameıcr Erzurum 0•

11 dür!U{:ünden ve Alkale malinüdUrl 
bcdclslz nlınııbll!r. 9' 

3 - Muvakkat tcmlnat (1338) lll'11 

ruıtur. ,.!f 
4 - Tallplerln 7. 5. 937 tıırlh "·e S:.: 

lı Remıt Gazete ile ncıredllcn taıırıı•, 
ye ırörc vesikalarını hazırlayıp tbraı 
\' Uı)ln edilen m<ıddct zar!ında ıe!C 
buzlarını komisyon riyasetine verıne 
zımdır. 

lata.nbul Jandarma Satın Alma Komisyo-
nundan: d ııtr' Ankaranın merkezi bir yerin e pO 

1 - Jandarma ihtiyacı için "62400,. kilo sı· olarak kul!anılmar:a ve ırereıcsc dC • 
tır eti :ı:i.11. on &alı ırUnU saat 15 te lstan· 11cn~ bul Takslm·Ayaıpaaada Jandarma mUfcttıs. mar:a müsait büyük bir bina ve ıııl' 
ll~I dairesindeki ıstanbul :ıandarma satın ka ve atc)ye ittihazına eıverıtll s 

• 1:ıl alma komlgyonunda kapalı zar! usullyle ta . han kiralıktır. Müracaat tcıcron· 

Çeşitli yiyecek alınacak 
İstanbul Sıhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonun· dan : 

Eksiltme tatnıJ Cinsi 
Pirinç 
Kuru UzUm 
Sol\'an 
Patates "Adapazar battal" 
Bulgur 
Soda 
Salça 
Mutbak yumurtaSl 
Kuru kayısı "çekirdekli" 
Kuru bakla 

Miktarı 

77.000 
15.600 
15.500 
62.000 
45.000 
13.000 
01.200 
95.000 

150 
100 

Kilo 
Kilo· 
Kilo 
Kilo 
Kilo 
Kilo 
Kilo 
Adet 
Kilo 
K!lo 

Muhammen fiyatı 
52 Kuruıı 

65 
09 
13 
26 
10 
70 

3,5 
170 
16 

" 

Katı teminat 
6.006 00 
1.521 00 

209 25 
1.014 00 
1.755 00 

195 00 
126 00 
498 75 

3 83 
2 40 

Şekli 

Pazarlık 

" ) 

.. 
" 
" .. 
" 

) 
) .ı 
) t ıS" 
) 14·11-1041 cuma sııa 
) 
) 
) 
) 

1 
){Oll 

Sıhi müesseselerin 1941 malt yılı ihtiyaçları olbnptald §artnamelerl ve nUmunelerl veçhilc pazarlıkla ekslltıneYe 
tur. 

ı - Ekııiltrne Cağaloğlu'nda Slhat ve İçtimai Muavenet MUdUrlUğü binasında kurulu komil!lyonda yapıJacat<tı~·tir 
2 - Eksiltmenin ııekl!, glln ve saati ve muhammen fiyatlarlylc kati teminat mi ktarlnrı karıılarınd:ı gösterıtrrı~!>'I' 
3 - istckl!ler 1941 yılı ticaret odası ve slkMlyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesi kalnr ve kati teminat mektUP 

mektuplarlyle birlikte bell! gUn ve saatte komisyona. müracaatları. (8688-8331) 

YEN 1 Sinemada Sus Sinemasında 

~================================-!/ Gazetemize ı;Onderııen her oevı ya· 
zılar, ne~rcdllııln edilmesin geri ve-

Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM \. 

rilmez ve kaybolusundan dolayı hlo 
bir mesull)'et kıı.bul olunmaz. 


