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yıl dönümünde 1 ~az~ a 
Hayatta hiç bir hakkı tarık us 
zorluk yokturki 

mutlaka bir kurtuluş 
Çaresi bulunmasın 

Atatilrk 

Yazan : Asım Us 

iç sayfalarımızda 
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X abancı gözü ile Atatürk 
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Saat dokuzu bet geçiyor 
Yazan: Hakkı Süha Gezgin 

• Güneı battı 
Yazan: Haıan Ali Yücel --Atam yaşıyor 

Yazan: Zeki M eı' ud Alıan --
Atatürk 

Yazan: Orhan Seyli Orhon 

Atatürk diyor ki 
- Ölmez sözlerinden seçmeler -

Son sayfamızda: Ebedi Şefden 
ölmez hatıralar 

ULU ATAMIZ 

Yıllar ve uırlarla ııöner "'Y mı bıı matem t 
Sönmez; yanaeak bafre kadar; yok buna ıtıphem. 

Blr Abide kaybetti IJeter, kim eşi olmaz. 
Ullnyalan yıpan da o botluk gene dolmu. 

Ders aldı c1baD elıll, mukaddee zafflrlndt!ll: 
Ttlrkttn btlttln evlA.dı o yoldan &idecıektlr. 

Bl%ler detil ancak, vatanm ~erincim 
Her fqkıran ot ruhunu takcll• edeoeıktlr. 

19 lkincitC§rln 1938 saat yedi buçuk. Ayni m 
yene salonuna bir kere da.ha giriyorum. 

1 Temmuz 1927 de Ata'lUrkü, yeni ilh&.miara ka.y 
ne.k olacağını mUjdellyerek latanb.ılu eelAmlaya 
nutkunu ııöyledlğl noktanm tam üstünde, ıılmdi bl 
TUrk bayrağınm sarılıp kucakladığı bir "ha.ti 
awnm.U ebkem,. duruyordu. Altı me~le altmda, b 
kahraman çehrenin mUU bir hllzUn, mllll bir m.ate 
rengiyle ne kadar derinleşebileceğini temsil eder gl 
düııUnen Or w Korgeneraller, Fahreddin, Salih, Ce 
Cahit. Halla, Kemal, Ulu önderin başucunda emirle 
nni dinler vaziyette ••• Yerde ~lğlne bq koymUf 
Jenkler var. 

Salonun köııelerlncSe, son Zlya.retlel'l yapanla 
yq dolu gözlerlnt BUy1lk TUrklln bayre.ğmm kuca. 
l&r.P •rıldığı Alem.e dlkm~ler, beht içlnde, d 

yorıa.r. 

(Devamı 2 ncl sayf ada1 

O yaşıyor 
Muıtala Kemal. bir likir Şefidir. 
fikir aiıtemi milletimizin hayatında na. 
zım kaide hal.ini al.mqhr. Türk milleti 
ytqadıkça Muıtala Kemal. ebedidir 

fuu: SADRI E.RT 
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Yabancı gözü ile 
ATATURK 

.._ Tamamtrle 'Oeğil, çünkü tiu • 
Ianmazl Fııkaf 5enzestn ,.eter! •• 

t • ' • • • • • • • 

Eti sonra l>anıı {aıe tilr. lopra\,; 
l'l~nı gltsteriY'>rlar; 6aşucun·da blr 
'faş ve fistün"de b:ıoamın aaı yazt. 
h~· ,~ 

Bal:iam; o Jiatıar büyiili. o ka. 
nar t;ıvvem, o 1(a"dar canlı "t'e er
kelC hnuam, şimdi liu topralc atıın. 

<ia mı' 
na topn.li onu nasıl atfına tıla -

bilmiş 'Ve o 1lu topr:ıgın altınd t1 

nuıl Olup ifa lialliamı:ror? . . - . . . . . . 
- Vedide, seni yağ tüccarı Jl.ll 

Bel in o~luna istf:rorlar, gelip göre 
ceklerl 

- Ali Beyin ol;lunu tnnırım an. 
M, ~ iki kanş y:ılcalığiyle l)oyun 
tfanık ollındayrnı~ gibi. dimdik 
fakat altır ağır )•ürüven lhtiyıır 
genç mi?Yah vahi .• 

- Niçin istemiyorsun? Sona yep 
yeni .bir köş~. fld npıırtım:ın, ikl 
mal,laza verlyarl 

- Dana b3bami:fnn tiahsel annıı:I 

Ben onu seviyonım, yalnız onn ıe. 
Yl:romm. - ..... . 

- Yene n evJenmiyeceAiml 
) 1 ••••••• 

- Doktor Sttkl Paşanın tonmu· 
Dtl n~ "denin Vedidd 

- Oıtiana mı' 
- Daşka tornmı yo1C ki- El1fof •• 

Sıli, tesniı, fernlyell bir genç •• Btt 
~~ tıp fakültesin"den öiplomıı ah• 
;yod 

- Pcıc nce1e eaiyod Snnöillk 
iteırslerine çalışmasını inci c el· 
mem 

- Pa1'a't lmffli'ant ~ırıifa vere• 
Ml ı 

- JJana o, g!iğlisferf ~l~~\'e 
&ll efor cnlictile, incecili \"Ücuda 
""~ lücCiceli yüzile bir kadına l>en· 
'leyeri zavallıilan ti'ofüelme anne( 

.. 1 ....... 
f - Saua tn sonl'ti; araaııtın Gibi 
tifr Jfoca liulun"du Vedldef 

'lınnem })unu sö,lüyor Ye aa·da'k 
lumın kenarlannda elayh bir 16. 
lllmsemc seziHyor"du. 

- Kim bu yeni aşık! 
- HUCmet beyi •• Müderrlsl,. 
- Geçen sene ltansı ölen ruhi· 

7af milderrisl mi! 
, - Evet... ı 

t - Beni mi fsliyôrt 
\_Eveti )..., 

- Bunu b'atıa ~)'!etm~d 'ele-
ler. mi fütldıın T t ı • 

- Bnbıma ~aıntlyo.t mnT 
j- Son umanda füyıli "Ve sn1ca. 

Jmr J>enzelll, falc:ıl titr nsfara onla· 
na haldıi'ına111 gelebilir. ı 
• ~nnem eminim ı.:1; !o1f f!smet 
feln•t>ek' insnfsızdr. 

- Dona bir tiııha lilSyl~ ~yler 
aen tiahsebtU!, an'neclltim 1 Tcsatılif 
Mersem 1ienöim de fekli( eaebili· 
rlm. Bana li'nliam·d'an bali~t. Nıı. 
s.rr1ıvıen"dinl~ ~nneT 

* ~·nnem kolfu~ Jylce yaslnn'i'lı; 
ır3'ilerinf knpnaı; gfürel a~ının tl · 
nlın'da' tatlı b1r hfilvA ~ölgelen'di: 
nı.a'K för sn:ıdclin rilyAsına 'dıılılı 
!rii';,))ana onu nnlnU.ı; ym,nm ynilum 
f~Irereli, fclme sin('lfl'('rd: anJntfı. 

' r ı .... ' ... 
ruı :r:tılf 11! uzun !ioyln Kemııl 

Olduk~ ~erpilmiş ve irileşmişl Ge
tıfı, :kemikli bir alın.. uçlan biri~ 
mtş gibi görünen ser! kaşlar, yırtı.. 
eı "'kuşJ:ınn g:ıgalanoa b"enıeyen 
bnctll bir. b'umn.. İnce dndakh 
biraz"bilyüce'IC blr a#ı:ı: .• Yalnız bı· 
"Tlidan hab:unınkiler gibi dik "t'e tı• 
wnoa değil., F.Jı .. Bu geçici bir fo:-k 
tırfaei!il mi anne? 

Sonra nc,e}I neşeH Jlhe ettfnı: 
- Bir "de mllderTishı sa'kRlını 

Jternnl l>eyc 1alrnrsalr bfc e'k~i~i kal 
ırnaı, anne! 

- Ya elhlsesl, .. 
- Artık okqdar frıce elt'mlye. 

ı·m. deJU!mi yn? .. 
Gülüşlilk. B:ıbnn:ıın öl!hnlin~n 

ibe-1 ilk olarak yfır.lerlmir.de nf''C 
1tia o güzel p:ınltılan Yordı. 

Ynl.1ile btili~ı~; ~;olnnnda lie
ra.Jier koştaRumm • .:alıneak kurdu. 
lwrnıı, ufak sopolerı at ''nparak 
dörlnM ~lirdfiğümü1. ı::ilnleri hatır 
lıJl'>nım. nııgün stıhi<'i otlar üzerin 
de onunln berııber havnlanmnk ar
r.ıısile doluyum. Fal>al Kem:ıl lıt"'"• 
rı~k:ıdar clesişmişl Bu süçlti, ol· 
f"\ftJ Tücu!Ju, sert bnkışlı foadct 11 
.dam nerede; kulcla gibi her fc;tediği 
ıııi yop:ın, her (Jeiliğiml liabu1 e
oden <'oc-nk nerede! .•. 

Bıızıın !iıOrıh.cye d~ür.or.um: 
- Bahama b!'nze:ren 1>u r.r:lı:elı: 

)'imünün etesfn"c 'Ve erkek TDcu • 

Ciunaa ya o ~ki oocuk roba, oldu· 
la gibl Cftınıyorsar •• 

Fakal l:iuna lmkln slh-milyorum. 
/ctınkü böyle olmasını btemtyonım! 

1 .. -,,... ' . 
AriıJi at gezintilerini ı>e~r yap • 1 

mamııt ınnem·den rica ealnce he-

men ktl 1 ettim. l 
Lakin l>nnu h&yle yapaca"ınr 

bir giln ansızın k&~küml\ıün kaımı. 
na ıetseyi:U: 

- Vedide, haydi alına titn d~ 
tienlmle sel ı. 

Atatürkten evvel tarihe mal ohnuş 
hiç bir şahsiyet, Atatürk kadar miUi 

hayata kendi hakiki damgasını 
vurmak suretile dünyavı hayretler 

içinde bırakmanuşhr 
De~eydl, iI:ıha ho~uma gld~Je'k 

Ut ....... 
... tüHln gecl' yüksek hayvanı 

nın üzerinde "dimdik tırı~n kalknn 
Kem Ji, hayır, onu gc:ıe blSy\e, çoo 
cuklnkta oJrlult\1, !lih!, <11adcre Kemal 
diye anmnk islemiyorum, onu tıpkı 
b"ıılfamı annr gibi, hendrn kuvvetli, 
bl'nden akıllı ve her ciheloe !iAnı

hılkim otan bir erl\ek olarn'k anıyo 
rum; ynlnııliıınıı onda unutmak. 
korkulanmı onunla savmak, boşlu· 

Aıı onunla ·doldurmak n tam ma • 
naslle ona ~ıitınmak l~liyornm. Rıı 

sığınma71 tallı "e emin bulmnk i 
cin CJe bel' n kun·elli, l>enden hil· 
kim ve balta her~s için ·de böyle 
olmo<11ın1 JAf'.tm buluyorum. Nitck!l'T' 
babam bllyleydl. Ve onun yanınd:ı 
içim ne kadnr rahat, ne kadar emin 
olurau. 

Bugünsaoali ~riien J>ann gelmek 
ftıere ~8:ı: "fermişti. Kuşlardan ovvel 
uyandım, Güneşin Jlk ışıkları g3-
Aün orta yerill'C vurduğu zaman yo 
la tıbc:ılı:lım. Daliamın söz verip 
de vaklln"de aelmcaiği olmazdı .. 
Böyle birşey l>enl <ıe fena halle 
:kızdırıyordu. f cimiJe tıpkı vaklile 
liaoama ~öz verdiltim :r:amnn clııy · 
du~nnı hisleri ·du:ruyordwn. Onun• 
Ja ıemıeAe çıkacak, onun emrini 
yapacak gitiiydim. Sanıyordum ki, 
Kemal l)ey ae li:ıl:ia mgibl 'daimn 
b"eni:fen ileri olacaktı. 

FJtiaf ne yarık r Neaen böyle 01' 
maoı7 Niçin l:ienf epeyce !>ekletti 
ve nihayet yalnıı tiaşıma, sinirli. 
kızgın 'YC kırltt.n, 1S911. •ol1ara Slin 
aer<JH - ' 

1 ••••••• 

. 
Deha~mı <lünyaya Jı:tynn 

bırakan Atalilrk 

Vaıtncton, 9 ( A.A.) - TUrkiYenlil 
Ebed! Şefi Kemal At&tllrkUn Ö• mU 
nUn 4 tıncll yııdönllmllnUn arifealnde 
Amerika hariciye encnmenl reisi Tom 
Konalj, ıu beyanatta buluıımuıtur: 
"AtatUrktın biogr&fiaini tetldl:deo 

llerledlk~c bUytık bir devlet adamı: • 
nm en mUhim mezLY~~erlnin basiret, 
oecaat ve sebat olduğu h&klımda'!d 

kanaatim art,Jyor. 
AtatUrkll:ı parlak mealek hayatı • 

nm btltlln merhaleleri, onun bu me • 
zl;yetıere dikkate ,ayan bir derecede 
malik olduğunu ı..abat etmektedir. 

Tllrklyeniİı yı~ ve ceareU lu. 
rılmq olduğu bir zamanda Kemal 
Ataturk. memleketlJl.in mukadderatı. 
ru kudretli ellerlne alarak butret. 
~cu.t ve aebat lle hareket ederek 
onu, içinde bu!unduğu karanlık muı. 
kllllt hucUmerclnden 90klp çıkar • 
mıı ve re!ormlan n tahakkuk etUr. 
diğl içtimaı ter&kld aayeablde ona L 
ttbannı iade ett.ırerek reta.hm.J te. 
ıntn etmfltir. 

Amerikan mUlatl. Tllrkly.niD te • 
rakkiletjnl ııempaU ile, hayranlıkla 

takip etmııur. TUrkjye mukaddera. 
tmm ehliyet ve kabllfyetlerlnı lebat 
etmtı tnaaııtar elinde baluııduğunu 

glSrmekle memnunu.&. Şuna kanllz k1 
bir tecavüz vukuu hallnde bu dllrtl.st 

memleketin Zimamdarları. onuu şc. 

re! ve lııtlklAJllll mUdafaa etmı:ğe ka. 
tı ır.ırettc azınem!Rle~ir.,. 

Ayan hariciye kom!tes1 a.zasıodaıı 

Gay Jllet te gu beyanatta bulun. 
.uı;:ıtur: 

AtatUrklln bııslreti, is&betlı .kara· 
lttihazmdakl kudretı TU.ktyen!:ı ls. 
Likl&liııi ve mUlkl tamamlyetın.i te . 
mfn etmlııtır. AtatllrkUn nuirl oı. 
mıyan aevk ve ldareal altınaa Tllrkl. 
)"e, birllğinı ve dabHI kuvvetin ı:tıız.ar. 

mııt.ır. Birbirini takip eden t11ahat, 
bugünkO. modern ve ileri ınillet hali. 
n~ getlrmf§tir. 

AtatUrklln beynelııı.~ sahadaki 
basireti de tevkalA<!e dikkate ıayan. 
dır. Atattlrk clhıı.n •ulhunu tehdl; 
eder mahiyette otan Alm&.n ldeolojı,. 
!erini meoum ve bodblnane balaralıı: 

reddet.mlıtir. Atatllrk. Alınany&JUtl 

eUWanma program.mı endi~ j!e der. 
pi§ eden nadır bUyük devlet ad!lmla.. 
rmda.ıı biriydi. 

Atatllrk ile ark&da.§la.rı. TUtidye • 
nln aıyası vulyetfn{ kuvvetıl iltilak_ 
tarla zıma.n alt,l!ıa aldılar. TUrklye • 
nın asker!lk ba.kım.mda.ıı ,ere!lnl Ye 

tstlkllliııf mUdataa edı:'!:llecek Çok 
kuvveW bir devlet haline getirdiler. 

AtatUrk ' aene enel öldll. Fakıı.t 
ruhu hM& )'&llyor ft beynelmilel 
sahnede ıılllnmez d&ınıumı bırak. 

DU§tlr.,, 
Ayan mecllal b&ric!Ye encllmeni 

azasmdan Glo~ Feper ~yJe dem.!it.Lr. 
"AtatUrk. parlak ~ tab{yect, u, 

zak görllfltl bir devlet adamı ve ce • 
sur bir lllkılApçı ıçln gerekli bOtUn 
yüksek vaaıfları nefsinde toplaıQıft.t. 
Şöhreti ..narca ~ ıtıphe.atz solma • 
dan ve silinmeden kalacak 11e deva "D 

edecektir. 
Eakl Osmanlı imparatorluğu par • 

Ç&lanı:r ve TUrklyenln hayat ·ye baha. 
11 b&bla mevzuu olurken AtatOrk!e 
mahir ve bllglll il arkadqlan, kah. 

raman 'l'Urk muıetin!n haıdkl cevhe. 
rlnc olan ltıma•larını kavbetmedller. 
'Mllteknd::ll ın hddlsclcr. b 'l' :J. '"1'1 balı. 

!ı o!dukıarını l.9b!lt 2tti. Enuııyct te. 
essns ettikten sor.ra Tllr'Kl:,:e terak • 
kl ve tek(tmUl yoıu!1an cesur adımlar. 
la yol alma~ o:ışıae.ı . 

Mllll şef , cU:nh .ırreısi lamet İnönü 
Uc o'gun !ş a;-kadaş'rır. beyneımfle. 

ve ıç sahada At.at lra iln · siyasetim~ 

devm etmekte .ıır\er. -;:ercfli bir sulh 
\ e emniyet merhumu 1'ilrklye siya. 
ıııetlnin ana prens;plcridir. TUrklye 
b': prenslp~e:ı ayn!mamağa azmet • 
m~tlr. Kanun ve ntzam tanıınıynn 

:nCteca vfzler, bu noktayı kaydetme • 
lld!~!cr. 

MllmessWer meclLsl, harfcjye enen.. 
meni relsl S:ıı Vlum ;1u.ııları söylemi:. 
Ur: 

•'AtatürkU her zaman hatırlıyaca. 
ğız.. AtatUrkten evvel tarihe malol • 
mil§ hlçblr ~ahaiyet Atat\lrk kadar 
mlW bayata kendJ bakik1 d&mgasmt 
vurmak aurctııe dllııyayı ba;yretler 
içinde bırakm&mı§ttr, 

AtatUrk TUrklye'de asrl ühn13'Ctıo 
ml,1şahhaa blr tlmsalt o!muı ve Gyle 
kalmakta bulunmuııtur.. 'l'UrkiYe'nln 
yqaınat ve mevc:ıdiyet hakkmm 
tekmil aa!baJannda AtatUrk'Un ener. 
jl ve terakki 8.§lll bllt.Un parlaltlığıle 
bellrm.1!ktedir, 

Beyne.lmllel mllnasehetler sab.a.sm.. 
AtatUrk!l.n sjyaat sağlam teme.!lere 
daya."lmııı görllnmcktedjr. Tllrklycnln 
l8tlklllln1 hakkjıe mUdafaa kablliye • 
tinde bulunduğu nok~aarnı kabul ve 
ta ı · 1çln Ebedl Şene ve rurklyenı.:ı 
bugUnkU idarecllerJle hemtiklr bulu. 

uyoruz. Bu aahada 1.'Urk~enln. blr • 
le§lk milletlerin tam mllzaheretln? 
ltlmat edebileceğini dU~tınmek, bi • 
zıın lçln ook cesaret ve memnunluk 
verici mahiYettedir.,, 

Bu yllz lnzarma.n ne<tenT Bfr 
erlielc Jç!n ne çlı~in bir renle! •• An• 
cali für kadının u bir çocu~n yü 
zO ln:ı:anr. Ya Jin ke-kelemer .• Neden 
sıkılıyor? Tam bir erkek, mağli'ıp 
olur, ölecek hale gelir faliaf buntı 
itiraf elmer! Ah. htıoam ne yam~n 
htr eı-:kektil Hayır, ona hiç kimse 
yeli,l'miyecel: ! l~te ııene içimde bir 
kırgın lıkf .. 

19 ikinciteşrin 19 3 8 
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... :K':ırşımda Ye içimde Ritlik'çe 
lCiküJcn li'u zavallı erkek bozuntusu 
na merhametle bal\tım. ........ 

Nicln l>aşını aim'dDC lialdınm· 
yoı-(lu' Ntcın erliekli~in o hodbin . 
ke.c;lcin ve snze] gunırile öana mey• 
dan okumuyordu? ...... 1. 1 

... Bu acemi Sipahi hayalimde 
'c:laha sevimli ..-e "daha ff(izel ••• O ha 
Iilıe .Daşhıı~a kalmak hte'dim: 

- Yorğun~nuz. Sizi alıkoyma• 
Y.tnı ı 

Detllm. GtttL Sesdı, arsblf pos· 
funa gi~i' bir. kuza gi,bl itaatlf 
gitti'· 

"(Ba,tarafı 1 nci ıaufada). - Yapmamıza imkCın hasıl olan 
Hiç birşey düşllnemiyorum; bu Işlerl ynpmazsnk, tarih bizi mn'\

geniş, bu yükselt kubbeli salon ba- hcze eder, lıuıruruyorlar. Asırların 
na d:ınılmış, çök;ınüş gibi geliyor. lckaınüllinü yıll:ıra sığdırmanın, 

Atalürkün bu salona all hatıraları hiç ölmiyecP-k gibi ç:ılışnınk, yarın 
Oslünde dolaşarak kendinıi yokln- ölliverecek gibi jyilik rtmenin sır· 
mak istiyorum. rını anlar sibi oluyorum. 

lstanbula dönüşü ilk nutku zlh- Sonr:ı birkaç me~ut buluşmalar. 
nimde canlıdır. İşle o mat, o kalbe Bir ~ok ilim; san'nt harc>',:ellcr; •. 
işler sesinin l:iu salonda ilk defa Perişanım. Birini öbürüne kıırıştı
mlllet kelimesini soktuğu nutuk... rıyorum. Bakıyorum: Generaller 
Bu salon l>ekledi;:tl ~e"'i 0 zaman sandukayı salonun ortasına almış· 
bulmuştu. ''Saltanat dininin Aya- lardı. Etrafla bir hareket var. Bir 
sofya!lına benziyen,, bu salon bize ses beni titretiyor: 
o uman derinden derine millet - Tanrı uludur, 1'r;nrı uludur. 
sözünü tclmır etmişti. Bu ses 0 ıo- Ah, Harız Yaşann sesi .• At:ıtürkün 
man ''bu solond:m bütün ubudiyet en üstün tiukluğu san'atkAr ses. E· 
ve nefsaniyet. biltün hile ve tahak- zanın gene bu salonda nasıl Türk

celeştlrildi~ini hatırlıyorum. Jla
:küm işlerini silmiş, bütün yaban- fız Yaşarın AtaUirk önünde nncııl 
cı unrurlıırı sürüp gölünnüşlür.,, okuduAuna hatırlıyorum. lşıe ge
Başka blr gün ..• Harf inkıltıbını n 

1 • • • • • ~ • ~ btiyük günleri. Atatürk, Gazi Mus- ne ol Ve Jiu aefa, o kadar candan, 
- Sizin fcln belki öyle •• Faka tara Kemal, sene aynı notada otu- o kadar içli, o kodar Atntürke hilnp 

.6en hayahm"da I>nndan daha gilzel eder gibi söylüyor ld gördi.iklerhr 
nıyor. ö ~ ·· ·· " d d. ı; b l ·~· b h - d"ıf" • ı ' g zumun onun e onme1:1P. :t') : ... ır sn a gorme ı1:1ıme emın m.. Talihim o gece bana, keodisile yor 

Bu sözü sl\ylerken h1tsıa bir şo· k b h · ı r. • 
yanyana buluıun:ı 11 lıyıır ıt11Ul Saııt sekiz buçuk. S:ılonun deniır lr elbiyıll .• Niçin böyle! .• Niçin tien · · k ld 

'~n aşk "dilenem, Deni dilenir gibi \·ermişti. Bir inkılSp~an bır ı_n ı . - hakan büyülC knrm, Alatürke bir 
ba. gecen, b. ir mıı.11 cıuııl_l değıl, b·ı·rı ı1.era daha a"ılı"or·. ·{nbut, o h"· titreyen hl r se!ıi vardı' D:ıhn.m b lr k B ~ J " 

aç mUt cıdall bırden lı:azanan u- lıb • f ~ıımm tı cbkem), hıc'kırılıh· 
şevi nmt edince, onu s::ıhiblnden i~ :rük $efe btı kııdnr büyük da\'ahr· rından İ>estelenmiş bir ,.om musl\:! 
teme~i aklın"don Fre('irmezai Te der d " 
haı alırdı, Verseler de vermrs~Ier an, yorgunluk doğurmasından en- si icincle salonu lrrhrlivor. 

·c1e alımı. ıfi5eml duyuyorum. • * • · 
Coeuklıığumımfan h:ıhselli. lf:ıl- Cenozeyj tn'kip edironız, Doi· 

bukl, artık lıiz lfaşk:ı ln c;onlıırdıi: .

1 
r-------------.. mntınhı:-Pnin milletı: en bfiyOk ili · 

Ona eskisi gibi 5adec-e Kemal de Ne af e ·emeli 't ı mnı ile ardına kod:ır acık <lı.1ra11 
mek hana sOc gell~·or. O z:ım:ı :1 kapı~ı. 9,25, ağla)tın bir söz kapa-
sanki onun ldiçiikliıi'(ünii, d!'ğers:?· (AtatUrk·iln portiresi) başl: k'ı ğı gihl hicranını kendine -;:ıklıyı . 
liJfinl kal>tıt elmiş olnca§ım; bir k1i ve Dündar Akün:ıl iınuılı hir ı;iir- rak kopaıııyor. Caddeye çıkılmış· 
çfik arkadaş rlerere~ine inecek! de şöyl~ bir mısra var: tır. 

Unlhuki, ben annemin kızıyım Btieyli iki ı;Ü-z, d.~ilmiş goklere! Alay, u~ır nğır ileı ll'r ve iki ,•nn· 
ve lfohomın tcrbiyesile bü\ ü(Him.. Düı~ündük: (Biley) yeni keli- daki ağaçlnr Tüı k bayr:ığııı ııı ~ · ırı 
AnMmin oof;:ıını ,adece adı ili' ~ ı meleroen biri midir? \Bileği) ke· lıp kucaklJ<lıiiı hu kud!.i ,.rk ııt ı: 
i1ırdı!iını hiç dupnadım. Nfcin an. Iımesinden - ki bileme iııine ya- zerine :roprııkbrı nılan gÖl.ynşl:ı: ı 
nemden <lalı:ı tıılilıı;iz olayım' ~i rayıın file! dcm~ti~ Oi) ile sr- dökerlerken: 
cin onun tııptı~ı r.rkektcn dalı~ cı· !~t yapılm~k istenilirse onun (bi- - .~l::ım, Atanı! 
hı bir erlcej:jim olsun 1 leyli) diye okunması mümkün, o. - Atalfirk nereye? 

kunduğu gibi ye.:ı!lllZSl da bcl!ti Çığlıkları bir sel gilıi akıyor vr ....... 
... O öenlm ne hlcdiğiml anlıya.. 

mıyor. Hatta fenası şu ki, aksini 
anlıyor, o da b:ıbamn karşı benim 
.duyduğy,m hislerle dolmw l>aJlı 

caizdir denir; fakat o zan:.an da laın AtııtQrkün isıcd '.r,I gibi nılllıy"?I 
kelime yerine konmnmrş olur. !!".· ·duygusu dini olmuş bir mcvcud:
timaJ, bununla (bilenmiş) manası yet, diln Türk bayrnğını yükselt· 
\'.ıiknek ıieknmi~tir. O takdirdP. mı~. bugün bir bır:rralın kendisi ol
d~ (bilt!IJDit) cleadi. .(t-i!eYJ.O muş, lmrtancılan ı>eş1nde 
dememeli. lor, çırpınıyor. Elı ti ·c 

bir "mecaz,, idi; diln onn bir h1 
kikat olornk gördük. 

Atatürk, millet hep seninle ve aıı
lm:ı izindedir. Cüınhuriycll ema• 
net elliğin çocukl:ırının dün yolu 
ntın üzerlnıie çı>ğlay:ın gözy:ış!::ı 
n seni ehedıyellc :nüsterih cdcb; 
lir. 

Mihver kuvvetlerini 
çevirmek için 

Müttefik kuvvetleri Tunus· 
tan geçecek 

Va~iııgton, 9 (A.A) - Reis.. Ruz 
velt, Tunuıı makamlarını müttefik.. 
Ierln §imaU Afrikada.kl mihver kuv. 
vetıcrinl yandan çevı=mek üzere Tu.. 
nu.s topraklarından geçccek!crinl bll
dirmi,tir. 

Tunus mukavemet edeoek 

Londra, 9 (A.A) - Tunusd:ıkı 

Fran!!u: kuvvetıerlni:ı başkomutanı 

neşrcylcdlğl bir gilnl!lk emirde diyor 
ki: 

Hücuma uğrayac.ığlz. DU§man kim 
olursa olsun tcşebbuslerlne tam mu. 
kavemct g6.:ıtereceğlı:. 

Amiral Köningam 
lngiiız. der.ız huvvetleri bai 
komutanlığına tayirı c .. . ,', 

J.oııdra, !) (A . .\.) - Resmi : 
1n~iliz ami!"allik dairesi:ıin Va

şin"tondaki heyeti şefi :ımiral :;jr 
Andl'eV K:.ıningam tngilzi deniz 
kuvvetleri heyeti Sı>feriycsi başku
m:ındanlığına tayin edilmiştir. 
Yrrine nmirnl S!r Persj Nob] Va. 
şiııgtona gidecektir. 

Şimal Afrakİ'll!U ariittefikTer Q• 

nıumi lnu.ırgfıhı, 9 (A.A.) - Rby. 
ter aa."\Sının hnrp l!luhabiri bildi
riyor: 

Britanya ve Amerikan deni-ı 
kuvvetleri Bıitanya amirali :sir 
A.ndr-cıv Kanin~:ım Dl yUkırk ko-

Abdurrahman 
evvelki aece 0 

• &Jı 

Eskı avuKat ' '" mP!lle!ot•f 
Abdurrahman Adil Ereni .. .,,f 
ml; olduğumuı.u toossUrle 
dık. . c 

Abdurrahman Adil blrfS 
beri Pernpalas arknınndaıd -
L"ıltamıyordu. Son uınaııJ-~ 
bnşlnmı~ \'e yapıla.D tr.dı•1 yt' 
mJyerek, ollmyct o da bJ 

lerfuı k:ıpamınır. 

Abdurrab:nan Adil Bal'° r
mıntakllsırun jllbl!e!llnl bllıı 
olduğu kalr.m aıı.hjpkrf ~ 
Abdurrahmıın AcJll " ' 

Seldnikle dofmu,tnr. ~ 
mü\•errlb ve avukat o1an 
rl efend!dlr. Onuo baba91: 
,eybl deni, Atlolr. e offl' 
meıınC\ihln E t dede ırı~ 
casının luı.ıyd&, Abdbr ~ 
SclAnlkte mektebi Teral'ıd 
1830 de s;ıkıp da latanbola 
zaman bo ı:atm Fatlb 
mesnevi denılerlne cıevaıo 
daba SclAnlltto t:lLbe ıırell ff 
gazetesinde tercilmelerUe d 
Terctlmıını Hakikate ;roD• "fı,' 
le girdiği tahrir b•Y11 

matbaada çıkan tUrkçe • 9 

Osmanlı gazetesinin td• 
lıınmuı, sonra lkdamda. ti 
ten aonra da 'I'amri ~ 
bfdı Etldrdıı yakın~ ,.,ı! 
da Tanda, A ~ m<ınkt .O 

devam etmt,Ur. 

(KlltDphanel llu.lmk) ~.-. 
l>ln>ak hulmld eseTlert ~ 
tu gibi (RAdlaatı Oullll f 
bir de meemoa çı&af'llll''°'• J' 

U0!.1888 da Uk de.fa ~ I 
~ çlknıl§ olduttJn• ;J.,_J 
tanbul b:ıroaunnn da e8 s ılJ 
suıdan biriydi. Meşrud~ '; 
bınc:a Mektep! Huknktlt _,,, 
kcmet hukukiye kıuıuaıa 1 
&ilim t,aylo edllml~ _..J 1. 

Oenazesi emd•n ~ ı 
C;anealne kalilırılacü ye ~İ. 
ylıı Beyazıt camı11ıne sd-1--,j 
ra4au, vaelyetı moctblocı& ,,,,... 
lannclakl GllmllıbaDe d9 ı 
gi.itnrWUp gömWeeektlr • 

KendWne nıhmet c11ıetı 
taı.l)etlerlmlz.1 blldlrtrb. ~I 

Abdiırrallmao Acllllll, ~ 
vard.-r. 80 nla&o 18S5 ıa~~ 
lük hayatında oaaıl blr • '.; 
sadtit ettiği bıtUrJaaııwa ~d f;, 
Abdülh11llm Çelebinin KoO":, ~ 
ğl anada "İatimdadı MevliD~ 
ile yazdığı manmmedell il'' 
şu kıta daha ~ok m&ll& ~1 I 

TUrklUk me.hvU te.nA na.le~ 
ollll t'J, 

~ı.O Ya:ıımnk TUrk olana z 

o~ Bu kadar hO.n..i ge!ıldl!Jl ~ 
olJJl~ 

Bokl•rlm, hmet.t ptrb1' .3 
Lll ,abrlae s~! 

mlttellk taJY" · 
hlcam etti .;, 

~,. ;I 
Londra, 9 (A.A.) - ft or#/J -. 

rildlğine göre dlJ:ı gece ıı># ~ 
kar~ı yapılml§ o!an ııava a1'uc' 
mana kal'§l yapılan tıava tı .J 
nın en şiddetlisi olmuştu'· Sl~ 

Hemen bemen tamaaıUe deJl / 
Hallfaka ve Lanka3ter tJplll !lıL "',ıl 
!ardan mUrekkep olan bit t~ f' 1 
verin biç şllyıh,.stz rtentz-ı:ır ıi.'; 
tak'\1ye kıtaatı .g6nd.:raıek ~"" 
olarak kullannıaıan ıaruı1 ~•"'~~· 

:ıırw• 
llmıına ezici bir darl>e ın ııı.ıı 1'::4'-' 
DUn gece çok Kısa oır Zil ,. ~· 
l:ıu litnanda rıhtımlar ooyuııc rtJ"'~ 
o!an yangınlar tahrll»t yıı~ı'' ~ 
dı. Çoğu 1800 kilo ağırllg 

111
ctt I"" 

tn!ll:tk bombalan atevıer l<i ~prP" 
lamı~ ve mUthlş tahrlbat ) 
tır. ___.,, 

·------.-..~o---- o 
Tancada heye<:~ ıırı>"' İ 

Tanc:ı: 9, fA.A.) - A ;11.:ı f.. 
ftalyıı konsoloslrrı. dD? 

1 
,.ı • ~ 

kert y[ılisi Genernl flrı:ır ~;rtt• 
ret etmişlerrlir. Gencrnl ~;cr1fşl · 
lih:ıre 'fetuano h::rekcl e) 1-
Bireok bpunyol suba)'J.'....ı ıJ1 
oca~nlın1şhr~ $dıirde 1>1,....-



~ -- ·;,., - -- --:-=xre r - -
Müttefikler umumi taarruz ı 
Safhasına girdiler mi ? ~eled~enin ~tik~Eıla~~ ~~c~dele~i 

:iiı~eli/ıler görünüıe göre her cephede taarruz haliır, ~ edi yakğ ticaretha!11de: s at dokuzu beş oeçJyor 
le~~ı;Jer: Bunu müttefiklerin harbin bCJ§ındanberi be/t' Si mah emeye verı 1 
4q 1 erı ta~ırruz aal ha•ının balfıangıcı aaymak münr 

B UGVN dokum bet ge~e, ,.,. ynrlıırdı, N ı-•,..kim, bte aradan yn. 
memleketin kalbi durnın_ş l:lr geçti. Etten, l•emikten atadan 

gibi bUtiın Türk yurdwıa derin toprak içinde belki tanmmnz bir 
bir 5e s\'ılik ıınracak. ~1iinkU, cliirt y•ğınılan ~1. bir ey kalm~r. 
yıl önre, bugün, tam bu anatt-e • Fnkat ru'!ı atn. yaratan ynı>an 
"Atutürl.:", son nefesini \'cmıiş, J'O,"llran dnJııı lıfılil s:ığ \·c aa.ğ= 
etten, kemikten Atntüı1' göı;mü~, lamdır. Zamnn o rdtll Ye irade eh~ 
insan At:ıtürk aramızdan ayni- ramrnı;n blr tek t11~mı bile diisii .. 
m•~tı. remedı. Asrrların birbirleri iistil. 

it müdür?, Simali Alrikaya yapılan çıkartma bu 
hiasi kuvvet cndirmektedir 

lhtikiir işinde İs'lanbul belediye
si çok esaslı bir yol üzerinde ca· 
lışmalarına de\'ıim etmektedir. 

l'azan: Sadri ERTEM tstıınbuı vrıu ve belediye r('ısi il Dr. J ülfi K1rdıır'dıın aldı§ı direk· 

l)cpsiz fi)·a yüksclmelerl üzerinde 
ayrıca durarak bun.ları ynp:ın bir 
kısım büyük tfcarclhanelcrJ, hakla .. 
rındo kanuni takibat yapıimak üze 
re mılll korunma mııhkemesinc sev 
ka lınşlamıştır. 

111 ll'l'TEl!1n:LER bıitiın cephe. hu\'a \'e motör)ü kıfaJnr i.istilnlil. lif frzcrinc başlıca gıda madde]Prin 
~ lerde aşağı yukllt• taarru· ~ünU kazanan miitt~fiklerin A\'• den olan :rııA işlni ıısıl menbaında Son defa muhakemeye verilen 

11~,ieı:nıi~ h::ıuıınıaktn<lırlur. Af· rupa hava cephesindeki JaaJiytl· görilp ldkik etmekle işe başlayan ticnrcthaneler şunl rdır: 
ı. ~cep1 besinde Mongonıeri orılu. lerine bir mi'sal tc.~kil ~er. A\'m- beledi~e teftiş heyeti, ls! . .mbu! piyo • Yağ iskelesinde Sezai Ömer ve 
'..:k de garba c!rğnı ı:.idiyor. ,\. pa <ıchirlcriue ynpıla.n h:wa t'ıar. snsına hükim olan büyük ticnrclha• şGı-ekrısı,ticnret hanesi, Yusuf Güler 
ıı.-··b~ kuvvetleri ~in•ali Afrika- rıızları ve snhilerde tecrülJe edilen nelerin bilumum hasıll'tlını, fatura ve şürckA.sı, füfat Sönmez, ,.e şfirc
~tlıtaz~ limanlnnna ibrnç ı.dil. çıkartmatnr bir taraftan rr.ihvP.riı Jnrını kııyidlerini \'e muhabereleri k6sı, ~ nsuf Cömerd oğlu ve şürekft 
'-ıtb edır. Stalingrntta ceplıı> tu. sm:ıi faaliyet.t'ııi şehirleri tnhrjp e- ni m~htelif suruplar halinde ince sı, İzzet ve Fethi ve ş..irclı:Cısı, Vasi! 
~!~r, \'e So\yetlerin mulcabi\ clerel< sekteye uğrnttığı ı:ibj hııl· den inceye tetkika başlamıştır. Bn Muro.tidis, Muhnrrem Levend :\:e .Bi· 

Bnı;nin, bn dnkids oldnğu gibi, De yığd1LD dalgnlan da. onun e 
o, yıllardanberi arıuıırJ.tl:ı, \'i'cdmı t~klerinde kırılacnk. o. umanın° 
\'e irfannnızda, ruhumuzda l'c ımı. ahına dc~il. zaman onun ayaklan 
bimizdc daim:ı ya~dı. Ona en gU. altma seriliyor. Aramızdan nynl-
7.el sün.tı, en yakın nrbaılnsı, ga. dılıtan. sonra yliksclisi, gittı"kçea 
za ''c inkılAp yolda51 •·JnönU,, \"er.. hliyUyüsU bundandır 
miş, "l' cdi Şef'' demi~ti. Yen.en gibi bUyük

0

adamJar ,'al'. 

\ ~w:ılan göz~ çarpıyor, A1'dcni1.- kın maneviyatı lizerinde de n·ücs. ıcUdkat nelicesindc teshil ettiği se• Jiıl Ersan ficarclhııneleri. 
-.11 ~tefik denizaltılan ava trJ;. sir olmaktadır. - o----
~ gıbidirlcr. Atlımti'kde miica. MUte!nadi temvilze nğrnynn 5t'· 1 d"I • b k • k 1 d 
~l ... :il.~.~ı~~ı::ı:: .. :~",.0[~":~~: bı :rkrde!•i i5Çılerlıı lıilha<;Sa sinir- Profesyone 1 encı şa e esı ya a an 1 
"U ~.. t> ,., ;; ~ eri bo·r.ıılmnkts., randım:ın <liif-
~b b~n~ı~ ~yda 8UO bin ton~ ~ık- mel,tedir. BelediyP zabıtası Tııhtııkalede 1 yon~l di1e.nciler 20 kişiye dilencilik 

du-ıJıyor. Kebapı;ı hanında bir dilenci şebe- dersı yerırken ynkalanmışlar.dır. 
.\tıa Sivil hn.llc üzerinde ise be:tı.:;i'n • •·esi meuclnna rıkarunşhr. Profc~-

,. Dtiğin oenopt:-ın itı'lıllren Jik lınsule getiımektecfir. ı,~.ıl ;.1- _:ıı. __ _:":_ __ ~---------------------
"'-iı ~e~~i hs.reketi ,\rjantin tın<la yaşay.ın, hslitt1 PÜDiinil br.k· • 
ıı... lerın" b ı k "f "k 0 Sı"nemaların kapr.nma saatı 
"" 11en al) ı:ynra · ... rı a - lcyen insanlar içi'n ise klırtulu~ 
~. tlrp sahlllerine kadar n:m'lı- günü müjdesini ''emıelct<'dir. Ba Dün villıyetto vlUi ve belediye 

Merserize iplik fiyatları 
Merserize iplik fiyııtlnrı gitilkçe 

yilksrlmektedir. Son gfinlerde bu 
ipliğin kilosu 120 - 130 liraya cık· ~_,it" itibarla bva faaliyetleri bilh!L~s.:ı reisi Lütfi Kırdarın ba~kanlığı n lın 

..._.. ikte istin hahınnt cenn· istil& edilmiş menıleketlenl;_a mfüı. da bir toplantı yapılarak sineınala• 
~·11t L·- , mt tır. >, .a ~.lr uz:aıunı' olar Janon. tevı; .. e ka~r duyıdan ,rn~mnıılık rın erken kapanması işi etrafı da I 
..._~,,.,·- h' r • • Şehir mecl' i top antısı _'fll,.·qtrnJyayı yoln üzerinde ıs erıııı' ayakta tntmava onları görüşfilmüştür. 
ta.· lına,k ;l'in Amerl"an bılhri uyu~luktan !kcrtarma;•a hiımet Şehir meclid <Fln snat 14 de, "11ı.:ı... .,. Toplantı geç vakte kn"dar devam 
lı.:~'Uı ve hava liU\'Vetler(oin a. ctmektcılir. Pasifikdeki Jspon ve b' Faruk Drenll başkanlığında top. 
~ etmiş fakat müznkeıc henüz ıtme• 

4tr. 
de\·am e<ıi.~·or. Amerikan miicnc1elesine qP:ioce, •• alıı k lılnnrnk ru.znnmedeki maddclcri mü 

diğinden knpanmn snıı.li kal .1 rıı 
~... ıkadak"ı vaziyet !Iısmn milı· ~anlmonlard:., Gadalkanıtl t'trafın z:ıkcre etmiş ve alfıkalı encümcnlC" 
li.'::_~lilzünden kurtarılm.'\ısJ, ''e da et-reyan eden ve epe• ırıımar.- tesbit edilememiştir. re havıı.lc ctmlştir. 
C'I 411-i danbe-· demm eden mücadel!'l1e Bugün çRlence.yCTleri sa!ıi~lerl- - Toplnnhdn Başvcltll ve Pıırtı Ge-· 
~d kasının mib\·er lm~Yet· A\-ustra.Jya.yn giden yollan tutmak rile görüşülecek ve netice bellı ola nel sekreterinden selen teşekkür 
~ tll tcmizleıımesı bcd .. Iini Am~ika. fr:n mühim b:r nzife cııktır. Sınemaların 22.30 dn kap:m Ig n ~ t 
b...-. ~bı:ıektedir. Bu tenıiz'f'me - • le r:ı ıın Ollunmuş ur. 
ı;.~.~da nimııl ~fr1kımnm olmaHur. nı.:m kuvveılc muhteml'ldir. Memurlar koopera\ifi 
~esi Akdenizin de mi:tte· Da sahr.dıilii muharebeler t.ctin sermayesi artırılıyor 
•· "itı .. _n:t ı~ ıuu ı n na ı t Yavuz Abadan halkevi ... Jıoı. ~ ro u a ıı a ' m~ ... .- o muş ur, Memurlar kooperatifinin scrma.. 

Jlaşuracaktır. reialig"' inden istifa etti 1m •· ~ Vç aydanbori devnm eılen vn yosinin ıırllın asına .. rnrar verıl• 
1't. ,lrda yapılan ve telin r:nrt· :zaman zaman şiddetlenen mü.'a , En;inönfi Hıılkevi reisi ProCesör miştir. Bu sureUc kooper:ıUf i!itih· 
~~~e inki~f eden tuaını7un delede son zlUD!lnlardıı ,\!Tcritan Yavuz Ay2dan Hnlkevi reisliğinden sül bölgelerinden kolaylıkla mal 
\ ~Jı _bakmıından n ~ıı r:it' s:ır- tcu\'\'P.tleri ta.amız:ı. gc~miştır, .l\lid. is Ufa etmiştir, Yerine Beden Ter- getirilmesi içi temnslnrn l>a5l:ın 
'~~eccğini r;imdiden k~sti'r· ,·ey, ,.e Mercan denizi çarpışma· bi~ ~si Umum Müdürü Feridun Di· mıştır. 

Tarif ve tıwsfflerin knweti. 
rnhlardak" sirayet kalibiliyetile 
ölçiHUr. ''l!:bcdi Şef,, damgasmdl\ 
damarları atan bir canll}•Jc var. 
Kürsüde, sirenle, tezgllh ve per. 
\'&nede hep onun yns:ıdığmı görü
yor ''e duyuyoruz. 

Ata, kendi de zaman zaman i5· 
Jilmil dUşilnmüş, yaratma i1e ge. 
ten bir ömrün, gllnlin birinde ölü
me k:?n<tin~ vermesinıleki tnhnfhğ' 
sezmişti. Etrafma yığdığı bunca e• 
erle-re balnmlar, önun l>Öl le bir 

ilkıbetle bitmeyroeğffie iman edi· 

dır. Onlara yaldn..5lllnf:-:. gelmez. 
Af~, b~~nrd:ın dei;ildi. O yıldız 
g!oı bliyültierdcndir. Zeldi \'1! id. 
rak teles~oplari'le onn yak1a1'bl.~a 
hnynı.nlıh'IDUZ nrtar. ller ııdnnl•k 
yakml.rkta bil' basJ<a. panltmnı da.. 
ha sezeriz 

Ne y:ızık, :ki biltUn bn ktynıet.ı 
Jer, onan öhimilnü bir kat daha nr .. 
tırmnktan ba1'ka hir §CYe varamı. 
yor, Bereket yıış:ıyan ata. nur gibi 
lı~ tarafımıza sirnyet etmis vat. 
lı~ıyle lın yanı.rrnıın acısını hnfif. 
letmclttccHr. 

HAYJ(J SUHA GEZGiN 

Fevkalô.de ı~azanç 
vergisi kanunu 

Kanun makable teşmil edilmi ·ecek 
Ankara, 9 (Vntat muhabirin

den) - FcvknJade kazanç vergi. 
bİ kanun projesi üz~rindeki te~ 
kikler alii.kadar vekatetlerce <le· 
vnm edilmektedir. Tam'.\men ve. 
ııi bir ~ekil alı:ıı.~ olan profc- ;m. 
lllk ve arsa sa.tı~Ja.r:ı ile muamele 
vergisi olarak alır.a~ \Tergi ni.s-

betıe:.i bilhassa artınlmaktndır4 
Tatb1kntta görUJmcsi muhtemel 
Zl)r]uklar göz önünde tutularalt ma. 
kable teşmilden vaz.getihniş bulun 
maktad~. Projenin bu ay ronun .. 
da nıeclıse sevkedileceği bildiri!.. 
me.a.tedir~ , • 

' ltıU~küldür. Jarmda:ıı aonl'P. Japıınyanın uğnı.. rin'in tn:rin edileceği söylcnmckll'• Mensucat fa'brikalanna yün 
'otlgonıeri'nin yaptıt-r taurn- drğr uçak gemileri zayiatı hngün. c!ir. veriliyor • ·ıı d 4 b• t 
'~rlik bakımından k:ızADA· kü \'aZiyeti meydana getirmi5tir. , • ' Devlet tarafından memurlara v~ 1nr1 ere en ın on arpa geldi 
' ll:let derecesinde pol:t;k dn- Gnda1kftn1ll mnlıareb~~ri h<?· Y D D rflecck kunıaşları de>kunıak tliere 

~let~n.~e tesi'r yaparak\'& Dİİ1! poh"'tik tesirlerini tamamen BlkAveıerl Hasköy yünlü mensucat fabriko!J.r. lsveç vapurları·ıe Amerı·kadan ıt"ttl iklcrin prt:stijini lıendi ınem ortaya atactık bir durumıfa ı!eğ1t. J nn Sümer Bnnk yün vercceklir. Du 
C.:"trinde l'C hariçte kul'wtlen• d" fnbriknlara '-'üzde 10 me"nı Ur. vc-'~tir ır. KUçUk Dofanm Serllvenleriııden o. ·~ v 

"- • Mllttefilde:- oephesinin n1Jınml :bu bu hlkAyeiert ber ana ve b:ıb:ı rilecckür. b d 
~- Contf'ri'nin taarruzu daha manzara,. budur. BütUn cepbe1Pr· ~uğuna tal'Slye edebilir. 1lk Tiftik tüccarlarının dilekleri u gv ay g e ıı· r ,. , ece k 
~deı. ln •iltercıle, Ameriliada, de t:tarrll%a geten müttefil>lerin hlklye kitabı Tiftik tacirlerinden mürekkep 
~ -, Irakta, ·ariyedt', Filis. lıo vnziyeti harp ba,Jadrğı 1.:lmen- A bir heyet Anknr~yn gitmiştir. Hey-
~ derece dereee nlflka oy:m- dan iu"'ba.ren uznn bir müılde! için Beyazd&uı et, üzümde oldu~u gibi tlrtiktc dı- Ankata, 9 (Vakıt muhabirin .. 
~"!!_"e tngiliz prestiji lıe!önbı. taarruz kabiliyetini mnh:ıfa1n ~· batsdgtları ilırnc riisumunun yilzde beşe indi· <len) - Irak yolu ile İngıltcre- Ticaret vekale'(inin 
'-.. ~tlar kaydetmiştir, Ru den mihverin verine mllttP.Jilderin J rilmesinl, hic olmazsa fon hesapl:ı den 4000 ton arpa gelmiştir, Di· bel d" l 
ı..""11e1- t • ~ · • e ıye ere tamimı' ~~11\e lerde !!iyasi mahfit!enlen gcı:mış oldui:'UDA <lel[ı)et ede~ mı· k ~ı 1 rında İern~aUe bulunulmasını isle.. !!er taraftan bir mUddette:ı:ıbcri ya .. 
11..: Renkli resimler, mü u atı ~ Anka "' . k halle kütleleri arnsm- Demokt"ftSiltrin hnrbe hazırla • yeccktir • pıı:ın mlizak.creler milsbet bil" şe- ra, 9 (Vakıt muhabirin;.. 
~ ~-~ratorluk lehine tezahür- nr~lan gecilmı~le berab~r hiil iik müsabakalar ve yalnız Altın fiyatı kilde net.iceelnmi~ ve ceman 50 den) -.- Belediyelerin fiyatları 
~a.nusbl'. Mongomeri'nİ'n ta- membalara sahip ~lduklan kin ta. 5 kuru§ Altın fiyatları dü5flleğe lfaşl:ı· bin ton hacminde dört b~D lsveg De §ekilde nezıuı~ Ve :murnkııbe. 
9', .ılaııa ilel'ilere kadar in'ki· nrroz kabiliyetini ellle etmeleri Ç.ccuh...ıııuzıt bir tane almayı mıştır. Dün .bir ollının fi,r:ıh 37 ıı. vapuru tarafııniuhn lrira1aıımış - ~~tınch bı;lunduracaklan ve b~ 
~:tıği takdirdo bu «larhenin nıilmkiindlir. jfımel etmeyiniz ra i5 kuruş, külçe altının bir srnm tı. Bu vapurlar Amerik:ıdan buğ- ı ı~ın '!1e §cltilde Yapılııc:ığı hak.\m .. 
iL"'.~ lesirini, Romada, Vbj(le, Şi'trutli Afrikaya ynpılan ihraç fiyalı Jse 715 kuru.5tu. day getirecektir. da t_ıearc.~ VekAleti vilüyetl~ bil: 
s:!lte dnlıa bariz: bir ı.ekilde hu hi si kuvvetlendirmektedir. tamım gondel'.llliftir 

ı.. • ..Uriknya "ıkanlan .:ıuV\··t- ~ı. k,ft lb h" • .. a~ e,..=1er Balır,.. kan~ a~tI Elk · rını·n ,,ft_,.Y tı"nd ~~ltı" " ' bir dizi göğsünün üstünde ve elle- Ü ·· ncil nöbetçi -a w a .,.e· 1" ·-~ ~ı..ıı • _.... J' ıs .... • eınrettı: "-U.Wl c en memnun bu .. 
~·affa.'k oldukhın tn•ı:dinle ri sırtla1iında olduğu_JıaJde, ycrftc u ~dadaki clar geçitte idi ve fakat mutfak kapısı kilitli id~. E1k - Çabuk, dolaptaki elbiseleri lu~akta.ticr. Yen.ickn yurdun muli 
~ kudretini dt'!ğİ'5tirehilecek valı'-·ordu • ' ,...........,_~ h"~ w- "eY du'-'IIlamıştı. Elk ayak- pencerelerden birini S!SİZ<:'e eçmn- l:ir ta'l"nfa a.tm, bu dolııpten lıiti • telit mmtakahnnda ceza evi B"· 

ttt--'11·r. - .. ..::. · " · '" - r -r r " ı,. ~ sı ",_ __ ft_ır ....... ş ··a ya muvaffak oldu, Ayakk"'"" .. "rını ·k 0· k d ~ d nınya k -- • .. "'-' ıld d ~-- ) .. v.. ., • .. u'!... §1 eve ı!" apı ol U!,'1lll ıın emi- .a•cu vc:mnı§ ve bu mnksat. 
St... Elk fıs a ı: _..., .. """ • larının ucuna . . . . çrkara.rok ..:oropla i~ri girdi, ko- Dim! la tetkiklere ıaı,1 ........ --.tır. 

fLıı~•n.:rat henüz n_vnkL'ldrr. !\fil - Eğer ses sıkarırsan seni .Do· va" ilerledi. Bir ayak ~~!. 1~Gıtı~ı.ete ~& ~"'it~ "' • t ·tı e,. ridor boyunca yUrUdil. Dolabm içindeki elbiseler boşal-
§ıddetle del'&m <'tr.ııektcdir. (t:ırım 1 Dik'e durmasını ışare ıe~ • • Evın" fakirane -yası ha.1* ...... ~ı.1• d vo.vns !ak.at -.. u. ,;-.- tılınca d.ip nasını t~il eden tahta 

~.. .ra<Iın da"""nması strat.:ıJ"ik Hiç gürnHn olmamış, mücadele te bekleyen a sm "· :.;;Z• 1k .~...:ı k ~~ ,,.. yerinde idi, Elk i ziyare\.!uuc -'· meydana çıktı, buradan g:Zli bir 
ttt d ı:,~ti yanmdn "İl:flŞ! ıgıilii. çok kısa slirmüş, ant bir hücuma sert bir Se!lle.,: dedi ridorda gördUğü masanın gene o- geçit olınası muhtemeldi. Polis1er 

St.e. "'«ZSnmı.5tır, uğrııyan ııdam, mukavemet edeme- - Kim 0 ·d ' rııda olduğunu farketti. Mllyt • bu g-eçidi bulmak Uzere tahta ci-
ltt lnıgraı miidafanıır rıılJttcfik- rniştl. · E1k fısılda 1

: ·-" lancinı od.asma geldi, yan~Ça ka. dan kmnağa çal~tıkları sırada E!k 
ttıı}ıft • d • ··ta b Elk onun ellerine kelcp:;e vur4 - Bağırma yahu, benını. ..1. pıyı a,.~-, oda 1.ftranlıktı ve 1·".,,,..;· D"k ııft n d k" k"ğ 
.:ı_-caın e ıru.ıne\"ı ım z 3... t w -~a ile :ınw-.a• ,.u _, ~~· ve ı maFnnın wıt n e ı a ıtla-
"ll du:ktruı ve ağz~ tıkadıktan s:>ma Öteki otori er .u1r cu • d k 

g,_ n. büyük tesir yapm15tır. geride 11.aıaıı poli~Jerden biıiue bi!1e etti . de kimse yoktu. Geri dônt'J'~ ar- n tetkike koyuldular. Dik bir ara-

s~li:ı,._;.." _._ .ı '* ., Sa göster kad~larına haber ver i: lık hayrdle söy1e-ndi: 
ı:.·~ın ayn~ta aunnası, toeslı'm eda""""k pol;s a'ranası:ın gön. - B'.rrada. işin ne. na ~ •t "h ·ıA ....... ' - Biriaei katta kimse?er yok, - Allah ııllah! Bu da ne? 

ı.... 1 ti alinm yirmi beı>İn~i Y1• derdi. Sonra Dik'le her:.ıber '-·olla. di~m '""de lbe1Uasenc... ~ , -<uıı~ı._.. • • .; o- --- J' 1 l\!lllŞ Şimdi Ust kata bakııcagun. Kağıdı Elk'c uzatank: 
llthL •• <>etile Stal_ıne cc ur bır r.ına devam et.tiler. Elk gençıiğinde futbo.. 0'.>'.11 - -~· cmf. 

t:ı'""" Sö,, , . ·-··~- d·-· • kiln mer .ö-rt.'.fl".Knt:g'§, ı.=uOY oyp PJ P - Bakın, dedi, bu ne? ~i "•eme-.'. ıullUUlmı ,·er ı'S• Elk bir sarhocı edasile rnm siiy tı aradaki mesafeyı mu.rn · ~ ~ »lıUtter· d · " ~ • • ttik Merdivenin yarısma ge!di~i za- Uzattığı, daktilo ile ynzılmt" 
I
' t.... ık e\'letler riralıniu lemey.e :ı... .. ~ıadr. Soksg":-ın dig· l"r t~- :tebe doğruya yakm talımın e • - " 

'Q\'· u· · ı· vas lb ca.k man bir korı.u,.c;ma mırıltı1!1 duya - dört sayıt;a kftğrttı. Elit alıp bak-
'ı .e ıce, ümıt ıee sö7ler söy. rafında da bir nö~t"i o1ır.niı ih- ten sonra iğildi ve ad:unL'l « • 

etın- • k~ • •1 " k · ı.~e" rak durdu. tı Ye o da hayneıtle bağırdı: 
-"Ç Jm aıı \'errnı;:;~r. timati kuvvetli oldug~una göre sar larma doğru bir §ilt ~ tı. : ~: 4.t a..ı- • dı•ştu lhtiyar kadının yatak odasının - Mil'in itirafları ... Ru ifade. 

ı. · 'anrk lıoş bir yolcu ro!U oynaırak en hul adam o kadar şi IJ.Çtie . ~>'.... ı ınubarebelerl !ıe!ltiz Jıİ· k h le geldı kapı aralığından hafif bir I5lk 81· nin ancak iki kopyası var, biri ben. 
ı· -~ htıl muvnfrk :r:r hile ir~i. ki ınefes utamıyaea a , • '~""t rnu, değildir. J\!uc.1ılclc , d r Elk zıyordu. Elk ku!alt kabarttı fakat de, Cteki de Pİ"de? .. 
•- ·ı._ le d Bu tahminlerinde aJ.dan:rnunış - kendisini toplayıncaya .Aa :ı ... "ljl..... evsm elmeliteılir. ~flit- d' · · aug konuşulanlardan lıir kelime olsun Bu esnada dolabın nrka kısmı 
~ .,~ L<ırdr, filhakika dağın niha .. J~ - onun ü~tüne çrktı, !bir ızın1 ~ • 
'Ilı b" c~nnp S:lhasmcln d:ıhn itil- anlayamadı. polisler tarafından kırıldı ve po • 

~- ır , • t · i'ı tinde d~ bir nöbctı;i vordt Du iri süne bastırdı ve ya\"tlşça' ~ııı._ . 'Ctzıye te 1selrr c!e ,Şı nal Jisler bitişik ev~ g~çtiler, Odada, 
~~ıntıe Almnu cleniz!lltl:m yan bir adamdı ve iııini öt.ekin- - Ses çıka.n:.ymı de s:ıkm, de· Ani bir kararla fırladı, l.ir ham hepsi "kurbağalar,, dan olmak U-
~,...,~tıel'e yapılacak Ang!o.;nkı;on den daha ciddiyıo aımrşn henziy:lr- di, yoksa öldUğiln gtindür' lede knpınm önüne geldi 'e kapr- ı:erc üç kişi vaı ör, nlt katta d:ı üç 
lftt~ttıl~nn mani olmu,i i,~i.r. si<!- du: Ağmıda parlf\k bir sey göril. Adam dıı.hn hendi'Jin.i topla.Ya - yı açmağ;ı davrruıdığı sırada ba· kişi buldııl:ar. Asıl dikka e değer 
lilı ~_?1Ucaflcle etmelitedir. Atlaıı ~U~·ot"du, D!~~nun bi~kmdüd:d~ ol- roadnn Ye yan !boğulmuş :bi!' hnl· ğırdı: , kesifieri iıc on kadar evin bu şe. 
"ıilL;.:ca. dele-;i diğer taraf İ!:İn de uugunu anıc:.uıakta gecı : ı. de p:>li<1l6 tarnfmd.nn po1is oto:ıno- - Eller yuka.n • kllde birbirleri.le gizli geçitler va-
t. '<11 • ..,d l{apınm !ki1itl.i otduğı.nu nnla-
·~ •. ır. Dilhassa bn hnrp p:tsi- Elk sendı-liverek ve zik7J>lk ya. tiline atıldI. . 6JtaQile irtibatr olduğunu anln:nıılt 

~e atı 11 ·ı ng,z dıg-ı ha1de içerdeki t§ık da söndU, ld n 
b 

. antikle kıtalar nr~.;1 mii- par:ık ~arkı söyleye söyleye il?rli- Ha.gen'e gunc!en en c~rorc o u. unların hepsinde dördcı be-
... eıı.: • "-"idi ı 2 N ıı b'na Bir ka" telone ile kıı~ın:n f:il • , k :ı. w "4~lil ''lıı tesis ''eyahut kesmek yordu, bu ziktık1ardan birinde mektupta uı r.i en o. 1 " ~ fer . uruaga,, bu1du1ar. Aralann. 
~- .. ...n.· - ·n·n rUk kı"lı'dini yerinden ııüktU, 1çe- d ~~u,." ltlühim bir ~.afhnyn gire- artamın ilstline atıidı, Dik de der· nın yani Manilandın e;:,r. ı ~"1 ' a mahut " 7 numara,, nm bu?ım 
• ... • T.m. rk d ~ ... rı dsı· zı·rır· i kar:ııılrklı. Kenara si -\fit: on safha heniiz her ilıi t.l- hal arkada.sının }'!!rdımın'l. koştu, önUnde idiler. 4'.i•A n n a:;m.~ • ması i!ıtim3'ile Elk heps1ni polis 
~iıa,· .. 'n de tnhak'kok cttiri1m\s de- Elk adam!n bııı;mdan ~ncıketini sıldadı: per olarak bir elinde tnbnncosr, mUdürlüğiine gönderdi. 
ı:_ .a Ev k "t gı"nnck elektrik fenerinin ışıfunı iç'l'ri tut-~)'~ Q.\'lııpnnın ~arı> töalıilbri· k:ıp:, ağzın. ,ıkadı. Dik tabancasını - e ar o. taraı nıı ~ '•I\ rıılan sııret.li İngiliz h:wa n· adamın eneesinc dnyadı. Bu achnı c1aha :münas!p o)acak değil mi., tu: Kitrı..seler yoktu. Arkndaşlan- Dik'in ~ döndilğü •.nnn 
~/ı İtalyan 5E'hi'r1Prınin ~id•li 1 da ötekinin akıbciine uğradı, Ça- - Evet nı çafiırdl beraberce _2.dny:..ı:rndı.::. :haber Ye • 
-~ ha.\~an. ~ebr,liıli :\frjka,da ğrr~ bir :ı:n.emura teslim edilfü. :u.ı Kendilcrlni takip eden polislere hr, - [Devamı 1Jar'}. 
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'f'A:KIT 

Fransız Af rikasında son durum Hitleri . 
Alman devlet reisi r, .üttefı 

z r teslim o 
rpışmalar 

a, dl 
dev~ ... 
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Vişiye göre 
V~l 9 (A.A.) - Cezayir şehrinde:ı 

Vişl istihbarat aja.nama gelen bir tel , 
gratta dUn öğleden aonra gec; vakıt 
bir zırhlı, kruvazör ve {k. muhrlpten 
mürekkep bir Amerikan 1'tlosu, llma 
rıa girm~ ve Cezayirln 27 kılometre 
doğusunda kA.in Matifu burnundakt 
aabil bataryalarını b!r mllddet bom . 
bardnnan etmiştir. Gece ke§lf tayya. 
releri. ııehlr üzerinde cevelA.nlar yap. 
mıştır. 

Bir telgrafa gl5re Bainem ormanı 

ile Cezalrln garbında Notr Dam d'Ar. 
rik burnu arasında kAtıı DOper fatih. 
kA.mı, pek az klı,fden tbaret olan gar. 
nızonunun zaylat& uğra.ma.smdan 17 
saat sonra teslim olmuştur. 

SAFl ŞElllll DE TESIJ:M OLDU 
Londra, 9 ( A.A.) - Vi§I. radyo 

w Safi sahil şchrlnlıı iVf&I edildiğin! 
bildirmektedir. 
FBA:SSIZ TAKVlYELERl YOLDA 

Vl§I, 9 (A.A.) - Fasta Rabatt4 
pazar ak§&ml neııredfien bir tebliğde 
takviye krtaıa rının yolda olduğu w 
geceleyin muva.salat edeoegt bildiri!. 
mektedir. 
ŞEHlR NEDE..'" TESLİM ou.roşı 

Pari.I, 9 (A.A.) - D.N.B. 
Parla radyosunun bildirdiğine g!S -

:rıe, Cezayirdeki. Fra.nsı.z garnizonu, 
Amerikan _ tngUiıı: lh.raç kuvvetleri,, 
Din sivil halk karşıamda çok §iddet!l 
hanıkeUeri ytıznnden muhasam&tı 

du.rdurmağa mecbur ot.muştur. Slvil 
halk teh."ike bölge.sinden tahliye e • 
dilememiştir. Bu p.rtlar altında as. 
ked makamlar, muhaaamatm tatil 
~ mllza.kere ve Cezayir! aebest 

aehlT olarak•UA.n zorcııd& kalmq~. 
dır. Bundan başka §imal A.trl.kanm 
her taratmda Fransız lmvv&taelt aı.. 

dik1&Tt emre d&yan&rak mlbıt.&vliYe 

ıtddette mukavemet ~ de" 
va.m etmektedir • 

vtt1• • ( A.A..) - :ı.tihberat daire. 
anın neııretmif olduğu bir teb~ 

bilhu• oöY1e dcnllmeJr:tedlr: 
ŞtmaJ1 .A.trlkadml alma.n .xı baba: 

!enı göre, Futa ~ddetli ~!Şltt2dar 
olmaktadır. Kazablanka a.cıklarmda 
deniz muharebeleri cereyan etmekte
dir. Kıtaat.mm, S&ft .,. Vodal&ya 
uker çıkan.una.ama muk&ftmıet et • 
meğe çalı~aktadırla.r. 

Fransız bahriyesinin lmyıp)ILl'I 
Vişl. 9 (A.A.) - 8 Sonteşrin gUnU 

akp.ım resmen bl.ldlrildlğine göre, 
§,i.ma.ll Afrika.da. vaziyet aoafıdaki 

durumda bulunuyordu: 
:rae'da, gener&l Bethoaard'ın 1ebep 

ddatU teallm oım& hareketı dUl"dn 
l'ulmuftur. Satı., Mogador, .Agadlı' w 
ll'edlftı.la'y& Amerikan aalı:erleri çıka. 
ırdmqıtJr, Dll§man il1ra.ç kıı»vıet.Jeri. 

nJn tıbemmlyeUne rağmen fimdlJIO 
kadar durdurulmuştur. ?aınız Satı. 

tebri fşga.1 ~. Kazabl&nka 
açıkt&rmda mllhim blr d6Dls muh&. 
:rebe.si cereyan etınlftir. Llman oid_ 
det'ie bom~tır. Deniz kal'ı:pla 
nımz ~emlidiır. 

Oranda .,ehrin doğu .,. bat;;ımm. 

muhtelif çtkartmA bareektle.rt ~ 
m'l§ltlr. Şehir m b&kımdan bafti! 
Jru4atıbn1§ bWunı:na.ktadır. ~ 
:t:saTn1Z1ar yapı!m&ktadr. Deniz kll'P 

ı.etlerim!s m1ldntaav& hararetle ıştt,. 
rt.k etmektedir. İki tor1>fdom.ula 
bir B. vizomUZ hıM'p dışı blralalnul 
tr. İki dttıınwı lronoeti batsnl 

~-
Ceuytrde 

Vi!!, 9 (A.A.) - Vi§I. lırti~rat 
ajanaı, Ceza.ytr oehri bölgealndekl 
Fransız k:ıtslarmm göz b&peine alı. 
:nacaklarml, yalnız llLmhlanı mub&fa. 
a edeceklerini bUdirmektedlr. Ma. 
b&1l1 aaa.Ue 22 denberl CesaY.lr fehrt:l 
de itıziba t. Amerikan ktaatı tarafın 
dam temin edllmekt-edlr. 

Vişi: 9, CA.A.) - Fasbl ~ 
C'rVd •87.iyet vahimJcşmiştir. Dil~ 
men lı:ıtaları ve tanklnn Port Linu 
tery'e beş kilometre mesa.fede bulu 
nan Mehdiayı işgal etm~rdir. Rir 
:Anrerlkan tnburu ile onbcş bnkın 
saat onda Kazııhlankaya 10 kilome-t 
re}jk mesafede görfiklü~ft haber -.c-
rilmektcdir. 

Sll!l.t 13 'de şehir, Feddota'dan 
gelen hcrbiri hir tabur ,oe btrh-: 
tank kuvvetimle fü; kolun taarnn:u 
na uğramıştır. Şimdi Kaubl:mka· 
nm yedi kllometre ~arkında muha 
rebcler cereyan etmektedir. Um:ı. 
nın önünde üç Amerikan seri botu 
hava müdafaa b:ıt:ırynları flt1'afın • 
dan batırılmıştır. Blrk:ıç ·da A"Vizn 
batmıştır. Bir miktnr esir alınmış· 
hr. Dün bir.kaç isabet alon Jol.ın 
oort zı~hhsı ateşe devam etmekte· 
'ilir. 

, 
Vişide neşredilen 

resmi tebliğ 

. Mihvere göre 
Berlin, 9 :.\.A,) - · Alwan or

duları başkomutanlığının tebliği; 
Cez.a.virin §.im!l.linde bulunan 

Amerikan ve lngiliz deniz birlik-
"' • 9 ( ..... ) R · .... 1 • leri, 6 ~n tcŞrinden~ri gece glin "•!'ı, .~. - s.m.ı te ı.: ı~ : 
Fastan aıına.n son haberlere go dilz Alman ve İtalyan savaş uçak-

rl', him:ıye idn~sinde vaziyet şu- ları teŞkill:rinin hlieumlarnıa ma
dur: Port Liyotey g:ırnizonu bir ruz tutalm~tur. Bu ana kadar a. 
mu.!c.ıbil taartıız neticesinde duş- lınan haber:e:-e göre, altı harp 
manı Mehdiye meYkiinde geri püs- gc-misine ve dort ticaret gemisin~ 
kürtmiıştür. Esir eclilcn Fra:ıs'.z , ağır çapta bom?alar i_:ı:ı.bct umiii
esirleri kurtarılmıştır. Port Li- ' tı~. Batı Akd{'nızd:, .bır A1ı:ınn d~
yotey yolu ve şim~ndifer hattı tek- r:ızaltısı, ~der :1Pınde ~ır. lngı
rar açılmıştır. Meknes'den gelen ı liz .krı:vu.:w. t.:ne bir torpil ısabet 

b P L. 'd k ı cttırm•şt1r. 
Fransız ta uru ort ıyot7Y ~ a Roma, 9 (A.A) - ltalynn orduln-
z:~ya Ç!kmI§tır. $~bunun Şmuı:-Jınue rI umumi kararga.bıntn tebliği: 
auşman kıtalarına ffien_:ıup bınl~ı · Cezayir kıyıları açığında hareket 
ce asker karaya çr.ım.!lga mııva. - yapan büyük blr İngiliz _ Amerikan 
fak olmuştur ... Kıta.~~n;1l1ı~ bu ku·:- deniz kalilesi mihver denizaltılariy!e 
vete. ~I ?oıı~en mıe~ıl', Fedal- hava kuVYetlerinln taarruzuna uğra. 
de ?ır koprü başı teşkıl eden A- mıştır. Muhtelif harb gemilerino isa. 
merikan krta1arma karşı Menkes- betler olmuştur. Bir kruvaZÖr mu _ 
den ve Fa.st:ın takviye krtııla.rı ha.kkak surette batrnlmış ve birço1< 
gônderilmi~tir. gemller muhtemel olarak Lsa.beUet" 

Sa.fide karaya çıkan Amerikan almışlardır. 

kıtaları ilerleyc-mcm.ktedirle'r, Fa
sın bütün şchirl~rinde sükfinet 
hi.ıkilm sürmektedir. Bjr çok nok · 
talarda Mogader ve Agadir'de düş 
man krtalarmm karaya çıktıkları 
hnber verilmektedir. Fas sultanı 
bayatını emniyet altına a!ması i~in 
gener:ı.ı Noges ta.-.ı!mda yıı.ptlan 

tnvsiyeler>! nığme Rabattan a.y -
nlma.k i.stememiş ve bombrdıman
lara. katlanarak yerinin umumt va.
linin yanında olduğunu ve bu .su. 
retle herkese nUmune olmn.k iste -
diğini söylemiştir. 

Fransa - lsviçre hududu 
kapandı 

Rem: 9, (A.A.) - lsviçre gaze• 
!derine göre, Fransız mnkmnlıırı, 
dün akşam saat 22 de yeni bir em• 
re knd::ır Fr::ıns<ı İsviçre hududu • 
nun lcapatılma~ı Nllrini vermiştir 

Cebelü\tank bombardıman 
edildi 

Roma: 9, (A.A.) - Dnn ~abah 
ve ö/:!Jcrlen sonra mfhYer uçakları 
C:ehrliı11arıkı oomh:ıl:ımışl::ırilır. 

Mısır cephesinde 
Marsa Matruhtaki 
mihver k vvet eri 

teslim oldu 
S!Dl BARRANI GEÇiLDi 

1 
sunda.n geri kalanların Libya istlka. 

Londra: 9, (A.A.) - Daily Mail metinde takibine devam olunmuştur: 
gaıetesinin Kahfreden bildirctl~ne Ma.rsa Matruhta. tutunan bazı dllf. 
göre, İnıôliz kuvvetleri Sirli Bnrrn man WUJurları dün teslim olmuşııır. 
nyi geçmi,lerdir. Ricat halinde !>u· dır. Keza düşman , aralarında Pavta 
Junan mihver kıtalannın mevcudu, İt&lyan tümeni kumandanı da bulu. 
20 binden az olarak tahmin edil - nan birçok asker esir almmıştır. 
mektedir. AJmıın zırhlı orilu~unnn Hudut çevresinde düşman t&§ıt kol 
hem<!n kft.mllen yolı: edildiği tahmin !arma karp yapılan bUytı.k hava. ta. 
olunmalcta'dır. arruzlanna. 7 : 8 sontcşrın gecesi de 

.Kahll"e, 9 (A.A.) - O~rlt İlıgi_ devam edilmiştir. Güııdllz tekrar t&_ 
Jjz kuvvetten umum! kararga.bını.:ı a.rru~ara qaşla.nmıştır. Av bomba u_ 
pazarte.i •babı münerek harp teb.

1 

çakJarmm ya.lnız bir akrnı sırasında. 
liği: 50 düşman kamyonunun tahrip olun 
ıDtbı bnttın gün Alman zırhlı ordu. duğu bildlrllmektedh'. • 

Ta/ondaki Fransız 
donanması nerede? 
Amiral Darlanın esir 

şayıası düştüğü 
Lcmd,., 9 (AA) - A.mlral Dar. lenmiş olacaklardır. 

lan ile Tulondald Fran.sız filosunun Kazablıuıka dcnl.z harbi 
hareka.tı hakkı:nda heı:ı:ıe.ıı hiçbir şey Loındra, 9 (A.A) - VJ.şi radyosu.. 
bUinmemektedir. Darlanm evvelce 
Oeza.lrde bulunduğu ve Amiralin em 
ri ü:wrine §6hrtn teılim. &duğu iddia 
edilmektedir. Darlannı esir edildiği
ne dair dola.§an şayiayı teyid eder 
mahiyette Nevyorka hiçbir haber 

~-
'TUlond& yalnız biri denize açıla. 

nun resmen bildirdiğine göre, AmerL 
kalıla.r Satı, Mogador, Apdir ve Fed 
hal'ya asker çıknr1D1§1a.rdtr, SatJ 1§
gal edilml§tlr, 

Radyo şunlan f!.llve etmektedir: 
Kazablan.k& açığm:!a. cereyan eden 

§l.ddet,li deniz muhaecbeei neticesinde 
cfdcD ka.yıplara uğradık. Llma.n §id. 

detıe bombardıman edilmektedir. O. 
ra.n bilkuvve jşg-ıı.l edılmi§ııe de taa.r. 
ruzları:mız devam etmektedir. tk1 wr 

Londra, 9 ( A.A.) - Müttefikleri~ 

umumI karargOlımın Grcnviç saatile 
:za.ı~ te ne§redilm~ ulan tebliği: 

Amerikan kuvveUerlnin şlmıı.ıl 

Fransız Afrika.sının Atlantık ve Ak. 
denız sahillerine çıkarılması işine, 
mukarrer pl4n mucibince devam edıL 
mcktedir. Blrçok mUblaı. uçak mey 
danla.rı Amerikan ve lngillz u<:a.klar: 
tarafından işgal edllml:tfr. 

A.merjknn Komandoslıı.rı bu hare. 
kAta iştirak etmektedir. 

BirÇok yerlerde mukavemet göste. 
rtlmemesl, mUsell1h f'rıı.ruoa kuvvet.le. 
rinin Amerikan kıtalarının burala.r:ı 

girmelerine l<atlyen muhalefet etınelı. 
arzusunda olmadıklar.ru göstermek • 
tedir. Dünkü pazar sabahı erkenden 
karaya çıkartlan kuvvetler, ıurıı.tıe 

ilerlemekte ve dığer kuvvet,!erln çı • 
karılması devam etmektedir . 
~steJ"ilen mukavemetin başlıcıı 

harp donanma.ar ile sabll mUdafaıı. ba. 
tarya.larına münhasır kalmış olduğu 

zannedilmektedlr. 
Savaşlarm pek mUphem mahiyette 

olmasına. bina.en sarih neticeler tee. 
bit edll<lmem,iştir. Deniz kuvvcUcrt -
miz, harp sahasını kontrolU altında 

bulundurmakt& olup Ora.n limanına 

giren iki küçük gemi mUstesna. ol • 
ma.k üzere hiçbir kayba. uğramamış. 
ttr. • 

DUn taşıtıanmtzdan biri torpmcn _ 
mi§ ve hare.ketten ıuıtmışt.Ir, İçinde 
ve bot durmak ıstemiYen bir şefin 
kumandası altında bulunan kıtaa.r., 

hatif lhra.ç geaıllerlne binerek hedef. 
rı"ne doğru seyahatlerine ~m et. 
mişler ve 200 kilometre Deride bulu 
nan bu hedefe pazar sabatu geç va • 
kit Çlkmışlardtr. 

ŞF.HİR NASII- tŞOAL EDtLDU 
Londra, 9 (A.A.) - Bi:- harp 

muha.bi.ri, Cezayir şehrinin na!lıl 
işgal ~dild@n~ dair şu tafsilatı. 
bildiriyor; 

"Sahil ba.t:ırya!an susturııJ1uk.. 
tan sonra leva.zt!ll ve ta!!:t f!er.ıi. 
leri limana girmMer ve karaya 
nı:ıkcr çıkarmağ:ı başlnmı~larclır. 
Amerikalılar zayıf bir mukavemet. 
le kaeylaştıktan ve zırhlı lo.u.rvct. 
ler arasında vukubulıın krsa hir 
çarpışmadan sonra iki uçak mey 
danını ele geçim.işler -.:e ş~hr-! 
.;arm·ı:lardır. Bunun üzerine Ifran 
sız kumandanı, mütareke teıı:lif 
etmiş ve şehir ttslim olmuştur. 

M:Utareke şartlarra ~öre Fran...oqz 
gar'lizonu rıilfil:lariyle bernber. 
kxşlalarm.da kalııcak, Fransız sivil 
memurları da vazifelerine devam 
edeceklerdir. 
Şehrin adtıyiş: Amerikalılar tıı. 

rafından temin edilecektir Mütte. 
fik kt.vve~le-r başkumandanı Ame. 
rikah gen-::Tnl Eisenhower, lngili7 
\'e Am~ri:tan deniz kuvvet1eri ku. 
nıandanı Amiral K:mingam ve ha. 
•;a kuvvetleri kumandanı da Ame. 
rikun genernli Duttı~·air. 

OEZA.YlRDE MtJTAREKE 
DIZALANDI 

Lonıtra, 9 (A.A.) - Vlşf. radyosu 
Oezayfrde mUta.reke tmazlandığtnı 

kabul etmektedir. 
Sa.fi :}ehri de teslim oMo 

Londra,, 9 (A.A.) - Vişi rad. 
yosu Safi ~hil şehrinin ~gaı e· 
dildiğini bildirmektc.dir. 

BABAT HAVA 1'Sst:l' TABLtn: 
EDlLDl 

Londra, 9 (A.A.) - Fas radyOS"J 
Raıb:ı.tta.ki Fransız üssUnlln askeri 
sebeblıerden dolayı tahliye ·edilmlı o!,. 

duğunu lblldlrm.ektedir. 

AMERİKAN KUVVETLER! 
DAHtLE h.EIU.İYOB 

Va,lngton, 9 (A.A.) - Resmen bU 
dirildiğine g5re, şlmaıı Atrlkaya. çı_ 
ltarılilll§ olan Amerikan kuvvetlerj 
dahllo doğru sUraUe jlerlemektedir. 

ca.k kabiliYette olan Uç zırhlı, dört 
ağır kruvazör, dört hafif kruvazör, 
yirmi yedi muhrip, yirınl baş deniz... 
~t.t. bir deniz tayyare geınLsi buıun.. 
makta idi. Bu limanda tayyare ge. 
mia yoktu. Bu filonun müttefiklerle 
çarpışma.k üzere Tulond&n a.:yrıldı~ 
na dair bir f&Yia dolll§lXWlSa da bu f& 
yiayı t.eyid eder mabtyette hlçblr ha. 
ber almamalD.lftrr. 

pldomuzıa blr şnıupamız muharebe Fran tzlnnn mukavemet 

Bu Fra.nam gemileri çarpşnak O... 
zere yola çıkmı,ıı ol.laydüar dünya _ 
nın en kuvvetli zırhlııarından blrkaçı 
ile kartılaşacak!an ımuhakk.nkb. Her 
ne olursa. olsun Fra.nsız ve İtalyan 
fllotannm 1n0ştereken harekete geç. 
meler muhtemel addedilmekte iBe de 
mUtt.efikler Afrika sahilleri uzunlu • 
ğund& hava meydanla.rt te&L! edecek 
lerdlr. Bir deniz mubıı.re!>HJ vukuu 

baricl bırakılmıırtır. İki d!lşman kor- noktalan 
veU batırılmıştır. Londro, 9 (A.A.) - Röytcrln 
Diğer cihetten Vişl radyosu §Un. §İmal Afrikasmdaki muhabirinin 

lan &öy!emlııtir: bildirdiğine göre, Fransız kuvvet-
Başka bir husust t<:bliği!e Amorf - leri, cezayitin batısında Sidi - Fa

katııann Safl'yt geçtikleri kaydedil. ruk knl~ile Antalyada mukave -
ımcktedlr. Oran'ın 40 kilometre ka. - mette devam etme:Jctedirl!r. 
dar prkmda bulunan Arzeu'da. lta.ra. Britanya kuvvetleri yolda 
ya ÇJl:arma. htlrekeUerl devam etmek Londra, 9 (AA.) - Bugünkü 
tedir. Amerjkan kıtalan şimdi Saint Tayınis diyor ki: 

Dakard!ln getirilen aileler gc~ takdirlnde mtıttefik tayya.relert bu 
milerden vııktlle ç1kanlırbftmiştk. , su.rette mUessir bir §ekilde destek -

.cıoud'un garbında ve Vıı.lmy'nin c~ Birinci sım ol.orak karaya çıkan 
nubulda bulunmaktadırlar. Bu lkl ma Amrikan kuvvPtlerinin arltasm -
hal Orana 15 kilometrcllk mesafede. elan göderikcek Britanya kuvvet
dlr, Amerikalılar şlmdi Ora.n'm tak. 1eri heüz yoldadır. Bu !kuvvttle • 
rlben 40 kilometre cenubu fj8.rk1sin- rin !karaya çrkan Amerikan kuv
de bulunan Perregaux tjvanna ke. - . vct)erini doğrudan ooftrı,ıya takvi
dar gelmişlerdir. Bu mıı.hnller mtı - ye edecek yer~ yaıi yerler isJ?al 
hlm birer demfryolu no'ktatarrdir. edeckl.ri sanılmakta.dır 

lere ateş püskürüyor 
Münib: 9, (A.A.) - Führer dfin 

i\fünlhrle söylediği nuluktJı nasyo.
nnl sosyıılist pnrlisi 1933 yılında 

dahilce muzaffer olmas:ıydı bugfin 
Almııny:ının 100 hin kişilik bir or 
du ile kudretsiz bir devlet olarnk 
kıılmış olncıı~ını ve z rurl bir su• 

Şark cephesinde 

Alman 
hücum ara 

devam 
ediyor 

Berlln, 9 (A.A) - Alman orduları 
ba§komutanlığmm tebliği: 

Tuapse bölgesinde Alman ve Ro. 
men :kıtalarınm mo.lıalll hUcumlılriy. 

le, dUvman. mevzilerinden kavulmu,ı 
tur. Şiddetli çarpışmalarda bir düş -
mıı.n müfrezesi çevrilmlıı ve fmhıı. e.. 
dilmiştir. Baııko. bir noktada, ka.lıı.b:ı 

!ık bir murrezenin işgal ettiği bir is. 
tınat noktası ele geçirllmlotir. Alıı
gir'in doğusunda, bizim kareı hUcUr.t 
leri tardedcn bir hUcumumuzln son. 
radan bazı ıı.nızi kazanılmıştır. 

.A§ağı Don cephesinde, Alman ve 
Romen hava kuvvetleri, sahra mev. 
zllerjne ve kıta ka.rarga.blarma karşı 
hilcumıarınıı. dr.vam etmiştir. İtalyan 
kıtalan, dU§manın nehri geçmek lçin 
yaptığı bir tC§ebbUsü püskürtmüş -
tür. 

Merkez kesl.mlnde, ha.va hUcumlan 
ile Sovyctlerln i~e dem.iryolları bir 
çok noktada kesilmiştir. 

Leningrada. giden 1D.§e gemnerlne 
ka.rşı yapılan aavll§ta, Alme.n bava 
kuvvetleri, Ladoga gölü üzerinde Uç 
gemi ba.tırmıwr. 

So"-yet tebliği 
Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet geoe 

yarısı tebliğinın ekinde e.zcU:nle §ÖY. 
le denilmektedir: 
Staılngrad bölgealnde kıta.atımız, 

dU!lmanm ufak gruplarmm hücumla. 
rmı pUskUrtmUşler ve tedatül tahkL 
matı ıa!a.h etmişlerdir. Bir Alman 
piyade bölllğU, mühim bir ask.eri b.e. 
dete girmiıtir. Kızılordunun blr teğ. 
meni bera.berindekl 8 lrl,,ı Ue bu bölll 
ğe yandan bUcum ederek geri çekil. 
meğe icbar etmiştir. eŞhri.n müdafaa. 
bölgelerinde cem'an 600 Alman yoK 
ed1lmlştir. 8 top, ıs mitralyöz ve 7 

havan topu tahrip olunmuştur. 4 dil§. 
m.a.n uçağı, Sovyet av uçaklan tara. 
fından dUşUrillmUştUr. 

Nalçıkın cenup doğ\lo :nda barekAt 
devam etmıo ve.bu harek~t esnasmds 
Almanla.ra ağır zayiat verdlrllmlşti'r. 
Bir N süvari muha.tız b1rllği 2 gün. 
IUk aa.ve.ş esna.sı:nda dU.Ş'llanın 1700 
zabıt ve erini öLdUrmU~. 27 tankı, 39 
zırhlı ot;<>moblli, 69 kamyonu tahrip 
etmi.J veya kullanılamıyacak ha!e ge. 
tırml§, 12 havan topu Ue 32 mltrıı.l. 
yözU, 4 topu vesair harp ma.!.zemeslnj 
tahrip etınlştlr. 

Tuapsenin oimal doğusunda. Alman 
~ar, birçok karşt bUcıımlar yapmışlar 
LM de hepsi de kendileri için ağır 

zayta.t pahasına pllakUrtUlmU,tUr. 

Yarınki Meclis toplantısında 
Hükfunet beyana\ta 

bulunacak. 

Ankara: 9, (A.A.) - Büyük ~fil· 
let '.\fcclisi bugün Doktor Mar.har 
Germenin bıışkanlığında toplıınJ · 
rak meclis ihlisa:: eneü;nen1erine a· 
za seçimini yapmış ve ç:ırşıımba gü· 
nü saat 10 da toplanmak üzere top· 
lantısına son venniştlr. 

Meclisin Çarşamhn günü yapa• 
cağı topl:ıntıda hfikfimet beyanatın 
bulunacaktır. 

Alı~an denizaltıları 16 gemi 
batırdı 

Berlin: 9, (A.A.)' - Alman or-
duları Başkuninndanlığının hususi 
tebliği: 

Himaye altında seyreden kafıle
lere ve münferit;! 'nlpurlar.a karşı 

yaptıldan mücadelede Alman deni 
zallılan yeni muv:ıffııkiyetler elde 
etmişlerdir. AtHi.nllkte, Karaip de 
nizintle, Trinite adn1nrı acııııncla. 
Yeni Gine körfe2inde ve K.ıp açı• 
ğında denizallılvrımız heıısi 10:1 
bin tonluk 16 semi tiatınnışlardı?'. 
Diiter iki ı:;cml tor.ptnenerek a~ır 
h:ısarfara uğrntıJmıştır. Bu gemile 
rin yiiklerinin biiyük hir kısmı Af• 
rika topraklarında Ametikan üslcrı 
tesisine yarııyactıl; olan tııyynre pnr 
çalan, oephnne ve sair harp mal 
zem~inf 1htiva edoordu. 

rette dahilen de çürume)'C 
bulunacağını be!irtmistir. 

Führer ayni günlerde d 
~ev kadar mu:ızzıım bfr ~ 
baş kaldırmış oldultunu re 
lelin bir tek gnyc tnkf P ct~f 
kaydclmişlir. Bu ı:;aye, ısı 
müş, bozguncu \ 'C dahifell 

!;1 
lnnmış A \7'\lpııya saldırınıı 

retti. 
Hitler sözlerine şöyle dt 

miştir: 

O zamanki mücadeleın!Z 
fakıyelle neticelcnmc-;e)·dİ 
tnrihinde ,görülmemiş bir • 
ortaya çıkan ve doğudaki dt 
şı koymaya muktedir buluı'I• 
kudret doğma.} ocaktı. BU~ 
hııkknk surette blliyonız ki, b 
dirde Avrupııdn da meYcut d 
mı.}ncaktı. Hcrhnngi şartlar~ 
de olursa olsun hu zaferin 
İ.l olacağı daha o tarihte o5i 
suretle belırmış bulunu:rord~ 
nınnıarnış oldufıum sırala rS 
şehrin varlığını ve daha so~ 1 
mnn milletinin meveudi)•etı~ 
tar.mnk için mücııdeleye 81 .~ 
gündenheri beni hiçbir ıııı:ıı,, 

~ıı, 

ketmemlş olnn kanaat buFU 
111 rekctlerimde de benim ılh11 

nağım olımaktıı devam edi.}~; 
Evet, bugün de ıamarııir~ 

fikirdeyim: l\Iuk!ldderat ,-e 
zııferi, en ziyade lılyik oJ•tı• 
ceklir. Biz Hl18 de de ınu~ 
Jnbilirdik. Fnktıt Alnınn ~ 

zamnn buna hak kazonıll ııı 
Çünkü o zaman millet aldll11 

başıboş kalın ıştı. 
Hiçbir millet hiıfm kadsf 

vaffakiyet kauınmı-: deRiJdif·. 
T I• 

üç sene znrfrnda ha!;arddfı~~ 
varfaklyetler çok büyfik ııı 111 
dir. Bunlan dOşmanlnrla d01, 
dünyaya knrşı koz:ındık· f 
hunun eşi yoktur. Bu senele' ~ 
fında sık sık buhranlarlıı ~~ 
mış olmamız hu muvnffıılt1 r: 
kfymetini :ısla kfiı;nttroez. 

teki güçlükleri bep hatırları._! 
aralık Narvlkln mnhafaıs ~ 
edilemiyeceği meselesi ne ~ 
tık. Cesaretimi~i kaybetınetı! r 
tahayyül edilemlye<-ek ıcaıl' ıf 
vetli bir imana sahip oıroaıtt 
zımdı. Bu inancın mükdfalfll1 

/ 

dük Vatanların'cJan uzn'kta ~ ~ 
münnJ.-nle yoTiarındnn herflt'~ 
men mahnım hir vaziyette~ 
bir nvuc AJman ıı kerf kalı ff I 
dövüşmü~tü. Bir aralık bU b ' 
:ısker Narviki tahliye eııne1'ö0~ 
dıı bile kalmıştı. Nerede fıte Jılll,, 
m01arter oluyordu. FııJcııf at 1 
bir irade ve cec:nret ,;nyed11;':1; 
fer nilıııyet liizilc kaldı. O 11~n ki h::ıdlselerl ~özümüzün ,t. 
yeniden r.anlıındırnC'nk otıır< rıı' 
hnkik:ıtı iyice belirtmiş 0Jı1 ~ 
o da dnima ayni düs:mnrı ~~4' 
da bulunduğumuzdur. nu c1. r" 
esasen her zamnn karşımıı.d 1 
dük. Geçen büyilk harpte ~ rd• 
mnnlnnmız ayni düşınanls ti t 
devir ile hugün nrasında ~111:ı,~ 
fnrk vardır. llugün, düş.ıtı11 ;. 

zın hnrckcllerini ilham ed~ 
dfişünceyi ve bunun (ferin r1tıfll 
rini bilrlil:ıimz sihı cihan tıı J V' 
eşi olm:ıynn hu zaferleri rı~ ~ 
zandıE!ımızı dn tııkilir edlY0 ır'I•~ 
dullnrımızdan bu kadar oı ııııt' 
niçin harp ediyoruz? \'ııllldııd'~ 
miidnfııa etmek ve hı:ırbi tııı ,r ( 
mızdıın mümkün olduğu kat1 ~I 
z:ıkl:ıştım:ık i tediE!imlz fçirı 1 ~· 
eiliyoruz. Fnknt düsmanlnrıı11~,I 
ayni kimc;elcrdir. Onlıırırı ~#' 
da dn daima evni ku~tl ır ~ 
nız. Bu kuvvet hevnclmiltl :.t,Vf 
hiyet taşıyıın yahudllfktfr. ael 
memleketin içinde bldırıJr ıtl aı~ 
le eden bu kuvveHerin ştrnıfi ~ 
da gene bize karşı blrJeş.1flf:r pı 
ları bir tesııdüf eseri de1fild ~r' 
knvvellcrin başında miJlef~t (1 

Fran Masonluğun şefi RUZ"' 11aır 
ynhudi avenesi bulun1t1ırl' 11a~' 
Bundan bnşka yahııdili'k ttd' I~ 
has küllürü ile SoYyet nııs~ır· ' 
mnmile kendini !fl>stenrıekte ~ 
mnnyayı vru{tiyle ynlıın .~.ıı~ı' 
da tufanı ile yıkabilece~ınl •(f> 

den deYletin bıışında bugDıt Jflıtl ' 
adamın ayni vazife ile bU11aııd 1' 
da hir tes:ıdüften ibaret ~~hı' 
Bıı adamın yalnı7. ismi dr~ cit!I 
O zaman ona Vilson deni '8rııs~' 
di onıı Ruzvelt ilenh•or: O~ el 
ki Ahnnnyn esııslı bir mılll ııııı~ , 
st terbiyeden m:ı!ırum hll pıı 
gibi birJlkten CJe mahruındıı. 1 ft 
dan h::ıc;ka ''ahııdllik mec;ele<_ ... ıı " • !Jıı r 
kında ve hu meselenin dn • (i~ 
ceği ne!lerler humc;ıındn ııırc•' 

l it' " ,. 
de yoldu. f ,ıe llu St'h<'P c ııır 1 

knrb:ın oldu. Fakat diic;ınıııı rtJ4J 
·<ncııomı knr~ı "' 
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a·tıerln nutka 
(IJaştarafı • ıııeiidiJ ı selel.erini halletmek iltitdannda.n 

· hlldif;enin ikinci def:ı olarak t.· ı mahrum bulunduğu ve milttefiki 
:l'tiir edebilcee~ini 7.annelmckle. ı ln~~~- gibi yağmacılığa niyet 
~/lik bir hata işliyorlar. O zam:ıa ctugı ıı:ııı ya.pmıştD'. Onlar b~ 
,
1

. hiz belki dünyanın en iyi tef.o h~ ıısr:rf maddi menfaatler saı
l~llanmış milleti idile. Fakat bu· k~e girm~şkrdir. Ruzvelt de !r.
lllt o zamanclnn dıı d:ıha mükem . gılulcr gibi manevi kiymet dıye 
b 1 tcşkiHitl:ınmış ve dııfıa k~ Nr oe ytanrmryor İşte n.asyonal 
bıı buJunuyoru~. Eıtcr l:arşı tonıfın 806yalizm, dU~nlaronızın idare
dıı llllUetı sarsııbllt'et>k kudrettr ul· deki bo a_ıabaretle~nd_e~ ve bu 

tunu diiş{lnen biri bulunor.Jıl 0 maharct.ı.:rın mmeleı-:etımızde do· 
~ltıı bu kuvvetin dııynnd•~ v..n"· ğurdu~ t:ahri~kA.r. n:ti~lerd~ıı 
, ııasyonal so~·:ılı~ pcırtbl " ~ doğmuş ve tedricen ınkışaf etmış
'lıııentı rnunu;am te.~kflatını bOmedia; tir. Efer Abnanyaya o zaman me-

hükrnctmek lll'rr1rtir B:ı ayol lfUt obxıalt balrkı tanınsaydı ben 
~•nda onun, o:ı.<;yon~ ~011 ._1 biJtftn günlerimi, bntUn ı-.~ftala -
~rtlsinin huııiine kaı1tt bıışardtilı. mm. blltOn aylRrrmı ve bUtiln sc
~~l'den haberdar 

0
,.11_ ... " d nelerimi bu işe vakfelmezdim. Ya. 

"tJAı ki ..._,ı~lllS D b••~ ka • 1' 1 • b t. ik] 
'llet eder. Dunun glbf. btHfin Al .\JVl pıta ı~te- ~n ve o~~v e-

~ıı nıllletini sinesinde topl~·an nn hıtzlrladıgı suıkastı henuz. ber
't h:ıreı elfn her türlü ri)rnkfır'4l. tara! etmi!! bulunduğumuz hıl' !!il·. 

d llıenr~nt dii,iincelerlnıi n ft7.3~ rada karşı taraf yeniden 'cizi çem-
e olarak ıı~ fkA 

1 1 
ber içine abnei?n OO.şlttdı. 

der sosyn '" mi' ure,.c; n •ı" - 1 ~11,:t'eye kndnr [ıt'rçekleşlirmiş ol· 1918 de ~eomber içine a man 
ııurıu d knyzerdi. bugün benim. 1mpara -

fııı t a bilmerli~ini gösterir. Riı 
bit lkirlcri hiçbir memlekette hiç torluk AlmanyP.SI ic;ten paJ"('!llan· 

tam mt§tı ve im!>a?"ator düşmanlarına 
ııtı~ an bnş:ırılamamış bir öl mukavemet ic;in lllzumu olan kuv. 
tılı. lahııkkıık t•llirmfş buhınup·. vcte sahip bir adam değildi. Ha

sımlanmız benim şahsımda, teslim 
olmak mefhumunu bile hatırına 
getirmeyen bir adam bulmuşlar
dır. Bu çocukken benim bir ade· 
timdi ve belki de o zaman için bir 
kusurclu. Fakat her ne olu~a ol~ 
sun, daima Ustün çrkmak istemek 
ve buna muvaffak olmak belki bir 
fazilettir. Düşmanlarnn bu fideti 
bugün de bırakmadlğmıa emiH O· 

l:tbilirler. Öteki Almanya silAh· 
larrnı işin bitmı-sine pek az bir 
zaman kalmışken terket.mi§ti Ben 
se her zaman muvaffak olduktan 
sonra b:tr3ktrnn Bonim dahildeki 
düşmanlarımın vaziyeti dışardaki 
dUşmanlırnnm vaziyetinden fark
lıdır. Bugllnkil mUcarlele askeri 
kuvevtlerle yapılmaktadu. lngiliz
ler asla harp kaybetmcdiklerir,i 
söyl'ttyonlr. Halbuki bir sok hnrp
Jerj kavbetmi§lerdir. Fakat hP.r 
harpte son mUttcfiklerini de mah
vedinceve kadar mUcadeleye de -
vam eylemi~lerctir. lnı?ilizlerin 
harp usullerini bizim harp usulil
mU7·den ayırnn fark bure.dadır. 

~a11 l>oAuda hnrp eden ve yurduna 
~en Alınan ııskerlcrinin intiba• 
ll!Gst bakımından "da ben t:ımamilc 

l'ri'hlnı. Onfonı diyebilirim ki: 

,_.~CŞkIJfitımua bakınız. Kendi 
'arımızı Ye fctimnl müessese -
'izi orndıı gôrdüklcrinlzle ve 
>et 'kn köylüsünün hayatını da Sov 
'- ÖyJfisünün lıayntı ile mukaye-
116t t~niz -.-e bize fikrinizi söyleyi• 
lı.ı 'ea ıı iki sistemden hangisi.ni da. 
11\ııe k ntuyaffak olmuş ve niy.ette
~ hangisi daha namusk~rdır'! 'n tııeyd:ına cı'kmış bir h:ıkikat 
~llrdır kJ, o da, prensipleri11i 't 1Yle ~erçeWeştirmelcte o ye• 
'sosyalist devletin Almanya ol · 
~dur. Sermayed:ırlA1'ın menfa
' 1 lemsi} eden b:ışka bk dün 
~ bııgü~ ~ize karşı ny.:ı.1.:lanm:ı· 
~ h S<ıbebı ışte bndtl!'. Dfuıyayı 
~tısusl seıımay-0 menfaatleniniıı 
~ rdiği şekJlde idare etmcl•, 
~~da bulunanlnr bugQn de bir 
'-. 

1 
halinde birleşmişlerdir. Bun· 

'ıı cabında halka fena muamele 
~len de çckinTn-OZlcr. 

ı... l!il'ka -'"'llel'l • C gun evvel :M. Ellen, mit. 
"ıt !dare etmek hnsusımda İn• 
.. ~ın tecrfıhe snhihf olduğunu 
~ lıtir. Kendisine şu eevaöı 
'

1
Uhiz: Evet terrübcnlr vardır. 

' fdare ebnek için ·d~ll. fsfüı· 
~ ~lllck ft so 1'1llak için Kırk 

ntıııi1 lcUometTC murnhb~ı geni~ 
'-1ıı e araziye sahip 46 milyon nü 
~ 'ta h!T memlcl<etin harp bnşl:Hlr 
~lıırıtııan iki buçuk mUyon işsizi 
~lcdtıliunn gfüönfinde tutııcak o· 
' bn milletin ounyayı idare 
~,.~llndaki meharetine kim irtı-

ııı_.At. P.dc.n !ngMizlcrin m:ıddl ve 
ıL "t~ "' t kıl"1'11Ctleri takdit' hmıusun• 
~ll~l kin<'e hir sevki to-bifye sahip 
~t k al'lnı da söylemiştir. llu söz· 
~ karşı şu ı-cvap verilebilir: ?tfa · 

>.ra ı,~t'llcrl siz tahrip eltiniz. 
~ cı:dı. loymetle;e gelince: on. 
~Q. .sn; gasbcttıniz. 
~ (levıetten sonra b~ka hir 
~" ~: bir millet ardmdan di;;er 
~ ~~ o il ~~et zulme m::ruz bırakıldı. 
'lte ~:cılar i.~er komünistlik 
~Sini takmış olsunlar, ister 

~ttıın~nnaye nikabı arkasına. 
~~ taın ış bulunsunlar ibir nokta
~lıdi "atrıiylc mutabıktırlar. Ya
t(I~ tce~ lbışka ırktnn bir avuç 
~dd ngın adam dilnyanın mu. 
'tdiı. ~tnn sevk ve ~clarc e-tmek
"4.;i h .A.Inunya bu adamların ie-

~ij'e:u.nı:t e~ek hus~s~ndeki 
a\İlta rını t~be etmıştir. Fil 
~ 1918 de Al:rvrınya yıkıld1ğı 
~~~ .A.Iına~ milktini sefaletten 
~ ihtı 8.cak bır çare göstermeleri 
~ .ad2.mlara başvurrr.u~ıu, o 
>~tılti Almanya, nasyonaı ~os 
(' A.hnany adeğiJI demokrat 
:~ ı:a idi. Eğe'.?' Almanya o de
): llbı.:.-~ bir şek.ilde yağma e-
~~ o~aydı bugiinkil vazi· 

1'l' lı belki tnhııddti'J etmezdi. On. 

~)( e~Çareye lxışvunlTak Alman-
iltl' liındista.na. benzetmek iste
>a~ attl 7 milyon insanı ha • 
~ll.}ı~1 kazarun.dı: imkil.nmdan 
~lal' 

0 
etmeğc bile :muvaffak el

~ ııd.a~ n. binl~ree köylil, atnla
~~ ınrrM kalan !:iftliklerden 
tıı İttıaı11 V:: ticaret felce uğratıldı. 

llbah· Yardnn Dlı('f!elesi ise mev
l!llg~a bite olmuyordu. 

~tt \J n R~elt AVl"llpayı Ame. 
\o Ilı id ~lletıle kurtarmak istedi-
ttij-0:: ediyor. Ona şu eevabI 

ı,.. Sı.ı ,._ 
;l'ttıaı :ndi memleketinizi kur
~'~e; •diniz. Amerika bu harbe 

l'l-e : de mecbur cdlemezdi. E•ı 
h cl\l:ıı.n bln_ıa.Ittaruıa 13 milyon A. 
aı~ ışsizini kln'tamınk her 

ita }ıll daha doğrıı olurdu. Amcri. 
tlhe ı:irdi,•,;ıp bunu kC"ndi nıe. 

Füh:rer Alman tarihinin şanlı 
!!lahifeleıini hatrrlatmL' ve biiyiik 
Fredrik devrini canlandırmıştır. 
Führer o devir mukadderatının 
bugünün muk.:ıddenıtmın aynı 
olduğlıu söyltrniş sözl'!rine !)öyle 
devam etmi"tir: 

Kalelerimiz, kıtalarımız, şimdi 
hudutlarımızdan uzakta bulunıı. 
yor. Dtışmanalrmuz Almanyaya 
mağlfip ede~klerini ve bilhaeısıı 
i::ıtcdiklerini yapttrabi'ece-klerini 
zannediyorlarsa bud:ıladırlnr. Mü
cadelenin ~ok güç olduğunu bili
yorum. Benimle Çörçil gibi adam 
aramndaki f:ıMı: işte b!.1 noktada· 
O.rr. 

Hitler bundan sonra, Sven He·. 
<iin'in neşrettiğ! b~r kitaptan bah
Bt>der"k v.'lktile İngilizlere Polon
ya meselesinde yaptığı :ıu teklifi
nin bu kitnpta harfiy~n nakledil
diğini söylemiş ve ııözlcrine ~un
ları eklerniııtir: 

Hadiseleri baska i!ltikıımc tl .. re 
ııev'ke-ttlği için A ı1aha anı::ak şük
redebilirim. Çiinkil o :zaman bu 
teklif ka;l'tl t"dilr.ıiş ol!myclı Dan. 
:zig AJmany:ıya inde eı:lilec:lc fa. 
kat başka hiç bir ~eyde d~ğisiklik 
olmıyaeektr. Bunrlım ma:>d.a biz 
dıı'hilde yapıc:ı gayreti Prirr.ize de
vam edecektı'lt, fakat bolfleviklik 
doğudan Polonya yoluyla hi7.e s.<:ı!
dıracaktı. 

Bugünkü VM'İyeti o ::.:ım:ın tek
lifimi 'reddetmiş olımlara borçlu
yum. Üç yıl evvel bunu düşüne. 
me:zdim. Bu sebe!>le o vakit bir ke. 
re daha sulh teklif ettim. Falca~ 
yine redde•til:!'r Ond:ln sonra bit 
ika<; defa daha sulh müYadelcsini 
tekrarladm, ve 1940 da su'h::ı eri§
mek: için bir kere clnha elimi u • 
zatt!m. Bu eli yine reddett!ler. E•1 
sefer mes~Ie artık benim iç:"! hal
Je!iilmi~ti. Filhakika her ~lh tek
lifi düsman~ı;.nmız tnrafmdatı bir 
za;>f clarak telfi.kki edildi 

Bu yoldıı devam etmek v:ız.ifn • 
me :ı:y'km bir hıırrkf't olurdu. Ha. 
!":mlnrmuz asarrra ·enirlen sulh 
t~iı.'iflt'ri ileri eürdthhmüzıi iddi:ı 
etmekle kenci milletlerinin ccsa. 
rctini nrtırrrak ga~·esini takib ~J 1 • 
yorl;ır. Artık hlzim t::ı.rafır.ıızd:ın 
bir su1h teklifi vnki olmıynt'akttr. 
Bu t':'klifl !t'İ!l sı:ınıınrusu 1 !l40 rla 
ynorlrr.L~t·r Şill'di bizjm :ç;in yal
nız hnrp m~vzuıı bclıistir 

Bu arada nas"ona' socıyalistli -
ğin ''a:ıcletti;;i şev~erin l-M: lfıflrır
drın ibar"t 'J]manr<'rım nnla"an rir 
kuV\·et dara vnrdır ki o dil mil· 
lrtlt>r arnQı ~·n}ı••c!!liktir. 
• Raycıtcı<? mecli"in.in toı,IBntr)a _ 
rından l:iri>'lde de ~öv'en•i!;tim: 
Y :-ıl,urı;ı;k A \r•n•, lı ırkım iMlıa 

t't·mc:.: İf'İn bir <Hlnya hıırbj eık:-r
m1\"T dü~i!nüvcrsn bı•nun netice. 
ııin~~ Avrı~rada yahudilik m~lıvo· 
l;ıeaktrr. 

Atatürk 
diyo.rki: 

• Hakikatler karşısında bayalpc 
resi olmcık kadar hata olam:ıı. 

• ~lıllete erendıtik yoktur. Hü
dimllk verdir. Hu millele hizmet 
eden onun efendisi olur. 

* Bence, bir millete şcrerln, 
haysiyetin. naınusıın ,.e insanlığın 
vürut ve hııkn bulabilmesi mııtlnk:ı 
0 milletin hlirriyt't ve istiklaline 
sahip olmasiyle kaimdir. 

* Harp zaruri ve hnyaıt olmnlı• 
dır. K:ıYati millet tehlikeye manız 
kalmavı~ca h:ırp bir cinayettir. 

• mr ordunun kıymeti zabitan 

Güneş 
battı 

Ufkwnuzdan ağır nRır ve ihtişam· 
la çekilcll. Sıcaklığı kalbimizde dıı · 
vam ediyor; ışığı htıla bizi aydınln-
tarak • 

Onun için yanıyoruz, onunl:ı 

yanıyoruz. 

ve kumanda heyetinin knmetiyle 
ölçiiliir. * Sanat~ız kıılnn bir milletin ha 
yol dnmnrlarından biri kopmuş dl.'~ 

rnektir. 
* Hlikimiyt>t vt'rilmez alınır. 
* fil'nim kin bu diinynda en 

büyiik miikilfat, milletimin en ufak 
bir tnkdir ve lltif:ıtıdır. 

• Ey Türk milleti, kubrnman or
dunun kazandığı zaferi iyi bil \"e 

bununla iftihar et. 
• Hattı miidnfaa )'oktur, sathı 

:nüdafaa vardır. 
• Ordumuz, Türk hlrliAinin, 

Tiirk kudret ve kobilivctinfn, Tiirk 
valnrıseverliğinin, celiklcşmiş 

H:ıdec;fılir. 

bir 

* Bizim ilham menbaımız dol\· 
rudan doı!ruya büyük Türk milleti · 
nln vicdanı olmu~tur Ye dııima öy
le knlocııktır. 

* Eğer şunun bunun teveccühün 
den kuvvet almıya tenezzül ederse
niz, halinizi bilmem, fakat Atınız 

çiirük olur. 
* Bütün bu nmvaffakiyetler yal 

nız benim eserim deitildir ve ola
maz. Bütün bu muvnffakiyetler bü• 
tün milletin tevhidi mesaisi netice· 
sidir. 

* Ben bu vatana ve bu milleleo, 
ne medyun olduğum vazifeden, ne 
de dlAer mitletta<:lnrımdan fazla 
birsey yapmış dt'ğilim. 

• Cümhturiyet fazileti ahlAkiye· 
ye müstenit bir idaredir, Ciimhurl
yet fıııilellir. 

• Tathik eden, icra eden, karar 
verenden daima daha kuvvetlidir 

* Dü~ana merhamet, Aciz ve 
ıııAftır. Bu insanh·et gö~tennek de
lfll, insanlık baıı.sııalnın ze·..allni ilin 
etmektir • 

AT~ Vi 
yaşıyor 

Yazan: Zeki Mesut Asan 
13 Sonteşrin 1938 tarihli "Ulus,, 

Ankaradao: 

Güneş batmakla, yıldız uçmakta, 
dağ göçmckle, deniz kurumakla ö
len nedir bilmem .• Zaten tabiatıe r>
lüm, hayat mefhumlarını auladığı· 
mızı iddia edebilir miyiz?.. Bildi
ğimiz şudur: Bizler Atanın hayatı
nı, kendi hayatımızda duyarak ö'!
rendik. Ve hayatımızı Onun haya· 
tından aldı~ı kudretle mukadder 
seyrini takip etti~ müddetce O, 
bizde yaşıyacak, biz O'nda yaşıya

cağız .. O, belki kenrli51 icln öldl'. 
Fııktıt O, bizim ıçın, ve hlzden 
sonra Relecek Türkler ve h:ıttA bli· 
tün insanlar i(.'in. zaman ve meklln 
mefhumları dışırda, ehedl hir bu 
yata kavuş:muştur. 

O, bir güneşti, b:ıttı; O, bir yıl

dızdı, uçtu .. O, bir şahika idi, bu
lutlar ara~ına karıştı; O. bir deniz
di, suları ddıldı; O, bir yan:ırda!l
dı, söndn .. Fakat ışığı hlilfı gözle
rime rehberlik etmiyor mu?. Hara· 
reti hl\IA ürperen vücudiime kuv. 
vet venniyor mu'.' .. Fikirlerınin t.ı· 

ze havası bala başımda e!ımfyor 

mu? .. O'nun enerH okyanusundan 
hlr damla da benim ruhuma ıık

maıh mı?.. O'nun bir hayat pren
sipleri fı~kıran ateşinden bir kı· 
vılcım da benim kalhime ıHişmerı: 

mi?.. O, öldü diyorlar.. Bu nı• 

demek? •. O, benim kalbimcle, b:?· 
nim ruhumda, hep yaşıyor, hep yr.
şıyacak .. Hayır O. beni miı:in öl
medi ... Senin icfn de, kimse icin de 
ölmedi.. O. bende oldu~u Ribt, sen· 
de de, herke~le de yac;ıyol' •. 

O, zaten, diğer birçok faniler gl
til, kıenrisl için Te kendi hayatını 
ya~amak için, dünyaya gelmi,, g!. 
decek insanlardan değildi. O, tab'
atln. hilkatin. tarihini yapmak, ta· 
lihini değc;trmek gibi büyük bfr 
misyon için, yaratılmıştı. Faksı. 
O, bil' mahluk olmaktan ziyade hA· 
Jikti. Durmadıı.n yarattı. Dunnıı

dan, hayat fışkırdı.. Kendi ökii
'iÜne ııöre fiki;ler, ruhlar yo~urdu,. 
Şan vercii, nam verdi. Ve benliğini 
ümidini keybctmiş -:ins:ınlardan, tA· 
rblne bllcim, istikbalinden emin bır 
mllet meydana ıretirdi. 

edecek olan fikirdedir. 
Gözlerim nrtık, o·n~ bir heyP.

can düny:ı-.ına acılan maddt gözle
rini söımi:o,"Ceek, .. Kulaklarım ar
tık O'nuo hnkikat kayna~ı ol:ın astı 
<ludaklnrındnn cıkan sözleri fşitmi· 
yecek ... Ve dudaklnrım artık O'nuo, 
bir heykel giizcli~i taşı3·an narin 
ve yumuşak ecrini öpmfyecek ..• Bu 
itibara yetimim, yetimiz.. Fakat 
eözcrim lıM O'nn ışı~ında glkil· 
yor •• J~ul:ıklnrım, O'nun aksi sada
sfyle çınlıyor.. Ve ıstırab1m ihtf
ynçJan ile kıvranan dudaklarım, ar
tık O'nun sözlerini tekrarlamakla 
tescili buluyor. 

Ata öldü, diyorl:ır .. Halik ötnr 
mü? .. Hayat ve ebedi hayat icin in· 
ıınlann şen ve me.-.ut ya5ıımalan 

için ç:ılışan bir yaratıcı ve kurt'l
ncının ölümle ne müna'iebeti var?. 
Ölüm, iz bırakmadan kaybolmak, 
ölüm, anılmamak ve unutulmnkhr .. 
Biz yaşıyonlar arasında ne kadar 
öliilrr. ve ölüler arasında da ınc ka· 
dar yaşıyanl:ır vardır? .. 

Hayır, benim Atam, bende -.e 
milletimde yaşıyor .. Ve daima yaşı
yacak.w Ve ben, tesellimi, ancak O
na IA\·ık evlfıt olmakta. •·e biribfri
mlzde dalma yaşıyahilmeit icln, O
nun hayat pren-;lplerine eht-dlyen 
haAlı k:ılmakln bulııvorıım. 

Atatürk 
Yazan: Orhan Seyfi Or1ıoıt 

Bir fikir mübe:;;5iri olanları öllbn 
yok edemez. Hattü asıl hayatlnn C.. 
lfiınlerlnden sonra ba<ılar. Uzviyet .. 
lerinln tortusu bu topr:ığa karışın.. 

ca mutlak bir Yarlığa k8\·uşurlar .• 
Yok olmak tehlikesi ancck bizim 
gibi ffinfler içindir. Onlar zaman 
ölcfisünün dışında yaşarlar. 

Atatürk de bunlardan hiri ii:li 
Hayatı eserme kalbolunca maddİ 
varlı~ın mcsaft'lf'rini aştı. Tilrk 
mıllctinln hayatına karışlı, Bunun 
için onu her zamnn içimizde bulue 
ruz. 

• Nihayet~iz bir hnrrfyet kabl 
11 tasavvur değildir. Haklann en Ata ölmüş diyorlar .. Hayır ölmı•· 
hiiyü~ii olan hakkı hayal bile mu~ di •. Dün O, Büyük Millet M.eclisin-
18k d<'imdlr. de nasıl yaşıyordu .• Ve bir taraftan 

Atalürk'e buırl"ın eo;kisinden da ... 
ha ·okınız. Çün'•ü onu dn"rudan 
doğruya kendi varlığımızda hisae. 
di~·orııL Gl\rdill!Clmnz, dilo;ılndfilft

m!h:, teneffüt; cltil!imh: şeylt'rin f· 
cinde Onun bir parçası olmanın 
hu yakınlığı, Atntürk'ü daha iyi an
lıımok imkfinını '\"eriyor. Sh·:ıc:I nfie 
f117a h:ıcet kalmııd:ın. her türlü teş.. 
kiliit dıc;ınrln duvduıtıı-nuz mıltt bir 
lclcnl kuvveti hiıl fzin<le yiirıltmek
fcdir.Onun istcdi/ıini hilh·onız. Ata· 
tiirk CS<'rine son ~eklini ,.t'rip ona 
cano;ız hfr nnt glhi tapmak için hı· 
rakııınrlı. Rize miııt vazifeler ver. 
dl. Yns<ıtmcık , hliYiitmek, gü1ellcş• 
tlrmek ve Türk miJl,.tf gay!'~İne 0 .. 

J:ısınr:ı,·a kadıır (':th<ım:ık vnzirele. 

* Rir takım kuş beyinli kim5fl"' B!lyük Meclis, di~er taraftan vl'n! 
lere kendinizi beolkndirmek hevcsf · Reislcümhur fc;met İnönü de O'na 
ne düşmeyiniz, hunun hic bir kır· tarihimizle. dilimiıle, istikhalimız: 
meli ve ehemmiyeti yoktur. le gunınımuzla. şerefmizle yaşa-

• Biiyük muvnffakiyeller, kıy• mak amılnden bir şev kavbetme
nı !i anaların yt'tiştlrrli~I ııü1 idt' dil!iıni1i nasıl gfö;terrli? Ve Türk 
evlıill:ır sııycsindl' olmu-ıtıır. tarihi O, Türk dili O, Tiırk istık· 

* Milletten c-0k ~"Y 'talPp etme hali 0, Türk gururu O, T!1rk Şl're'i 
meliyiz. Ona hizmet eıienler vaıl. O ddil midir? .. O'nib yalnız fant 
fclcrini ifadan ba,ka bir şey yap • olan şeyler göctü... Kııra loprağ.:ı 
mamı~lardır. borçlu oldııAumuı şeyden ib:ıret-

* Kanin yapılan inlol~plor daha tir. Rir ı:oklarım11 İ(.'İn bn belki 
muhkem olur, kansız inkllıinlar ehe her şe,·dir .. Fakat Alntiirk için bir 
dlkstirilmez. zerre bile de~ildir .. Asıl ~ tatlirk, ı 

* 1.frdent olmıYan lnc;anlnr, m" herı;ün bizi aydınlatan ziyııdndı:
denJ ol:mlıırın n,·ııkları .alhndıı k:ıı Her <lakika bizi yaşatan havıı<lad•r 

rl. ..• 
r.öntiin üzrlt'ki At:ıtürk sevgisi 

mıv:ı nı'lh ·(ımrltırlnl'. 

............. - Harunorrf',lıJln oruııarr 

yaşlı kadın, ayağa kalktı. Meymuneye b!rR7 ar.akta 

bulunan bir burnıa ağ~ınr ıı:i)stererek: 
_ Kızım! dedi. Şo gördilğiln ağaç yok mu. Behz.adın 

evi onun yakınındadır. 

Ortalık yava~, yııvat kararıyordu. Meymune o hnrma 

ağııcına bakarak ı;t•slcndl: 
_ Ara sıra e\·deo çıktığımız ı.aıımu "ö1"cıofne tı.lnn.. 

dığıınrz ağaç değil ml t 
Ubadl', gummsedı 
_ E\·rt. ta JrnrıdibJl. 

1'1eyreune, keyiflendi: 
_ o tıolde setız.adırı evine yakmh.,tıK de.,..~''. R t •·11 

anne<"jğlru ber ne kadar yoruldunsa da bır~:ı gı&yret eı <16 

o heriflerden e\1'\"el oraya \"Bralım. 
Ubade, dudak büktü: 
_ Kur'trnıı, kızım onlar hAIA Ulclenln Uzerlncte .. 
fi,fınra, torununun kolunıı tutunarak v ir imetr> ha ,ın.ılı. 
İhtiyar kadın, uğır adımlarla llerli;orı1a -?ehrln o:.ırşı-

ımı ~!'Çt1kteD 80Dr& Bclızadın e,•ıne geldll"r 
Ubade, ctrafınıı bakındı. Hiçbir kl'11!1e~1 oralardıı ~Ö· 

rcmeylnc~ geniş bfr nefes aldı, Knpıya yakta,tı 
Kıtpı, klljt,llydl. Tokmağını hızlı hızlı o;R'dı. l'e\'np ılıı-

madı. 

Bunun Uzertne Ubado kapının kıtldine bir ;:öz aftt 01-

şarıdıın kllltll otduJ;'tınll g5rüncf' sevfndl. '\feym•nevP gös

terdi. Genç kız, geniş hlr nt"fes ıllarak: 
- Ç.ol< oUkür tnnrı,ya! dedi. Kendisi burııda yok. Onn 

burada 8r.uıalar bile bulam.uılar .. Faka.t ac.ı.ba nıırtıye .:itti t. 
Büyilk annesi ona cevap verdi: 

' Irer an inc::ınlılhm1'1.:ı kıl·wıı7.l"ı. 

bıır•ın için ht'Ycrıınını hiç ırnybet• 

mrrli •·c ı::cnc hunun icin o da her 
ideal gibi 'iOnc;uzdur. 

Çinnr'dfm 
Çiı;nrrıl'ı 

narun11rreşl<l'ln o~ ıllnrı - 141 -

yerindi' ıturamııyan gu.ıel \foym ııı._.~·e gö.ıti ııı,tı. arkM1af

laı ıııa ba~·:.ırdı: 

- t .. u:ul bir cariye görUyorum.. Bclk: de mug'\nıılye. 

dir 'l::pı ıu:ı IWl ıeyın ağır ohun la iUltaD ı,,rt.ız ı ~ıs.rkılı.uı

rı ~jnıe.p•ılrn .. 
.Ue~ uıuue, tltremt:';f• b.ı,laıh. Korıcuu:;ı.:ı rerln:te dona 

lrnhh du:'llJ ı;öri'n nul ıııı rnııe ! ıe ıp eaer;ı,. ı;eadıl<"rinl mil. 

datııa etmeK için ken ıı ntn tj lerj • .-.ıı:ıuu rei .. ıne ö ıurler 

,·ıorııı. k uzcre oya!;'ıt ımllıtı 

O .ıradu huku11ıa~uııı •e ul .. in ı .clter.1eu ,,ri§ı, ~.\fil 

oıı w ... ı~ l\Jf'\.ıı:me~o . tik '11.. o'-'nan KtHhırıneHne; 

- Uh.ılalıgı bır.ıli .. Uayr.ığ'ı ,or.n.l••or m ı<ıun ! ,, tecil. 
ğiıı ı lı:lttı . 

Kultııınheylt'r, genıınlu ra.n tarafına ~elerAk, ~.ııvUz 

etm~lt ı tNlllderı t;"t' . ıı.:ıın l>ışınJ ıl{l .>a)·rM:a llllyr~tlı- ba.k. 
111l'ğıt haşladılar 

Uirax ~oıır.ı ıınl rın genıllert s ır ıtlc urokll\,ırken blr
blı ı •rinc: 

- ts ı gemideki bayrBk IP'munun b lYraıtı 1ır. Hlik~m 
dar f<'nıtımlıln knrd ı .. R.lşımız derde gır n~.ı :ı 

Ujye ..O~ lendlklerfnı lıl\ ıuı \leym ın ~ıın l~ı ıer:ı'!ttanch 

1'chlıkcnlıı uznltl ıştı,Kına mrmnun oldu F • • oknt. o adamla. 
rıı .. e,·gUıı.inı tal<lp etmei';e çılctı <lnrını ha 1 oır a •.ırak ya,j&r 
m:-.,11 bıt~l.i~'lln gözlerini lYkıdeye Çl'\lrdl: 

- En·abl:ır olsun. B~hlJ\dı nrnmıığa ı;-tdtvorlar. diye 
rek bu ıı.tanı:ı karşı duyduo\.u sev··· .. _,_ ~ .. ıvı, .,~.·e"Ilı>Vi unuttu 

t•had .. M«ıymunentn " k . · or uııunu baş •a bır nılnaya bam 
ledeı·ek :ınu teaeııı Piti: 

- Korkma. ynvruın .. Z.ı.nnctnıcro ki oııu takip ecllyor. 
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Askerlik bahisleri Ni§8.nlanma 

- ~ ~'l:wwwııı- ıwwwı awwws ZwdE zwwwı c 

Mlstakbel bir Bas • Japon 
ATtJknt bay Hüsamedclin Girayın 

kızı bayan Muammer Giray gcnı; 

Doktorlnrımızdnn bay Reşad Can· 
sonla nişaalanmışlardır. .. 'işanh&l · 
ra -~nsuz s:ıadetler <lilcriz, 

barbl ve Japoayayı 
llombardımaa lmkl ları. 

Şubeye davet 
Falih askerlik şııbe!indtm 

1 - 'l'op Usteğnı. Hli'inÜ oğ, Ek• 
rem 321 (3Di20) Sclinlk. 

2 - Top TeSrn. Ethem o~. Etı 
rat'it( 48296) Çetin taş lst. 132i. 

3 - Top 'l'cğm. İsmail Hakkı oğ. 
,. Nüzhet Kemal (52490), Isı. 1324. 

o 

· Yeni Eserler: 
hlim-Türk Ansiklopedisi 

42 nci nüshası mühi mbahisleri 
ihtb·a ederek çıkmıştır: 1. Anadolu 
ve Rumeli fi.yanlan: Efdnleltin. 2. 
f-'ıkılıta iiran bahsi: Temyiz mahk~ 
mcsi reisi Ali Himmet. 3 • .Mukaye· 
seli hukuk, lsıam hukukunda ve me· 
denl hukukta fıyfın: Profesör ~!US• 
tafn Reşid. 4. Hukuku Esasiye: A• 
y§.ıı llfeclisI, fslünıda teşkilatı esa 
sive, 5. Ayet, Jısan ve kuran: Önıl'r 
Rıza. 6. Ayetlerin nüzulü, Mekkl, 
meden?, tekvini, tenzili, muhkem 
ve müteşabih, nnmensuh, mensıtlı, 

• 1ıabcr, emir, tezkir, ahkiım ayetle· 
ri -re mükerrer Ayeller~ 7. 'l'osa v~ 

· vufta ayan: 8. Mehdilik dnôsındıı 
bulunan İhni Tümnılün lıyclleı i: 
Profesör İsmail Hakkı lznıirli. 9. 
Ayetullah: M. Şakir Ülkfılaşır. 10. 
Ayin: ECdaleddin. 11. Boz.,uncu \"C 

yıkıcı müsteşrik ve mi-;yöıicr zih· 
niyetini yürütmek isteyenlerle da 
vamız var: Eşref Edip. 

~~~--~~~b---~~--~~~~~ 
/ 

'(Ba~larafı 'dünkü sauımı:i:IaJ, 
Bu tayyareleri idare için yet!ıtiri

ıen pilot ve rasıU&rın yala\Z AmerL 
kada ayda 20,000 i geçtili haber ve. 
ı'ilmektcdir, Şu halde bir sene iÇlnde 
Amcrtkada tayyare ıd re edebilecek 
milyonu mütecaviz adam elde ede • 
ccktır. 

.. - - .. w- Yazan: ponya.nm "dana ~eniş mi'kyn.sta 

1 
Atlt 1 s ouı 1 bom.ba.rdunanlara. tutulması 7.dl"ü-

i:ıombal'dmı.an için doğu Siberya. 
sından daba müsait lbir üs bulunn. 
:m.:ız. 1-fa~ki Vladh·~toktan 650 
mildir. Tokyo, Osaka, ve diğer sa. 
ııayi ~~birleri ise daha yakmdır. 
~u halde havada v:ısati 5 saat k3-
l"bifen ve ~ntte 300 mil g:debacn 
orta bUyti~Jiikte lbombardını:tn tay 
y.arcleriy!e Japonyayı bom'!:ardı -
man etmek mümkilndilr. Bundan 
<lolnyı Japonlar oon raddeye :lrn
dar Sovyetle~ hücumd:ı.n çcl<:n .. 
ceklel"dir. ~n da unutu1m:ı.malıdrr 
ki, bir hli~ U\kdirindc Ameri -
kan ta)'a.I"'!terine Jfıznn ohı:nk tay. 
yare meydan ~ hangarlart Siber
y,d:ı.ki V1adivostokta, Nikola -
yevskde, ve Petro,.,ovıovsıaıı., '3ıı -
halin adasında Aleksandor\'slı:ide 
've Okhada mevcuttur. HalbuJii A
meri.kalılarm üs olarak kulla'lmak 
ıstediklc'ri bir çok yerl=!rde bun -
lnr mevcut değildir. ve bun!ım in. 
§a etmek mecburiyetindedirler. 
'l'nyarenin kanı demwk olan ~sans 
da bugiln Siberynda ve S?hoHnin 
Rusları elinJek,i klsm;nc.ln bol bol 
mevcuttur. 

Ta •• il itki • reti hasıl olmuştur. 

A.B.D. donarunas.:nn bağlı bu
lunan 15.000 tayyar.:ııin gitgide 
artmaktn olduğu da muhakkak. 
tır. 

1aponya 

BU:l9. ka~tlık Japonların harbin 
başında 7.000 tayynrelerj o'.duğ'J 
talimin olunuyordu. Aynı zaman
da Japonların 45.000 pilot ve rn
ısna !;3hip oldukları zannediliyor. 
du. 

Jaronyanın ş::ndiiik ayda aza
mi 1.000 ayyare yapabildiğini göz 
l:nUnde bulundunıreak, yalnız 
Fort fabrikalannın Jııpou1nr!n mU 
cadele Edeeek vaziyette oleuklnrı
nı gi:irüıiiz, 

~a, Osaka, Kobe, Kyto, N:ıgaza
k.i ve Ye vatada topJımn:uıtir, Me
sela Japon çelik sanayii Kyu ?%ı 
adasındaki Ynvatalla toplanmt§
trr. Buradaki fabrika:ılr !!euede, 
7.00&.000 ton ç,elik iıılemf'ktcdir -
ler. Hava hücumlarına karş: lu:,·:. 
kiyle hamlanamıyan Jaron f!a. 
r.ayii, Almanya, 1nı;i'tere gitj u -
mumiyetle toprak altında değil-
dir. -

Şu halde Japonya buralarmır. 
bombardıma.nnıdnn çok l':iyan gö
recektir. Japonya !kuvvetl<eri bir 
donanma ve hav filosuna 11ahip 
o:öukça. A.B.D, donanmasm·n, .Ta 
ponynya yaklcıı;:ınası takdirinde 
c:c.k ağır ka)ıpl::ıra uğraync.ı.ktır 

Japonyayı kalbinden vurabil -
mek içjn mllttefiklerin tlindo yal. 
t•ız lıava ei'iihtan \•ardır. 

Tayyare gemisinden lia.,•alannn 

Japonlar dnhn harbin bs~mdan 
teri ancak 8000 i mUtec~viz tay. 
ynre yan:ıbilmi~Jerdir ve d:ıh:ı. 

5 6000 tayyare y.apabilecekler•lir. 

bir tayyare fat'7.eeeıim ki hedefi
ne kadar gidebildi .. Ve b:nr.brua. 
nnı brralttr. Bunlara mukabil Ja. 
pon tayyareleri de havnJam:.cıı.k
lardtr. Tııyyare~r V1lzifeleri bitti
ğinden, ne istikamettc aeyrdtiğ=
ni bildikleri gemilerine dönecek
lerdir. Fakat b:ınlarm peş;ni b1 -
r.1.lımıyan Japon tayarrekl'i de 
l:öylece tayyare gemisini ~~ı;fede
cek ve ona. hlieum ederek bntıra. 
caklardır. Demek oluyor ki Japon
'.\"anm tayyare ır;f'mil.e.ri He hombe.r
dımanı hem küçük mikya.ııt:ı hem 
de tnyare ge-milerinin feda edil -
metti ile mlimkUn olabilir. Gecen
lerde To)·ko)-u bombardıman eden 
A.B.D. tnyayreleri gemilerden hn
valanm:ıkla bernbt-r, nonra gl!'mile 
rine dön~yerek Çankay•eke i'ti· 
hak etmek tl!ere Çine gitmişler -
clir. '.Anô<ı.k biiyle yapıldığt takclir
l!c tavYS.re g~mileri kıırtulnl)i::r. 

'.A.B.D. Ja.ronya~'l 1ayyare gemi- Göriiliiyor ki, Amerika Jdnon-
l~ıiııd~n bombnrcl!m:ın edebjlir y:ı~"I bombardım:uı için t'lyyare 
tni? 

Rusya garpta. Alrr,nnlarla uğra. 
~ken Siberyada. ibir ikinci cephe 
aqm:ıy Tia.51 s.rzu etmiyorsa .. J:t -
ııonya da müt.uı.tldit cep'ı.Pler:le 
uğra~rken Ruslara da yen! 1-jr ci
dale girişmek istemiyor. 

Amerik!tnın elinde bugün 3-:.t il'!lerine muhtaı:trr. 
Fakat bu rakamlar ayln:-ca çe. 

l.şmnnın semeresMir. A. B. D. İS'!! 
bugUn ya1ruz ayda 5 000 tayyare 
yapıyor. A.B.D iJTaHi.t içi:ı li'ı:r.1'1! 
olan bütün hnm maddelere nın!ik. 
tir. Buna karı;11Ik Japon~ :ı ham 
madde yokluğu c;ekme1.tedir. De
mek ki Amerika t:ıyynr i::~ihcıa!iı
aı gittikçe artıı.rkcn Jnpc11~ nnm
~i rumlaca~trr. 

tnyyare gerclsi vardır. Sa'!'ttto~a. Bu üsler şu ülkelerde olabiiir 
Yorktovn v.s. ribi bilyUk gemile- 1 - Rı:.sya, 2 - AlasK9. ve).-

2 - Alask:ı Ye ~ lüsyen :tdalar. 
a) Alasl:.:ı.. 

rini Japonlar b:ttrrnuşlarcltr. tüsyen adaları. 3 - Mic\"eY \'e 
Bir tayyare gemisinin vrF-:ıti 18 civarındaki Arr.crikalnnn ~linde 

t:ıyyarelik dörder t~ı:ı~kiil ta5ıdı- bulunan adalar. 4 -- Çin. 1867 ~nesiııde '.A.n.n. hlikumc
ti Alasya ve AIU.ı:ıy<>n adı.la.nnı 
carlık nusyasından 7.200.000 do. 
!ara sıttm aJmıı::tr. Bu hareket o 
zamanlar i\merikada bUyük infi
:ı'Jer uyandrrdt Amerıka l1iikıime-

fını göz önUnde bulundurursak, Bunların vaziyetlerini t~ker te-
tnyya.re gemilerinin mecmuu t : ~- ker tetkik edeli.'11, 
fmdan w:uru1abileeek tayynre~e - ı l - n•ısya: - - ..,,.., 
rin \•as:ıti ade:ii 150-200 arası P· Sovvetlerin vaziretipi <!nh:ı C'\"-

Janon a~r sanayi Tokyo, füıgo. lacağ"ı meydana çıkar. Hal~uı;ı Ja- vct de ince1emic:tik. Jnpo-:ıyayı 

-ıu- Rıırunıırreşid'ln O!uOan 

ar •• Bıınnnla beraber bir ontnr:bn el'Vel l\l•d!\'ne vara" ~ 
trz ve kt•rulislnj bu telılfür.deıı huberılıır edwJCeğlT.. O za
man Ailatıın izni.} le yak:ı~ ı ele vcrm"T., kurtul•ır. 

Sonr:ı g-emlnin rejı.lnlıı yanma gld.!rek, bir yel!ten dl\. 

bA atma">mı ve ı;"ml.} r 'IOU bliralle yol verm3slnl s)yleJI, 

-82-
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Mcyı::ıune ile Uba.dcnln bindiği gemi, şlm:'li batftn 80-

ratlyle Uıcle nehrinin snlnrını ynnırıık llc:rll.)Ordu. 

1\Iey01Jne, ı;nıı u1. bir ht!) ccaıı klııde klıh ıulara, kah 

b.-nr:ı)ıı b~ı.,yordıı • • \r!ık h ·ld.u Beiıı.a 1' kaı-:oı olan his•I

yntn:ı glz.lf'yt•nı!;l''lrdu. B.uıu ani :v.ın biiy<ik anııe~ı: 

- Korknıll ı,ızı.ıı oıılıırıla.rı C\\'el ı~:11AJın yıı.:ıına \'R

~,.ıığt1'~ 

uıy.· 1 eıı rt•i :n y.ıııııııı gitti, ııalıilı gö1.otlNtıf'fe ba."ıtr.Jı, 

lle.} mune. ouuıı .} 11ı.ın.ı solculımış, tlr, tir t:ı rırordu. 

01\oıııemcl• için h.h üıi nnnı sjnin kolun" y•pı,ın~. ;51:1erl. 

Dj ofl.a ÇC\'lrnıl~ti. 

ıı.ı .. ı.atlık bir ~ole~ıhıl.t ın 'tonra !la~ilıl,. hı1yUk. bcynı; 

bir blrı:ı göıııktU, ltuıı.ı ı;ort•n l'b:ıde hn~ ı..ırd:: 

- 1 te fi ·~r.ın·n !.:ırn~ ı: M ·:J.ıhı ı: ·hrlne yl.lkla~tıl(,. 

nr• rel .. t• don"tC!i """lent!j: 
- ";i'I !'iahlldrkl sıı dnh h nı rth or ııı ııw.u '!' 

it: .. : 
- I' \ Pf t'f!'Jl'Iİ 'TI '{Uril \ ır 1'11. 

- G,•nılyr ora'n \ "na .. tır. 

fıb .l't:, rel .. 1' bu "mrı ,,.r•ı1( 'e"l n~il ~tr>y•n•ı ı .. ye ıJ i:t. 

.Ilı kuluı;ııı.ı .;ı.erd. ıtun. lıs:IJ:ıdı: 

'\ 

• Ibrunnn~td'ln Oğulbn -ıu-

- B•radıı ıner!N'lr, kB!ltlrme olarak Bebzn.dm evine on. 
lıırılan ço& ev\'el varınz. 

Gemiciler, 3·ı:lkenl i.Djfrerek, usta.lı!da o eu dolabının 

bulunduğu kıyıya gemiyi ysna~tırdılar. 

Ubaıle, Me~·munenln ellnl tutarak eab!le çıktı. Sonra 

;emJnln rel~ine diiocrek: 

- Bi.~ ıellneeye keJRr, boratla bekle: *dl. 
Relı, ı:.a,ını e-ğnek: 

- 8tj~Uk hanım! dedi. Sizin bl:ımettnlLde bulunınalt 

ll1rrP. blr.tR!I u ak gondettylm rol, 

Ubııd~', lcıı.~larmı tath: 

- HA~ ır, 1 \c:nemd 
- P.eı.ı .. r.-ndi • 

l'badc ile l\Ieymunc IK'r1 adımlarla •:ı':tlden 07.Akla,. 

m~ıza ımıı ıdıl:ır .• 

fiıin'i'~, n:;ır ağır batıyordu. OftlMln annesi. M~lalı• 

ı~hrlnl :tarı, korııı bildiği için hiç zahmet çekmeden bl; 
IGk:ıl\lan giriyor, ltekln' çıkıynrdu. Bununla berab"'r ço~ 

yorulduğu hn !inden bıılll idi, 
l\leynıııne lıııı biç yonılmıım,,, ~h7.:\1a bir an C\"Vf'll 

kıwu,nıak için ş"mıllye kı hr yilr:11 .\ğU :volun Ilı; mislini 

'iirlimr~ razı lıll. 

Kan, tn l~·iıı I<' kallln Ub:ı.le bl raı. d"nlennıek ıı:fn t>ir 
e' lı• e lğl.,<le mala "t'rd!. 

Menmı:ıl', ı:u,·ı.ıı aıınesj·ıtn bo dııral,iln.n:ı.sını tıeor iN! 

kPıl"r h~ gornı · :iy11e de, Ol!"l t.\bı oltıul•t:rn Nı,ka ~re 

b .. l:ınııı tı. 

Rll\1tk l\ıtnr~ı.,· r. tl'rirıj ~ıı m"~e ve fl'krar ) oie kllyuı. 

m;ık ı~ltı oıııs "~"-"><et vcrıucif;o: b.ı. .. ;>Ao(ı, 

ıo~ 

Büyük bir hukuk kü~ 
tüphanesi kuruluyor 

Türk Hukuk Kurumunun Açık Mektubu. 

"Türk Hukuk Kurumu,. büyük Cevnbınızı bekler, sarsıtJl'# 
bir hukuk kü!Opbanesi kurmaya' sUT1ıı,.ız. fit 
karar nrmiştır. ~fak~:ıt, bn kütüp· · Türk Hulmk Kuruınu 
hanede hukuka alt eski v.c yeni bü· ı kanı Manir:ı Mebusu. 
tün eserleri bulundunnak Ye bu e Refik /ııce. 

serler sayesinde Türkiyedc her hu HAMİŞ: Hulmk kitapları~ 
kukçunun ilınl ilıliyncmı tatmin el· kütnphı:nesi 1bulunanlardnn b~ 
mcklir. Dinacnal~yh.: lerinizi de bize haber veri ı 

1 - Ilerh:ıngı dıld - olursa ol· minnettarınız kalırız. y 
sun 1ıuJrnkun her şubesine nit eski -

ve >:~ni matbu "~ !ayrı mnıbu ıem, Parti Emini .. 
tercume, şerh bulun eserler, .. t 

2 - Meclis zabıtları, Takvimi kaza kODgr81" 
Vekayi ve Meclisi Mebusan zııbıt• ~ 
namele,.!, nizami mahiyeti haiz fer. Cümhuriycl Hnlk Pnrtisl "J 
manlsr, iradeler, vesair lm mahi· nü lrnza_sı .~ngrcsi d~ geco et'_ 
yelle eserler, 21 de Emınonü HalKevı ı.:oı:ıC ~ 

3 - Hukuka alt tarihi vcsiknlor, salo.nundo. }'tlpılınıştı.r. Kıı.z• 1ot 
4 - Fetvalar, şer'iye mahkeme- heyeti azasından a\"Uknt Atı!~ 

Jcri siclliitından iklibas edilmi~ 1 kongreyi aç.mı , reisliğe ibt~ 
hükCımler, encümeni nzasındnn RcUk. 'ti 

5 - Hukuk mccmuııları ve hattı\ Sevengil, ikinci reislij}e GıılıJ' .~ 
yevml gazctelet"de çıkmış hukukt göl, kil.Upliklerc Klizım lorUI""" 
m:ıknleler kütüphanede ehenımlye\• Muhsin Er seçilmi5tir. fi 
li yer olacaktır. ncf.i.k Alımet Sevcngil diV~~ I 

Rlinizde höyle eserler varsa 'YC yaset seçiminden dolayı partili-,, 
liunl:ın kuruma sntm:ık surı>tiic iU• -kadnşlarına tcşe'kkilr etmiştir· •6 kümfiı:e hizmclle bulunmak arzu c• tcakiben avukat Atıf ödül 1,J 
diyorsanız lfıtfen eserin: !heyetinin bir senelik faaliye~ 

Adını, snhifc.,ini, snlılbinl, ter- runu okumuştur. Raporun ilı> 
elime olup olmadı~ını, varsa tarihi· sına 1ıaşlımıadan e\·vel Atıtn~ 
ni, hangi Hsanda yazılı olcJu~unı aziz hatırası- için üç 'da:kika ; 
'\"C knça satmak nrzu etliijinizi b!:tc edilmiştir. Rapor tasvip olllfl~f, 
bir mek••:pln bildiriniz. bütçe 'Ve hesap raporuna ve d 

Hediye crlilecck ldtapların pos· leri incclemek fizerc üç;ı.ıwik i 
ta ücreti Kururn,ı ait olacak!ır. E1 encümen 5ecilmi .. Hr. Cclse~e 
ğer hediye hususi hfr kütüphane• DcŞ Öakika fasıla TerfJmfştir • .,ıc/' 
nin tamnmınt teşkil ederse, bu kii · İkinci celse a~ılınca cncU t 
liiplıane, J<:urumun umumi kfilup• lerin raporlan o .. .ınnr .. k t:ıs\"1~.t1 
hane•inde hususi bir me\"ki nl:ıcok lunınuş , diser idnrc heyeti ~~ 
ve s:ıhibinin adı ,.e rnüml:ln lıüs· ne geçilmi~tir. AçıJ.. rcy'e :r•P ~ 
fii kiitüphanenin üsHine kon:ıcaklır. scclmdc yeni idare heyeti şöylesi 

- rulmuştur. Atıf Ödül, lbrahirtl .; 
ti, bu hiç bir işe yaramaz cümudi
ycler memle-ketine n~n milyon
larla dolar veriyordu? 

1,5 milyon Klm,2 bir yer olan 
.Alaska, düne kadar yn1s1 kızıl 
derili ve Eskimo <.'1mak üzere 60 
bin nüfus:ı. malikti. Bugün bu mem 
l~kct birden büyük Lir ehemmiyet 
kcsbctmiştir, A.B.D. oray: clı:ıde 
tutabilmek Japonya. nlabil:nck için 
ç.;rpınıyor. Kallforniyanın gilne -
yindeki Vaşington cüm'hur:yeti -
ııin şimaliuden Alru.kaya kadar 
~600 kilometre uzunluğunda bir 
yol ) apmak için Amerikalılar ay. 
lardanb"ri çalışıyorlardr. Gccrnler
dc gelen bir havadis bu yolun 1t
ç1ldrğım bildirdi. Şimdiye kndar 
.Amerika Al:ısknyla muvn"':l 1AA?nt 
cleniz ve !havn yollarh·te temin e
diyordu. Burnmn iklimi ~RY.rare 
~eferkrine her mman elvcrhli de
i!ildir. Deniz yollan ise J:ıpon de
r>iza ı tıl arı ta.rafından tehdit celil -
me:.1<t::dir. Alaskayla lkaM muvncıa. 

0

\'l!!mrn temininin hnynti bir ehem 
miyeti haiz olduğunu ~nJıyr·n Atr.e• 
r;kaıılsr eYeHi. bir ~cıo~ yap•'l"r. 
~jmdi öe "Alıı.&ka l!oilraod .. i~ 
minde bir tr.s:~kül demlryoiu yap
maya ça1IŞTyor. 

'(TJeuamı ua,.') ----------

rı Yücesoy, Necati Çiller, "';ı 
Abadan, Meliha Avni Süıı:ell• f'° 
dun Dirim Tukin. f da re bt 
yedek ııznları <in şunlardır. (/ 

Ilu~hnn Felek, lsmnil Ye(''t 
al 'rnh.sin, Yekta Raf;ıp önellı 

Görgüç. ,1 
VUAyct lrongresinc gidec~ 

far öa şnnlıırdır: ~4 
Refik Ahmet SevcngiJ, :Atıf - ..1 
Ya\'uz ~badnn, Meliha İ\\·nl SllY 
Feridun Dirim Tekin. Ş,_ 

Seçimden so.:ıa Yavuz 1Jı;li. 
Doktor Osman Serareddin , ~ '/ 
fer E5en partili nr:kad~larınııı 1~ Ierine tercüman olarnk milli b 
tnrnfın'dıı konunnışlardır. __.,,/ 

V :4 K l 

Sümer Bank 

YERl:.i MALLAR 
Pazar1arı 

Müessese3i Müdürlüğündenr 

Şef Mekanograf aranıyor 
Mıı:~c::ıe aen1slerimlzde kullınıl"n Hollerlth .ı:ıhıu:lb:> ~ 

ıı<•lrrl i~ln öolgnn tl~rcUe mlltcıha!ltııs bir ıtel mcl:anograf aııııa~U ld' 
.fulj~ı~f'rin, bu nıaktn~lerin Muhasebeye tatblklııde blUIU ç~ 

1111~, ıccrii\ıe \>! lhtlsM sahlbt v11 bu 11lı.tenıl idare edabllecek ~·r .,, 
:.ette bulunmal:uı -re ynbaccı cllllerdeu birlsiue mUlı;e:n-nı-leo yaJU 
•ıll.lhırı ııı:ır•:,ıf. ~-

811 u:ı:I~ etleri lı.'\la olaııla.rm ?l lktncJteorlne lmılar Katı 
?ı :nında ~fllı·"""~o 7.aı ı,lorl ıetııtı"" mftnsrnııtla~ .#" 
•••••• W ZS2 6 M&EiZIP& 

-------~" , ...... 
lnhi3arlar U. Müdürlüğünden: 

1 c·-~~~------------._:ı--r-----~~ 
VJ'f_, 

ı - Mı.:vcu re:ıim ve şartı;ıı.mul muc:li.ofaee bu.carıu ~·l'l)ft• P ,_ ; 
ıe ıı::ıhSU'" 30 atfet bakır ve 30 adet ıit mir lı.~n kap,!ı ıt11r! u.-1!1 

_,ı 

;ın alır.ncakıır ~1;r .. 
2 - Cıkır i:ıı.;z..ınııı·m :nuh-ı"llrılC!l !:>ed~t 12-"l'l'l, •1\ı.!vıUtkAl ~r 

0"0 lltn, dı>:nır kazanların mubaınıocn ~d~ll it>OO ,. mu1 ak~ 

4;)0 lıraJır. ~-' 
3 -· ·: t<ıl:tmc 13.ll.tıf2 c:aıru. g11nl!. 1aat ıo fi) ..:.. ICAbgwa 

t<Ube9! al':": tvnı.:ı;-on<ı:ı•l" ya;ıııacak! ır. ~ 
ı 4 - r<··:ı.rn •t 9&rtnamo:.• lllır ~u:ı o«ı~ını ""'1ra ..,_,, ,.,o-0 

ı Vf' "nı..llr" ı zoı , <>a~ıuUclllr!.llı:1-r1.l•lc ~r~ eo{ltr 
1 
> ~ 

ı 5 - .. :1t:1ıı.m1.ye ~İ~~kı.,11r. ııı l•'\11.rttı :cr\ı;: mı:.lltu~ı.anru .., ~ 
t ,, • .lW' pıırll•I rı.a\tb!Jl•lDll .. J'll W\nlla ~trtnı~t •ı:lrtıı?J,._,U Uı•T'I'• ,_JV'1 

1 -· ' •" ... 1 oı, • .. a!Jll'.l: .,.rl'ı .. rıaı uıaı.ı Cllntı """u· tn" _.. U!ı~ ... r _.... ,.,, ...-
! ıt~d .... 'Df't•o· 11. .. uı•1)CW• No.~ltıl:Ul~\AA ııı .. oıtruz l'llllU':'>fllll.,. • .,,.-.' ""'' . -6· 1. , ıuıı.c.ıır. t'o:!la"ır. """ uı C<eleoele :llCllua ..... r ... flU. oiut\-
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------~-K---ller dlldea il Buruşukluklarımı . 
~~-____ l _•_•_k_A_,_e_ı_e_r_ı ____ j - Nası I . 

8egaz saksağan Giderdim. ~ 
BULGAR HiKAYESi GUzellık Moıe. --------.• 

ı ı.assıslarının ve 
'ta :Yorclan Yovkof't,a.rı nakleden: TUGnu.r.: VKE rıözdc •·Buruşuk· 

~kanını köpeklerin hücu- üzerinde ~öreklenm.iş olarali ya- luklara karşı .. 
!ıııl 

1 
adamı kurtarırken,, o- tıyormu§... Kız bağırmı§ ve o mUstahzaratın 

~hancı olduğunu ve bir fe. korkuyla yılanı yakalıyarak ileri ademi muvafla· 
~ onu buraya silrUklediğini fırlatnu§. \i. ~mışb. Köpekleri kov- - Mahsul zamanı bunlar o- ltıyet~sonra 
~a .cmm kırmızı minta- l~. Ben bir yılanın, bir kadmm 1wı11oE uPıucu 
~ ~ eDiıormanJı olduğu der- agzmdan içeri girdiğini işit.ı:ni§- ıuı r ''" mıuı 
\ U-t~e çarpıyordu. 1ıi kuvvetli tım. Herhalde yılan kızınızı sok- tıAılu uomoıı. 

Baş, Diş, Nezle, Grio, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GUNDE3KAŞE ALJNABILJR 

SİıYardı. Baştan a§ağı ya- madı ya. Akşamları 
•-.~'ol ·: - . -. - . . : . .. "';. . ' ... , ... 

;: - ı. 

ı.....~~a kaplı mintanı, yırtık - Hayır sokmamı~. Yalan Falıh Sulh llicinci llukul: Satış 
s;,o~ onun fakir halk taba- mı, doğru mu? bilmem. Bana !~~~a:ı:b~;~ nıemurl11ğu:ıduıı: 
~ eıısup olduğunu göste- öyle anlattı. Boodan sonra kız genç hayvan- Salış: , 
~ Ayakları çıplaktı. Hali değijti. Bir dal gibi kurumaya tarın htıceyre- 942/4 -
L'." h andırmakla beraber yü- ba§ladL Göğsünde yılanın yat- lerınden ıstth· ,(Gayri mcnlml satışile birlikte 
~. b. aUarı, karıncayı bile üs- tığı kısım ağrıyor. raç edllen BI· hissednrlarn ilfın tcbll~D 
~asmamak için eğilip yo- - Şimdi onu nereye götürU- OCEL karıstı· Hasan Uz, VaslJ, Sava "e Solirl· 
~- kaldıranları hatırlatı- yorsu n? di_y1.Mokanina söylendi. rıımış bır krem nin şayi'nn mutnsnrrıf olduklara 
"-~\;ı;; Hekime nıi? tatbik edtyo- Koca Mustafııp:ış:ı llaci Hamza mn. 
~· di§le.."'.inin arasından - Kaç doktora gösterdim. rwn. Bu. tıpkı Sıı rııy ıneyd:ını sokak.29, 31, 33 yeni 
~ nız?., gibi birşeyler mı- Şimdi nasıl söyliyeyim... Ben clldlnlzln BI· 29 / 31, 31/1 numaralı bir dükka nı 
~ d: Hakikatte kendi dert- inanmıyorum ama... Kadın aklı OCEL"I cıbl· muştcti ll üç ahşap hane şuyuunun 
::"il w.,_~şiindüğünü anlııtnn bir işte ... Hem o benim biricik evla- dır. Slhrlamtz izJlcsi zımnında s. 12. 942 Sah gıl• 
~""'1.11. Eliyle ilerisini göste. dım. olan bu cevher sayesinde ıayıOa· nii saat 10 d:ın 11 e kııd r Beyazı• .. a." ?dancileri köyUnün bu si- Sesi titremiye ba.şla.mı§tı, sus- mış clldlnız beslenecek. t.azelcşlp ıtn ı:utih Sulh mahkemesi üçüncrı 
\~ olup olmadığını ve tu. Etrafına bakındı, sakalını gençleşecek. Bu clld gıdası, bü.tu.o hukuk kaleminde acık arttırma ile 
~\ Uzaklıkta bulunduğunu sıvazladı. Mokanini. bu sakalın dunyada tanınmış bir clld müt~- satılacaktır. G:ıyri menkulün mu · 

~1.ıokanını· · on ev h b teli · k d cligı:.- hassısı tarafından keşf ve hali ha• " a c ap ver- er eyaz nı e er ya ı.ı.c.ı b:ımmen klvrn. eti 10i9 liradır. l\Iez-
,.~ak o zama 1 u · ld ~ ı .....,,.,.., zırda pembe renkteki Toltalon kre-

1 
n yo un zcrın- o ugunu an a .. .ug..... 1 dil 1 tir k/\.r nu·· nde ga ... ·ri menkuliln mu-

u U b' b d rd B' d. k .. l" biraz mıntn terkibine itha e m ş • u " " ır ara anın u u- - ır gece, ıye, oy u 1 lınmmcn ka-nıctinin l'ÜzdP yetmiş 
""-~ farkına vardı. Arabala. sustuktan sonra sözüne devam Her ak:sarn yatm:ızdan evve ye- .,. 
~i .. sırtına attığı, kalın Ör· etti Limandan akrabalarımız gane clld gıdası olan bu BİOCEL1J ~eşini bulduğu takdirde ihalesi ic· 
~q ı in kremi kullanınız. SabahlarJ da TR edilecek lıulm:ıdılh tokdirıfo S(Jn 
~)' ~ e sokmuş bir kadın geldi. Ne bileyim ben binbir §ey beyaz ıcnkteKI Tokalon krcrnlnJ 'talibin tenhhüdü haki kalmak şa ı
~ Ordu. BaşortlisU bağlan- söylediler. Neşeli kimselerdi. A- kullanınız. o. cildi besler. açık. me- 111~ tkinc,L nrttırmnsı 28. 12. !H2 

olduğundan iki tarafa ralarında. çuk konuşan, çok bi- M k l ., 
!...."' :Yordu. Mokaninl, kadın- len Stoen isminde bir kadın yar- samelert sıklaştırır ve c a ya > P:ızıı

9

rlcs l günü lO dan 11 e :kadar 
~,'lıcaı b" ··k b' k d · · için mümkün olan en mükemmel n) ni ru.ıhalde i~rn edilerek en fa1.
-~ ~ uyu ır 81 ıntısı dı. Daha kapı an gırer gırnıe?'. bır <'sas teşkıl eder. Ou lkl trem1D ın tnlibine ih:ılesi yar :tenktır. S:ı 
~ L-rı zaman, ba.5örtülerini bağırdı: lstımalinde mucsslr neticeler ga.- A:o;· 1 · ı "~Vll'~ktıklar::ını, yoksa sogu~ • _ Guntscho talihın varmıe. ..•• tı5 tl!Cmurunun ,·erec'"bı mc u zar-- rııntllldlr. Aksi halde verdiği .... >lıııı...~"" ga. aldırm&.dıklann bili- Senı·n de talihin vannı.~ Nonka. fındn ihale :bedelinin temnmı öden• ~ oaranm iki misli ıade olunur. k 

· .Arabanın içinde b;r genç _ Ne oluyor? diye soıdu~. mer! l~i takdirde ihale fcslıcdilerc 
C Yatıyordu. Yana dönmÜ§ _ Nikola ve Penjo. gelaııe:, yeniden yedi siın içinde milı:ayede 
~ndan yüzü iyi. gözUkmü- Mancileri köyUnde beyaz bır IK avı PL ARI 'l'C cıkarıJnrak en çok tnlibine ihn · ı 
~' saksağan görUldUğünü haber A W ~ le edilecektir. İhnlc bedelleri nra· 
~asta m~ ~ar? ve!'diler. Kar gibi beyaz bir sak· sındn fark nıhur elliği tnklirrle bil· 

b Mokanını nordu. sağanrnış. Şişli nüfus memur'ıığundan aı. 111mwn masraflar ve zarar ziyanla 
~"et. Kızını hasta. _ Eh! Bundan ne çıkar!·· dığım nilfus kulladım B• Teşrinisfı birlikte hil:i hüküm ilk müşterirlen 

~kıyor, fakat oolnn gör- ne olduğunu bllrn.iyor mu~?l?'. mek brnemi zlb'i ettim. Yenisini lO nisbelinde pey akçesi yntırmnla · 

Müzayede tehiri 
Emlak ve Eytam Bankcuınclan: 

11.11.94:? ça~a.mba gUnü aaat H do satıgt mukarrer Teşvlklyc i u!d 
iki parça arsa sıılromm S0.11.9{2 tarihine tehir edildlğl llA.n olunur. (1252J 

TORKiYE iŞ BAN:KASI 
r<üçük Cari Hesaplar 
1943 JKRAMIYE PLANJ 

KEŞ/DELER: 1 Şubat, 3 Mayı•, 2 :Af1·~s. 
1 llıincitefrİn tarihlerinde yapılcr,. 
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TUrklyo 1t llankaıuıa para yatırmakla yalnız para blrtlttl.-mt~ '°" 

falı. almr, t'lma:ı, ayni r.amnnda tıılllnl:ıl de dcne,tılıt o'onımnı'l.. 

~ ~U çayırla yayılan lfoyun- _ A! .. Beyaz bir saksaganın ni ve Klınunuc'"''el nylımno nit c1,• t'lhs!l edilecektir. Taliplerin l Uzde 1 
,., U. .., O iki yüz senede bır defa gozu- nlner:ğımdnn eskisinin hilkmtl yok.- rı liızırudır. Rusumu dcllCıliyc, ihale 

,;erelisin? . kürmü§. Onu gören hastalar c•ır.18) pulu. 1aviz hcdeli Ye topo lıar cları ·---···--------------------· ~ t(U,.ük Ahmettcn, sımclı derhal 1·'l..; olurmua. Guntscho hır. u ..ı ~ ıs k "'~ 'll K Nişan taşı Meşrutiyet mah:ıl esi müşteriye :ıid olnp satı ş, sunııne 
~ a diyorlar, Komar::ı. ya l· ne bakıp duruyorsun. . ızı ora- Kevser sokak 19 numarada Ccmn1 kııdor olıın müterakim vergi "c len• 
~ 'b. Köyleri dol.aşıp m~le- ya götürsene. İsrar ettiler. İşte ollu: Şaban sınccmen. r<?lc::- satış hodcllnden ödcnccekUr. 

asJJatını satarım. Denıze biz de yola çıktık. • • • Gayrı menkul ii • rinde her lınngi 
İnince, belki, üzüm v:~· _Fakat bu doğru mu acaba.? ' · 1. !J r şekilde hak iddiasındn hıılunan 

~ı -~m .... tanm. Allaha şu- Bu kuQ. neredeymicı? ·"nkara ücilncü orta oı..ulunun ~ ~·-- ._ y ı "" ";I b d kinci sınıfından aldığım 643 snyı• Jnrın satıc:tnn e\ ,·el C\'r:ıkı miisbilc.-
., ,_ inip gidiyoruz işte.. a • _ Size söyledim ya; ura a Jı tastiknamemi kaybettim. Yenisi .. lcrile btrlikle müracaatla haklan~ 
~ f.;liket başımıza gelme· 'Mancilcride görünmüş. nl ntac:ığımdan es1:lslnfn hiikmii nı lt'c:bil ellimıcleri lazımdır. Aksi 
.ı.; - Bir beyaz saksağan? l·ot·tur. _(41600) halde hakları t'.ıpo sicili ile mukny-
~ oturdu. Tütün kesesini Mokonini etrafına bakındı. Se- Neriman Baysal. yet olmayanlar p::ıylaşmadnn hnrlc 
~ 'Ve bir cıgara sarmıya nelerdenberi silrüsünü bu civar- * ! * bınıkılnca'dardır. Keyfiyet aynı T.a· 
~ · Mokanini de yanına larda otlatıyordu. Fakat telgraf 1772 nwnnrah beygir arnbnmın monrla hic;scdarlardnn olup 'I'nroh.-
~ ~e cıgarayı saran kalın tellerine tüney(m saksağanların pllflkıısını zliyi ettim. Yenisini ala ya Firenlc mah:ıllesi, Ahu Cc!c!ıl 

.t·:l.rrnaklannın nasıl tit- ,.okluguv nu hİ" bir zaman farkı- 1 ilk ü ki solrnk 11 snyıclo mukim iken hnlr.n ı gördü. ıs "' cağımdan eskisinin ı m yo · ur. 
"' ~ na varmamıştı. Leyleklerin, ve Fatih: J\irmnsti mahallesi Hu· iknmcısrıtıı meçhul olen V:ı-;il, Sa· 
"\iıocuklanm büyUyorlar. Ü· saksağ~ların hicret zamanı fız.ıııışn caddesi 4 mımııradn: vn 'e Solirlye ve dl~r hilliin nl'ı• 
'\ ~ küçükken öldüler. Yal yaklaşıyordu. Tellerin U?erincle Alımrl O:. kodarlara tebliğ ve lliın olıınur. 
~ ~ımizde kaldı. Onu gözü- 0 kadar çok saksağan ,•ardı ki, """ c 4 rnoı) (41599)' 
-' beğ1 gibi muhafaza et- tel esnemeğe başlamı§tı. Fakat • * • 
~ j·:~d:ıslrırında ve başkala- hepsi siyll:h.tı. Köylü artan bir ı t!H2 senesi fı.ıanhul erkek Jise-
~gOrdüği.tne müteessir ol- cesaretle ılavc etti: . . . sinden nldı~ım diplomam· ziı:ri "' 
~ ı için boğazımdan kesip - Evet b.~~.un ıç_J? gel~!~: tim. Yenisini :ılne:ıll ımdan eskisi-
~ ~~~ıb[~ıv~l~~i~e~;1~~~ Sana o~u. gorup go~edigm1 nfn lıü1'mil yoktur. (41GO.f) 

k sormak ısti~o~~ıl!l. ~~lkı .d.e op.· f{iığıthnnekôj: Tnbiyc C:ıddc~i 
•.: t. ecJar muhafaza ediyor- dan bahsedıldigını ıf}ıtmışındir. . lb 1 . Sudi Gcnan 
~ ~.Jltııt son zamanlarda, on- - Hayır sevgili dostum. Be 29 mını:ırn . * ~n ~nı 8 t değişıklik baş göste~di- yaz bir snksağan hakkında ne . . 

TEŞEKKÜR 
4 ynşındnki oğlum Gürcnnın hasta· 

Jığınn Anknrada, ht:ınhuld :ıki lııısta 
Jı .ı nclerde bir türlO le•lıis konulanın 
mışlı. ı.:u lcrlnn cdılmc.t denilen 
.) nuunıu il,j n) tla led n i Prh:n r:cr- ı 

r :ıhpıı ş:ı hastahanesi k•ılak, boiı• ıı: 
cıoı,ıoru Bahri lsmet' in nııtn' ini Sıı 
hh Ergczene ebedi teşekkürler edu· ~ arkına vardım. Annesnıe bir • e iııittim, ne de onu gör De"lcl Denız:roll:ıra ıdnrcsl~dcıı 

arkadaşlarının evlenip d"' ş y 1 :ılar:ı •ım mnnş bordrosıınu zu)ı el· 
S . in evlenmemesi çok ağ- u;~ları söylerken Mokanini tim. Yenisini alocıığımdnn c'5kfsi rim. , ,1bdurrahnıarı lılüfld 
~ttViini stiy!Uyordu. Ona bu insanların biltün Umit.lcrinl nin hiikmii yoktur. {41~05) _ -------------S 1ni Uzmc senin de bir gtin buna bağladıklarını dUf;UndU ve Tunuc; yapurnnda 1 om!\rC'u Rc11oülıı ~ • 11cii Sııllı llıı ku/..· /lif> 
~ tele<!ck sen irıine bak!'' hemen ilave etti: r:rtıil Hatemler kinıliuimlrn: s· Bu glinkü delikanlılar _ Belki sahiden vardır. Be- * * * !l42/ 1010 
~- Zengin kızların pesinde- vaz inekler, beyaz aıçanlar, b"- Eyüp nüfus mcmurhııunrlr n nl- Şi şli Bomonli Pbekız so!<:ık ı•J. 
~~~ yaz atlar, beyaz kanaryalar~ el- dığım nıifu ~ kliğrchm ile Teşrini .. p:ı~nnıı ırnlc Apt. daire 1. No. d:ı i· 

• t{nini sordu: duktan sonra beyaz sakragan s:ıni , I\iinunue\'\"C'l !142 Ol ln rınn :ı ı,:ııncl clmcktc olnn JIJl rl Fı-türı· · 
q f~ç yasında? niçin olmasın? İşitildiğine göre İl ekme'• knrncmi ziıyi ettin. 'ic- iin hnC'ziııin kaldırılmasm.ı nınh• 
~llıni yaşında. ÖnilmÜ 7 dC· muhakimk vardır. nisini n1ııC'a~undnn c 'ki ln1n huk .. J.oır.ecc kar:ır nrılmiş oldJ~u ıı:ın 
~anıda tnm yirmi yaşında _ Allah bilir. Ben inanmıyo- mü yoktur. (41609) olunur. (41602) 

t) ı rum fakat bilirsin ya kadınlar.. r.rüp: t"lômbcy Ku~!ı:ır. sokak 
~<ıha genç f)U halde. AYağa kalktı. Mokanini de 42 numarada Daı•ul Scırinak. 

ı-._~:nç, fakat... 1 müteessir olarak ayağa kalktı· 
~ 'U sustu. Önünde yayılan Hem ona refakat etmek, hem de 
~~ ra, koyunlara· gene gör- genç kızı görmek istiyord\L D~& bakıyordu Uzaktan bir ha. uzaktan anne, kocasının yu
~. ın söylediği tUrku işitili· zünden bir havadis alıp, alama 

dığını anlamağa çalıştı. ~enç 
~~bç defa kendisini mahsul kız tellc-rin Uzcrindekı saksagan
~ eraber ça.lLsmak tize're lara b:ı.kıyordu. 
~ "-kgötürmeın için yalvardı. - Bu adam köyün yakın ol
~ 1rt 1liz, yardımcıya ihtiyacı- duğunu söylüyor. diye köyfil an
t.Jıi.....;,;:· Fakat onu böyle zayıf lattı. Genç kız yUzünil dön?ü. 
~<>~ götürmeğe gönlilrn razı Zayıftı, hastalık ondo. yapabılc· 
~~ l'du. "Bırak beni ben de ceği her şeyi yapmıştı. Kah ba
~ ~ldtideyim,. diye tutturdu. basına, kah Mokaniniye bakı
~ urn ve b:ı.şımo. bütün yordu. Köylü Mokanini baka· 
~ ~·~~!di. Bana anlattığına rak: 
.'ı ~Ulun gün çalıştıktan son- - Noka bu adam beyaz sak-
~ ._ a-z.. uyumak için mahfuz sağam görmüş, dedi, elb~~ bi~ 
~--~<> lanrnış. Nonka (onun is- de göreceğiz. Genç kız gozlen 
lı..~ nkaaır.) uvkusunun ara- parlıyarnk sordu: .. 

'?tı t'ah~t nefes alamamıya - Biz ac görecek mıyız? 
''" 1!S. Göğsünün üstünde Mokan ininin knlbi sızl:ıdı 

\t &.gıl'lık, bir ı:oğulduk. Gözle - Tabii göreceksiniz evliı.dın1. 
'\ çınca ne ..,.örsün: Bir yı Ben gördlirn, tabii siz de göre-

.. b 
ccksiniz. Bembeyaz bir saksa-

'~eı ....... . 
~"et, bir yılan. GöğsünUn 

ğan ... Allah inşallah sana da O· 
nu mutlaka gösterir... !n~allah 

iyilC§irsin Sen daha gençsin 
korkma, onu mutlaka. görecek
sin .. 

Annecıi kızma belli etmemeğc 
çalışarak ağlıyordu. J{ÖylU ök
süı·dü. Hayvan'arm yuJarındnn 
yakalıyarak çekmeğc başladı. 
Mokanini araba.om rırknsından 
bağırdı: 1 

- Yolunuz açık olsun. Köv 
yakındır. Telleri takip edin. Ço 
ban uzun zaman nrabnnm nrka· 
sından baktı. Kndm siyah baş· 
Pı-tbsünu bağlamıfftı. mzı 
da yatıyordu. Kuvvetli köylü de 
küçük hayvanının yanı sırn. ufka 
doğru yürilyordu. Saks ğanl~r 
uçuştular eonra g ene tellenn 
Ustüne kondular. 

Mokanini koyunlarına doğru 
yüriirken beyaz· bir saksağanın 
mevcut olt :p olmadığını dü "'nü
yordu. Kalbındc bil' sıkıntı ,-ar-
dı. -

Hcuoij'•ı clördıi11cü Sullı lluku/. 

11 ô.l.imliğinden-

42 1112 
Hatice taraf ntlan Tufnnu \'J<ıi 

tayini icln açılan dn,·aııın muh·ıke 
mesl neticesinde T.ıkslm Cih:ı nı::ır 
de YoJt sormagir sok:ık 102 No. dn 
ikamet etmekte iken h:ılcn m:ıhkü 1 
men C'CZ!I c,·fnc?c bulunan TL.f.ı l 

Türkknna karısı olup T:ıkslm Y.ı~· 
hane sokak 19. No. d.ı ıl· mıet el · 
mekte o.an Hatil!e Ttirkkanın va
si ta~ in edilmiş oldui;u iliın olunur. 1 

( 4 lGOR) 

S l\HISI A SiM I~ 

Basıldığı 1erı VAKn 1o,• ı. 'EMSI 
Umumf Neşriyatı idare eden 

Refik Ahmet SevıngiJ 

- Allahım bu dünyada ne çok 
acılar var! .. diye söylendi. Son
r:- ufukta kaybolan kiiçük ara
banın arkasından bir d"lıa 
baktı. 

Tahmln bedeli 
800,00 

!00,00 

nıc ter natc 
22,50 

22,150 

Karaataç MUeueııatı Paçabane kJf
:m.ında bir aene zarfmd& bl.rikecek 
İ§kembe kazıntııarmm ın~ 
Karaağaç MUesse:satı Domuz kesim 
pavyonund bir sene zarfnlda b)1ke_ 
oek Domuz kanlarınm •\t§ı. 

Tabmln 'Ee~tllerl lle Tik teminat mlktarıan yukanda yp.zı!ı işler ayrı 
ayn arttırm:ı.ja konulmuflur. Şartnameleri Zabıt ve Mu&melAt MUdilr· 
IU#U kaleminde g1iTU1cblllr. 

1halt>lcrl 25.ll.!Jt2 Çarşamba gllntl saııt 14 de Dalml Enctunende ya.; 
pılııcaktır. 

TalJplertn ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı IA
.zımgclcn ~ı~cı vc.,lkalarlyle ihale gU:ıU muayyen sıı.ııtta DalmJ E:ıc!lınc.n.. 
de bulunmnlau. (ı.::72) 

Ttırklye Clm!ıt!l'IJetl 
-, 

ZiRAAT BANKASI 

L.lraaı Ha.nıılL8mda ırumbar&b •• thD&rsa taA&M"Ul oea&planııa 1 
· rı u l50 Uram r>ulunaciara senede • cıeta çeırtlecelr lnır'a ile qa.gıcı.a11 

Ana g(!re lkT&m1ye dalJ".Jlacaktır. 
ı !Mlet ı.ooo UralıJI &.000 Ura ıoo adet 30 Drahlı 16*><1 ıın 
' • 600 • 1,000 • 1%-0 .. '° • &JIOO • 
• • ı:ıo • LOOG • HC • n • a.:ıoo • 
ıo • 100 • &.000 .. 

1 
DI'KKA ·r: Bea?tarmdald pe.n.Iar blr eene f\.~dı l50 8ra4ao &şağ 

~t14?DIY•Dl"rt Umımıye ;ıırugı takdir~ % ıo tazıutıe •erllecektır 
Kur'alar .enede ' cıetL 11 Mart. 11 Baı.ir1L1L u myuu. 

11 B:.rtııct.kADwıcı. c;ekUeeeıtUr. 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
Deniz Fa.ııikalarr Muhcsebcsinde istihdam edilmek Uze~ dört ile. 

retli memur a:mc;.r;akttr. lstcklllcrln dllekı;:e ve icap eden veslkalarlyle en 
ge~ 15.11JH2 gün!ı akşamma kadar GöıcUk Denlz Fa.brikı.lan Gıııel lltl.. 
dllrlUgiln~ n.i!racaı..tları ve bu tarihten sonra vaki olacak ı:nttracaaUantı 
nazan l~ibara almllıiyacağı. (12~ ) 



Ebedi ölnıez hatıralar 


