
Hakimiyet verilmez, alınır. 
Gtnç fikirli, hakiki fikirli deml~·tir. 

ATA1·fJBK 

Atatürk ölmedi ; 
o, Türk milleti 
i . çın de yaşıyor ... 

Yazan: ASIM US 
ı\ ile~ sene olduğu gibi Ebedi Şef 
~tiirkün ölilmünUn üçüncü yıJ. 
~lıe ihnUne rastlayan bugün mcm• 
~ her t.arafmda törenler ola
._, •. Vatanı esaretten kort.ar. 
tı ~ 'l'tirk mHlett için her biri ay
il ı_" ilerleme hamlee;i olan inkı· 
~ ıı yaratm., bir milli kahra
tliıa rn yokluğunu hatırl&tan bir 
l1aa de kalplerimizin derinlikle· 
illi d.eıı acuna.'' pek tabii ise de 
~ ''azife sadece ağlayıp sızla. 
"- değil. belki onun açtığı yol
). Ölltmünden sonra dahi ilerle. 
~ ilerlemedlğfmlzf düşünerek 
''lcd i kendimize bir ne\I milli 

'D muhase~i yapmaktır. 

~~ böyle bir düşünce ile At&
t~n ölümünden bugüne kadar 
ta..l· zaman z.arfrnda memleke· 
" 11.de olup biten işleri göz önü. 
~getirirsek \icdanımızı rahat 
~or muyuz'! Bunda hiç bir 
)Olq nin en küçük bir ,üphesl 

ur. 

~ llu sabah milli yas törenlerin
~ bulunmak için e\'Jerinden so. 
~ tıkan her vatanda§ etrafma 
'dikkat e~in: Küçük büyük, 
~t.t erkek herkesin kıyafetinde 
"tat lirkü görmez mi! DUkkinla
~ rnağa.zalarm c-arne'k&nlannda 
Ota Yazılardaki 1'ürk harfelerinde 
t. il görmez mi! Gündelik gaze
''-fu sat.ırlannda ~infl onu gör· 
ı._ - rııı ! Bu manzara kar~ısmda 
~i kendine: "Atatlirk ölmedi: 
Ilı ınllletl lc;:lnde K&fl'YOr,,, de. 
eı hll! 

llaklkat ıuctur Jd Atatü.rtdbt ha
cla Ttirk mllldtfnln 'bapnlığı 
~ ilerleme hamleleri OJlDn ö. 

o tinden 808'9 clunna§ del{ldir, 
~ ~ ki bütün cihanı saran 
~ ale\lerl arasında Türkiye 
.... hUJ'lyetJnln duruma başka 
~~ıeuere ı;:rpta \'ermektf!()lr. 

,. ·riirldyede climbariyet l'f!Jimi· 
~ talUtJni Atatörkün ömrü ile 
~enler onan ölümünden sonra 

t..hnıinlerlnde ne büyük hata 
~klertn1 artık itiraf ediyorlar. 

'Det:amı S !, 3ii 4 de) 

1 O ikinci teşrin 

Ruh Sönmeyen 
Yazan: Prol. Mim. Kemal Owe 

Atatürkün bize ebcdiyyen veda ettiği gün mukaddes bir matem 
~U olarak tesb!t edildi. Uç sene evvel bugün (saat 9,5), TUrk dl.· 
~n bütün milleti tahammül edilemez hüzün ve ızdırap içlnilc bıra
'tak aramızdan aynldığı gUndür. 

.\tatürkUn Tllrk milletine yaptığı hlzmetıerl, hayat pahasınn ka
~tğı za!erleri, blnbir tellketln ağır darbeleri altında inliye inliye 
'1 lği tehlikeye dUtmÜ§ bir milletin bugünkü mesut varlığa kavutma. 
~ gôsterdlği enerji hamlelerini hatırlamak için gün seçmeğe bile 
l'\ııı. l Yoktu!. AtatürkUn her gün, her saat hatıruı kalbimizde. bUtün 
tUn Uınuuıa ya§ıyor. Ne tarata. baksak, her hangi bir işimizin yürtiyü
oı U tetkik etsek orada Ataturkün zekA ve lradestn!n A.ınil ve hA.kim 
cadugunu görürüz. Atatürk, en medeni memleketlerin asırlar içinde ıı.n
• k tek&.mül ettirebildikleri içtim.at ve slyaııt inkıllpıarı, bir kaç sene 
·l:ltı ile e sığdıracak kadar seri hamlelerle başardı. O heyecanlı l§lerl çok 

\oer ve dalma onları tahakkuk ettirmeğe çalışırdı. 
Atatürk, gayesini kaybetmif bir milletin müemmen bir istikbale e. 

~~hneaı için siyasi, içtimai ve adli inkı!Apıara ihtiyacı olduğunu 
;;;aır ettiği lçln bir taraftan cephede dtlşmanla çarpışırken, diğer ta
t tan da millet bUnyeainde bu içtimaı ve siyast deği§!ldlklerl ihmal 

1 tııııYordu ..• Omnanlı saltanatının BOn devirlerinin UYll§turduğu kablllyet:;1 canlandırmak, lçUmat bUnyeyi kemiren fena itiyat ve meyilleri alı. 
~k, vatand&§lan blriblrine bağlayabilecek bir ideal birliği kurmak 
't Usu onun dimağmda heyecanlı bir meşgale olmuııtu... ÇünkU. yük-

lt duvarlar araBtnda adeta ki>fenlşln, ya§llmata ma.lı~m kalmlf pa
~ların nlituzu, milletle allkaları sadece manevi bir bağlılığa ine. 

kadar zayıflamlf bir heyula. halini almı§tI ... 
~ nır zamanlar kahramanlığiyle, aaaletlyle, §&nlı tarihiyle yeryllzUn
) ıın 8811 bir mlllet oıarak tanmm1f olan Türk milletinin bu fecl vazı. 
Q~~ı onun dlmağmda ıztıraplı bir infial uyandırmaktan hail kalmıyor. 
;ıo "·· CünkU, millet varlı~ı gün geçtikçe daha ziyade tehlikeye dllşü
~'· ertyor, fldeta hayat kudretleri sönmU!j! ölUmle pcnçelC§Cn bir "has-

11.daın" vaziyetine giriyordu! •. 
l1tb. İf~ bu hula adam. günün birinde içinden doğan bir kudretin ınU. 
~I a.leatyte tehlikeli krizi atlatarak tekrar ca.nlanmağa başladı ve 
it~ Pençeıılnden kurtuldu... lıte sönmeğe, haTltadan alllnmeye mah
lt ~ Ulnnedllcn bu Türk varlığı, Türk devleti, bütün dünya medeniyeti 
~laında yapmağa ve icabında varlığı için mücadeleye kudret ve 
\> kazanml§ bir millet yerini aldı ... Arlık o, bugün hasta değ{ı, bütUn 

1~1tnıa aahlp, lnaanlığa. yükaek ımıdeniyetlere, tmtlsaı örneği olabl-
k IUurlu, kudretli bir mlllettır. 

Ilı >.tatUrk, dünya medeniyeti kar§uımda asaletine, insanlrğ'ına inan. 
~ 'l'Urk mllleUnl bu yUl<aek ve medent ııeviyeslne yUkaeltlrken, onun 

~vtrlerin suıUm ve tazYik1 altında. 9Önmllf zannedilen asil hiale
(DfltXJmı 541 • .+ aü, 6 da) 

' 

- Ölmez &özler 
Bir Tiirk Dün'll!'Jra bedel:lir. 

K11tıV< t birdir 'l't o ımillr tindir. 
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~~ 
Milli Şefin 
beyannamesi 

Büyük Türk milletine; . 
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevaili mil • 

!etinin ih\iram kolları üstünde Ulu Atatürkün fa
ni vücudu istirahat yerine tevdi edilmiıtir. Haki
katte yattığı yer, Türk milletinin onun için qk ve 
iftiharla dolu olan kahraman ve vfah göğsüdür. 

Atatürk, tarihte uğradığımız en zalim ve hak
sız itham önünde meydana atılmıı, Türk milleti. 
nin masum ve haklı olduğunu iddia ve ilin e\mit· 
tir. · llk önce ehemmiyeti kavranmamış olan gür 
sesi, asla yıpranmıyan bir kuvvetle nihayet bütün 
cihanın şuuruna nüfuz etmiştir. 

En büyük zaferi kazandıktan sonra da Ata. 
türk, ömrünü yalnız Türk milletinin haklarını, in
saniyete ezeli hizmetlerini ve tarihe hak ettiği me
ziyetlerini ishal e\mekle geçirmiştir. Milletimizin 
büyüklüğüne, kudreti.ne, faziletine, medeniyet is· 

-tidadına ve mükellef olduğu insaniye\ vazifelerine 
sarsılmaz itikadı vardı. "Ne mutlu Türküm diye. 
ne" · dediği zaman, kendi engin ruhunun, .hiç sön· 
miyen aşkını en ini.nah bir surette hüli.sa etmişti. 

Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış Türk . 
cemiyetini, en kısa yoldan insanlığın en müteki. 
mil ve en temiz zihniyetleriyle mücehhez modern 
bir devle'" haline getirmek, onun başlıca kaygusu 
olmuıtu. T eıkilatı Esasiyemizde ve bugün hizmet 
batında, irfan muhitinde ve geni! halk içinde bu
lunan bütün vatandaşların vicdanlarında yerleş
miş olan laik, milliyetçi, halkçı, inkılapçı, devletçi 
cümhuriyet, bize bütün evsafiyle Atatürkün en kıy· 
metli emanetidir. 

Ufulündenberi Atatfü·kün aziz adı ve hatırası, 
bütün halkımızın en candan duygulariy)e ıarılmıt

(Devamı Sa. 4 sü. 4 de) 
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Bitmi·~en hayat 
kaynağı 

Hasan - Ali YUCEL 
Atatlirkün, ölümüntin her yJl .. 

dönUmU, biz.im için ayn manada 
bir doğum yıldönUmUdür. Bi.tcn 
hayatından sonra haşla.yan bmıii 
TUM milletinin yüreğinde en u
zak istikballere. hızı ve ~ağı ar • 
t~n. bir sevgi izi halinde sürüp 
gid~yor, ve heıl böyle gidecek 
tir. Atatilıicün üstümfu.rlen <'ekıl: 
diği bir an yoktur: Tıpkı bir gü
neş . gibi... Ölümünü dü.5ilndlikÇc 
batan, ruhunun ruhlarımızda de. 
vammı hllı6cttJ1tçe doğan bir gü. 
n~. O, Türk için, bfüniyen bI.r 
hayat kaynağıdır. 

9. ıı. 941 

Zamanı fetheden 
~ 

deha 
YAZAN: 

Fazıl Ahmet AYKAÇ 
Nisyanın aşamıya.ca.ğı hangi sı

nır vardır diye düşilndüğüm za
man, yılla.rca. içime yılgmkıl çö. 
ker<li. Dünyanın maddi ve ma
nevi en sağlam abidesini bile, 
zamanın tırnaklan öntinde o ka. 
dar za.yıf bulurdum ki ceAretl
min en hamleli dalgaar, hayali
min k.ayala.nna çarpl.lkca bastan 
bafıt. köpük olurdu. Canmıı bu 
derma.nsız!Iktan kurtarmış olan 
tek şahsiyet AtatUrktUr. 
Eğer onun unutulduğunu farz 

edebile.em bunu yalnız Türkler, 
değil, tekmil lbeşer hifızası için, 
en !bUy{lk kayrp 88.~'ardnn. ÇUnkU 
onu hattrlamıımak, Atattmt için 
defil, El>edt Şefi .SC\'lT!ek ""e- dU. 
;fl1ıımek nimetinden mplınnn ka
Wl 1'S JÇin ~yandrr. 

Afır değerde bir mtlcevher. 
kaybetmek, htilcevhC'r için değiı 
de onun sahıöi hakkında feliıkct 
olmaz mı? Milletimizin ge~ ve 
derin viodant böyle bir kazaya 
uğrame.yaca.ğma iman ediyorum. 

BUGUN 

Hekkt Stıha, Sadri Ertem U«' 

Hik1?1et Mt'1nir'in 'lf<'IZ'!lan 

3 üncü sa.yfamn;da 

5 inci sayfamrada Atatür
ke ait şimdiye kadar neşr\1-
dilmem~ hatıralar ve tarl
ht bir tablo. 

benim kö~emj 
yazan · hakkı tarık us 

atatOrk'O rüyamda 
gördOm ! 

busm kongrl'J>l'nln son toplantısını bir teklif ve bir kararla. böldllk. 
etnoğrafya ınüzesl'ne gidiyoruz. bir yağmur çltıentisl altında., başlarımız 

açık; t.Abutu önde, biz ardından parçalanarak gidlyormuıuz gibi htçln 
rıkla tıkanml§ haldeyiz. 

ınii7,e'nln önUnde yükselen heykeli bize bakmıyor bile. gözlerin! )I• 

rattığı ııchre, yarattığı A.lcme dikmiş, mlllt varlığımıza bekçlllk ediyor 
beyaz perdeyi bir bulut aralar glbi ayırarak içeri girdik; yaslı ba· 

lt!§larımız mermer sandukanın ~tllnc toplandı. koyduğumuz çiçek de. 
mcUnde türk basınının saygısı tltre§lyor ııanırorum. 

ne bir ses, ne bir nefes! .. !ştc ziyaretimizi anlatacak kısa tAbir . 
çıkarken biri solda, biri sağaa. iki dost ile ba.kl§ıyoruı "ltlniyel aıU 
dUrU · 1nasl, tndzc müdürü oı-man Jertı... • 

, -,ınasi'nin sesini iyi tanıyorum : 

ltöşkte, sızı bekliyorlar! 
diyor. 

otelden her zamanki gibi hem korkarak, hem can atarak çıkıyorum 
yaıovndayım. ytik~rk ağaçlar aıtında sırta doğru tırmanan yolu tuta· 
rnk köşke gidiyorum. ata lilrk için ~ alo\'a'da ilk kurulmuş köşk ı•bc'dı ş••. 
fr ayrılmııtır. 

köşkUn bahçesine konmu,, bir ma.ııanm BnUndeler ... ellerini öperek 
rt~it gallp'lc nurl <'Oflker'ln arasında ı;-österdlklcri boş yere oturuyorum, 
N'!ilt gizlice cllml sıkarak acıtıyor. 

tanımadığım bir iki atma daha görüyorum. 
atatilrk'e kahvesini lbnıhlm getirdi, Mblba gokçen slgara.smm kib

ritiiıl çaktı. 

atatürk : "sağlığımda bir ba§ka.ıımı cümhurreltli görmek l.atertaa.." 
d r , nuri conkerc de: "seni reisl~iimbur yapa.cağım!" iltifatında lııu

luııduğu oıurdu. BOfrasında bulunuyorsak: 

(Devom1 541 ... aü. 6 da) 
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lı L 'jn 
Nu kunun melni 

fedıı.kfı.rlıkları da hesap etmiş ve bulunuyordu. Bunu nasıl haber 
herkesi bilhassa milletimi bu feda·' aldığımızı b~ sfae ilk defa 
k5.rl·klardan kurtarmak istemi§ \ olarak açıkça söyliyeceğim. 
tim. Dünyadaki diğer memleketlere 1939 • 40 ~. Lo~ a~ ka.
gellnce bunlan dn dilşünerek ga!ip 

1 
mara.smda ~zlı aktedılen ~ı~ c~k 

sıfatile düşmana elimi uzatmak i- içtimalar yapılınıştır. Gizlı bı! 
şini Uzerime almanın muvafık ola• içtimada viski ama.törü Çörçil 
c:ığını zannetmiştim. Biraz evvel Rusyanın lngiltereye yakl~.ıc. Rus \ı anın söylediğim glbl ötekiler bunu an • ta olduğu ümit ~e kanaatını ı_:. 
lamadılar. Yegane çare nihai mU - har etmiş ve Cripps'den .aldıgı 

b 8 cadeleye hazıralnmak ve yalnız Al kat't ma10mata ı.azaran b!r~ ni· ay 1 ) Veya mıınynyı değil, bUtUn Avrupayı dn ha yet bir buçuk sene ıçı~~~ 
ebediyen tehlikeden kurtaracak o • Rusyanm harekete gec;~egı~ 

10 mi.iyon lan yolu takip etmekten ibaretti. söylemiştir. Bu vakada.n bıznla
Geçen sefer size burada hitnp et • zım olan neticeyi çıkardık. k 

!\.lmv:nyada bir isyan tiğlm zaman benden evvel kimse • netice cenubu şarkt cenahınmız. 

k b·ı· ·? ye müessir c 'llıyan bir şeklide za- dnn kurtulmak o!du. Cer~yan e-
çı a 1 ır mı· ferden tamruniyle emin olarak ko de"'I hMiselcr malfım oldugundan 

JJ ini/•. 9 ( A.A.) - Her sene nuşuyordum. Buna rağmen o ı.a. " 1940 da bu yarayı deştiği i<:?1 
ui!u gibi bu sane dJ FUk' ?rer r.ann büyük endi~elerim vardı. BU • Musoliniye cidden müte.cıekkır 

• onte 1 inin ı:ri~esinde. es 1 ta. tün bu hadiselerin arkasında mil • olmamız 18zmıdır. Dos! Avrupa 
ıırl~rı;ıın onundc bır nutuk 1et1erin arasındaki ihtila.flardan devletleri sayesinde bu meselevi 
~c?r'•şhr. da:ma istifade etmlş olan bir kun- de bir kac hafta icir.de .h!111ettik. 
utkunUJl b:ı.şl~ngıc ~d!1 ryıı- dakçı saklı bulunduğundan emin Führer Sovyetl~ Birliğine ~! 

. cc.:ıren lc::ı..bu1 ettırıl....n Ver. \ .iim: Beynelınılel Yahudi. Bu Ya • tedafilt bir harbe başlamak emnn. 
1 ;.> mu~hed.esınde rn .. zım g~len budiyi ben di.lnyanm kundakçısı ~ bütUn hayatmm en mUhim ka.ran 
' utın ~u~lıb~ne bır şe~ıldc }arak tanıdım. Çünkü onun matbu· olduğuna bir defa daha işaret ed .. 
nılm~!J~ ıçın 3939, . .,. ~nesmde atı, radyoyu, sinemayı. tıyatroyu rek demiştir ki: . 
rf tti~ı son Jtayre •. rın bo~a ve saireyi bir alet glbi kullanarak Bu emrin Alma.nya içın ~ çe. 
ttı"ini ir.nret etmi!'~İr fln.'t'bın faaliyeUe bulunduğunu gördüm tin bir harbi istilza.m ed~ceğini bi-

oknt ve bevnelmılel mlişev- Yahudi uzun ııenelerdenbe • liyordum. Faıka.t diğerlen bu harp 
ri Avrupn!I harp ucuruını.ı- ri milletlerin fl:krlnl zehirlemişti. başlamn.da.n evvel Almanya sürn.ı.. 

• yuvarlamaırn muvaffak ol. Bu htidisenln hli.lfı devam etmekte le hareket ederse haııbi kazanmak 
.!ardı. . • olduğu da görülmUştil. Yahudi ma talihinin daha büyük olacağıru ü 

Fuhrer hil.diselerın bir hulasa.o liyesinln ve Lslerlnin bu uğurda çn· mit ediyordum. 
ı vapmI?tır: . Iıştığı müşahede edilmiş ve harbin B&lkuıla.rda 
A!mn!lya~~n ılk ışı ev;:~o 11k günlerinde silfth endüstrisinin Bnlkanla.rda da bl.r emniyet hali 

takı dw mamndan ku l iı.kslvonlannı ellerinde bulundurar. t sis ettik 
k olmuştu. Bu ilk mer~aleye bazı· tngl.lizlerin harbin en aşağı üc; \ e Finlandiya safla.rmu:z a.nwnda 

) ~?e vnrıl~ış~~r .. Hakık.:;:.~e sene silrmesi liizmıgeld:ğlni söyle· harp etmeğe hazır bulunduğunu 
lr S"l•md:m bt"•butun mn!1nım dikleri görülmllştür. blldrlmia Roma.nyn. da a.ynı arzuyu 

r.ın.v:ınların Almanvavı bııı ke izhar e~~. Bulgaristan tehlike· 
ı t]aha esarete n.awhkCım etme. 'Yahudilik yl iyl anlamış ve bize zarar verecek 
n 1~mkadnı c-Fım1~rıtwm1ı anJbama. FWırer bundan sonra bu yabudilt. hiç bir şeyi yamamaıet.Ir. Maca.ıis. 
ın azını ı. a ;a on ~r . un;.ı ğln muharrek kuvvetinin tngutere o!. ta da b hAdiael rin taribt f(lmu-

ır.amıslar ve kerA·l-· ''le U- duğunu söyllycrek kapltııllst ve de. lilnü 1~....... ~-'---n-Aft blı' 
t - ı· cdd t · l rd" n an ........_ ve 4"Ulll..........-ıgım e ı r e mış c ır. mokratık y:ıhudlllğln entrikalarını k ittl.lı et.mittir 

Ffi1!rer terzıl edilmış ve al~ak. anlatmıştır. aı:;e bö~elkledir 0 

Jd 22 hazL 
lıı. ıtllam olunmu$tu. Bu !"jart: Führcr demtgtir kl: randa, vicdanım, yalnız bir kaç gün 

r altında Alrnanvan n ırarotel~ı Yahudi zilınlyetınm en açık bir ın:. Jll.k bir avantajdan istifade ederek 
~~nınıl! katli surette h.ezı. rette hUkUm sürdUğU memlekeUn, bu tehlikeye karllı koymaklığıma 
rtını te~ın e~mek kararıvle sovyetler birliğinin bir gUn bize hU • müsaade eW. Bu işde ya.lnız AI. 
Mü _enesıne ~ırme-kten .basıca cum edcceg'lne §Upbe yoktu. Bu mem. manya iç:O değil btlWn Avrupa için 

kalmamıstr.: Alman ~ımam. lekette bütün mu tyetçl münevverler lilzumlu bir ba.rp, bl.r ölüm kalım 
arı ancak dmmı~nın ıhtiyat. kıı.Ued!lmi§, beyinsiz, ve cebren pro. harbi bı:.hia mC'VZUudur. Dlyebillrlm 
klan .~e L~ borra7.!Ik~an sa. lterle§t r~ bir takım scllllcr kaı. ki doğuda., söylediğim gibi HUnJe-
nd~ duıımanl:ırın Fınlnndılva mı.,..•. Bunlnr yahudl koml.scrlcrden k ....... n_ A · b lld b'-'-

..,.ı b h · ı · b k 1J1- re aI"§I, uuı.ıuu vrupa e u·"'· 
ı-...ıTm a anesıv e ..>ır as m ve yahudl esir tUccarlarından mUrek • def la.rak cudiy u için harp 
ırl. d:k1arını öğrenmişletdirı kep muazzam bir tcşekkW tarafın • cı.. a 0 

B d;ev:f!k. .e blr Cengiı 
t hakikatte ma'•e.;:.tları Nor dan idare edilmekteydl. Bu memleket. ccuyor. u a ıncı 
or3dan d.ı !svec maderl€'rini te bir gUn olup ml'll mctkQrenın hA.. Hn:nın Mogol devletııno ~ ~ 

eden şimendifere ve lsveç ediyor. Bu muh~ebeııin gayC:Sı 
,.,, -i:"e ta~rj'\)Z e .. w-.. '·ti. kim olup olmıyacağı dUşllnUlmektey. dllşman ku~eilerınl Dh.a ve dü! 

İD"' Uz - Almıı.n UıtlUlft dl. Fakat böyle dl.lşUnenler muvakka.. manın t«ıbıruıt ve iqe merkezler; 
"" 1 • b .. . IA ten bu memıeketlD ba§ına gcoen ada. ni Jşga.1 etmektir. Prestij mesele. 
·~ ı uer unun uzerıne evve <ı mm bu kudretli yo.budmo11o1n elinde · , b··-..1- "''- '·'- ı ğ 

l · h 11 t ;ı:. b• sın'!l uı-.. ......, r.n.c ro oynama a 
'VCC me e asın~ a e me~~ bır Aletten bafka bir ooy olmad.~ı Bizi temin etmeli fa&l& bulu70-

rar vermi tır. Bıraz 0 onru el. vo onun bu muazzam imparatorluğu 
:?dıl"n em<-Alsız zaferle cfüş.. ıo.ooo kanaldan geçen bir teşebbUsle ~hrer ~ m.fBa.11 getir. 
n c:arpte imha eclilmi~ ve İn. idare ettiğini unutuyorl:ırdı. mlştlr: 
, "r. b•--at \·endil .. ıi'lin iddia FUhrcr o znm!l.Il !i&rlca yo.pılan mu. Lenlngra.t önünde tehrin ltup-

k1eri rrıbi InrriltPrcnin aeker. azznm askcrl hazırlıklardan ln~ edil- ulma.sı bitirilinceye kadar taarruz 
t.,r•hi .. e c">edi bir Z."lfer sav. mekte olan yüzlerce hava meydanın. halinde idlk. Şi.mdi Jse bu kemlade 
ı ıl. ve etl~<'ek olan "muzaffe. dan, akla aı(:'mıyncn.k bir geldlde art. müdafaa haHnde lıulunuyoııa. Şim 

blr ril'at" ır:;ıpmak mecburi. tırııan askerl lstlhsnltıtt.an. nihayet. 

Dilşma .ın techizat ve iaşe mer. sediyorlar, fakat ben ~ah~ -
kezlerlnln işgali keyf°ıyetine geUn-l yorum. Fakat başka bır §ey soy
ce, bunda. da. usul daire~f.nde. hare. l liycceğim: Gün~ birinde kar§ı
ket ediyoruz. Bazıın ~ger bır çok larına. çıkaracagmuz m~e 
endüstrinin faaliyetini duı:du:maic :nik.dan onlan hayrete duşlire • 
için bir fabrikanın tahribi küııyet cektlr. 
eder. AMERIKAYA CEVABIM 
Rusyanm kayıbı 8 ''eya 10 mil!on Bana şu da söyleniyor: Fakat 

Şimdi bu scf erde. elde edilen işte karşında 125 milyonluk bir 
muve.ffa.kıyetlcri hulasa. edeceğim: Amerika Ona da cevabım §U • 

Esir adedi t.nkr.i1:en 3.600.00? ki- dur: A.lnianya arazisi de himaye 
§iye yü.Uelmek~. Her hangı blr ve umumi valilik ara.zi5i dahil 
budala lnıgiliz ge-lipw de bunun te. olm~ üzere, l~ milyonluk bir 
ytt edllmemi§ old.ugunu söylerse nüfusa. maliktir. Bugün doğru -
ona şöyle diyece~.. dan doğruya Almanya için çalı

Alman askerlen bir şeyi sa.yar- §an arazi 250 milyondan c;ok faz 
la.rsa çıkan rakamlar Ul.mamen ıa. ve bu muharebe için bilavası· 
doğrudur. Umuml h8:F~~ vazlye. ta calışan arazi de §imdiden 350 
tl ele alarak ş5yle Nr istıdlfil ya. milyond~n fazla nüfusa malik 
pabilirlz: üç milyon altı yüz bin. bulunuyor. 
Wc bir esir sayıı.ısı en az ı:ıynı sa- Bu muharebede milmkün olan 
yJıCla ölü :miltta.rma teke.bül eder. her va..qıtayı kullanmağa muvaf
Farzedelim ki Rusyaya :-nasıl ki fak olacağımızdan hiç kimse §ÜP 
bitıde de öyledir- bfr ölilye ka.r.. he etmesin 
vı üç veya dört ya.ra.lı vardır. Va- Führer ~zlerine ~öyle devam 
tıM:ağmuz n~tice şu~ur ki en az 8 etmiştir: 
UA 10 milyonluk bir kayıp bahis Almanynnm düşmanları ıçın 
mevzu~~ur. Ve. bunda .. günün bi. f ela.ket, bu._,<>iinkü Alman yanın ar 
rinde ıyıle§meBl mUmkun olan ha.. tık umumi harbdeki Almanya ol· 
fjf yaralılar hesaba dahil değildir. madıamı anlamamış bulunmala
DUnyada böyle bir kayıp ahmdan rmda~drr. Düşmanlar arada bir 
'kal~ hiç bir ord~ Y~tur. R1:19 isyanın çıkaca.ğmı iddia e~iyor: 
ordusu ıçin de bu böyledır. Sta.lın Jar Bununla beraber olabılir kı 
bizim dört buçuk milyon kişi myi.- tngiliz rad} osunu 'dinledikten 
at verd.iğimizl ve Rusyanm ~ an. sonra abdalın biri isyana kalkı • 
cak 350.000 kayıp, 350 bin ölil ve §ll' Fakat bu pek kısa bir zaman 
bir nillyon yaralı verdiğini kldia sürebilir 
ediyorsa o ~~lde.!i~ kendi kendi. BIR

0 

iSYAN ÇIKARSA 
nüze sora.bilir. kı ~çın Ruslar hiç Zira., bizler, buna benzer isyan 
kayıp ve~edütle~~ halde l.500 ~ }arı tasfiye etmesini .biliriz. Kim 
~metre rıca.t et:m!şl~rdir. Kre:nıın se bu hususta aldanmasın. Şim· 
zıma.mdarlannm iddın. etmek. ıstc. di bu gibı adamların karşısında 
diği hakikaten çok yahudlccdir. müsamaha i!e hareket eden bur-

Elde edilen mUlıimınAt mlldan juvaü Almanyası değil fakat 
w Aynı devre zarfmda ele geçirdi..! sert yumruklu bir Nnsyonal~Sos 
ğknlz malzeme sayılamıyı:ıcaık ka. yaJist AJmanyası vardır. Bundan 
dar çoktur. ŞI.mdlye kadar 15.000 maada Almanya.da bir isyan c:ı -
tayyare. 22.000 ta~ ve 2.7.00() .. den kn.bileceği yolunda abdalcc bir 
fula top ele. g~lml§tir. ~utUn ümid taşıyan kimseler .de bu!:.ı· 
bu malzeme>; telifi e~ek için Al-ı nuyor. Fakat bizde bir ısyan ha
man e~dilstrisi de ~il .olın.a.k Uze- reketi çıkarabilecek olanlar çok· 
re bUtUn dUnya endüstr:sl ça.lşna.. tanberi aramradan ayrılmışlar • 
ğa koyulmuş ols:ılar buna az b!r dır. Bunların hepsi çoktanberi 
zaman l.ç1nde muvaffak olamazlar. tngilterede Amerikada ve Ka -
Demokrasl cndtlstrisi ise her hıılde na.dada buİunuyorlar. ' 
bunu yakın seneler içinde tellı.fi Bunu müteakib Führer Nasyo 
etmiyecektlr. nal-Sosyalist partisinin ehemmi -

İşgal edilen arazi yetine ve Alman milletinin sar-
Şimdiye kadar bir mllyon 670 bin sılmnı: mukavemet fro.desine e

karc kilometre a.rozi işgal ett!k. I hcm.miyetle işaret etmiştir. 
Bu arazi Fransa.dan takriben Uç Her şey mümkündür. Fakat 
veya dOrt mlsli ve 1ngiltercden tak Almanyanm pas demesi mUm • 
riben beş :misli btiyüktilr. Bu böl-1 kün değildir. Dü.~nlar, har • 
gede Rusya.n:n nıalllt olduğu bUtUn bin 1942 ye kadar sUreceğini söv 
endl18trilerin ve ham maddelerin liyorlarsa pek ala. Jiyebiliriz. is 
yUzıdc 00 ili. 70 l mevcuttur • tediği kadar sürsün. Bu harp 

YILDIRIM HARBi maydanmda. .>n kalacak olan 
• Vakıa, Ostende'dan Dlinkerk'e tabur bir Alman ta.bum o1acak· 
gitmek ve Dükerk'den Ostende'a trr. 

10 • 11 -1941 ~ 

tfcl;'tf ifl 
Manevi huzurunda 

iht ram 
11 

Fani vUcudunun aranı~. ' 
nlışının Uçüncil yılına g~ ıJ
üç yıl, maddi hay&tnnıza, ' ~ 
lı bir çok hadiseler ka~~ıl. 
rümüzden uzun gün, ay v~ 
a§tı. Faka.t geçen yrIJar itftY."* 
zm zerresini sarsn.ınadı, ~ 
oıı. ~ 

Bu üç yıl içlııde Tilr~ye. f.. 
maddi varlığı ile yaşadı~~ 
\erCJe olduğu gibi bir çok ııtt' 
ölçilslinde hadise gördü ve 
man saygı ile, sevgi ile aJ1IlL ~ 

Onun manevi huzunmda flı ~ 
sükütiyle dehftsmı tebcil ede;.! 
gördükçe dügünUyorutn· Bit~ 
yaratan, yaşadığı zaınanı ,,iJ. 
gfüi gelecek zamanlan da fe ~ 
Ata, yeryUzli durdukça. ve .u>, ,_. 
yeryllzlinde tcncffils etu•ç ':ıl,. 
tmda sandmaz sevgi, sönnı~etİ1 
dalgalanacııkt.Ir. Büyük de"~"' 
ı:;iynset ve ilim adamları, ~ 
huzurunda da.ima saygı il~;:t." 
ceklerdir ve tarih, işte t)J"J/· 
onun huzurunda. akıp gtd~ 

Niyazi~ 

şebbüslerinde bulunmak 'f/J.~ 
kalıyor. fa.kat d · ...rrıan J.ıe11l 
d.:ı. açlıktan ölecektir. .,. ,A 

Şehrin elimize dilşece~ "I 
yakılmış, yıkılmış olacağı111~, 
liyen olursa, şu cevabı ~t'~J 
ğim: Benim Leningrad ge; ~ 
hiçbir ala.kam yoktur, ~ııit' ~ 
Leningrad sanayi merkezi ~ 
ribini hedef alıyor.l!:ll. şeb ~ 
ni berhava etmek Rusla~J:i'. 
şuna giderse, y•pılacak ış ıı"' 
sında yükümüz bu sureUe 
hafifletilmiş olacaktır. 'I 

Führer nutkundan di~. 
kısmında da !?ÖYle demi~t· ~ 

Tekrar söyliyorum, !>ı~ 
tijin hiçbir rolü yoktur._,1 ~ "niçin ilcrlemivoruz,, St111J • ~ 
lursa, şu cevab verilecektif· ;!

1 kü yağmur ve kar yağıJO',.d 
kü demiryolları henüz hsY 
ğildir. 

E§ref ten seçmeler)/ 
(Gazi <>sınan pa~ 116 Gaıd 

bıınılt adlan Uzerlııc) 

ı ı·" ırnı~tır dilik hücum zorunda. bulwıaea.1c 
,. "'ırer ı;ö· le de.vnm etmiştir: tahşlt edilen 170 şl mUtccnviz tUmcn. düşman taraftır. Ullzumımdnn faz.- ı 

~ rı'l'l bir l:ere dnha, son defa den babsctmtş, Berllnde Molotona yap la bir insan defa etmlyoceğlm ıa. 
!!:, 1nrriıtcreye elimi uzntmağn tıg-ı müzakerelerın neUcelerlnl natır- b;tdir. 

dönmek, pek tabii, Alman hudu- AMER1KANIN TEHDiTLE~! 
dundan Rostof'a veya Kırım'a Führer bundan sonra kendısı· 
kadar yürümekten daha kolay • ni korkutniak istiyenlerden balı
dır. Ben hiçbir ~an yıldırım setmiş ve birinci d~oo:de Ame
ha.ı'lbi kelimesini kullanmadım rikadan gelen tehd1dlerı ele al • 
ÇünkU bu çok a.bdalca bir keli: mıştır. Bu tehditler hakkında 
medir. Fakat umumiyetle bu ke bir yıl ön~ . yaptığı beyana~ 
limcyi her hangi bir sefer için tekrar etmı§tır: Harp malzemes.ı 
kullanmak \azımgelirse, bunu iı;ı yani ooam öldürmeğe mahşus 
te bu sefer için yapmalıdır. Bu malzeme getiren her hangi blr 

Gazi Osman He 6bllr gazi ~ 
Derler: - Ey Eııref'lm muv ~ 
Biz de gazi miyiz yanmda .ptl 
Sen bu unvAna. bizden elytı , 
Atmadık Wire biz öyıe kl~ 
Sen sllalı§or.ı rabb-l mutJ.alC ~ 
Tuttuğun nokta b!n Pilevn4' •• ~ 
Gürle kim top gibi musadd&I"", 
Sen ki aMr değil, mUctLhid!I~' 
Velev olsan dn ııtıtr.ı bak'sıtl· 
Gazab-Ullahdsn mı baııtoıdun~· 
Yıldırımdan mı yoksa munş!l 1 
Dönmez e.ğzın, demirden oJ.lll , 
Ne aceb böyle seyt.ı nsdakııJ.11· 
Kılıcın eyleye, hudA, kesk}tl:,ııı! 
Berk urub kn.tlre hemen çak 
Kıt'a kıt'a sav~lk indirsin, 1 
Ehl-i nArı bulub bulub yaıtıııtlel' 

r verdim. İn~iltere iç'n hatbe !atmıştır. Rusyanm en geç son bahar. Lenlngnt nlçbı a.lm.mıyor! 
ro ctmrının hicbir mil.nası ol • dn belkl de yazm taarruza karar ver. Leningrıı.dı kurta.rabile<:ek bfr .. 
.~,.nı ve ma.lml b'r sullı:ı miiıl~ dlğlnc artık şüphe edilemezdi. kimse bulunsa idi şe:brln hücumla 

ca!t ortada h"çbir sebep mevcut Rus seferine karar ele geçirebilmesi i.;hı emir verir • 
acldını tebarüz ettirmek lilzu Führer bol!1Elvik aianlarmın ve elim ve mukavemeti de kıra.rd:k. 
u hissettim. ÇünltU İngiltere l~iliz Snilerinin tahrikiyle va. Doğu Prusyada.n kalkıp Leni:ngra.. 
Alnı nya arasında suni otarak pılan Sırbistan~i hiiklıet dar- dm 10 kilometre önüne kadar ıe

edil-m mtilfıflardan başka hiç bzsini ve onu derhal takip eden lebilmiş olanlar, §ehrln ortasına 
lht lif mevcut değiltli. Fakat Rus • Srrp yardım paktını hatır- kadar bu on kilometreyi de pek llA 

Dclerdf'nberl İngiltereyi ldnre e- la~mı1Jhr. yürüyebilirler. Fakat ~ bi.r lüzum 
uurs\ız nyyns, bcn1m bu here Führer şöyle devam etmiştir: yoktur. Şehir çevn1mJştır. Ki.m.!e 

mi yenlbir zAaf eseri teldkki etti O aralık Stalin bu seferin Al. onu kurtnra.mıyaca.ktrr. Ve ellinize 
, blr kere da.ha, mUeadeleye ce- man ordusunu belki biitür bir se.. ı geçecektir. YUrUytış tempomuz baJı.: 1 

ret demlycn bir a'1am addedll ne meşgul cdebilece~inden ve va kmda karar verecek olan kendi 
• H'l.lbuki ben ist kbali hlçbir kındn Sovvetıer Rir1ii7j için silah ricat tempoları hakkında kıı.rar 
•a tahakkuk ett1i(l şe':ilde baş ve malzame ile de!Til. bütan in. vennig olanlar hruı1 Brttanya ııtra.. 

bir şe-1t lı:le görmemlı:rtfm. Bü • 8!\" ihtivatlarivle miid.:!.hale et tejl Ustatları değildir. Buna ka
rrc.fli menkıbelerden başka mek anının ~elcceğinden emin rar verecdt ola.ıı yalım biziz. 

"'Kafes arkası", kafes arkasında 
bir esaret hayatı geçiren genç kız ro
mnnı dcğilclir. Evet, bu romanda bir 
kafes bulacaksınız ve bu kafesin arka
sında bazan sol3un yüzlü, hazan göz· 
lcrinde aşk ve ihtil'as kıvılcımlan tu· 
tuşan genç .kızların hayatlarını okuya
<:" '~sm?z. Fakat hepsi bu kadar değil· 
dir. 

Kafes arkası, ferdin hiirriyct ve 
sr.a~eti ile beraber bir çok şeyleri daha 
loş ış!ldarr aras na gömen bir devrin de
korudur. Arzu or~da mahpustu, ümit 
ora::1u lmp:ılıydı. Çünkü orada, genç bir 
kızb bt! aber, onun babası, onun ana
tı., onun görene!: ve adetleri, onun ha· 
y:ıt radan, hulasa "dün,, bütün tefer 
riiatile kc>fes arkasında yaşıyordu. 

"Kafes arkası· · bu kafesin çitlerini 
birer birer konarıp içine tabiatın insan· 
hra en büyiik nimeti olan ışık ve hava· 
yı sız±nnağa çnlışır!;:en, ' 0dün'' ün eşk· 
l r m, maceralarım ve adetlerini de ve
" C"e!-tir. 

Knfos ar!·-s·n·'l mevzuu bir mu· 
hayyile mahoulü değildir. Yaşanmı§, 
hattA devrinde, ninelerimizin dillerinde 
Kerem ile Aelı hikayesinden daha ala
kalı hikilyeler halinde yaşanmıştır. Bu 

Telı·I a No: 
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arada bir Müsameretname, hadiseleri 
ve vakaları bir Objektif sadakatile tea· 
bit ederek bize armağan bırakmıştır. lr
te "Kafes arkası" nm en baf mehazı 
da odur. 

Aşrk, uzaklaştıkça arkada kalanı 
yakıp kül eden bir kuş olduğuna göre, 
dünün a~ıklan, biraz da Kerem., Aslı 
macerasr yaşamışlardır. 

"Kafes arkası" bu havadan kurtul· 
muş olduğu i indir, ki bütün bir devrin 
hususiyetini toplamaktadır. 

Niyazi AHMET ,. 
1 

- Behçet, benden bir şey saklama .• 
Ben seni de bilirim, sevdiğin kızı da. Hem 
ben senin b.,ban de8ilim ya .. Buncla Juır.b 
cak, saklayacak ne var. 

- ..... . 
- Sen bir erkek çocuksun.. Bu gibi 

eyler Se\na yiiz kara.ar o1amaz. Olsa olsa el 
kınası .. Hem Makbule Hannn gibi güzel bir 
kızla eğlenmen iftihar edilecek bi 'ley .. Hay
di, ash varsa benden saklama .. Makbuleyi ne 
derece sevdiğini anlıyorum .. Senin gibi ateş-

sefer ki büyük bir imparatorluk gemi torpilleneoektir. . 
sahibi bir düşman bu kadar az Fübrer !?ÖYle devam e1''lllştir: 
bir z;ı.manda imha edilmiştir. Eğer Amerika birl~ik devlet· 

Cephemizin gerisinde ikinci ler reisi, o reis ki vaktıyle Po!on 
bir cephemiz vardır ki bu da Al ya harbinin ilanından mesul olan 
man vatanıdır. Alman vatanımn kendisidir. Ve Fransayı da har· 
arkasında da üçüncü bir cephe - be o sokmuştur, şimdi Almanya 
miz daha vardır ki o da A vnıpa yı bir "ateş açma,, emriyle kor· 
dır Ve bana denilmek istenilirse kuta.cağını zannediyorsa Führer 
ki Üimdl silihlanm-:1.ğa başlayan- kendisine ancat. şu kelimelerle 
lir demokrasilerdir. Buna, biı ceva~ verebilir: 
de silalılanmab de;vam ediyoruz Berli?ı, 9 ( A.A) - D N. B. 

.. ~ / 
ı.ıt · . .ı 

DUnkU sayımızda çıkan r 
lf UçUncU mısrO.'ı yanlı§ dlzlltıı ' cevabını verebilirim. SiHllilan • Leningrad hakkında Hitler'in 

rusu şudur: ~ ma işini hususi bir kaç sahada söyledi~i sözler arasında şu cüm 
tekSif ebn~ş bulunuyorum. Bu e- leler de vardır: <01 kadar eyledim, ebn~yl tr'r; 

6en nt 
fen.diler daima rakıı.mla.r&l.n bah Düşman Leningrad'da çıkış tc 

li b~r delikanlı, onun gibi güzel bir kızla her 
gün İ:>uluşur da sevmez mi? .. Haydi, anlat .. 

. . . . . . 
- Aleyhinde söyleyenler haltetmişler .. 

Hiç birine kulak verme •. Ben, senin en yakın 
dostunum. 

.. * :r. -
Behçet, Asmaaltı tüccarlarından Giritli 

Haşim ağamn oğluydu. Fatihte. Boyacı ka
pısı civarında oturuyorlardı. Kendisi, Fatih
teki Taş Mektebe devam ediyordu. Kiiçük 
Makbule ile orada tanışmışlardı. 

Makbule mektebe rıeldiği vakit, sınıfın 
en çnlı~kanı Behçetti. Makbulenin ailesi de 
Girit tarafında uzun müddet bulundukları 
için rumca biliyordu. Behçet de aynı lieanı, 
ana oili gibi biliyordu. Genç kıza bir kalfa 
arama lüzumu hasıl olunca ilk akla gelen 
Behr-et olmuştu. 

O vakit. kız mektepleri henüz kurulma· 
mı ôlduğunrbn kız çocuklar, on üç, on dört 
ya.,ianna kadar erkeklerle beraber okutu
lurdu. 

Behçetle Makbule, Taş mektepte iki s~ 
ne yalnız derslerile m~gul olarak okudular. 

Evlerine beraber döner ve hep, çocuk~.-~: 
nasu., kendilerinde bir iz bırakmıyan Dl'-'tef 
ler üzerinde konuşurlardı. Fakat bu sen.ele' 
iki genci farkında olmadıkları halde bi~bı~ı.1' 
rine öyle bağlamış, öyle ısmdırmışb kı, ııt' 
nu, Makbule bir hafta hasta yattıktan ~ıJe' 
anladılar .. ilk buluştuklan gün Behc:ct g~bı.1' 
rinin derinlikleri alev alev yanarak Mak 
leye baktı. 

Bu bakışların ruhunda bıraktığı h~ 
hissediyordu. içi ürperiyor, titriyor, g~c~ cJe 
nıyordu. Bu duyguları, iki senedir 1çııı.i 
toplanan, yer eden arzularının bir ifade!' ( 
dj. Ve Behçet, ilk defa, daha ileri gitme1' 11 ı1 
zusunu duydu. M~buleyi kucaklamak, o;ı 
göğsüne bastırmak, öpmek, okşamak. ftt 
bunl~m yaparken hatta: . Jr 

- Kardeşim.. bile diyebilirdi, belk~ e' 
öyle diyecekti; çünkü Beh-et, kalbinde tı~ı.< 
yen mukaddes hislere, başka arzular k~" 
ma?.dı. Onun çocuk ruhunda başka bir 8 

yoktu. 
·11' 

Makbulenin güzel yüzüne bakarkerı, 1iı1 
defa içini saran hisleri açığa vurmamak ıÇ 
cebrinefs etti. 

1'· 
Makbulcnin yanaklarında bir gü! ~~, 

]i pembelik, dudaklarında sabah çiylenPl ~ 
kerek güneşi öpmek istiyen tomurcuk 
lümseyişi vadı. 
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aşıyor istiklal caddesinde bir(~ ~ .... ~ı 
çoc k çiğnendi ---,-1/~i-lJ_a_s-~ ~ YAZAN: SADRI ERTEM 

11etnu.dil. aklımız, liyorsak, gözlerimizde yeni bir 
\hı~~ l<abul etmezdi ııcn;lyelrttf \'tlrsn. bu ancak onun 
,~tUr: • bizim içimizden balmn go:r.lerinln 1 

01du. Baharlar gel· eseridir. 
1' ltnuyııcak 6andık Jleplmlzin içinde o yn5ıyor. Ka. 

CtldJ \e ı;lçclder Ji~ fıılarınuzdıı b~r:r .. l'tlust41fn. n:~.nl 
\r11~e olduğu gibi ye. )atıyor. O duşiinuyor, Bi:r. öylu. 
dd~Jar nınhrclderiıü ,onız. Ata~ürk taı:sr. cdiletnt?z. O 
' l>iJnya me\ ı;jmJer- hü~1ik htıkikatler gıbı ancnk, pnr
~ ~rel\ ebedi yol. mı, pa~ ke<;folunur. 

edl~or. Onun bir cephe l, olduk<;:\ idilli 
\ ~e Ya.,ı.) onız, hifı- btr mefhum halinde ı;ö3 lece ifntlc 1 

,,,,.'htt etmek ı tedli:i, edilebilir: 
~ lirıde durdu{:.'tl mtit nır dünya ı;örü.-.ii getiren \'c btr 
~eden sadece göz mJUet yanıta.n ndnm ! 

d de bıraktı~ At.ııtnrk milletten gelen 'e 3inc 
~ .,':~idi. Ve on~n millet<' gitlcn bir ruhtur, bir 5lJUr· 

b~li ton mcnnerın <lur Bir ebediyet me lesidir. 
\'lik 1 t'h 1 . . • 
• 

5 1 a esını Biz ins:ınlnr, nıhln kalıbı, ~ekil. 
"-~i _ le mnnayt b1rbirinden ayınınuışıı.. 
~l'eeeJ.tgormiyecek, l'ıılnız n) ımınmalıla Jmlmayı1.., Jm. 

ı... bi d• bir dalın lıbı nıh seldi de mana s:ımnz. 
."it ;ı_,r aba kanıl. • 

1 
• 11 ,., f • , __ ,, • 

I.· - '"&lla g- lerl fk Bunun çınc r ıu, nı Ul;,-uenın 
:"I' ıt~-- oz u u t···· 'b' b d' ~ ı·-'bi fcnu bulnınynn ı .. ır gı ı e c ı 

ouw çarpmı-
el>edi karanlıklar olma.-;mı S teriz. 

~ z:ıfımız borndııdır. 'Falmt bu tlı. 
~ il ayırdığı Atatürk frmm gözdeki bir damla yaş gil>I 
ı.... 1 lıısandı . snen blhiik ins:ın larm bir mllJ.ete 
·~~1lenıın'·-d' ien •• ~encı- mal ola~ fiktrlt"1en, ebedi lılr ha. 
o"'t u; • ..ulZ ODU ' • 

i\tatürk bundan yuta lmnıo;;atn lıatırnlan<lır. 
• &tl\tatUrk bir mana Atatürk bir millet ,.e <lünyu Jıu-

lldde ı ileri karan. lindc )"nSt~ or. Onun öllimii anralı 
~~e, zerre çllrür~ onun hi"ıtınılıınnm, ideallerinin 

1 değiJ yalnız bir çöfrt.ü~1i giin tah.-ıkktıl· eder. l tc o 
• bir <'lhan mik ~Un ne bahar luılır. ne çiı;el hr fa. 
doğuyor. Ruhinr; ze re"'derlc açılır, ne <le bl7.tl~n hir 1 

'°il attsor. Cf'Scdi ıı.r- fn nn n 'TI.l'tn dunır. Atatiırk ı tik
~ lııı insan t-0ııhılok- Uıl 'e mHlet ulu.; alnnındıı. mH. 

' bit hnan, bir alev let btrll'!inin bayrağım eliııılo tn<ıı· 
._' °'la.türk bu mann.. ~"Sn birinci 5Ü\'ari idi. Onun nrdm-
1\ı:,_'-ı&ııada ebedilC! t. dııu <loluclizgln yeni ufukL'\r fethet_ 
l\...~~n bizim hn. tik. imdi bo lba\ rak tnonünün elin. 

"2ttn !rrm hudur. dedir. Bu baYrak ileri, d h ileri, 
0ııuıı gözlerile bu daima ileri gldccektJr. 

\ ~l'tı.7... Eğer ılüıı- Ölümünün üı;üneii y1hndn. hepi. 
ese, ytmi bir mi m17. ebedilif,'1.n l.."tln·etini nıhumuz- ı 

göre seyredehi. ll:ı \ e lnıfanıızda !hissediyoruz. 

~ilanı ' UNANiSTANOA 
talı ÇETE HARBi 

' 

~in harbe 
ı;c etliğioi 
~YlUvor 
~) - Helenler .Kralı 
~~ ünivenıltcslnde 

ru üm•anını almış. 

tıuııe be ttnın çarpışmnğa 
)&n etml§tir, 

. 

IJiı kaç köyde 
Alman 

asker teri 
ötdürülaü 

toltholm, O (A.A.) - Stokholm 
Nya.dngllt Allehanda gazetesi, Yuna.. 

Hızını alamayan otomobil 
bir ae tramvaya bindirdi 

TAKVDILF.Jt, onun Alem de. 
ğiştlrişiııln üçüncü yılmı 

t;österiyor. Faknt göııüllerlmlz, a· 
rnnTıuı böyle bir 7.tımıınm gfrdiğı. 
ni aslii kabul ctıııi)or. ''\ta" nın 

Ali adında bir sof ör idaresin
deki 2525 numa-raİı taksi ile ev
velki akşam Be\-"Oğluncb 1stiklfil 
c~dcsindcn geçerken. birdenbi -
re Zanbak sokağından Mehmet 
adındo. bir çocuk önüne çıkmış -
tır · 
Şoför çocuihı ezmeme1< için di

reksiyonu kırmış ise de kazayı 
önli}'emcmi§ Mehmedc şiddetle 
çarpmış, sonra da hmnı kescmi
yerek Beyazıt hattına i5liyen 

186 numaralı tramvaya çarpm1. öllimii li..tbnd de, "akıl' ı. 

tırM::~"..ı ·~d t1' 1m to "lmlb'' fn o ezcl.i uzln~:ıyışı \llr. 
~eme §Lu e 1 ° uş, 0 Bol Jo boyunca tnrfhin iist:Unl' 

~bıHn on kısmı tamamen.: tram ~ ııtmı~, bastan bru a, t rihi kapla. 
h nyın da kı~en hasara ugramıı:ı 1 ,\·ııı iJoldunnw bir dchn.nın bhimiı 

emn otomobılın, herr. de tramvn lmr51sındıı, yalnız ytirekler değil, 
YI ~lan kırılmıştır. nlullnr <l:ı isynnl:ı sahlan :ı. yeri. 
Agır surette yaralanan Meh - ılir 

met baygın bir hnlde Beyoğlu ç· ilnk·· ''"I" " .. ü u k h . u o um un g c , nııca 
.~st;ı.hanesıne kaldrnlmıs, so - fel'd olarak ltalmı :lnsnnlan yok 

for yakalanmıştır. edebilir. Tek bir gö\·dc)e ordula-
rın, ırklnrm cemiyetini teksif c

Gizli stoklar meydana çıkarılacak 
Bu gibi yerleri ihbar e enlere 

ikramı e verilecek 

clenlere, hiç ölüm, el Urchilir mi? .• 
Atrunrz da böyle c nlı bir fücm

rll \e belki o lllemlerln en büyüğü, 
en ihtisamlı ı idi. 

ller biri n~Tı bir :ıhrlm. bir u•. 
lef& ve nıh Him:ıltıyn.sr ol:m eserle. 
rine basa basa l uı. chnl • büyü
mü,., öhrett dUnynyt kaplamı tı. 

Onun varlı&rı etrnfmda Olüm fikri. 
nln yer btılnm:unnsı pek tııblidlr, 
Uunun bir baslca ebcbi de, etra
rnnızda hep onun c erlerini, izle . 
rlni görmemizdir, bah e7.Bllmcltı 
o ,-ıır: gün~1n n3dmlattığı Türk 
'n.tnnmm her bucn~da o var, 
bizden başkal:ı.rmın cl:ı. dilinde ve 
hfıfızasmd o \-ar. 

Mmtaka ticaret müdürlüğü 
de ihtikarla mücadelede yeni ba
zı tedbirler nlmış ve lstanbulda 
bol bol mevcut olduğu resmi ka
yıtlara dayanılarak bilinen bazı 
maddelerin staklıı.rmı meydnna 
çıknrmağa. giri~iştir. 

Öğrencliğimir.e göre, milli ko -
runma kanununda yapılması dü 
şünülen deği§iklik esnasında bil· 
hassa gizli stoklar yapanlar hak 
kında ağır cezalar konul~aktır. 
Bu meyanda. gizli ztoldarı habtt 
verenlere ikramiye verilmesi ci · 
heti üzerinde de durulmuştur. 
Bilhassa bu tedbirin çok mües -
sir olacağı muhMkak görUlınek 
tcdir. 
Diğer taraftan son zamanl~rda 

fiyat mUrakabe bürosu kontr'O -
lör1eri tarı:ıfındn.n yakalanan 'ba· 
zı muhtekirlerin evvelce yine ya 
kalanmış ve mahkemece dükkin j 
ı.a.rı kapatılıp para cezasına uğ • 

ramış kimseler olduğu görillmüş 
tür. Bu husus komisyonun şid -
detle aliı..kasmı çekmiş ve mesele 
umumi olarak tetkik olurunus -
tur. 
Görülmü.~ ki, ihtitrarı ken· 

dilerine meslek edinmiş bir ta -
kım firmalar mağazalarının ka
patllmasından daha çok memnun 
olnıaktadırl'1.1". Çünldi bu suretle 
mağaza kapalı iken mallannı el 
altından ve ibaş'ka kanallardan 
istedikleri fiyata satm~kta ve 
her türlU kontrolden kurtulmak 
tadırlar. Fiyat mürakabc bürosu 
bu vaziyeti tesbit etmiş bulundu 
ğundan şimdi kapatılan ve ceza. 
~ören firmalar üzerinde daha faz 
l.a. dikkat gösterilmesi, bilhassa 
btınlarm mnğazalan kapalı iken 
hareketlerinin kontrol edilmesi 
tekaniir etmi§tir. Bu suretle ih· 
ti:kAr bir meslek ve itiyat haline 
~etirilmiyeoold.ir. 

B u fani dünyadan bir iş gö-
rek göçenlerin son nef

sinde duyduğu endişe, muhak
knk ki bu eserin devamiyle il
gilidir. Ve bi:r., sır 'llIZI bekli
yenler, bizden önce göçmüşleri 
anarken, en blıyük niyaz ola -
ra'.k içimizden onlara. rahat bir 
uyku dileriz... Atatürk ra -
h~tca uyuyabilecek en beylik 
insanrmızdır. Kendi'c:i göçtüğii 
halde, oğulları ve kızlan ök
süz kalmamış, bıraktığı eserin 
diriliği içinde, kendi namı ka
dar sonsuz lnr y :y:ışın çağ • 

Dört yangın başlangıcı 
Dün şehrimizde ü~li soba İb9" 

rulanndaki kurumlar yüzünden, 
biriı;i de kazara olmak üzere dört 
ynngın başlangıcı vuku bulmuş -
tur: 

''lrtsor q .. 
"şesi 

n.lstand(\ ve Sırbistandıı çete muha
rebelerinin devam ett.lğtni yazmak -
tadır. Yunantstnnm 11ImııUndc bazı 

köyler ihanet ettikleri b:ıhanesile tab 1 
rfb edllm~lerdlr. Sl:lylendlğine göre, 
bu köylerde komllnisUcr Alman as - Edime, (Htıt!Uld) - Edinıo halk.. kuUlbllnden SUleyınanm ve 3 cUlllğU 

de Muradiye abcılık kulllbUnden Rem 
ruıın kazandı~ bu mll.sabakalar, 
hazır bulunan ~ylrclleroo atıcılık 

hevesini uyandırmıştır, 

KüQUkpa.zarda. Bostan soka -
ğındn. 28 numaralı vin bir oda -
smda oturan Meliha adındaki 
kadın kazara lfunbayr düsürmüş 
kırılan şişeden do1(ülen gazlar 
birdenbire parlayıp odasını tu -
tuşturmuştur. Ateş büyümeden 
söndürlilmüştür. 

qesinden 
~Qst 
' a (.\ 

~--'-ı.~) .- DUk de win 
~ ~8mden rahatsız 
~~bir .ihtimalle üç ay 
~ti~' döneceğini ve 
~ 8.t ~'apıhp ya.pılmı 
• llnlaşılacağını be 

~ -

~tısada 

~1'llan 
bitlerini 
~·· ~ Utenler 

·.~lındu 
J ..... b_ 

.uern'dcn blldlıiU. 

'b ~~! Nant ve Bor
tıı..ıı ~ttftı1n öldUrUlme • 

~t.lr..' dlıl§çt teşekkUlll • 
"'-~ et eden Zlanlkol 
~t~ btr Yahudi tarafın. 

t Yıtzınıı.ktadır. 

~ Yapılan araştır. 
~ Çok BllA.hlar bulun 

ı.. .. ltıı ~ 
,~ dt &ııtwda yapılan 

'bu1unm11Jtur. K&. 
~ btr adamdır· 

"' lltt genç tarafm.. 
~ ~ buıııarın kimler ol • 

:ı11ı de lnh'klkntı idare 
ler, btınıann bU\1yetlnl 

lrnrlcrlnc hücum ctml§lerdlr. evi 8J>01' komitesi tarafından slvil 
kulüplerle beden terbiyesi mUkclleflcrl 

1ııveç gıır.etealnln ''Obnova" ismin- anısında bUytlk bir ntıcılık mtlsnba-
dekl harp gazeteBiodcn 1ktiba.a ettiği kam terUp cdilm.13 ve e.lı§ınr §clırln 
b!.r habere g6re, son~riiıin Uk ha!
tasmda Yugoslavyadn işgal kuvvet -

!erinin uğrndığı zayiat il'ktoçin ayın 
dakl bOtUn zayiattan do.lın çoktur. 

Diğer taraftan Jalvan, ölen -
kiz kardeşin W.Crinda bulunan 
vesikalan ileri sürüyordu. Jal 
van·ın ifa.desine göre, ölünUn ü
zeri arandığı zaman sigorta po
liçesiyle beraber ona bağlı ola -
rak bır mektup bulunmuştu.M~-< 
tup prensesden geliyordu ve No
unbcrg'c hitaben . ynzılnuştı. 
Pek fila görüyordu ~. b~ mektup 
ool:c;eyle beraber, olu Nozenbeıy 
in Urerinden alınmıştı. Bundan 
ba_.'}ka., ikiz kardeşin üzerinde 
bir zehir şifieSi bulu.unuştu. Bu 
zehirin Nozenberg'i öldürmek i· 
çin kullanıldığı anlaşılıyordu. 
Çünkü şişe yarımdı. ., 

Jalvan bu malOm.atı verdrnten 
sonra Kardlston söze başladı. 
Her noktava kuvvetle itiraz edi
yor ve mUdafii b'.l.lunduğu pren· 
sesin shrorta kumpanyasına kar· 
şı bir fesat tertip etmekle deftil. 
Nozenber~'i zehirlemek suçıy~e 
bura.ya getirildiğini tebarüz ettı 
riyor.du. 

Ve üç günlük bir iddia sonun· 
da jüri heyetine havale -e_<ii.l~cel~ 
b;r vnka olmaC:ığr kana:ıtını ilerı 
silrdU. 
Doğrusunu söylemek lfı.zımge -

lirse bütün dlnleyicilerdo ayni 
kanao.t hnsıl olmuştu. Yalnız şu 
rası muhakkaktı ki, csns h'1.kika 
ti bilen ve söylemiven bir kişi 
varsa. o da ~uclu mevkiinde bu· 
lunan prensesin ta kendi.si idi. 

Htı.ldm, adal..rt duygusu Ye fü· 
'iyatı ile meş1ıur bir adlıye adn~ 
mı idi. Muhakemenin daha uzun 
bovlu devam edcce,ği anlaRılıyoı
dU: Bu arada avukat, Kardlston ., 

meşhur mesire yeri olan Sıı.raylçinde 
yapılml§tır. 

Birinc!llğt Aycıekadın 'kulllbllnden 
Necatı ve Bckirin, ikinciliği Merkez 

G&derdlğlın rcsiındc abcılıkta çok 
muvaffak olan Edirne beden terbiye
si mükelleflerinden bir gurup görün 
mektedlr. 

, •• il •• • '\ 

BiR CASUS OLDURULDU 
Büviih. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

·,---70 tnf?ilizceden Çeviren: H. MONIR ~ 
her kesi hayretlere düşüren bir 
harekette bulundu. Uzun ve kuv 
vetli bir müdafaaya kalkışacağı 
?.annedilirken, vekili bulunduğu 
prensesi karşısına alarak ona 
§Öyle bır sual oordu: 

- Sizin hakiki isminiz nedir? 
Prensesin verdiği cevap, ayni 

derecede şaşrrtıcı idi: Çünkii o 
zamana kadar hiç işitmediğimiz 
bir isim söyiedi: 

- Ameli Husonet! 
- Fakat b~ne kadar pren -

ses Sare.ntmf diye tanınıyordu • 
uuz. Ayni zamanda Madam Sor
renson ismini takmmıştımz? 
Her ıhanrri bir suretle bu isimleri 
kullanr. ı < hakkınız var mıdır? 

- Hayır ... Hiç bir hakkını 
yoktur? 

- Şu halde niçin kullanmak 
lüzumunu duydunuz? 

- Şahsi hir takım sebeplerle .. 
Ben bu sırada hic bilmediği -

miz bazı esrarın ortayoı. konaca· 
ğuıı tahmin ederek, defterimi çı
kardmı ,.e bazaıı avukatm sual 
lerfni ihmal ederek pren5e5in söy 
lediğini aynen not ettim • .Aşa.gı
ya naklcdi} orum: 

- Ben tab'iyet iti'bativ'l" Fran 
sıznn. Avinyon'oa doğdum. Ai-

lem itibarlı tacirdiler On dokuz 
yaşımdayken t\lber Husonet is · 
minele bir Rransrzla evlendim Bu 
adanı g~in bir tacirdi Evİen· 
dikten ~nra Pariste yerleştik. 
Fakat altı senelik izdivaçtan 
sonra bu adam Pari.ste öldü. Bir 
.sene sorıra da, prenses Sarent. 
7,of adında bir Rus kadınının 
hizmetine girdim. Onunla bern -
ber Petersburga gittim. Prenses 
Sarentzor ile birlikte Rus ihtila
line kadar Petersbunrda kalJ:Jım. 
lhtnfil çıkınca, Ru....~dan ayrılıp 
Fransaya döndüm Bu esnada 
prensese ne oldu6.ınu bilmiyo -
rum. O zamandan'beri de kendi -
sinden bir h.Qlber alamadım. U
zuıı zaman sonra tekrar Pariste 

~ . 
yaşa.mnga başladığım zaman, 
prenses Sarentzof mı.mım kulla · 
nıyordu.m. Ve para kazanmak i
çin, o kadın namına bir kitap 
vazmağa koYtddum. Henüz bu 
ldUtbı bitirmiş değilim. Hakfüi 
prenses Sarentzof'a ait mUcev -
herler bende değildi. Hatta pren 
sesin böyle mücevheratJ olduğu 
nu d;-. bilmiyordum. 

1htı1aJ çrktığJ mm.an beni ken· 
di iba.-c;ıma bıra'ktı ve kayboldu. 

Belki de ben Rusyadnn sıvış -
ttktan sonra ölmüştür.,. 

Tarlabaşrnda 128 numaralı 
Ranlr anartımanırun 2 inci ka -
tında oturan Scnıho. ile dördün
cü katında oturnn Duriye ve 
Tarlabaşmda Bayza.r'ın 24 7 nu
maralı evinde oturan Kemalin 
soba borularındaki kunım1ar tu
tuşmuş, söndürtilmüştür. 

Prenses, diğer bir suale de şu 
cevaplan vermişti : 

"- Sen PeterSburg şehrinde 
oturduğum sıra.da, Fransis Vil -
f erd Tavemer adında bir lngiliz 
pa.pasiyle tanışmıştım. Bir kaç 
sene kendisiyle arkııdaşiık ettik. 
Sonra, ihtilali müteakip Pariste 
oturduğum sıralo.rd:ı, bu papa· 
sa tekrar tec:.a.düf ettim. Dostlu
ğumuz yeniden canlandı. Söz!e -
rinden anladığıma. göre. Rusya -
dan ayrıldıktan sonra, bu zat, 
papaslıkla alakasını kesmLq bu -
lunuyordu. Fa.kat bir müddet 
sonra, yeniden o kıyı:ıfete girdi. 
Zannnna kalırsa, bu adnm zeka. 
siyle yaşayan bir maceraperest -
ti Montekarlo ve Dovil gibi ?.en 
gin muhitlerine bir hayli gid:p 
r,elivordu. Ben de Jtendisine mü
teaddit defalar refakat ettim. 
Pariste kendisiyle bir i d i~ gör· 
dük. Bunun ncticcs:nde bana, 
Parisi tcrketmckliğim lüzumun · 
dan bahsetti. T..ondraya ~eldim . 
Beraberimde getirdiğim sekrete -
rimle birlikte tekrar kitabımr 
yazma.ğa koyuldum. Bir müdd~t 
sonra, Vilford'un tavsiyesi üzerı
ne Londrada bir hukuk mUşavı · 
rine - ki Mister Poltrop'dır -
kendimi prenses Sarent.7..of diye 
takdim ettim Bunun sebr'bi ne 
olduğunu biİınivorum. 'Fa.kat 
Mitıter Vılford, bu adrı.ma tevdi 
edilmek tızere bana bir nevi ha
ya.ll iş havale etmi1 ı. Benl ı>ren 
ses Sarentmf dtve tnmmaer ıa -
llDl geld~ i ... 

(Devamı VGT) 

.Hugtln, biz.imle benıber ya.5ıyor. 
' unn çoeutJanmızla, öblirgün de 
t.orunlarımızln. birlll>fo ya~ryncal •. 
lillet çoğalıp, 'atan büyüdükçe. 
Atanın etnıfındnkl zafer ,.c SC\'gi 
r.clen,ı;i de gcnl.;Jc~ c geni leye ni. 
h:ı~ et on az blr nz:ımetc erecek. 

\hı ret kki J\ ta ile A nkıı:ra, Sh ft." 

'e3a ı t.:uıtıulılald Ata nııısmdn. bir 
ııırk :\ oı • 

Onun ruhlar, fildrlcr \'e J1it'oC"..k
ıcr \istlinilcki t.nçsı7. S."llbınatı, 6-
llimlc bitmedi. Gömü1clüb'Ü gün yer 
altına bir !!ilncş ~irmfstl. Topra.ğm 
her zerresine onun t ığı alm. Ahi
ret filemi, bu kıı.znnea lawu~r. 
l.<>n. ne gn.riptfr, kI 'arlık dünya.. 
sı da onu Iuıybetmcdl. 

Yer ~uzu, Ata gibi bir evla.da or
mdk itin binlerce yıl beklemişti. 
Höyle ş:ı.nlı bir lmhramanıı. hlp ol
dulctnn son,ro., artık omm ttstUne 
tltremes1 tabiidir. 

1 o temnis:uıi saat dokuzu bef 
~e<ıc, Türk uful..1annda.n bir ya. 
li.rpenn~i g~ Fakat Ata.ya 
ne mutlu, ki ynsnıcla bUe mlllet.i 
gururla doldumrok bir nzamet çal. 
kanıyor. Buhlarn, damlıı.yn çağla
rnn s:ıtırltısı ve.ren, nefcsl oğulf.a 
~ nımn derin kubbelerin ha.ssasiyc. 
ti gıcliyor .Bugün matembnhle b&
;\'il'ı• '<" muhtesemlz. 

HAKKJ SOHA GEZGiN 

vor 
dan çağa kudre& sıçraynw 
hayırlı. çalışkan varisleri oı
mu~ur ..• 

Atatürk bu lnenileketin yük
selmesini ve sulh içinde yaşa
masını temin için çok vamflı. 
~kavrayışlı, uzun ve derin 
görüşlü bir bUyfik insandan 
beklenen bütün emekleri lhar -
cadı ve gönül dolusu ümid ile 
aramızdan ayrıldı. Biz bu ümi
di boşa çıkarmamak için, mü -
barek nn.'şı b:ışmda verdiği
miz sözleri üç yıldır milletçe 
yerine getirmek azmiyle lhiç'bir 
imkruıı kötü kullanmıvnrak n
labildiği:mize çalışıYQİıız. Bu 
bakımdan Atatürk, mtL~erih u
yuyor ..• Müsterih uyusun ••• 

Büyük Türk camiasının • 
nerjik mahşeri ~nde, dalı 
öldüğü gü.n"Ba'sü ba'delınevt..e 
eren ve ebedi canlılığıyle ha
yatiyetimizi id.;ı.re eden m~ 
teşcm Atatürk! 

HiKMET MONıR 

Kepenk kilidini kı
rara dükkana 

girenler 
Birer ay on gün hapse 

mahkum oldular 
Emin ve Hasan o.dmda iki L'1ra

dq, dUn pa.znr olmasından ıstlta4<'! 

ederek, Beşikln§ta Yusuf ndmda N
rlslnln tOtllncU dükknmn kepenk ld. 
Udlnl kırmak surctlle glmıl§]er "W 

i ı;l'.'rlden 88 liralık mal çalmışlardır. 
Hırsızlar, koUuklannda paketlerle 

d!§tın çıkarken görmmOşlcr ve ~ka 
tannro.k Beyoğlu cOrmU meşbut 

mnhkemeslno vctllmlşlerdlr. 
Her iki suçlu, muhakemeleri .o-

nunda birer ay onar gün h&:pee 

mo.lık1lln olmuşlardır. 

Sürtünerek geçen 
yankesici 

Rahmi adında birisi. dün Be· 
siktasta d~lgm dnl~ın gezinir -
ken, A1i admda sabıkalı bir yan
kesici kendic;ine sllrüncrek geç 
mis ve cebindeki cüzdanı car,p -
mıstır. 

Bereket Rahmi farkına var -
mı~ ve yankesiciyi kaçarken ya· 
kahvnr.g.k polise tcs1im etmiştir. 

lvırmı evvelkı Vakııl 
10.11.921 

Vilayetle Şehiremaneti 
arasındaki ihtilaf 

İstanbul '!1.il~yetlle şchtremaneU a 
rrunnda muhtclltülfih bulunan mesaili 
muhte1lfenin hal vo teevl.yestne me
mur olup vf1Ayet maarif, mhlıiye w 
OC.ytar mndOrlerlyte mecli31 ldafti 
villyet !.zasm~an NaU ve encQme:ııl 
\il!~et b&§kA.ttbl ~ir Beyter4en mıL 
rekkep koml.syon ahiren me81111191 

tanzim etttgl rapona Dlll1-
llyc ıı zarethıe takdim rtmi!'!tlr. 



VAK 1 T 

Alman <u vsUeri 
iler ti tJOr 

Mo;kovaya 
250 Alman 
tav~aresi 

ı.1!tti!li3:1M 
YAL TA 
Zapteaildi 

---<>-

DOŞMAN TAt<iP 

in '(llieıe 
Garpta bir 

cepne kura
mıyacak mı? 

ita lya n 
matbuatının 
lnçıilizlere 
hücumu 

Tayyare 
b~skınları 
şiddetini 
artırdı 

tOiltYOR • 

hü ~u n eitJ 
Berlin, 9 (A . .\.J - Alman or

duları başkumandanlığının tebliği: 

Roma, 9 ( A.ıl.) - Sovyet or. 
dusunun yükünii hafifletmek 
için ikinci bir cephenin kurula. 
cağına dair Stalin tarafından ya.. 
pılnn beyanat hakkında tefsir
lerde bulunan Popolo Di Roma 
gazetesi Stalinin ordusunun ba
'kiyec:ini ve Sovyet halkını oyala. 
mafn çalıştığını yazmaktadır. 

Kır mda Aımun ve Romen kuv~ 
•:c Uı: r .. mağlup düşmanın takibine 

~:os!:o\ .ı , !J < ~. :. ) - Dün bii. cE'nun k ıyısı boyunca v e aynı za. 
tün cepheler bo;. unca ve b !hassa mamın Kerç yarımadası Uzerinde 
Kırondn ı;i rl 1i muhatebf'ler vu- ı:ıe va.m etmektedir. Yalla ?.aptedil. 
ku bulmuştur. i mıştir. 
Perşen e glınü du ıninilen \'e;a 1 lngl liz iaşe gemilerine kal"§ı sa
tahrip edilen t ; ya_:cler in sayu..ı \'aşt'\, Alman hava kuvvetleri, dün 
55 olın .} ıp 10 1 oldugu anhşılmı~. 1 gece bilhassa büyük muvaffakıyct-
tır. ler kazanmışt ır. Alman savaş tay. 

Cuma gUııü bir Sovyct tay~·are- ~ arelen, ingiJ•cre ve lskoçva kıyı. 
sine mukabil 27 Alman tayyaresi !arı açıklar ndu, kafileler içinde 
düşürülmü5tur. ~ ilrUycn al1 ı İng iliz t icnret gemfr.;i. 

1\Jo ko,n, !J (.\. \,) - P.rnvda nı b"tırmıstır Bu gemilerden b=r 
gazcte~i muhabi:ı ; a~ı.) o r: Alman- 1 

tanesi biiyUk • b".r sarnıç gemisi<ilı-. 
lar, şımaldc lı..arelı cephes ·n<le Ve hepsinın topvekfın tonila tosu 
KCSf;cI!Ga bölgesinde~ iletlemeğe ve 38.000 dir . • 
doouryolunn ulasmngn çalınmakta Feroe adaları çevresinde " Ün· 
isler de So\·ycUer , yollanı:ı kes. düz küçiık bir !lilep bomb:ılnrı: tah 
mek~~~er. Bu cephey~ •. :;\;o~eç- l'ip edilmiştir. 
tt;" ık! pı;:_n.de alayı getınlmişti ve Alman pike bombardıman tayyn
~ttlenn h ucum lııtalan~a ıncıısuı; ı-eJeri 8- 9 sonteşrin gecesi ağır 
hır nlay da esasen me"cut tu .. Al. ~apta bombalarla dovr limanı tesi. 
mantar,, taarruza, 1 Eon tcı;nnde ı;atmı bombalamı~lard ,r. Geni~ ve 
bmıladılar. Rwı m üdafaa hatlarına bü; tik .)l angınlar çıkmıştır 
dalan Alman birlikleri, ş~dc.tı.i bir Dün gündüz Man~ ya~.Uırmda 
:ıte.5lc_ karşılıi.nma.!~ .a ':e bırbırı ar- işgal n ltındnki araziye hUcum te
dıruı. imlı~ cdılmektedı~. . ı-ebb' ıslcrinde, lngiüz hava kuvvet. 

..Muhabır'. şun~nrı .ıı~ve. ediyor : letrl yeniden çok büyük kayıplara 
A.skerlerimız ~üs~e.vliyı 1.~a el· uğramıştrr. Alman av taıyyareleri 
~ek yolwıda ... tnı~ .v~rdıgı emre şkldefü hava muharebelerinde 23 
ıtaatle 500 Alman olüsu bırakmı,.;_ rıüşman tavyaresi, k~ı koyma ba
lnrdır. Kes tenga harp meydanında I taryaları ise 2 dlisman tavyar s.i 
so~ ~nlerde bir çok Alman esir düşürmüşlerdir. " • c 
e'dılmışttr. İngiliz bomba tayyareleri gece 

Mos!to\"ll) 11 200 tayyare u~tu batı Alman va üzerine hücumlar 
Mmıko'1ı. !) (A.A.) - . ~v.}:et yapm.t§lani;. Sivil halktan bazı ka. 

~~;.:osu, ~iman ta~·ya~e~nın. ılı- yıplar va'rdır. 9 düşman tayyaraü 
tılalm l:u d an sı mera.s..m.ı ('81Jasın. .M~; .. 

1 
·· t ·· 

d M ' ·· · d .....ı. faali , ...... , .. ru muş ur. 
a om>ovn uzenn e....,.,. yet -----<>-----

göse,wıtle r 'ni söy l emektetlirler. 
6 :ıo nte rinde, 250 Al.man ta.y

ya resi .Moskova ilzerinde uçmnğa 
teşebbüs etmişlel'8e de Sovyet av
ctlıırı ve tan are ka.rşıkoyma top. 
çusu bun ları, vaz.üclerini yapmak
tan menetmişlerdir. 

Sont 'jt'inin 7 ve 8 inde tayyare 
karıoık'> ·mrt müdafaa hatlarım aş. 
'lrl i k r ' n yapılıı.n diğer münferit 
teşebptı~ler, keza akamete uğra
mıştır. 

Ayın 1 7 sinde Viyana
da bir kongre 

toplayarak 

Rus tayı 
Vladimire 

prens 
verecek 

1~, U (A.A.) HiUerln bir Av
rupa kongresi topla.yarak sulha gi. 
rişmck LBtcdiği hakkında bugtlnlerde 
M§rediloo. luıl>crler, son .f8 .8alltta bu
nya gclmek'b:ı omu bir çok lşaret

~rle teeyyüt etmektedir. İyi haber 
ai&n mah'filler, §U nokt41arı hemen 
lt&t'i teü.kki etmektedJ:rler: 

ı - 17 &ODl;eşt'lnde '1>öyle btr kon.. 
tıerans toplanacakt1r. 

2 - Bu toplantı Vıyanada ye.pı

lscakbr. 
~ billnmlycn bir ~Y varsa o da 
~ btı münase.beUc Rusyayı 

Delı: vtaıdtmi!'c temsil ettinneğe k a
,.,. vfli.p verm4y~Jıidlr. Dük Vla • 
dlmir PruıJya prcn.si Ferdinıuıdı.n ka 
yınblraderidtr. 

Stkı ır bit.arafiık muhııfazıı et
mek t.e olen lgyeç, 1.vıçre, Por tcldz 
gUıl. dev.t.'tlcr.ln de davet cdılmlş ol
duğu y!cnm k.tedır. Fakat bunların 
bu h ~ la bır kamr ,. rıp \'erme. 
diklen h"n~ knt i olarak bil n'lliyor. 

H IUer gore sulh konuşmalarının 

icap ('J_n lnk !ını b ı d"vletler 
te n e:leb lcc llnden Almln devlet 
re s hu devleti r n b ı ınma1J1nı bil-
h rzu et ı k'.cdir. 

LonJr ıkl lı ... tan bttarar mahfille 
re ,örr AHupı d vı tkrll daha doğ 
r ı ı t:·ın n·ı'l hJ".."ımell,.rlyle anlaş

" k Hlt' r J;:., ı; ı ı .,. y olacaktır. 

<. '! ü t ı el vl Ucrın a .. amları Ber. 
1 rd öl<' ~ ':'l almmış kararları U3U 

, ~ taıJYtp rtm ekten bnfltıı. b tr şey 

~ npmıyncaklardır. 

Roman #ada 
idamlar 

inail iz 
teblilli 

Malta, D (A.A.) - Cwna ~amı 
DciJ"adilen reani ~ebliğ.: 

Birkaç duşman t2.y~-arcsi Malta' 
ya bomba t.ımşJar, hususi binalr.ra 
be.zı hasarlar ver:rnişlerdir. Bir.kaç 
kişi hafifr.e yaralaıuruştır. 

Tayyare knr§tkoyma bataryaları 
birkaç baraj teejs ctmişleniir. 

Cumartesi sabahı az mtktarda 
duşman tnyynreleri sahili ta.ki.ben 
pek yüksekten uçmuşlardır. Bu tay 
ya.relerin bir keşif uç~u yaptrkla 
n zannedilmektedir. Tayyareler 
karştkoynıa bataryalarının ateşine 
ve av ta~·yarelerirnizin hücumuna 
maruz kala rak uzakl~şmışl:ın:lır. 

Öğleden evvel birçok av tayya 
relerinin refaka.tinde faaliyete ge 
Çen duşm:ının bitık~ bombardonan 
tayyaresi Malta üzerinden uçarak 
bombalar atmıŞ!ardır: Hasar ve 
nufu.s<:a zaviP.t yoktur. 

A vcılarmıız bunlarla çaıpı:,arnk 
3 av tayyaresi diişürmüşlerdir. 

ita yan 
tebliQ. 

nom:ı, o (A. \.) - İtalyan ordulan 
umumi karargAhmın 525 nurnat"ah 
tebliği: 

Brlndisi t!ı:'..erine yapılan ve dttnkü 
teb!il:'dc k yd dilen akm eıınaeında 

tayyar eye ka111 koy m a b:ıt.aryala.rt 3 
düşman tayyaresi dü~ürrnü;ılerdir. 

Dün ge<:e dll.§mnn tayynreleri Sicil. 
yıı ve ccnuhl l•,nıya üv.rlne yeni biT 
aktn • pmıştardır. 

Nr.polid<ı s lvtl blnıılar biraz hasa. 
ra uğramqı ve çıkan yangınlar sü • 
ratıe sôndürtilmf\§tUr. Slvn ahaliden 
2 lt!şl ölmllş, 4 kişi ynrnlnnml§tır. 

Bir tayynru denızc dUşUrtilmllştllr. 
Şimali Afrfkadn Tobnık ve Sollum 

kesimlerinde m evzil hareketler es • 
nasında mutrezeh:ırlmlz bir miktllr 
esir almışlar, ınu ve yaralı olmak ü.. 
zere d!lşnıana 7Ayia t verdtrml§lerdir. 

• 

lspanljada 
mahbusiar 

Madr.ld, 9 (A.A. ) - Naz:ır:tar mee 
! isi dUn ak§am bir hııtıa lçiDde 1)C8n 

cU defa olarak gN>eral Fntskonwı rJ. 
yaseUnde toplanmqtır. 

Londr~ Avrupaya bir ihraç 
hareketi yapmağı düşünmemek. 
te çünkü bunun mümkün olamı
yacağını bilmektedir. 

Diğer cihetten daima Rusya_ 
nın yardımına güvenmiş ol~n İn
giltere iki .,cmleket arasında 
rolleri değiştirmek lazım gelece
ğ'i fikrine alışa.mamaktadır. Biz. 
zat Stalin bile nutkunda. tngilte. 
rede ve Amcrikadn hakiki kara 
orduları m evcut olmadığını iti· 
raf etmektedir. Stal!n bundan 
başka hesaplarını geniş sahala. 
ra, çekilme ve terkcdileıı arazid~ 
yapılac~ tahribat a istinat ettir. 
miştir ki bunc!a pek aldanmıştır. 
Bl4.<Yfin dünyada hiç bir memle. 
ketin Sovy~tlerın maruz kaldığı 
müthiş zayiata dayanamıyacağı 
nı söyliyerek kendini teselli et. 
mek istemektedir. Bu r ekorun 
kendi~ine olduğunu itiraf etmek 
lazımdır. Fil.kat Sovyetler birliği. 
nin kaybettiği geniş sahaların, 
insanların ve silahların Stalinin 
dediği ~bi biZT.at kendileri var. 
dıma muhtaç olnn müttefikler 
tarafından telifi edileceği kabul 
edilemez. 

SoYyet Rusyanın hesabı görü
lecektir ve bu demokratik koa.. 
lisvon harbinin son ihtivatmın 
deVredilmesiyle son d~m ve
re sereeek olan yeni A vrupanm 
feori başlayacaktır. 

lşte bunun için Stelinin llUtr.ı 
plütokratlarla komünistler ara. 
smdaki ittifak için ~~ınan bir 
ölüm cam mahivetinded!r. 

3 Yahudi 
ası 

Londra, 9 (A.A·) - Moekova • 
dan Tass Ajansının biltlirdiğfae g& 
re, Pomanda vetıi.ka.sız Yifecek te
darik elmiş olan üç Ya.buru asılml§ 
tır. Sokolıs stadında asılan bu Ya -
hudilerin cesetleri üç gUn t~ e 
ci.ilmi'}tir. İş k,ıunpmda mevkuf bu
iunan bütün Ys.hudiler cesc-tıerin 
öniınden geçıneğe icbar edilmiş.ti:'. 

Gestapo memurla.nna taa?T\1% e· 
den siliıhlı Polonynhlardan mlh'ek· 
kep çeteye mensup olmakla itJınnı 
edilen üıç Poznanlı kurşuna dml -
mişti.r. 

Yahudi olan dostlarının emlaki 
ni devren aldrğrnı söylemiycn bir 
Polonyalı Vilva kilisesi önünde i
dam edilmiştir. 

Finlandiya 
Amerikan 

notasına ce..;ap 
nazırlıyor 

llehlnkl, 9 (A.A.) - Otl: 
Helırtnkinin başlıca gazeteleri A • 

merikan doos tlutunun kıymeti btlyilk 
olmıumıa ro tmcn Jı~yanın müs • 
tı*bel 

0

eınniyeti lnhuma se.lm atı -
nnmıyneağmı )'<lZlna k ta.dırlar. 

Huf\·od3tad Bladct gazetesi İngiliz. 
.Amenkan propagaııdM:mfn P'tn ctkA
n umwnlycslnde bir ikilik husule 
g etirmek ve F lnl!ndi1aldarm hal"bc 

devam etmek kararını etkArı umu -
mlyenln t rtsvi b etmediği blr lcaç Fin 
zlınamdarı t.-ı.ratmdaıı wrU"Il gibi 
göstermek hwnısund'.Lki gayretini gQ 
lünç ve garip bulmaktadır. 

Slyut mahfillerde vaziyetin inld • 
~ma sOIWnctle intizar edllml'ktc ve 
lngilterenln FlnJA.ndiyayo. harp iltı.rı 

etmesı lhtl.rnaH soğukkanlılıkla derpiş 
olunmaktadır. HllJdkalte bu sembo • 
l1k bir harp u&nı olacaktır. Almanya 
Amerik&nm tarzı hareketlnde bUlün 
f&ID&)e mQtenccih btr tehdidi gör • 
mektedtr. 

Vö!kl8cher Bcobachter gnzetesi bir. 
titrlerini ~ bağdan ak aılı: 

bahaedeıı ıı'aMll derieUcrlnin A.ng10 -
SakSOT1 lltt1matttmuna k!'J'§ı m~ 
>ren cephe almaları lAznngeldiğinl 
yazıııaktadır. 

1*'n, !J ( A. .) - Bükreaten 
bildirildiğine göre, askeri mahke
nıc. s:ı.botaj hareketlerinden dolayı, 
bir komünis ti, bir milhenclisl, bir 
kadın doktoru, bir kimyageri ve 
Mr kndm kimya.geri lHüme mahkum 
e~. 

Bu hususta nC§redllen tebligde bf.r 
kanunlıı madeni para lhrııç edileceği, 
diğer bir kanunla yolunu !il8Ştra.n ço. 
cuklar için hususi hapishaneler kuru 
lac:ığı kıı.yuedllmcktcdir. 

Meclis 24'1'6 mahb\811\ 

lle1ıılnkl, 9 (A.A.) - F1n hllkOme. 
tt sOraUe Z1 ilktcşrln tarihli Amert
kan not.asma verilecek cevabı hazır. 
l&maktadrr. Bu cevap gelecek hafta 

lftiılkıiim in{e.z ~ ~ 
. . ort...._ --. g(Snderiiemly.oock • 

.lllD& luuaı • ww 'StP • -

l\lilAno, 9 (A.A,) - Oorrlere Del. 
la Sara gazetesi diyor ki: 

''İngiliz tayyareleri bir taraltan ıu 
zumsuz bir vahşetle sivil ahaliye ta
arruz cdc-rken diğer taraftan İngiliz 
Ierin stratejik nc!zlerl kendini gittik 
c;e göstermektedir. İngiliz erklnıha.r. 
biyesi yakın ve orta§arka mUhim kuv 
vetıcr tah§ld etml§ olmasına rağmen 
teşebbll.sc geçmek kudretini kendin • 
de görememektedir. İtalya ve Al • 
manyads. sivil ahaliye karşı yapı -
lan h nva hüc11mlnrı 1ngl.1iz tayyare • 
ıerill<? pahalıya mnl olmaktadır. Bu 
zayiat münalt141& gtstUrmez bir su -
rette İngiliz askeri harekı>.tının zayi! 
noktalarını.lan birini göstermekte ve 
İngiliz erkrı.nıharbiyesinln niçin mll§. 
kül bir vaziyette olduğunu kwmıı. 

izah e tmektedir. ÇünkU taY)'&re<:ilik
tekl kııU k lfaye talzllk diğer sahalar • 
daki le§CbbUslcrle telA!i edilemez." 

Mill i Şefin 
beyannam esi 

( &8 taraf t 1 incidt ) 
!Ji-. .Memlekctımizln her köşesinde 

ve btitün milletçe ke.ndiırln111 göster
di:ğimiz samimi bağlıhk, tievlet ve 
nriiletlmlz !Çin kudret ve vefanm be
liğ mi.Mlldir. Türk milletinin aziz 
AtaUi.rltc gösterdiği sevgi ve saygı, 

onun için Atattirk gibi bir evlM 
~tiftirebillr bir kaynak olduğunu 

bUUln dünyaya göstermiştir. 
Atatürke t.A.zlm vazifemizi ifa et. 

ti~n* bu anda, halkımıza, kalbim
den gekm şükran duygutnrımı ltnde 
etm~ ödenmeei lA.ztm bir borç say
dmı. 

1ııDBctlcr arasında kar~ bir in. 
sanl* bayatı Ate.tllrkün en kıymet. 
li ideali idi. Bütün dünyada tsıuınu
nün gördüğti ihtiramı, lnaanlığm 

.O.ttsl ~in qıutt veti~ :t;r mUJde o. 
laı-ak eelAmlanm. Bu BÖZlcrlm, yazı-

)ariyle ve toprağımızda yövalye M· 

kerleri Te mümtaz şabslyetıeriyle 

yıuımuza taUrak- eden bUlUn mllleL 
Jere, Türk milleti adm& şükranları
mın if&dnidlr. 

DEVLET1M1ZIN BANtst \ "E MİL 
LET!MtztN l<"EOAKAl t, 8ADJK 
HADİMİ, 

1N~ANL1K İDEALiNiN A~IK YE 
MO'MTAZ 811\IASI, 

ESSiZ KAHRAMAN ATATURK! 
VATAN SANA l\UNNr.rrARDIR, 
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin 

Türk milleti ile beraber &enin huzu
runda t~mle eğiliyoruz. BUtUn ha. 
ye.tında bize ruhunüaki ntc~ ten can
lılık verdin. Emin ol , aziz hatıran 

sönmez mcşnlc olarak ruhlanmızı 

daima ateşli ve uyanık tutacaktır. 
Rcl.sicUmhur 

lSXET 1NO:ro.0 

Atatürk ölmedi ; 
o, Türk milleti 
içinde yaşıyor ... 

f&.'t truf1f't 1 ;,,,..,,, 
At..atürküıı öltimllnden sonra 

ynJm:r. bugünkü clhwı buhra.nı için
de Tiiı "ycatın varlığmı \.e i."Uk. 
lalini "4>royan doğnı ,o1c1a şa.şrr
nı:Utsız.m yürümek muutffakıyeti 
gö.<-terUmls oh.,;a.ydr, bundan baş. 
ka hiç bir ~y yıı.pılmamış Olt.ıay
dı ~ine Ebedi Şefin bın.ktığı mu
knddes emanete karşı lr.ı.lefJeriae 
ılüşen \'ıulfe ye rine getirilmi:} sa. 
yıla.bilirdi· Bir J.."'Cre bu eMslı mil
li va.illede en kü~k bir thmiıl ol. 
nınmıştll'. }Jn t .chlikeli buhrM 
ıln.lgıı.ları amsmda hiç bir sar.mı
t ıya. maJıa.1 ,·enniyeoek sıuet~ 
her türlii milli emnJyet tedblrlerı 
aJmmı,Ştır. . 

Atat ürk öyle bir dahi Jdi kı 
deh§!ımı )ine kendi tarif etmi~ 
Ur: "Benlrn bütün movaffakıye. 
tim Türk milleüoin ytiksek fazi
letlerini göstermek ve onun ira:. 
!lesini yerine getirmektedir.,, 
Demi~Ur. 
Atatuıi.iiıı bo scnün~ bl1mlyen· 

ler lçbı ne 'fil Harbinin, ne 
de ondan sema nı!Ui lnkıliplanD. 
c;DTmı a.nlımıslt mfunktin dcğil6>~ 
netcldm At:atUrk o i>lümünden 
sonra İsmet İnüntioün Milli Şef 
ilin oluna.rn!k or.mı :rehberliği al· 
tında ba.'3nlaıı ~ük işlerin na.. 
sıl tnhllkkuk ettl~Jni öğrenmek 18-
t iyenler için de bu hı\kikaU h er 

fjey'd4ın ~:ei d"Wfa.ten Jun 
... 1 

Sönme gen 
(Ba., f(J'l'(lfı l fncfdl) 

ri.Dden, donınUf zannedilen kanmdak1 kudretlerlndes 
lunu çok iyi acçmi§U. O, evvelA. kendini milleti sevcliliO' 
mlllet için teragaUe uğrqtıgına iman cttlrmlttı.. OnUD 
cm, ne de tahtın hiç bir kıymeti olmadığını tıllen ı.aı.t 

O, vatanda.§larınm. en çok lUmatıa 11evdiği. nıWetfO 
almanın her oeytn tl.stünde manevt bir zafer olacağtn& k 

t,te, bütün milletin kalb ve ruhunu kendine çekell 
edindiği bütUn inlollpları sarsıntısız ve kasız yapmaı-
llk Bir da buydu! ... Da.ha lytyi iyiye terclh eden millet. 
lıkla. benimsedi! ... Böylece tikr!, içtimaı, bütün kUJt~ 
bir maniaya uğnunaksızın yürQdU! .. Yediği telAket 
hblert don.mil§ zannedilen bir millet, en a~, dinamik 

AtatUrk, cemiyetin paikolojlalnl çok iyi etUd e 
ları inkılAp harekeUerine yan bakanlar, onun taba 
yanlsr oldu! Bu inkıllplan teman edebilecek bir eeYI 
millete bu değiştkllkleri bazmett!rmenin kabil ola 
denler, hattA isUklA.l harbini idare eden kahraman 
çıplaklar" diyenler de oldu! ... Fakat hldl.seler b8§ 
İn<SnU bulwıa.n ve dt.1.§man ka?'§ısmda kahramanca 
tanperverlerin yarattığı mucizeler bu §UUrsuz hllk 
naatleri altu.t etti. Onlsr da en nihayet bu a.ııll 
ettiler!. •• 

Ata. yük.eek dehastyle, emsa.lal21 uzak görtl§lerıyle. 
yen iradesiyle, eönml~n enerjl.aiyle başına geçttgt 
t.opraklarını dÜ§man çizmesinden kurtardı ve yaptığı 
la ona dünya medent mUleUeri araamda !Ayık olduğu yeri 

Atatürk, muıetın asaletine, sadakatine o kadar 1 
her vesile ile onu tekrar etmekten zevk Te gurur dUJS"• 
lelin yaıamak hakkı olduğuna ip.ret ederek mllletlıd 
ederdi!.. _,. ,dJ' 

Bunlar, Atatürkün kalbinden kapan samtmı duyr;uJP"...J 
TUrk milletinin asaletine, medeniyetine o kadar ~ 
rih kltaplarmdakl kilayebrtz veya münasebetsiz kayıUsrıı' 
ideal edinmiş, Ç&ll§ryordu! Atatürk, TUrkün aaı an•aneıetlJI' 
dı. Ancak on& yak~mıyan temayUI ve an'aneler! yıktı! •• ,tiJ_ 

Alam! !nsan ~tuaba. da neşe kadar alıJır. Fakat 
bunun k&lblerimizdc bıraktığı ıztıraplara ıüı.şme.k degil• 
mek bile çok güç! .. Belki yarınki nesil, maddil~lş 
teeııa varlıR'm. kar,rsmda ıztırapaız gurur duyacak! .. seııJlı 
Ml.Ilda şllkran ve minnetle eğilecek ... Fakat onlar ağla 
lftlhar duyacak! .. Yalnız tarihte bir zamanlar hürrl1etl C 
dilleri tutulmU§ bir mllleti esaretten kurtararak ona rfl#ll' 
veren bir Atatürk varml§. Biz bugün onun yarattığı ~ 
mesut evlltlarıyız diyecek ve övUneceklerdil', Fakat J.. 
lnlulAplara fillen ;ı,tlrak etmiş olan ve senin sıcak ~..,. 
mış bulunan bugünkü nesil, bu ayrılığın ıztırabma kola1~ 
edebilir mi'!!.. -;lı 

Atam, memleketin her köşe&ne dikilen anıUarın b8~..ıll 
katin aenbolildUr. Kiml birer inkıllp harekeU, klml ~~ 
menldbelerini anlatıyor. Ba§mda bUyUk bir imanla kanıl 
mandanlarlyle omuzunda top mermisini taşıyan Türk k 
seve harp sahnesine kO§an cengA.verleriyle her sahada* 
manen dövü.'8n Türk milletini remzedlyor!.. Ba.zılatl 
dahilinde yapılan mesut inkılA.plarm, müdafaa edilecek 1 
senbolü olarak göT.UmUzUn önUnde dikilmiş duruyor. .,.,.__., 
mlllete gurur veren birer hamaaet tablosu, birer realiteJI"'" 
deleri olarak kar§ımızda yaşıyor! .. 
realitelerin beliğ ifadeleri olarak karşımızda yqıyor! .. 

İşte Atam! Nesilden nesle birer senboı olarak ınwctl 
bu tablolar, u7andıracagı fUurlu hatıra w heyecanlarla 
kurtaracak konayace.k enerji ve cesaret kaynağı 01acatc 

Senin arkandan dUn kO§&n bu v-etakA.r mllletin 
nin bıraktığın bu eserleri, mukaddu emaneti yarın da ın 
icap ederae onlar da babalan, analan, kard8§leri gibi kanl•·...1 
dir! .. MU.Stcrlh ol, Atam!. Blnbir ıztırap çekml§, hırpalJIJll"'~ 
rağmen kanmdaki asaleti evlA.tıarma qılayan bu mıııetll' 
inanarak ebediyet Aleminde mU.Stcrih ol, eenln sönmlyd /, 
ler gibi onlar da daima ilham alacaklardu!. _. --
atatOrk'O rOyalfl 

gOrdOm 1 
(Bcış tarafı l inrid•) ' l 

- nuıl olur! derdik; hani ctlmhu.rtyetf bizim ~/. 
işte en sonunda o, bu lltl!eslnl ciddlle~tlrmı,, kendi-1/ 

pA.yeslni ihtiyar ederek mUU eef'llkle rdslclinalıur'luğıl 
intihabma terketmlşU. ,/ 

nurl oonker bunun iÇin her zamanki gibi lltife~ 
daha t.atuydı: "' 

- sözünde durmadın! aözünde durma.dm! _ _j 

diyor; "vakıa ben de sô:ı:Umde durmadım ; reyimi fi"" 
\"Crdim! diye uıı.ve ediyordu. ~ 

bu arada bahis, bilmem nereden, "maarif .ı:ıı! AYVA~ ~ 
sine geçU. atnttırk: 

- ilkin ordu! dıyordu. 

§tipbeSiz orduyu var eden, deferlendlren ae maarffd• 
kat bir keN mevcut maari!le mevcut sanayiln olanca / 
yu ilk pllAna almaaı gerektl 

bahis birden gene dcği§U. §imdi konumuz Ulrkiyea!O 
şmda kalan turkler ... 

atatllrk'ün ha.su noktalarından biri de huydu. 
hiJUetin kıı.Jdınlmasmdakl :taydo.lardan biri ttırktyeJ!l' 

lar dışında bir emeli olmadığınm resmi ifadesini teşkil 
ttırk ooaklar'mın çalqımasmı kendi yurduna hured,f / 

!erde bu dll§üncenln hissesi vardı, 
fakat tUrkiye tUrklerl kendi siyasi ı;:enberlerlne çe}dlit, 

ve mllliyetinln bUtün mcnsuplarmda.n yüz çevlreblllr ınl~! J 
dünyayı blrlbl.rine katan bir harp sarsıntıııı atatütl"r 1'i 

yerinden oynatmamqı görünüyordu, tUrkiye mlllf .sınırı-1' 'fi 
kendine yetecek bir politika güdecekti. §Uphe yok, tıırid~.I 
bir kök, bir dll, bir duygu birliği t.ll§ır. fakat tUrkiyeniJl '(/ 
milyonu için ulolan kendini zayıf düşUrmemekU. türld1'' .,j 
yayıı. yayılmıı1 tfirk kardC§leriyle bir kültür geu.ınest. ıılt' Jil 
liği g!ldccektir. aralanııdald dU yakınlığım ilk hamiedO 
1llm ve fen lisanı vticuda getirecek kadar işletip 11'1~ 
birlik insaniyet Alemnln de varılmaamı bekledlfi tabd 

dayanamadım. içimden "ne kadu uZ&k,. dedim.: -"' 
- ı>&§am, diye sordum; güzel, biz gttmlyelim; r

Llterlerse ne dersiniz? 

gözlerinde maYl.nln en derfll tefi<ati pırılda.dl: Jll" 
- çocuğum, dedi; bunu diyecek hale gelmifl ne bir 

olu.nu.T., derim! 

~ . . ~ 

uyandığım Y&ldt ,..tak odaını. uı... m&kinel.erilltn ~~ 
yordu. evvelki gece uykuauz 1111.b&ha kadar ~DU§ olmailO' ~J 
ankararun temiz havası alıp götürm~tll. gön:HlgQm ~· 
hassl.lsll içinde, nuredd.l.n at1am, g1llllmae,.ıp bana ge.t 
STnt hatırlatıyor gibiydi: 

muvakkat kabre bir ziyaret rüyamda bana *~J 
atatürk'lin )'Olurına gi.di§ de el.bet bir gün •t•lılit MI .....,. ... 
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2 yılı fra~sız~ .nı~.s~.1'~von mecmuum ~n al~~onız bu ta"!1i resi_m, !İm~i~e k8:dar hiç bir yerde netredilmemiştir. Atatürkü, hayatmm mühim bir kumm.ı geçirdiği ve her 

)erde oldugu gıbı buyuk muvaffakıyetler göaterdıgı Demede bır geçıt resmını tefti§te görüyoruz. Öndeki atlı Enver Paşa, Atatürk ün arkumda merhmn Nuri Conkerdir. 

ATATÜRK'ün 
HATIRALARIN ılAN 

~'& L B 8T1 B I B BAS 81 BAL 
bii ~ir gün Haleb şehrinde Hatırladığana göre şu cevabı 

hl'Uk tanınmış bir kuman- verdim: 
hı~~brbal ediyordum, Be- - Efendim, mevzuul:>ahsolan 
"""% fikirlerime i§tirak et- koca bir Türk milletinin hayat 
~ ve mematrdır. Mahvolan budur 
lt~ Yapmak lAzımdır? dedi. Ve buna emin olduğunuzu göz· 
~ç birşey yapamazsanız, ya.şlariyle izhar ediyorsunuz; bu 
. ~ istifa ediniz, de- hayat ve memat manzarası kar.;ı 
~ sında hususi mülahazalar ve eri-
'ltı~ım gözyaşlariyle te'- d~ler varid olmamak lizımdır 
~ fikir ve his iştirakin- O tarihte vaziyeti ve sözü u: 
~ bana dedi ki: mum üzerinde müessir olacağına 

~'Parnam; çünkü kendim şüphe etmediğim bu zatın hare
; ~iiim evlitlanm için kete gelmesine çok intizar et-
~ ıatinadım yoktur tim 

~•Jlk adam) lla lt llİnda lıanaatı ar 
~!:İ?nden §U milli.haza geç

il.dam ki büyük olmaktan 
"'-.--:'• benbı hoşuma gitmez. 
~ ki memleketi kurtar· 
IC' evveli. büyük adam ol-
~dır, der v~ bunun için 

Jb'!rnune intihab ederse, 
~ ı olmayınca memleke

._,. t'tula.ınıyacağı kanaatinde 

.., • bu, adam değildir, 
~. o sofra· ı mahmur-

luiu etrafında iki telakki tebel
lür etti: Biri müsbet, biri menfi 

Bu telakkiye göre evvela bü: 
yük a.da.riı olmak. sonra memle
keti kurtarmak li.zımdır. 
Diğer tel8Jckive göre büyük a· 

dam iMia olmaz; evvela memle· 
keti kurtarmalı. Ondan sonra 
dahi büyüklük mevzuubahs de· 
ğildir, ,, 

~ Bir malraleaıa mtlllalla,aıı 
l ~ı· Cemal Bey (Cemal 
~nik gazetelerinden bi

; b.; z bir başmakale yaz
~~1l'aber çalıştığımız daire -

,,a'P g~~vava binmiş, O· 
ı~İılQ ı ıyorduk; Cemal Be
'lb ~-~.o gazete vardı. Bana 
~~l ki: 

~ başınaıcateyi okudunuz 

~anr 
~:U! 

0

dedi. 
~: - Nasıl? diye sor-

~tlld ı...· t .. 
bı.l' e ·vır gaze ecının a · 

ı\ Yazısı! dedim 
~'tt!~a yaptın ha! Bunu ben 

~ bi~ Yer:fün: - Affedersi
'?.ı ~Yordum yazmamış ol
~. ~enni ederdim. Ve ila

\.."'tll l!f Cemal Bey. şu ve bu 
~~z bir takım kuş beyinli 
~~ kendinizi beğendirmek 
~.\tr..._~~eyiniz. bunun hi~ 
· ~ı~·~ ve ehemmiyeti yok · 
~ı ~~~~ bulunduğumuz va-

1 tqj~ea ediniz ve evvela 
~a~ız ki biraz feragat sa

lt llı.zrmdır Eğer şunun 

bunun teveccühünden kuvvet al
maya tenezzül ederseniz. halinizi 
bilmem, fakat atiniz çürük olur, 
çünkü bizim henüz hakikatle hiç 
temasa gelmemi§ vasi muhitleri
miz vardır; bu muhitlerde he
nüz sekarı hayalat ile meşbu o
lanlar çoktur. Büyüklük odur ki 
hi<: kimsene iltifat etmiyeceksin, 
hiç kimseye iltifat etmiyeceksin, 
memleket içinde hakiki mefkttre 
ne ise onu sı;öreoek, o hedefe yü
rüyeceksin, Herkes senin aley
hinde bulunacaktır Herkes seni 
yolundan çevinney~ çalışacaktır. 
İşte sen bunda r.ıukavemet.Eii.z 
olacaksın: önüne namütenahi 
mamalar yığacaklardır. Kendini 
büyük değil, küçük, zaif, vsıta
sız. hiç telakki ederek," kimseden 
yardım gelmiyeceğ-ine kani ola
rak bu miniaJan aşacaksın. On
dan sonra sana büyüksün derler
se bunu diyenlere de gUlecek
sinl,, 

Cemal Bey sözlerimi sükOnet
le dinledi . bana h~k verdi Imza
sız makalesini tenkid etÜğim i
<:in hisıl olan teessürü zail ol· 
muş göründü. 

~t BUGUN 
~l\l!::ta düt idi gördük, yormadan 
~'~ıl kk., kimaeye bir tey aormadan, 
~•i: an ağladık, yandık durmadan, .... n .. 
~ uç yıl geçti yine ağlarız .. 

~!1:1 ~atardı birden tulun ay söndü, 
c{h,: h~ Yerlere düttü, ıüründü, 
-"'-n . •.r millete zindan göründü, 
~ •çın bugün kara bağlarız .. 

~~ b~ 1'e bir insan, ne bir milletti, 
ı,~lllt~" ~lke, ne bir yüce devletti , 
·~rık1 •• bır kainat eridi, gi•Lti, 
t~ \it, hönkür ağlar yürek dağlarız .. 
s, di tef' . . k h 
.l il\ . ınıız, etıız a raman, 
~~1 lllınnettardır mübarek vatan, 
~~)na nasıl yanmaz bir insan, 

'tından sel olur da çağlarız .. 
Bitlis Meb'usu 

Süreyya ORGEEV REN 

Kara Mehmed lisanından 
Atatürk Anafartada 

(Baııkeair mebUsu Hayreddin Karan (Kar& llılehmed) adı ile Uç 
ciltlik manzum bir destan vücuda getirmiş.. bunun ilk cildini de 
lkl yıl önce Ratip Tahlrin çizdlltl güzel bir kab içinde neşretmişti. 
(Kara. Mehrned) umum! harbin ba§Jangıcmdan bugüne kadıır çey
rek asırlık milli tarihlmi:ı:I t!ade eder. Tarihi sıralayan, zinclrllycn 
menkibeler eserde asıllarının esaletlle görülür. Aşağıya naklcttl
gimlz parça henüz iki Cildi basılmam'Ş olan bu cotkunluk aahl
felerindendlr:) 

• Hedefleri ıimalden; Kabatepe, Kocaçimen. 
Bilmiyorlar halbuki; bir ejderdi hurda sinen. 
Menzilinden ayrıldı; sarktı düıman ileriye. 
Aman Allah ne oldu ; yürüyenler içeriye. 
Nerde imiş bu yerin; o kahraman müdafii. 
Nerde im it İ§te o; lıtanbulun ıon Fatihi. 
Nerde imit bir avuç; o gaz.anfer kafilesi. 
Nerde imit o erler; o akıncı taifesi. 
Kimdi (.) gelen orduyu; bir taburla oyalayan. 
Toplayarak kuvveti; sonra onu kovalayan. 
Kimdi hurda kumandan; kimdi asker, zabit, erkan? 
Donanması buldu mu; kurtarmaia çare, imkan? 
Kaçanları ölümden ; yaidırdı da sanki tufan. 
Biz silahça katreyiz; onlar ise deniz, umman. 
Conkbayırı nerdedir; sen gördün mü mah,er? 
Nerelerden geldi ise; iri yarı o ha,eri. 
Dev cüsseli insanlar; kaçmadı mı hurdan geri. 
Bu zaferin mihveri ; olmadı mı kemal yeri? 
Alınsaydı filime; bu ıava.ş\an birki örnek. 
Sevkulcey9e, tabyeye, olmaz mıydı bir görenek. 
Kimdir, nedri Omiroı; Ulis kimdir, Atil kimdir! 
Nedir sanki llyada; bir efsane değil midir? 
T rovada döğüşmüş ; yafamıştır bir adam ki. 
Tarih niçin yazmasın ; hakikattir bu mademki. 
Türk kanile yazıldı; Turovanın bu deatanı. 
Bin dokuz yüz on beıde; kurulmuttu er meydanı. 
Aramızda yaşıyor; onun nice kahremanı. 
Her birisi ya deden ; ya babandır iyi tanı. 
Ne hayaldir; ne serab; yoktur bunun hiç yalanı. 
Anıtlarla doludur; Çanakkale harp alanı. 
Y azıhdır tarihte; vakaların cereyanı. 
O günlerde ne idi? Türk ruhunun galeyanı. 

• Kabil midir unutmak ; o zamanki halec.anı? 
Kalbimizde tatırız; o mukaddes heyecanı. 
Sen Atandan duydun mu; böyle !anlı bir zaferi'? 
Okudun mu tarihte; böyle mühim bir haberi? 
Okudunsa haber ver; göster bize nerde yeri. 
Hangi ana doğurur; böyle yiğit, böyle eri. 
Ne şitmandır, ne zayif; or•,a boylu, kameti dik. 
Adımları vakurdur; hem canlıdır, hem de çevik. 
Sözü keskin, sesi gür; ruhu çelik, azmi kavi. 
Saçı altın aarısı; sert bakıtlı gözü mavi. 
ince eler, sık dokur; kararını verir ani. 
Esirgemez lafını; tok sözlüdür hani yani. 
Kabarıktır katları; sanki aslan yelesidir. 
Şehla gözü gerçekten bir yıldırım şulesidy.. 
Demir gibi bir vücut; tavn güzel rengi 1atif. 
Anlatamam vasfını; tık giyinir, kendi zarif. 
Musikiden dem vurur; tevka gelir ince ruhu. 
T egannide ayırır; kelimeyi, hem hurufu. 
Dinleyemez safsata; aöhbeti hot, hem de hatib. 
Olacaktır bu adam; milli derde mutlak tabib. 
Sevkulceyitte, \abyede; yetişmedi ona bir ef. 
Yatı ancak o zaman; ya otuz dört, ya otuz bet. 
Söyle söyle, bilelim! nasıl erdi, o kim idi? 
lstanbulun boğazın; değil miydi bir kilidi? 
Bu akını durduran; değil miydi onun ilmi? 
Kimdi itte o adam: bir Mim Kemal değil miydi? 
Biz kiminle dövüttük; neyle doldu o siperler? 
Kimdi burada döğüşen; subaylarla, yiğit erler? 
Türk varlığı değil mi ; o eseri hazırlayan? 
Türk çocuğu değil mi; bu zaferi tamamlayan? 
Yüce neslin ilahi; ne varlıklar yaratıyor? 
Vatan için savaşa; Türk çocuğu can atıyor. 
Varlığına güvenmiş: batka bir tey aramıyor. 
O yalnız nefsine; Allahına dayanıyor. 

Hayreddin KARAN 

1 AT AT Ü R K'e ait 1 
HATIRALAR _ _._ 

ATA'llBllTI VAiin &issi 
Yunanhlann Atatürk bir gün at üzerinde 

Sakarya mulıa. - harbi idare etmek U7.ere gider • 
rebesinde mai - ken yolda hayvan iirlkmüş, aya• 
lfıbiyet ve rica.t· ğı kapaklanmış, bu esnada Ata· 
leri ile neticele- türk attan düşerek kaburga ke
nen mukabil ta· mikierinden ikisi kınlmıştı. İ§te 
a.mmia ordumu Atatürkiin mukabil taarruz ha
zun Mi ~nal:ıı- reketini idare etmek üzere karar 
m idare eden gihr ile birlikte sağ oenaJ:ıa geli· 
':9lci Büyük Mil- şi bu elim kazanın vulruundan 
let Meclisi reisi bir tt\in sonra oluyordu ve hiıc 

ve Milli Müdafaa Vekili Kazım şüphesiz kaburga kemikleri la -
ömlp, ölümünün ilçüncU yıldö - rtlnuş olduğundan büyük bir ... 
nümü mUnaaebetiyle Ebedi Şef tlrab içinde bulunuYordu, Bu -
hakkındaki. tahassüslerini soran mınla beraber o, sanki hiçbir n 
bir muharririmi.za bir hi.tıra nak yokmuş, sanki bir gün evvel tela 
!etmiş ve 9ÖYle demiştir: likeli bir kua geçinpemiş gti 

- Sal<arya harbinde ben ordu dunı)'Ql'du. Kendisinde sağlığın& 
muzun sağ cenahını idare edi - ait en küçük bir kaygı sezilıni • 
yordum. Atatütk başkumarXlan Yordu, Jca.p eden tetkiklerde bu
sıfa.tı ile bir mukabü taamız lundulktan ve l&zan gelen ka1'31'
hareketi ya~ karar vermio- lar verildt1rten sonra)>ir aral* 
ti. Mukabil ta.am.ız hareketini yanma yaklaşbm.. GeÇİİ-miş olchl 
yakından idare etmek iizJere ka- iu kuayı bildiğim için halini w 
rargihı ile 'birlikte sağ cenah!l JBtlrahmı eordum. 
geldi. Benim bulunduium taras· Atatiirk: (Bu sırada böyle 
sut tepesine çıktı. Oradan düş· yleri düşünecek halde değilim_ 
manm vaziyetini bizmt gördü. Cze bakalmı.) dedi. Biliyu-· 
ve harekete geçti. sunuz ki Sakarya muharebesi 21.• 

Atatürkte o zaman gördüğüm gün sürmüştür, Bizim mu'katıl 
hal, kendi.sinde vazife hiarlııin ta.amızwnuz bu muharebenin 
her şeyden üstün olduğunu gös- son safhalarında olmuştur ve Uıg 
teren bir misal olmak itibariyle dört gün içinde düşman ricat:a 
nakledilmeğe değer. mecbur edilmiştir.) 

Baıara atradltı gtlll 
Sayın Ba- "- Atatürk attan düşerek 

iıkesir mebusu eğe kemikleri kırıldığı vak'ıt oc* 
Kiznn Or.alp sarsılmış. Bir zaman yerde kal
bu httırasmı mış, Yaıunda bulunanlar~ 
muh&ITiri m i- rek kendisinin kalkmasına yar • 
ze nakleder · dmı etmişler. Atatürk yerdeD 
ken yanında tz kalkarlcen sağ elini Yunan ordu
mir mebusu sunwı bulunduğu tarafa. ckığnı 
Mahmut Esat kaldırarak ve elini tehditkar bir 
Boacurt bulu - ~ ufka doiru sallıyarak: 
nuyordu, Sa.- (Birkaç lfiine va.rmaz. belinizi 

yın mebus K3.zıp özalp'm bu ha ktracağnn!) demiş, 
tırasını tamamlıyarak şu sözleri Bunu bizzat o zaman kaza ma 
söyledi : hallinde bulunanlardan işittim.., 

Atatörkla ıoa gtbller.ae dair bir batıra 

ha!ckındaki 
!etmiştir. 

Atatürkün en 
eski mesai ar
kadaşlarında n 
olan Malatya 
mebusu Dok -
tor Hilmi bir 
muharriri mi -
ze milli yas 
münas:! b e t iy 
le Ebei Şef in 
son ~eri 

bir hatırasını nak · 

Doktor Hilmi bu hatırasını 
§(>yle anlatıyor: 

Atatürkü en son defa olarak 
Savarona yatında ziyaret ettim . 
Aynkları hafifQe ödemli ve kar
nı da bariz şekilde şişkin idi. 
Beni yanına yalnız olarak kaıbul 
etti. Hastalara mahsus açılır. 
kapanır tarzda bir şezlonk UJ;eri 
ne uz~nmıştı. Bu rnziveti görün 

~ tablt <:Ok müteeesir oldum. 
Fakat kendisine eskiden oldul'a. 
gibi güler bir Qehre ile :"Geçmli 
olsun... diyerek elinden öntüm,, 

O benim sözüme asla hastalı· 
ğı ile ali.kalı bir cevap vennedi. 
Sanki hiç hasta değilmiş ı>ibi g<S 
ründü ve' ilk söz olarak: "Dok 
tor, Hatay'da bizim askerin iş • 
ga1 ettiği yerlerin haritasmı JtÖt 
dün mü?,. dedi. 

Ben Ebedi Şefin en ağır hasta 
1ık halinde bile dimağı memle 
ket kaygısı ile işlediğini göıiln· 
ce: "Paşam, böyle bir haritayı 
ben nereden görebilirim? Ne de
mek istediğinizi anlıvamadım •. 
dedim. Derhal: ' 1Erkanıharbiye 
ve git, Orada .e;ör, Askerlik ba
kımından o kadar mühim nokta
lar işgal ettik ki bizi artrk ora -
da.n atacak hiçbir kuvvet vnk • 
tur ... dive cevan verdi 

Gözlerini katJad•ğı 
•• gun 

Bütün bi.r milletin. arkasından luk bir şeh rinn(I, onıı n gözlerim ka. 
ağlamııı, yasını tutmuş olduğu bu padığı gUu irnsanlar ı:arşılarnu; bQ. 
adamı kaybettiğimiz günlerde. ben tiln dUkkanlarmı kapadılar; ba~ 
yurdumuzdan uzaklardaydım. Onuı: larmm llne kul dilşmfiş, sıkm 
ağır hastalığı duyulunca kendisini içinde Y&flY&D insanlara kurtula 
hiç tanrmryor, bilmiyor, adını isit. yollarını aycımlatm~ olan ve ın. 
mcmiştir sanılan adamlar:n evle· tutuş Mncağnn elinde tutnıutt 1>18 
linde Mğlığt k:m kuri>e.nlar adan- lııa ft8e •ygılarmı pt~ 
dığını glkdtlm. Asyanın '"1rk olmı- Aı-kasından ne kadar L;/\7 '"P.81 dl. 
yan, mUslüman olmryan iki milyon. )ctlldU. M iŞ il!: 



~·H 
1 D UPA MA LARI 

Jt 

VAKiT . 

Fene bah~e 1~trklali, V dfa-Bavlerbevini CU KLAR I 
is an 1u spor .. Evü.Jü vendı Atatlrk 

Futbol ajanlığ'ı tarafından ter· 
tıp edilen kupa maçlarına diln 
F en~r ve Şeref stadlannda de • 
vam odilmiştir. Kuvvetlerin mil· 
av~ızlıfı yüzünden sönük ge • 
n bu mnc;larda Fenerbah<;eliler 

a B 1~ırköy İstiklal klübüne 11 gol 
:ı,.-aparak mevsimin gol rekorunu 
t s s etmişler diğer taraftan De 
mirsPorlular da mac;m temdidine 
r ğmen Bcykozla 3--3 berabere 
k lmaı:!'~ muvaffak olmuı,lardır. 
Gunun diğer karşılnşmalan nor 
m 1 neticelerle kapa.nmı3tır. Fe
n b h e stadından ba~hyarak 
m ab ı.nlann tafsilatını verlyo 
ruz. 

ALEl\IDAR 2 - DOGU 1 
Fener~:ıqe stadında gUnün ilk 

marı ikinci ki.imeden Alemdar :
le Doğu klüpleri arasında yapıl· 
mı tır. Mehmet Re§adm hakem· 
lıği altında cereyan eden bu mU 

b:ıka.yn her iki ta.raf ~n kuv -
v tli kııdrolnriyle çıkmışlardı. 

Oyunun ilk devresi mütev~n 
bir şekilde cereyan etti ve Alem 
d r daha canlı <;nh§tığından dev 
reyi 0-1 galip bitirdi. lkinci dev 
rede oyun çok sıkı oldu ve takım 
lar karşılrkh birer gol yaptılar. 
Neticede Alemdar oyundan ~1 
alip çıktı. 
VEFA 9 .- BEYLERBEYİ O 
Gimün ikinci mac;:mı Vefa ile 

:Beylerbeyi klüpleri yaptılar. H~ 
lit Galibin hakemliği altında ya· 
pılan bu maça Vefalılar şu şekil· 
de bir takrmla c:ıktılar. 

Muvahhit - Enver, Cihat -
Necati, Lfitii, Necdet - Ferdi, 
Muhteşem, Süleyma.n. Fikret, 
Mustafa. 

Beylerbeyi her zamanki ka.clro 
.sunu muhafaza ediyordu. Oytm 
kuvvetlerin müsavi olmaması yU 
z(inden çok ı.cvksiz geçti, llk da
kikadan itibaren hakimiyeti ku -
ran Vefalılar birinci dev.rede 4, 
ikinci devrede 5 gol yapar~k ma 
ı:ı 0-9 kaznnclılar. 
FENERBAlIÇE 11 - İSTİK-

LAL O 
GünUn son maçı Fenerba1u~e i

le Bakırköy İstikta.l arasında <1Y 
nandı. 1 Iakc.m Se!aminin idare -
.sinde sahaya çıkan Fenerliler yi 
ne eksik olarak şu §ekildc dizil -
diler. 

Nuri - Mu.Q.'11lmer, ıurat -
Aydın. Zeynel, Esnt, Turan -
Naim. Melih, İbrahim, Cemil. 

İstiklal her za.mnni kadrosunu 
muhafazn ediyordu. Ü}'Un bir 
giln evvelki mat( gibi kuvvetlerin 
milsavatsızlığı yüzünden çok sö
niık geçti. llk dakikadan itibaren 
h ~ kimiyeti kurnn Fenerliler bi -
ri:.ıci deı.Tede 8. ikinci devrede 
t:le 3 gol yapar:ı.k mevsimin gol 
rekorunu da tesis edip sah::.dan 
galio a}Tıldıla ·. 

Şeref starlında: 
KURTUL'CŞ 4 -

ANADOLU 2 
Ş ref stadmd.ı gUnilıı ilk mrı

cı nci kümeden Kurtulu ile 
Anadolu arasında ynpıldı. Ha -
kem Şs.zi Tezcn.nm id re ctti;ti 
bu maça t kımlar en kuvvetli 
kadro :ıriy)e çıkmıı:ılnrdı Oyun · 

rt nun ilk devresi 10 dakikası mlis 
na tamamen Kurtuluşun üc: 

Yordomuzıın ıJığısm Atatürk, 
Türk ulusu can , ·erirken yetJttln. 
Türk alosu <'.aıt verirken yeUtln. 
Oztedlğin üllı:Ulere erlıttin. 
Canakkale, akaryada sa.\-a.5tın. 

Her zortuJ;'ll )'emnek için uğraetm 

En sonunda oldun cUmhur ba kanı, 
Kurtuloşuıı, yilksell3in kalkanı. 
Varlığınla doldu, cOfjtu Türk kanı 
Onun sardı haftan bap dört yanı. 
Yapdığınla onur, 5erer kaza.nc'lık, 
Birdenbire yerden gi)ğe uzandık, 

mı; durmadan yurda 13ık sııçarsm 
KalblmJzde güne gibi açarsm. 
Vilreklede ate3lnden kor yatar. 
Seni bütün ıu:un anar, yurt anar. 
Bir iilkdin, bir tarih in Atatürk 

• 

Medeniyetin ~ 
ıııında mukavemet beıvld_....,, 

·• .. 
Terbiyedir ld 1ılr mlJı.d 

müstakil, şanb, ili bir 
ünde ytı.B&.tir veya bir 
rot ve sefalete terkeder. 

l/o * • 
Dilnyanm her tantmcla 

• ler cemiyeti betertyeUD 
kar ve muhterem unlAlr 

"' .... 
Hiç bir millet dtler bir 

yaptığı usulleri teWdd 8 
etmek cihetini iltbam e 
dir, • 

1 

Hey koca Türk ylik!tek ba&lı koca 
Türk 

Türkliikle, tarihinle hep 3iicet, 
Oune,. gibi üstümüzde doğ yüksel. 

H. T. Dadaoğlu 

Hayat Bilgi.;: 

l Pazar yerind 

Atanın anır 1 
Bugtin Büyük Önder AtatUrkUn 

öJUmUntin Uç!lncü yıldönUmUdUr. 
Tarihlerin eşini yaratma.d.1ğı, b!l-

iki görün il§ yük A tan-ıı aramızdan aynlma.sı; 
( ı:;rrt ulusunun kalbinde unutulmaz 

tünlü~ altında ıı:ecti Ve Kurtu bır yara açmıştır. 
luşlular devrayı 4-1 ·galip bitir- j w A~m, memlekete yaptığı de
diler. İkinci devrede Anadolu g~~li hızmeUer burada saymakla 
çok çalıştı ise de ancak bir sayı bıtı~. tükenmez. 
yapabildi ve maç da bu suretle Gunlerce, söylense, sahifelerce 
4-2 Kurtuluşun galebesiyle nl- yazılsa yine sonu gelmez. 

binde Tlirkf.ye :renilmlşti. Düşman
lar memleketimizi almak i&tiyor
iardı. Ataturlı: öne geçti, yurdumu
za ginnek istiyen düşmanlarla sa.. 
vaş yaptı. Onları memleketten kov 
du. Ata. bizi ynlnız düşmandan 
kurtarmadı, memleketi fena idare 
eden padişahlardan da kurtarı. Cüm 
hurlyeti kurdu, bizi dUnyn ileri u
lusları arasına soktu. BUy{lk dev
rimler yaptı. Bu büyük devrimlerin 
laym&Ui sonw;larnu, bugün siz mi. 

nimini yavrular görüyorsunuz. Ciln~ 
huriyetl ve bUyUk devrimi Atatürk, 
"rürk gençliğine, sizlere inam. 
i.<ıdı. 

Bu inamı yerine getiniıek için 
bütUn gençlik and ic;ti. Atatürk bi. 
ztm aramızdan ayrılmadı. Ayrılan 
onun yalnız viicududur. O her za
man eserlerlle, kıymetli ıı.rma ... 
ğanlarile TUrk ulusunun kalbinde 
yaşryor, Dilnyanm sonuna. kndar 
yaşıyacaktır. hayet buldu. Hpintzln bildiği gibi, cihan har. 

BEYKOZ3-DEMİRSPOR 3 ~~~~~~~~---~~~~------~---~------~~ ........... ....._ ......... __._~__....__~~.-...... 

GUnUnikincimaçı~kozilc Kurt nasıl / aldan Dı:mirsp0r takımları yaptılar. 
Hakem Tarık•ın idare ettiği bu 
ma<:a takımlar §U şekilde ~ıkmt§ 
lard.J. 

Beykoz: Baha.dil"- Sadettin, 
l{ftmUran - Mehmet, Kemal, 
Cahit - Ömer, Turhan, Şahap, 
Kazım, Fikret. 

Demirspor: Nevzat - Nuri, 
Turban- Mustafa, Rıdvan, Ha· 
lit - Nuri, Recep, Mehinet, E
min, Mustnf a. 

Oyuna Beykozlular ~k sıkı 
ba,eladılar. Sağlı, sollu y~ptıkla· 
n akınlarla rakip kaleyi tehdit 
ediyorlardı. Nitekim bu c;alı§llla 
tarının müki'ifatını 5 inci dakika
da Kazımın yaptıl:'l birinci golle 
~ördiller. Kolaylıkla kuanılan 
bu sayının arkası geleceği düşün 
cesiyle işi gevşeten Beykozlular 
bu hatalarının cezasını çabuk 
çeldiler Onlann bu durgunluğun 
dan istifade eden Demirsporlu • 
lar canlandılar ve üstüste iki g-ol 
yaparak galip vaziyete geçtiler. 
Ve birinci devre Beykozun blitün 
çalışmasına rağmen bu netice 
değişmeden 2--1 Demirspor lehi 
ne kapandı. • 

İkinci devreye Beykozlular 
mailQbivetten kurtulmak ümi • 
diyle çok enerjik ba.şladılar ve 

Bir gUn kurnaz bir tilki yerde bir 
{larç& peynir buldu. Bunu Yedik· 
ten sonra öyle auaadı, öyle auaadı 
ki her tarafı aradı bir damla su bu
lamadı. İçi yanıyordu. Gitti, gitU 
nihayet bir kuyunun yanma geldi. 

Burada kuyunun Uetüde iki ltoVa 
varoı. Tilki: 

- Buradan nasıl 1!1U içeybn? di. 
ye düşünürken kareıdan bir kUrt 
gördü. kurdu yanma çağırdı: 

y 

- Arl<ada.ş gel kuyudan su içe. 
Um, dedi. 

Tllkl kovanın blrlne atladı; aşa. 
ğrya indi. Kana kana su içdi. Ni
hayet yukan çıkmak istedi, Kur
da aesle00i: 

- Kurt kardeş burosr öyle gü. 
zel bir yer ki, buz gibi su var; 
istersen buraya gel. Hem su içer. 
sin, hem de burasmı görmüş olur
sun. 

Bu sözleri :işitince kurt boş.ta 

ı? 
duran kovaya atladı. Tilkidan da.
ha ağır olduğu için hemen nşağıyıı. 
indi ve tilk~i yUkanya çıkardı. 
"I'ilkl kovadan atlayıp kuyunun ba
şma geleli. Kurt i)oice su içmişti. 
Şimdl o da çıkma.k istiyordu. Kurt 
tılklye kendisini yukarıya çekmes! 
içln yalvardı; yakardr. Fakat tilki 
bUJ:!lan işj.tmek bile lstemiycrek 
oradan kaçrp gitti. Kurdu kuyuda 
bıraktı. 

H. Uhi 

son balı 

bunun neticesi olarak l 5-22 inei A k d 1 dakikalarda .Than ve Şahap n ara a yapı an Grekoromen 
vasıtasiyle üstüstc iki sayı ka -

zandılar. bı·r·ıncı·l,klerı· Dört kız dört 
Demirspor galibiyetten mağ • y '• • h f t t 1 k dı 

~~~:~a~~~::ı~n~i:~~r b~:lıJa:: eaıncı a a a yarış arı t 1 d• Kozandan b:ı~~~llfae ~ 
de soliçtcn sıkı bir şiltle tekra:- Ankara, 9 (Hususi muhablrimlz. 3 - Baron. ne c e en 1 zanm TeUrl koythıden Ala 
beraberliği temin etti, den) - Ankarıı. at yarışlarının •; (Bu yarışta Saron koşmamıştır) san, Ali ve Mehmet adın~ 

Devre bütün didinınelere r~ğ- nci haftası da feVknlı'ide kalabalık Ganyan 125, Cuma günü başlıyan Türldye llkaruı ayru köyden A.~ 
men bu netice değişmeden bcra- bi nıeyirci kütlesi önünde cereyan 3 ünctl koşu: greko-romcn güreş birlnclllkleri 1 Fatma ve HUsnU~ adla 
bere bitti ise de o:,'Wl on bcçe: etti. 1 _ Örnek· dün akşam yapılan son karşılaJjma. genç kızla ecvt,,mıııercıtr. ~~ 
dakikad::ın iki devre temdit edil· 4 üncü koşuda ayağı pi8tıtekl 2 - Ccyliln tek. ı larla nihayet bulmuş ve on dlirt dört dellkanlmm da Ult:llP"' 
di. Fakat yine tnknnlann çnhş. tümseklerden birine takılan Ah- 3 - Tuna. ~lg~~n ~~abakalara l5tlrak c. yctıeri evlenmelerine ....... 
ması semeresiz tTC"ti ve mUsaba- met Atmanm Yosma isimli atının Ganyan 545 lii 1 170 120 en gurcşç er şu neticeleri almıs-- dlr. Bu yOzden kız1ann ., " P se er • • lnrdır· ..... ~ 
ka 3-3 beraberlikle nihayet bul ilci ayağı b!rden kırıldı. Iztırap Jçin. 140. (Bu yarışta Yel k mam.ştır) • lonmelerine razı olmuyon-· 
du. de k}vranan at ta.bnnca kltr'§unu ile 4 üncü ko u: • 56 kilo: Biı inci Halit (Ankara), ise dcllkanlılıın deUcesıne 
1STANBULSPOR 6-EYOP 2 öldürüldü. ı - Özdemir. ~ ııci Recep (İz.mir), 3 UncU lsma., lcdır. Nihayet sekls genclll ' 
• Gün~n son maçı İstanbulspor 1 Yarışların ta.fsılatı: :! - Yatağan. / '' (Ankara). kenlyor. Birleşip konufU:,ı 
ıle Eyup arasında oyn.andı. Ha- Biriııd rarı~ta: 3 - Slnkap 61 kilo: Birinci Bektaş (tstan- rar veriyorlar. r,1. 
kem Necd2tiıı idare ettiği buma 1 _ H.eve; Ganyruı 200, plase 260. 140. bul), 2 nci Fazlı (İzmir), 3 üncll Karar derhal tattıür e ~~ 
ça 1stanbulspor şu ckildc çık • 2 _ Sckbaı{. :i inci ko u: Manol <lstanbul). genç kız aynı gllıl ve ..,alt'~~ 
mıştı. ı - Yıldız. lannın cvıerlni terkeder•lC ~ 

.; - Xeriman. 2 66 kilo: Bırinci Panayot (lstan. ne lta"ıyorlar. :2 
Fikret Faruk. Hayrı - Eı1 • 200 !'·· 1 0 - Akeylfın. b 1) 2 · M " 

1 
•'lny.:ın , P ~e er 1 5, 100 3 - Cesur. u , no ehmet (Kocaeli), 3 H4dlscden haberdar oı.,a 

ver, Rüştli, Bekir Yavuz, Si.! .' ıırı· k"t'tı .. ·u·ncu· T<>ut (İ•""'ı·rı v~ G -.w. ,.... · aileleri derhal zabıtaya~· lcyman. Tarık, Kndir, Vakur. . 1 _ Yavuz. .anyan 645 kunış verrrıiştir. 
Eyüp takımı her zamankı kad ı 2 _ Da\·lnclro Çifte bnhisto Örnek _ Özde- 72 kilo: Birinci Beslen (Kocae- mUracaat ediyorlar, Ya ....-J;J 

rosunu muhafaza ediyordu Oyu mir t;tftine bilet nl nlar' bir lira va ll), 2 nci Doğan Cfstanbul), a Un- , .ınr \'t'rdtklerı ifadelerde t"'; . 
na 1stanbulsoor ba"ladr. Eyüp 1 - mukabil 1030 kuruş kazanm11 la~~ eli Mehmet Ali (İ tnnbul). yorıar: 
müdafaac;ında kesilen bu bücur. oğru mUdafil~rin tereddüdün • dır. 79 kilo: Birinci Rıztk (İstanbul) - Evlenmek içln deU1Ca!I 
derhal snfrdan mukabele tördü. 1C'n ıstıfad eden Eyüphiler bir ı ncl Adil <Samsun). 3 ilncü Mulı· kaçırdık. Onların hiç bir ....l 

İlk anlard!), Evii;ıluler c;ok "aniı öl y.ı.otılar ,.e dene 2-1 niha- Voleybol maçları lis (fzmirı. j yoktur. ....ıot#.,-1#~ 
oynuyor ve iki cenahtan vaptık ~ .:>tlendi .. k"I · · • · 1 Bu iddia Uzerine mOdu- .... ,, , 

r . ~· ı o. 3ırıncı Narı ( stanbul1 1 k u -çı•v 
lan akınlarla tnnbulspor ':al • ikinci devrede !stnnbulspor 1 Eminönü l.ulkevi tnıafından 2 nci MehrıC't Ali (Çorum) 3 ün 

1 

il 
1 ov cnm,. zere ·--

sini tehdit cd"yorlardı. ı~_aca lam~~n ~-ükim oldu ve tı;rtiD ?tlil~n \olerbol mac;larına ı:.ii Hakkı <Esk"şPhir). ' • _b_ır_ıı._k_m ... ~ ... u_r_. -----:: 
Bu çalıf;ma 10 dakika ı·sdn.r ~ulevman nıdafruı hatasından diln cvın Jimnastik salonunda de ı . . 

dev.-.m l.'tti. Bundnn . nr:ı l tan· üründi golü yııotı. Eyüplüler vam edilmiştı:-. Mühendis B A· Aınr sıkl~t ~oban Mehmet (İs-
bulsoorlulnr l.füdm;veti a1dı:ar c;oi açıkl'!rı ':asıtnsiyle bu gol.c lev takı.m.ım: milhendis A. ı{ur- tJnbul) rakıpsız blrincJ. j 
ve Tarık uzaktn'l ~ektiği bir F.üt mukabele ettılerse de son da:tı· tuluı;u, ıkıncı kn ~".{cr'dc nıtihen· ~Iilssbaltalardıı.n sonra derece 
le hirinri g~ ·, c;ı ·arclı Hır ~z kal<ıriln "ic: ~ol rl.:-hn vedikleriıı· dis --:- Şişh hal!,('vini. bırinc-i ka Knz:ın:ın gilreş<;ile ~ federasyon tn 
sonra penaltıd, :ı ikinci c~yılarmı du1 maç 6---2 letanbulsnorun gH t1 wrıd" Beyo•rlıı Yuk..,c'c mu • rıır ndnn ıniık5.f:ıt olarak saat ve 
da kazandılar Devre eorlarmn libivcti ile nihayet buldu. allimi mağlup ~tmi(:lcr-dir. ll"adnlyu verllmic:tır. 
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1\İK A_YE"g Timur, Volgak!vı~arınal 

1( E M A N u==~~~=~~ e 
1~.~~~~~n :.re pt. u .. 

1 
~ \ t&ribte benzerlerini arıyoruz. Bu ara· yerde galip olacaltBJn . dedi. 
~ devam) dan çıktı, duvarı delmek iÇin 11. da tarllıin bUyUk kumandanlıı.rını ha· Ordunun, kumandanların mlwı.:vl-

zmı gelen filetleri tedarik et.mJş- tırbyônız. yatı o kadar kuvveUl idi, ld Şerif söz 
tim. Hemen fı e ba.c;ladım. Duvn.nn Timunın hayatı çok kimseye benze lerinl bltlnnl.§U, bUtUn sUvarller: 
13ıvası pek 0 kad:ır kalın df'ğıldL mez. O iyl kumandan olduğu kadar, - SUrUn .. diye haykılrdılo.r .• 
O k:ıdar z:ıhmet çekmedim. BU.. y8§4masmı bilen bir insandı da. Zev- Dağları inleten bu sesler uğuldaya-
ytik bir sevinçle ç:ılı:şxyordum. Bir- kini hiç ihmal etmezdi. lşte hayatın· rak uzaklara, dllş:nuı.n scmasınn. ya 
denbire madeni bir eye çnrptmı, dan bazı parçalar: yıldı. TimUr askerleri trampet sesleri 
ziyadesile merak içindeydim. Ha. arasında yıldırım gibi dn~-an Ozerln 
kik t d · lnd d ;ı; .AlJya fatihi Tlmur, Buhara etrafın- _. .. 

a en uvarm ıç e san lb"B. nkma ... a baaladılar Ço
0
-· g~nc Ce"'"Z .. bl ...ı--- daki göller ve bataklıklarda. kuğu lru o ,. "u ' • ..,. 

,,enzcr r şey me~w.uw. çıkıyor. neslinden olnn kumandanıarla Tokta 
d D ek ki d f' yi b 1 §il avlıyordu. Yorulmak bilmiycn hU-u. cm e ne u muştum. mu• ma""l"p oldu. "' k t dı;ı;.. d ._..... kümdnr bu eğlence anında, etra.fmda- ..,, & u 

"' 8 a san b' Uvı;uuan <:ıkar. kilere: Tlmur ordusu, Volga nehri kenarla-
mak istedialğ~ - srrada birdenbire - BUyllk sefere çıkacağız. Bot dur- rnıdo. çadmnı kurdu. Bir ço't hayvo.n 
kapının ç m ·gmı duydwn. Biraz lnr ve cslrlcr Vo1~n sahlll rinden bu-
sonra Enrikonnn mütebessim bir malc, 'llUcudOmOzU uyuşturur. DOşman -& 

h 
ı b d ğ - lanmız çoktur. üstUnlUğümUzU de- raya getırilmlşU. Yapılan şenlik. tarl-

ÇC' rey c nıın ° ru geldigini gör- bin knydettı..ı.ı "tnllklcrln en bUyUk 
oUm. Herif omuzuma doltunnrak: vam ettirebilmek için daha çolt çar t>' ,,. 

k ı"- ı k ded ve gUzclldir. "Sjgnor,. diyordu "be~hude znh. pı~a ~ım o aca ... ı. 
t di rs n y tığ Slride,..,.. Uzerlnde'd Taakendo gel- Blnıerco zafer (iarkılarr, nşk şarkı 

mc e yo u uz. ap ınız §cY ·J- -J ları, etrafı tnletmcğe başladı. Elmas 
hırsızlıktır sizi alkayct edeı~cm dl""l 'llakit, mddctU bir ynı.-.ur yağı-

• .,, "' • 0 il' &"' lnrln sUslU altın tabaklar içind ~n 
nğır cezaya çarpılırsınız.,, yor, kar, tepeleri kaplıyan orduyu yU ı zzctıı yemekler dağıtıldı. 

H _.,,,n çehr 0ı~d t ibi rUtmOyordu. Yolun açılmasuu bekle· cm~ e ...... e fjey aıı g Fatih, bu muzafferiyet~ sonra kı 
bir teb..."'SSUm vardı. Sonra sözUnc dllcr. §1 Semerkantto gene ayni d bdebell 
d tti Ordu, kUçUk da&a, sonra Uludıığt\ evnm e : ı:. ı;cnllklcrle geçirdi. 

- BütUn bu ~e)'leri ben tertip geldı. 
ettim. ne keman aslı va.r, ne de Tlmur, nihayetsiz çöllere, ;>erin en 
mektup doğrudur. Ben fak'r bir yükseğinden bakmak için d:.ığm tepc
tercilmanım, bu sayede nllemi ge- sine tmnandı. Zümrllt bir halı gibi 
çindirlyoruın_ Sizi kimseye şikayet uzayan yeryUzQ, Timuru coşturuyor 
edecek değilim. Şu mektubu bana du. Askerleri, bUyUk sekrin bntırasını 
iade ederseniz, yeniden b'r mC'k. muhafaza için tepede hemen blr kule 
tup daha yazmak zahmetinden lturdular ve Timurun buraya ayak 

N. A. 

f~iRFIKRAI 
Bir de general 

kurtulurdum. bastığı bırlhl kulenin tll§larmn kaz- Bır muharebede dtl§lt\ğU fena va
ziyetten kurtuluş çaresini ancalt 
mUhlm mlkdarda gelecek }md:ıt kuv 
veUcrde bulan general, başkumanda
na hemen bir telgraf çekmiş ve "ka. 
znnmak için §U kadar askere lUzum 
'llar .. ,. domlş. Y nmcln bulunnnlardnn 
blrl: 

Btt sazleri söyle<hktcn soma dılnr. 
elımf srlttı ve odadan savuşmak Asker, bir arauk yiyecek hususun
istiyordu. Demok ki herif, bu sa.. da gUçlUk çekmcğc başladı. Timur, 
yede pek çok kimseleri dolan?ır. onları gUçlUkte görmeğc blç ra:r.ı ola 
mıştı. mıyordu. Kumandanları yanma ça· 

Fa'kat hesa:bında yanılmıştı_ Bir ğırdı: 
c!enbire ceketimin ynkasını Çe\ir- _ su gördU"""ntiz dq.ğlar, avla do· 
d

. ı· l -~ . - • uu - Bari bir de generale 1ht1yaç 
ım ve ona po ıs twiyesı oldugu. ludur. tb:erlne yUrUdOMımUz orman, 

• bu vardır, sözUnU mı.ve ediniz.. demiş. 
mu gösterdim. bize en semiz bayvnnlannt verecek ... 

- SON - Haydi hazırlanınız. 
BOtUn ordunun i3UrAkl ile yapılan 

•·------------··' a''• Timur ordusunun yem<'~ ta

Kanije 
Muhasarası 

namık kemiil'in 

baurlayan: bakin tarıll oa 
kadm, noek. lrUçlllc hDyUk bPr 
ttlrk ~in tekrar reknır okunac:ık 
bir kttab. 

fiatı 8C lnını~ 

tewı veri \ AJ\'.11 klttlbevt 
ber kJtabMda bulunur. 

Veni çıktı 
--o--

, izde yüz Halk2t 
romanı 

Çünkü 
··sır Kafkas Romanı" doğrudan 
doğruya GUrcllceden tercUme 

edilmiştir 

<> 
Blr l{afkns romanı, Kafkas n ' -

nm, Kafkas ırkının romanıdır 

• Fiyatı: 40 kuruş 
Sallf yerl: Vakit IC!tabevl 

mamladı. 

HUkUmdar, bundan sonra askerine 
bir geçit rCBtni yaptırdı. Bagında ya· 

10.11.1941 

kutların sllslU bir ııarık, e.!lnde ökUz Ebedi Şef AtatUrkiin öltımUnUıı U!:iin· 
kafası şeklinde bir gUrz bulunuyordu. cU yıldönUmü pro,;ramı 
N!lınyeti gcJmlyen ordularını önUnöen 
geçirdi. Askerlerine, kumandanlanna 
illlfatln.rda bulundu. GördUğU intizam 
dan dolayı onları tebrik etti, 

11 t muharebede en mahir kuman 
clanlarmdnn dördUnll kaybetmi", fnkat 
muzafferiyet kendi askerıcri"ldc lml
mı.ştı. Bu muzat'leriyet, Timuru çok 
memnun etti Askerlnl hediyelere boğ 
du. 

Birçoğuna. Tarhan Unvanını verdL 
Bu Unvanı tqıynnlnr, serbest olarak 
hUkUmdann çadırına girer, istedikle
ri hnr<!ketı emir ntmadnn ya.parlardı. 
Buna, htlkUrndar danlmazdı. 

1390 yılı 5 Temmuz gUnU (15 Re
cep (793) hUkUrndar amanmz hUcu 
muna hıızırıanmı:şt.r. Askerini yedi frr
lrayn ııyxrdı. HUcum hazırlığı ynpılır
llen Şerif Seyit, ordunun önünde b:131 

açık yere kapanarak bazı dualar oku 
yordu Şerif sonra yerden bir nvuç 
t.oz alarak kolunu havaya kaldırdı. 

:ô~man:ı doğru ı;crptl. Ayni u mnncl 

1 

ııöyle b:ığırdı: 

- Onl!ırm yüzleri mağl(lblyct Arın
dan böy1c ktırn.rac:ıktır. 

8.tS Ajana haberleri, 0.00 Ebedı Şef 
AtatlirkUn tsıUmUnlin UçUneU yıldönU
mt\ mtinasebetile, Milli Şef lmıet ln-

nUnUn o gUn bu bUyUk acı dolayısly· 
le BllyUk 'Nlrk Milletine yapt.:ığı be
yanatm okunması, 9.05 TA.zim aUkCltu, 
910 latlkl11 marşı: ve sıınt 12.30 a 
kadar kapıı.nıı. 12.SS Ajans haberlerı, 
12.45 İstlk!M Jdat'§ı; ve saat 19.30 a 
kadar kaplllll§. 19.33 Ajans baberl<'rl, 
19.45 Ebedi Şe! Ata.tUrkUn ölUmUnUn 
UçUncU yıldönUmU mUntıscbcUle, Milli 
Şet Ismet 1nönUnUn o gUn bu bllyUk 
acı dolayııille BUyUk TUrk MUlcUnc 
yaptığı beyan:ıtm okw1ması, 19.50 
Aziz Ata'mızm yaptığı hllnbelerden 
bazılarının kendi seslerile neşri, 20 15 
tstıklfll Mal'§ı; ve snat 22.80 a kndar 
kapanl§. 22.33 Ajana haberlrri. 22,50 
Yarınki program ve i.BUklfll mareı. 

(Çocuğunuzun idrtLklnln ilkbaha
rında, !;ocuğ\ln\ız Uzerin® gayet 
mutaaBSTp ohmuz Akm halde mayıs 
donu onun çiçeklerini yakar.) 

Ç<)('tılc E lrgeme Knnımu 

Orncı Merkezi 
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dır. Onun güzelliklerinden ve serin havasından istifade et· 
rncsini bilmiyorlar. 

Sofyamn etrafında ne kadar güzel yerler var! Biz ise 
kahvede oturuyor. Ve !sviçrcnin güzelliklerini tahassür'e 
anıyoruz. Halbu~tl ;tsviçreyc, B~lgar Isviçresine: Vitosu· 
na, Rilaya, ve Ro<iopl.ara varn.bılmck için pek az azim ,.c 
irnde lazım. Sofyada •raşı:ı.yan en fakir ecnebinin bile Vı
toşun "Çerni vırh,. tepesinin ar7.ettiği muhteşem nıaf\V\
rayı haz ilr seyretmiş olma.sına ra.~n. Allahım. tek ama 
tek bir "§opün., Çeıni - Vırh'.a çıktığını gôrdünuz mu? 

Biz, lburndalti hayatın ) clmcsakhğından bılanış olan 
İtalyan işçilerinin Sofynöa ~3;Zır i~lcrini bırakarak ba.~ka 
mcıtnlcketlere jş aramağ.a. gıttıklerıni biliyoruz. Diğer ta
raftan da. Dra~alevski manastınndaki şüp çobanınm ora
dan Sofyaya istiklal..'!en evvel. s~~ı;lerce, hatta ası:rlaITA 
b;ıktığı ve bu şehrin harap cdıldigıni yeniden yapıldığını, 
genişlediğini uz.aktan görciüğü halde b~ün dahi Ct'\'İZ. ai:-a· 
cınm gölgesine oturmu.~. Sofyayı .uzaktan uzağa seymii
yor ve bir defacık olsun merak~ edip tc payitahtımı7.tn l.er 
hususta çok enteresan olan degişikliğini görmek için Sof· 
yaya inmiyor. 

Ben ıbu şahsı nevine ınahsus filosofa hak veriyorum. 
Hattfı. doğrusunu ararsnıız tabiatin bu çocuğuna ıpt ._. 
diyorwn. Fakat ibütün h!lyntını Sofyanın tooJu, pi."> v• 
eski sokaklannda geçird.kleri ve "Dragalc,'Ski .• m;ııuı.ı!i~
nna k~r~ıdan karşıya baktıkları halde. onun ıemı- 1.wr.· 
sından kopüklü deresinin insanr <'elbedici akıntı I1ll1'1 v 

bülbüllerinin ötuşi.ındc.n mahzlız olmak için lrendtlerir•o. 
bir kerec'k ol. un oraya gitmek iradesini bulamampij o an 
?P-nP'inlerimize ne diyelim? 

- Abe Mark Avrili: Sen başlı basına sair imi~ın 
be. Hele bak! Söyle bak~lım bize martavalları niçin an
latıyorsun? Hanı Bay Ganti'den bahsedccektiu Y" ?. 

- Bu martavalları, bizi ihata etmekle olan J~kaydS
yi 1ördukçe ofkeleniyordum da onun icin anlatryorum. 

Sizinle: Biz Uıbii güzellil,lcıi seçemiyoruz, diyeceksi
niz. Hay1r, seçcımemek olamaz. Oünkü bu tabii histir. 

1 

tJY\#K EDEBi ROMAN 

MUCiZELER DOKTORU 
Yazan: 

PITIGRILLI 
riirkçesi: 

MUZAFFER ACAR 

115 -------·· 
Telepati mi? Sıgorta şirketleı i 

bu meş'um salon oyununu hiç 
bir zaman k bul edemezler. 

• * • 
Sigorta kumpany~lan hiC' bir 

tediyntta bulunmadılar ve Bud · 
ha müessesesi de kurulamadı. 

Ankaz.ı kaldırma i~i tamam bir 
ay sürdü. E~kıden Avrupnrun 
en büyük hi) le müessesesinin 
bulunduğu yerde geniş bir mey 
dan açıldı ve burada mlmuslu 
bir meyhaneci mukemmel bir 
birahane kurdu. Glotl"nburg ye
di sen" evvelki ribi gösteri iz 
~ir dedikodu şehri haline girmiş 
ı. 

Grnndfu?es kocac;ı Martal'm ö
liınıiln" bir ne matem tuttuk • 
tan sonra Ea(lannı akajo ren i
ne boyatmış ve t kiliıtı es.asiye 
kanununa mııhalif vaptığı hare
kl'tlerin oonun u bu olmustu 
F md:m sonra m l ol c lt bir 
tavukhnnc kurmuR ve ,_·Mn~n· ... 
ma~ başlamıştı. 

Renu~r. bir Utrillo. bır Korot 
canlanıyordu. 

Bir saat camı gibi hafifçe l:a
barık olan mavi tavanda bevaz 
san. yesil yıldızlar vardı. iıe; 
kes ochsma 1a dini bir resim ye 
vahut beşerin küçük bir parçe. • 
smı ak~ttircn b'r fotoğraf ko
yar; Zuifeld gökyüzünü odasma 
getirmekle varlığın bir nümunc. .. 
si~ canlandırmıştı. 

Hiç kımse Zuifeld'in rne7..arına 
bir az buğday ..erpmeği diişiin • 
mcd. Merhumun arzusuna uy.gUJl 
olarak mezarının başına dikilen 
mermer bir levha Uzt>rire mf;na-

- '\Olamadan şu cumlcyi ~ az. 
ciılar: f. 

· {udha r,o~rsilnc zavallı bir 
ceylan bastırarak dunyanm ısb
rnbl;ı.rmdan kend'sini avutuyor• 
du_,. 

'l'<'rl<edilmlı mczan fuJerinde 
yabanı eti r vah i giıller Ntti. 

Ve serçeler lbu mezarı ziyuet 
etmediler •. 

Fakat üzerinde H 75 ilarett 
bulunan yanında.ki mezarda her 
sene ilkbaharda bir kaç çilek fi· 
danı ile, ~celeri hususi teletoo
lariyle kendi aralarında kon~ 
birbirlerine masallar, hiktyeler 
anlatan ci~ekler yavq yav~ b6-
yüyor, birbirine karış.yordu. 

SON 
Mttza/fer A<»r 

lstan'bul 1941 

Teodor Zuif<>ld'in yeP.fıne va -
risleri olan Piyer S n Silvcn ile 
Mim ftnlvnya g'd rek uzun sene 
lerd rı>eri t"rkedı m· olan vil • 
tayn yerl~mislerdi Villada bu 
eski (flinlerdenberi hiç bir şey 
değil}Jlli.c; değildi: Od:ının beş du 
varında ) ine b krtnnın harita 
sı vardı ve bir ı::')ilet sakızı ')s
tand şehrinin üzcrıne yapışmıs 
duruyordu. B'r tablo gibi ce~ 
velenmiş olan pencerenin drnm -1 
da daima manzara de~!'!İyor. bir -·------------•• 

Yeni Eserler: VAK J 1 
lalam - Türk 

Ansiklopedisi 
~setede çıkan Dtltllll yası " 
reaımıertn bukulru mah!Uzdm 

&KOl"ıı"E TAJUFESJ 
22 inci sayısı inU.ş r ctmllflır. Bu 

nüshada diyanet rlyaa U Azasından 

profesör Klımll Mlr!ISlII mühim bir 
mllttılc:ı.sı vardır ki tslılm hikmet 

Yemle ket Memleket 
lçtnde dıfmda 

&,ytıll 8G 166 ll6. 
ı aytdl t6CI U6 • 

hukukunun en mO tın bir bahsi otan 
a.rru • hO.S hakkında bu kadar kıy. 

metil tetkikat mc ıek timizde ilk 

R ayWı &16 a. • 
l yıUuı 900 1600 • 
l'arUeden Balkan BlrUg1 ~ 

llyaa otuz kUruş ~Ur. Poeta 
btrllğtne gtnntyen yerlere ayda 
rıtmto ı:ıeou kurul u.uımedlllr. 

defa. olarak intişar etm ktedlr. 
llUrrdnn b.ı.§ka, Bağdat tllcmasın· 

c!nn Abbast Au. vtnln, Mustafa Na. 
mık Çankmm makalcl ri, Ömer Rıza 
Doğ"rulun imalara dair kur'an ve ha 
dls tetkikleri. 

Abone kaydm> tılldlren mektup 
~• teıgraı Ocretını abone parar
aıo posta veya b&Ilka Ue yollama 
OcreUnJ idare kendi Uzert.ııe alır. 
nlrldycnln beı po61.a aıerı.~ 

Pazartesi r Sah 
1Oil.teşri.I1 ı il.teşrin 

-
Kn!!ını: 8 1 Ktısnn: 4 
Şen-ut: 20 Şon·nı: !1 

VA.KJ1•a abone ,auta. 
Adres değl§tlrme ucreu 2~ Kro 

iLAN IJVKETLEKI 
ncaret Uft.nlarmm eantım • u

on eonaan ıutıa"n ua.n nyfaıa· 
nnaa •O. tç ııaytaıarda ao lruruf, 

1 
dördllncU tayf&cla l; Uüod n 
UcünoUde 2; tıtrınc1de t: tıqlık 
yanı kesmece il Ura<1ıı. 

Vakitler \'asalı E'.z::.ı ı Vnsau Eznnı 

BUyUk; çoll cıevıımb ıtUşeıı. 
renkli Ulln verenlere nyn ayn m· 
:ıırmeıer yapıın. Keııml UAnlarm 
'lllntlm satın 00 kuruıtw. GUneşlr 

doğuğ • 
Öğle 

tldndi 

Al. am 
Ynt.ıı 

1nl!ôak 

fl 2 l 46 6 4S 1 48 

11 58 7 02 ıı 58 7 08 

u 89 9 48 J 4 88 9 48 
lG 5G 12 00 16 55 12 00 
18 80 1 Sel JS 29 1 !U 

li Ol 1l? 1» 5 02 12 OG 

ArkadaşJa,.dan biri: 

n«'.art "a1ıı1 ett~ Olnuyllll 
Küçtlk llAıılu 

Blr dele 80: Uı:I aetuı 00, De 
"Jefa.sı M. dört defam 7~ H cm 
1 raaı 160 ırunı~tur 
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- Ne sustun be Vasil devam et! Ermmoftm hikiye 
sini anlat! dedi 

- Bıra.k hattrırna geldikçe nefret ediyorum. 
- Ya prenses Bclozerska'ya, 
Bırakın yapamıyacağun. 
Biri: Siz Bav Ganü'nfin işkembe çorbası hikayesini 

bili} r musnuz, dedi 
Bir dığeri: Siz bıyıklannı traş ettirdiğini biliyor mu· 

sun uz, dedi. 
' . . . . .. 

.. . . " 

Bnylar yeter! Bay Ganü'nün hikayelerinin sonu ~. 
Haydı artık süvarcmizin ikinci kısmına başhyalım, Morlı: 
Avdlı bir şarkı söyle be yavrum. Yahut saı Kalina-M~
lin:ı. bir şeyler söv}(' Haydi! 

"Ya! Velo kİz beyaz yenlerini sıva!,. 
Süvarenin ikinci kısım başladı. Gece Yansmd&n 80D!"tl 

dağıldık. 
• •• 

Allaha rsmp.rladık Bay ~~nü! Avn.rpıada dolae. Gü 
zel gel. Bölgemizin ma.hsullennı Avnıpe.nm her tarafına 
gotiır. 

1 ,fıkin rica ederim Bay Ga.nü. Avrupa hayatına daba 
aeıın bir dıkkatle bak ki onun yüzünü görebile.'3in. 

Hep onun bu t rC's tarafını kavradığın yeter! 

trı- BAY GANU AVRUPADAN DôNDV 

- Yeni havadisi duydunuz mu? Kapıyı açarak so-
luk oluğa keri giren Mark Avrili'ııin su.ali • u c:ıılmuotn. 

Arkndaşlardan b3.Zllan: 
- Ne havadici '! diye sordul•. 
- Bay Canü A vrupadan dönmüş. 
- Olamaz! 
- Nasıl ''olamaz., be baylar, Ben~ r&<lltuı 
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VAK 1 T 

~----.-: KAYIPLAR 
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31 - 86519 numaralı ikamet tezke. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP. ROMA TiZMA 
Teslnl zayi ettim. YenlBlni alacağım· 
dan eskisinin hUkmU yoktur. 
Beyoğlu Bilyük pa.nn&kkapı cıad. 

N'o. 11 de Necatı 

NEVRALJi. KIRIKLIK VE SÜTUN AG 11LARINIZI LIERHAL ı<tSEH 
lcahında günde 3 kaşe alınabilir. Her verde oullu kutulan rsrat'la iıtevini7 ~ iielQm: 

Ahmet Akkovunlu , ......................... ~ 
'l'Orklye Cal3buriyetl 

ZiRAA T BANKASI 
l\.arulu~ tanhı 1888. - :)ennayesı: 100.000,000 !'ürk u.raa 

Sube ve Ajaos adedi: 265. 
Zırot ue tıcm1 'ın Mvı barıko muamtltlnt. 

p.,. bb1kUnıDJere aL.800 11.1"9 ikramiye ..tJ'GI. 

' 

.,..., Barıtrumoıa lmDbu'ab ~ lt:ıbanıl aı..ıoruı a.~ .. ~·---,,• • ' 
• SU- tıaJUDAD)ara MDedl t aeta ~,.kUeoell kar'a Of'~ 

pl&ııa '°" Ül:Nml1'9 d&frtılacll ktı:t. 

• .ttllO ı.000 ılraldl &.000 U.. 
• • .. • l,IOI • 

• 
tO lOl 

• 
• 

...... . , ... 
llO M11ect 50 G""1tı 11,00CI u,., ... " ...... 
ı• • M • l.IOI 

Ol1'KA T: Beap.l&l'IDd&kS paralar blr 1eDe '4:fDck l50 l1r&d&D ~._ • 
mtmı.J9DJen ıJD'amlJ• cıJrtıgı takdtrdıl ~ IO tu.ıutylt ~•rtlect: .< •ı 

t(~· -: ll '4&rt.. u ffaz1raD. u l!lyllU. u Blrlnclk.AııUll taıı'thl• 

:1ntif' vn pıln'. 
iılll ........................................ ... 

Malz9e Vekaletznden: 
l - VekA.let ihtiyacı için malzemesi VeWctten verilmek ve dığcr mas. 

.anan müteahhide ait olmak üzere muhtel!! eb'ad ve numunede 80 bin adet 
~eftcrln tab ve tcclidl kapalı zartla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli on yedi bin yetmiş liradır. 

3 - Muvakkat teminat bin iki yUz seksen lira yirmi beş kucuştur. 
f - Şartnamesi bedelsiz olarak Ankarada Levazım .MUdUr!Uğtinden, 

tı:tanbuldn Dolmabahçede Maliye evrakı matbua anbanndan verilir. 
5 - Eks~ıtmc ıı TeşrinJsanl 9U saıı günü saat 14,30 da Levazım mll 

dUrıUğUndc mUte§ckkil eksiltme komisyonunca yapılacaktır. lırteklllerln 

2490 numaralı kanunun 2 ve 3 Uncil maddelerindeki belgeler muvakkat te· 
ınlnat makbuzu veya banka kefalet mektublle birlikte tayin olunan gün ve 
saatte kanunun tarlfatı dnireslnde komisyona müracaatları. (7921) <9407) 

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

BiR KAFKAS ROMANI 
Gürcü dJllnden t.ereüme edllmi' olan bu eeer Katkae edeblyatıruo en 

aefts bir aşk, macera "' milli romanıdır. 
Umumi satış yeri: VAKIT • Fiyatı 40 kuru§tUr. 
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ve görüştüm. Onun ilk söz.Ü ha ha ha!. İlk SÖ1ii ha ha ha! 
llk sözü "yandık!., demek oldu. 

Arpokas sabırsızlıkla: 
- Yeter gUldüğün be: diye bağırdı. Haydi anlatacak-

san anlat. Çay istiyor musun? diye sordu. 
- Arpa kaş gel seni gözlerinden öpeyim! 
Arpakaş gülerek: 
- Hayvan! dcd• ve Mark Avrili'ye bir bardak çay 

vererek onu bükülmüş bıyığından çekti ve ilave etti: Sen 
Ober hayvansın! 

Mark Avrili : 
- "Kaptan. rica ederim vapuru çevirme!.. diyerek 

çaydan bir yudu,m içti ve: • 
- Tasavvur ed.niz, baylar! Ne saadet ayın 22 sine te

sadüf eden pazar günü Gervaniç ile Nrajdebua'nın yanın
daki Islm hanlnrır.a gittik. Orası «e>k kalabalıktı. 

- Urviç'ler ordda değil mi idi? 
- Hayır, onlar yoktu. Alpakaş sözümü kesme! 
Cok kalabalık vcrdı. Onların ekserisi Alman ve Çek 

olmak iizere ccneb1 idi, 
Tenbellikten katılaşmıs olan bizim şüplcrden (1) tek 

bir t~ne yoktu. 
Yalnız riftli~ine giden Hacı dede oradan geçti. Hava 

$!;ayet gii.zeldi. Tarlalar. çayırlar, yeşil ormanlar o kadar 
hoştu ki taı;vir edemem. 

Bütü.1 aile efradı ile gelmiş olan ecnebil"r bol nev:ı
lcler gct ırmi~l.·r. Gimenlerln üzerin wıı"·dıkları kil in,lcrın 
u1..anmıı::lar. küı;.üklt:rine salıncak kuı muŞıar, ıı!!acların ke
sif golgeler i altına küınc, küme oturmuşlar." eğleniyor· 
laroı. 

Bunlar, zengin de değildi. Tenekecı, demirci doğra
macı ı:dbi hep esnaf, !hep işçi takımı ınsanlardı, 

Hııftaaın altı günü i.0 1iyor. yedinci günü eğl niyorlar. 

( 1) Ş•ip, Ga1 bi 1Ju7bari .. trı•ııf11 t,, Sof11a c.lrafuıda ua· 
'!l1yaıı B•tlı;zarlam denir. 

::w 
Birinci sınıl 

mütehassıs doktor 
NURi BELLER 

1-.ıtK tt RUH HA~"'TALm.l.AJU 
Ankara Oaddtwl No, 7J 

u ıuıyf'nf' 11aatlerl: 111 ten ltfbarl'll 

fakshD fallmhaııe h.ıaa Na. l 
pazardan maacıa bel'gtlD aaat 16 

ten eoma. Telefon 401%1 

SAHIBl : ASIM US 
Basıldığı ver : V AKIT Matbaası 

Umumt n~rivatı idare eden 
Refik Ahmet Seoeneil 

Devlet Demiryolları ve Limanları İ4letme 
Umum idaresi ilanları 

Aşağıda ismi, miktarı, muhammen bedeli vo muvakkat teminatı ayn 
nyrı gösterilmiş ola.n elbiselik kuma.şla.rla astarlık siyah saten ve ku.aıtn 
24-,11.1941 Pazartesi günü saat 15,30 dan itibaren kapalı zart usulile ve An· 

karada İdare binasında sıra Ue ve ayn ayn satın alınacaktır. 
Bu işe girmek lıstlyenlerln listeleri hizasında yazılı muvakkat teminat 

tıe kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekll!lerinl aynı gün saat 14,30 za ka· 
dar komisyon reisliğine vermeleri lA.zmıdır. 

Şartnameler iki lira mukabilinde Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde 
satılmaktadır. 

Alınacak Şey Muhammen bedel 
LİRA 

10000 Metre I.Acivert serj 
15-000 Metre I.Aclvert §&yak 1662~ 9562,W 

8000 Metre Gri §&yak 
, 

30000 Metre Astarlık siyah eeten 
20000 Metre Astarlık kazalın 4-3900 3292,W 

(971•> 

Maliye Vekaletinden: 
2.6.19.U tarih ve ~7 numaralı k&nwı mucibince ihracına 

verilen ve hasılatı tamamen Dlyarbe.kır ve EJ.Azığ istasyonlarından lrak ve 
lra.n hudutlarına kadar yapılacak Demlryolunun in§asma ta.hsla edilecek 1 

olan 'JO 7 gelirli 1941 Demiryolu 1etlkrazınm 20 senede ttfaııt me,,rut beş mll· 
yon liralık birinci tertlb!D<ı alt tahvillerin satışı 7.11.941 sabahındıuı 

15.ıı.ı9H akşamına kadar yapılacaktır. 
'rahvillcr hamiline muharrer olup beheri 20, 500 ve 1000 lira ltlbart kıy 

mette birlik, 25 lik, W ilktir. 
Tahvillerin ihraç fi.atı % 95 olarak teılbit cdllmiftlr, yani 20 Ur$lık 

birlik tahvil bedeıt 19, :iOO liralık tııbvU bedeli 475 ve bin liralık ta.hvU be-

deli de 950 llrodır. 
Bu tahviller umum! ve mUlhak bU~erle idaTe olunan daire ve mües· 

seselerce, vtlll.yet huswn idareleri ve belodlyelerce yapılacak mUzayede, mü 
r.akasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazlncoc saWml§ ve satılacak 
olan Milli cmlA.k bedellerinin tediyesinde ba§abaş kabul olunacaklan glbl 
tahvil itfa bedelleri ve faizleri talıvillerin tama.men itfıuıma kadar her t1lrlU 
vergi ve rüsumdan muaf bulunacaklardır. 

MezkQr tnbvlller Türkiye CUmhuriyet Merkez, Türkiye CUmhuriyetl zı. 
raat. Türkiye İ§, EmlA.lc ve Eytam, Halk, Türk Ticaret, Belediyeler Banka 
larile SUmer ve Etlbanlc tarafından satılacağı gibi diğer bankalar vasıtaallo 
de temin olunabUir. (9643) 

Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Tahrir komisyonunca. hazine adına yazılmasına. binaen İstanbul Defter· 

oarlığınca scnctslzdcn hazine namma tescili talep olunan eski Turşucu ye. 
ni SUUUce mahallesinin Tataroğlu sokağında eski bir yeni Uç sayılı 

gayrimenkul için 18.11.941 tarihine tesadüf eden salı gUnU saat on be§te 
mahnJJlnde tahkikat yapılacağ'rnda.n bu senetsiz mal üzerinde bir hak ta
sarruf iddia edenler varsa vesaiki tasnrrufiyeleriyle birlikte mahallinde 
buıunacak bir memurumuza veyahut daha evvel Sultana.hmctte Beyoğb 

tepu elcll muhafızlığına mUracaatlarr !Uzumu Utm olunur. (9164) 
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Sizin gibi Sofyanııı tütün dumanı ile dolmm; kahvelerinde 
"b.ackn,, oynamıyorlar. 

:\fark Avrili seni mi işitiyorum be yavrum! Altm 
ağızlı divan . G<ıl seni ağzından öpeyim. Moyşe: 

- Hey, Ha.beş imparatoru, adamın sözünü kesme! 
diye atıldı. Arpakaş şakasına devam ederek: 

- Hakikaten ~ylar! Söyleyin ;\1ark Avrili cok tatlı 
değil mi? Bilhassa şu ''baçka .. kelimec:ini telaffuz ederken 
"ç., harfi başlı başına bir musiki gibi çıkıyor. 

- Seni Habeş seni! Susacak mrsm yoksa! ... 
- Mark A vrili'nin şu bal}kara karşı ne derin bir n<'f-

ret hissi beslemekte olduftuna dikk~t ettiniz mi? 
- Bana bak Habeş imparatoru ya sus. ya da şimdi 

Mu§e'ye senin boğazrnı bir kadeh konyak ile tıkamasını 
söyliyeceğim ! 

Arpakaş aldrı n .adı ve geve7..eliğine devam etti : 
- Bizimkileı· cic: ne zevzek insanl.a.r. Koca dedeyi 

tu!lca görünce hepsı giilmüşlcr ve kızı ona vermemişler. 
Tara ra bomba, tara ra bom. 

Mark AvriH gi.ilerek: 
- Arpaknş ser. hakikaten delirmi~in rica ederim 

bir az uslu dur. 
Arpakaşın gevezeliklerinden canı sıkılmış olan Ujılka: 
- E, ama Arpakaş yeter! Çok oldu, dedi. · 
- Sende mi be Ujilka. Sende mi araya karıştın be. 

Rrut? Sen şu "akşam seivinin yanından ıteçtim., şarkısını 
söyle! • 

Movşc:- Kahrolsun Arpnkaş ! diye Jmğırdı. Onun ar
kasından bütün kumpanya ''kahrolsun! .. diye gürledi. Ni
hayet Habeş imparatorunu susturdular. 

Mark A\Tili de sözüne şöyle devam dti: 
- Baylar! Şu menfur "baçka., bizim aklımızr Q.}mış. 

Ben öyle arkaua.şl:ır tam~ orum ki on sened nberi "Pnnah,. 
kahve inin tütün dumanlı salonlar mda ellerinde kağıt ol
duğu halde çürümekte olduklarını gormekteyim. Buı un· 

larmm dibinde ııu fevk.aH\de şehir bahçesi bulunmakta-

TüRKiVt. 
iŞ BANK AS 1 
Küçük Tasarruf 

Hesapları 
194ı lKRAınYE PLANJ 
KEŞİDELER: 2 Şubat, t 

.\layıs, 2 Atuatoa, 2 tkı.ı· 

d~rin tarihlerinde 
yapılır. 

10 
fO 
50 .. 

200 .. 
200 

2~ 

100 
w 
25 
10 

.. .. 
• 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü ltanları 

10 ihineitearinclen 17 ikinciteırine kadar mı.t~ 
kalkacak vapurların isimleri, kalkıs !(Ün tJ8 

kalkacakları rıhtımlar ~ 
KARADENiZ HATITh'A - • Pazartesi 17 de (1!:~11 &# 

BAUTIN Ilı\TTINA 

lZMtT HATTINA 

l\IUDA~-YA HA'ITINA 

8-\SDffi!\IA HATTINA 

Kt\RABtaA HA'ITINA 

nmoz HA'ITINA 

.\\'\'ALIK HATTINA 

11,.\IİR Blm~ct SÜRAT 

lZ)flU tKtsct SORAT 

17 do (Güneysu). asi' 
Ç ııJ Çal'§Smba ıs de ( 8 
tıı ı. 

tcsi 18 de l Anatar 
mmdan. 

Peroombe S de (tJıg~ 
rıhtımından, (lş'arı ,,J 
tada bir posta ya.pılac 
Pazartesi, salı 9,50 d~ 
ııembe, cuma 16 dıı. ( t f. 
14.00 de (Trak) , pıı.ı' 
Gala.ta ı·ıhtımındall· fi 

Pazartesi, çarşaınb:l ııı~ 
(TrakJ. Galata rı11urıı .ı r 

r tell' 
çarşamba Vll cuma 6J" 
ya), Tophan" rıhtıı:tı111 

Salı ve cuma ı 9 dil J 
hane rıhtımından. ır' ·. 
Pazar 9 da (Saadet) 

dan. 
1 

Pc?§embc 18 tc (l{Sdt# 

mındaıı. / 

!li'OT vapur aeff'rleri hakkında her turlli malCıınat ~ğıd&ı 

lan yar.ılı aoontelerlmlı.dcn oı;renllehlllr. // 

Galata Ba, Aoentcllfl Galata nhtunı, ıJ fi ,~ 
mum mUdllriUğtl. bin• ,, 

Galata Şube Acentt>llfi Galata rıhtımı, Mııt~ 
Kel llğl binası altııı~ 

Sirkeci Şuoo A~nt.cliğl Sirkeci, )olcıu eaJOD" ı'' 

, 
Maliqe Veka etinderı·ıi 

" 4 .. ..ıA 
l - Vekllet ihtiyacı için ma.ızemesl vekAletten vcrUIJlC 

1tJJ'P' 
-"C" nn müteahhide alt olmak Uzere muhtelit cb'ad ve nUınunou 

çanın tah ve lccHdl kapalı zarfla eksiltmeye konuımu§tur. 
2 - Muhammen bedeli on beş bin yedi yUz liradır. Lifti' 
3 - Muvakkat teminatı bin yüz yetmiş yedi lira elli i<\J~ll"~ıf 
4 - şartnamesi bede~ olarak ADkııradn Leva.zınl ~ 

tstanbulda Dolmabahçede maliye evrakı matbua. anbarıııdııJl ,,, 
IS - Eksiltme l1 TeorlnJsani en' Salı gUnU saat 111,30 d~11cı_J1 zım MUdUrlUğUnde mUte§ekkil ekelltmc komisyonunca yııP~ır' .i 

itlerin 2490 numaralı kanunun :! ve 3 Uncu maddclcrındcld te tl''d 
kat teminat makbW:u veya banka kefalet mektubu ile blrli~7p:ıf1 
glln ve santtc tarlfatı dairesinde komısyona mUracaatıarı· 


