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Milli Sef'in Millete Hıtap 
Eden .Beyannamesi 

Ambra: !l.11.938 
BQytlk ftrlr Mlllethae; 

katüıı ömriUltl lıılmıetlae ·~ IM'llll m.Uletlnlıı Jhtl
... lla kollan &IJtl1Dde Ulu A~ it.al Vtkıadti t.Urabat ye-
tine teYdl edBmlfUr· l.hkDm.tte ~ 'ys, TtDtt muıetbıln 
QQ.._ iç.la ap w ttUbada dala olu kabramaa ve vefalı 
Cöistdtlr. 
Atatürk,~ ufredıimm; en aıım n hallm: ltttbam 

lihlüncle meydana ·~· Törlı: ndlleUDID mAlam ve baldı 
Old...._a iddia w llıb emm,t:ar. ilk ÖDıtıe ebemmlye*l kavran· 
laaaınıı olan jtlr 881, ula yıprannuymı bir kuvvetle Dibayet 
bUttın clb&n.ıa 9'JWUDa nüfuz et.mı.Ur. 
~ büyük zaferleri lrazuclddan ııoma da Atatürk. ömrü-

nü, yalıuz Törk mlDetlnbı haldarmı. lDaanl,. eıaılt bimlet
lerini l'e tarihe bAkkettlll meziyetlerini labat etmekle ıeçir· 
mJıttr. MUlettmh:!n büytllduttıoe. kudretine, fazllettne, mede
niyet lsUcladma ve mükellef oklata l~' vazlfelerlne 
a&1'Bllmaz itikadı vardı. cNe muUu Türküm dlyenu dedlll 
zaman, keadl engin rubuoa, bJç .aamlyea a,kmı en mA.aalı 
bir ııurette bulAııa etm19ti-

Fena zlluı.lyet ve idare Ue cerl bırakılmJ.9 Türk oeml7etlnl, 
en kısa yoldan lnıııanlıtuı en mt\tek&mll ve en t.emll:. Uhnlyet· 
lerlyle mücelıha modern bir devlet haline geUnnek, onun b&ş· 

lıca kaypu olmuştur. 7'efldlAtı EııaııJyenılzde ve bugttn bötun 
,·atanU,lann vlcdanlarmda Yerle!mif olan JAlk, mllllyetçl, 
balk~ı, lnJalApçı. ~I CtbnlnuiJ"lt, bize bütün eYaaftyle 

Atatürk'tbı en ID:7meW emanetidir. 
t)'fQJllnde.nberi Atatllrk'tin ulz adı Te batıruı, büttin balkı· 

mh'.ID ea candan cbıygulaıiyle aarıl.mJ,tır. Memleketimizin ber 
kÖfel.lnde ''e btWUı mllle~ kendiaJne göııterc!JtlmJz ıamlml 
batlılık, devle$ ve milletimiz tçlıı kudret ve vefaııuı be11f ml· 
a&Udlr. Tllrlı: mWetbıln aziz Atatürk'e Cöst.erdltt sevgi ve 
ııaygı. onun nlgln Atatürk &tbl bir evJAt yetqtlrebWr bir kay· 
nak oldutwıa bütün dllnyaya pstennlştlr. 

Atatllrk'e tblm vazlfeınılzı ifa ettlj1mh bu anda, blılluau· 
za, kalbimden pJen fükran duyxulanmı ifade etıJle1t, öd•· 
mesl lAmn bir bo~ ııaydan. 

Mllletler araamda kani~ bir lnııanhk bayatı Ata&ib'k'On 
en kıymeW kleal1 idi. Böttin dünyada öllbnlliaüa ~ lbU· 
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rarm, tnunlıfm ltlııl için ümit Yerici bir mOjde olarak aellm
larun. Bu ııörJe.rlm, Yazdarlyle ve t9p~ flivalye u
keı'leri ,.e mtlmt&Z .-ııaıyetaertyle yaıımm.a lf tlrak..eden büyü 
mlllet.ıere, TÜJ'k ınlllett adına ft1kran1a.rmun lfadeııldlr. 

Del·letlmlzln blnia1 ve mllJettmlzln tedakAr, ııadık hldimJ, 
1ma.nlık ldeallııln Af.ık n oıtbutu aliniıaı, 
Eş&lz kahraman Atatürk? 
\.'atan sana mlnnettardır. 
Bütün ömrtınü blzmetioe verclJltıı Tt1rk mllletl Ue beraber 

senin huzurunda tbllİl Ue ~oruz. Bütün bayatmda bize 
ruhundaki aıe,tm canlılık wrdln. Emin ol, aziz batıran lıÖD· 
mez meşale olarak rablanmıu dalma ateı,U ve uyanık 

tut.aeaktır. RElSlCOMHUR: lame& lnöaü 



Benim Görüşümle ı 

YILDÖNÜMÜ :Jehir ~e. Menzlekef 1 Haberleri 
Atatürk' ün ölümünün üçüncü ı bulunabilccecimiz ahval ve §e• 

yılına grrdik, İnönünün Tüıkiye .rait ne kadar çetin, ne kadar v~- ı 
Reisicümhuduğuna intihahmm him oluraa olsun onun aldıgı 
üçüncü yılma giriyoruz. Birinin emanete kıl kadar ziyan getirmi
kabri önundc h\l§li ile eğilerek yeceğindcn emindi. Bugün kana 
hatırasını minnetle anarken saf- garkolmuş bir dünya üzerinde· 
lannda tek ferdi noksan bulun· yiz ve hudutlarımızdan meıı'um 
mıyan Türk milleti, ötekinin et- gürültüşil duyulacak kadar harp 
rafında da emirlerini bddiyen bize yaklagmıştır. Fakat biz sulh 
aaflar halinde toplanmıştır ve bu içindeyiz ve Jllemleketin terakki
aaflarda da tek fert noksan de- ai için, hudutların ötesinde hi~ir 
iildir. Esarete mahkum edilme~ şey yol"'Tllu§ gibi çalışıyoruz: M~s: 
ıstenen Tüı1k miHetine hür bır terrh olu umuz baırmızdakı Mıllı 
vatan kazandıran ve padi~hlar- Şefin kanımızı öz yavrularının 
la vezirlerin asırlar içinde tabak- kanı .gibi esirgediğini bildiğimiz· 
k.uk ettiremedikleri inkılapları beş dendir. Aıyni zamanda da. ..eref 
on yıla aıidtran MU11tafa Kemal ve istiklalimizi korumak için baş· 
ölürken, düJ"l'Ya ufuklarını karar- ka ~bir çare ve yol kalmazsa en 
tan !bulutlar gittikçe çoğalmıya ··:yiik vatan vaz:iıfesine çağrıla
başlamıftı; fakat o müsterih öl<ıü, cağımızı bilişirnizdendir. 
Makamına eski cenk ve iıütrumet Ailem muini olsun 1 
arkadaşı İsmet lnönünün gelecc• AUah muinimiz olsun 1 
ğinde tüp.hesi yoktu ve içinde NAHlD SIRRI 

Samsunda Gaz 
Bu/ıranı Var 

'FeY!Jial'IR • ~aplmamasından Halk 
Gezliz 16ahyor. Benzin 

T ewi11tından da Şikayet Ediliyor. 

2225 Talebe 
Devlet Olgunluk 
Diploması Aldı 

Orta okullarla liselerden ge
çen yıl alınan randıman evvelki 
seneye nisbeten daha iyidir. 9 39-
940 ders yılında liselerin son 11· 

nıflarında 4 7 72 talebe vardı. Bu 
talebeden yüzde otuz altısı liseyi 
ikmal etmişlerdir. Olgunluk im
tihanına girenlerin miktarı ise 
3166 dır. Bu talebeden 2225 i 
muvaffak olmuş ve devlet olgun· 
luk diploması almıştır. 

Ayni ders yılı içinde muallim 
mekteplerile orta mekteplerin 
·aon sınıflarında 21,502 talebe 
mevcuttu. Bu talebeden 91 1 7 
adedi muvaffak olmuş ve diplo
ma almıştır. İkmale kalan tale
be 941 yılı Haziran ve Eylul ayla
rında yapılacak olan imtihanlara 
girebileceklerdir. 

Fazla Yolcu Taşıyan 
Otobüs Soförleri 

Beraat ·Ettiler 
Belediye ile Adliye arasında 

bir ihtilaf çıkmıştır. Son zaman
larda nakil vasıtalarının yolcula
rı atttığı için Belediye zabıta me· 
murları otobüslerine fazla yolcu 
alan şoförlere ceza kcsmiyc baş· 
lamışlardır. Bu şekilde tecziye 
edilen yüzlerce şoför mahkeme
lere müracaat ederek karara iti· 
raz etmişlerdir. Bunlar diyorlar 
ki: 

- Otobüslere fazla yolcu al
maktan §oförler değil, bilet me· 
murları mesuldürler. Biz araba
ları idare ettiğimiz için yolcular
la m~şgul olamayız:. 

Mahkemeler §oförleri haklı 
bulmu§\ar ve Belediyelerin ver• 
dikleri kararları bozmutlardır. 
BclecJire de iddiasında ısrar etti
ği ir,in davaları temyiz ct~iştir. 

Sinemalar Bugünkü 
Hasılata Hava Kurumuna 

Bırakıyorlar 

Askerlerimize KışlıK Eşya 
Teberru Faaliyeti Artıyor 

Halkevlerinde 1nzlanmız aıkerle rimize kıpık ciyecek hazırlıyorlar 

Askerlerimize kı~lık giyecek kolaylıklar gö.sterilm~i için ted
hediye edebilmek için başhyan birler alınmasını istiyenler de 
faaliyet gün geçtik~e ııenişlemek- vardtr. Ezcümle Sümer Bank ve 
tedir. Yerli Mallar müesaeaelerinin vit· 

Kadın ve kızlarımız Halkevle- rinlerinde hediye edilecek eşya· 
rinde kurulan dikiı bürolarında nın teşllir edilmesi de istenilmek
çalı~arak erlerimize -giyecek dik· tedir. 
mektedirler. Diğer taraftan ka- Diğer taraftan bir kariimiz de 
dınlarımız aralarında C§Y• topla- örgii yünleri satan müesseselerin 
mak üzere komiteler seçmekte- fırsattan iatifade yoluna aaptıkla· 
.ıirler. rına iıaret etmektedir. Bu karii· 

Matbaamıza müteaddit mek· mizin bildirdiğine söre: 
tuplar .göndererek karilerimiı; ıi- 1 - Piyasada .satılan ÖriÜ 
yecek eşya tecJariki etrahnda yünleri aa~am dejildir. 
müteaddid temennilerde bulun- 2 - Gramajlar noksan ve 
maktadırlar. Bu meyanda bilhaa- obimirlerine uymamaktadır. 
sa nuarı dikkati ee\beden müta- Piyasada 65 den baflıyarak 
lialar meyanında giyecek malze- 90 grama kadar muhtelif öraü 
mesının lüzumsuz: pahalılıiına yünleri vardır. 
ip.ret edilmektedir. KariJerimi- Halkımızın yurtıeverlikte bir· 
z:İn birçoi~ bunların te~.ariki hu- birine rekabete kalkııtıiı fU giln-
susunda Sumer Bank muesaesele- l d .1 . . ... 1 ··ı lıt 1 · · ı ·· ._ k'I er e ı erı suru en mu a aa arı na. 
rının nazım ro u oynıyaeaK §e ı • . . . 
de faaliyet göatermeaini ve bun· 1 zarı dıkkate almak yerınde bır 
[arın tedariki hususunda halka hareket olur. 

Şehrimiz.deki ipek, Sarar ve ,===::::;::===================;:::::;:::;== 

-===========ı~:;~:=~;=~~ı~na:~i~~~~~: Bir Ana, Aşıkına Dilenciyi Oldüren 
0111W$ Hikayeler f~~~.h;~~~~~~:~~::i~:~ Kavusmak için Simdi de Cinayetini 

M s-aba kası ~~~~:;:.'.~~:·:~:::d~:~~;: Evladını Zehirlemıs inkar Ediyor 
GazeUJnıizde DeuarrJı Bir Müsabaka Açı- ne ve Türl..--icuıunun faaliyetine lzmitte Hayriye adlı bir kadın Bayr•tnın birind aünü H•vv& 

dair filimler göstereceklerdir. henüz dört yaıında bulunan o~· isnıin<lo aekeen1'k bir kadını ku· 
u_,,_~_ ... Hika .. ,,Jer Müsabakası tunu zehirliyerek öklürmüıtür. zu gibi boiaıtadıiı için yakala-

yoruz : C'i•UJU'Kf. ~'-' • ·' Piyasada: Hayriye bir mUddet c,,vel Haaan nan Remzi, hakimin önünde d· 
Bu memleket o kadar sur·auı de- 1 - \ 'akadaki şahısların lıu\iyetı ------ adında biri il~ aev~iye baala- nayeti bütün makaadile itiraf et· 

tlşıkltlder c«:trmı~ .~cmımıhcr •nleftlMaflın di~·e isim, vaka yeı-i, ba KereJıt~ ~·e odun boll~tr - VUA- mı§ ve bu adamla evlcnmi~e ka· mıştı. Birkeç gün tevkifhanede 
birimizin ttryetı ~. h.t\A. ro - u teferrBıat değtştlrllecekttr. yet orman mUdiirll\gü letanbula bıı.t- rar vermiştir. Hasan çocugu ol- kaklıktan sonra mUddeiumumİ• 
-an m-•·--.-:ı..... clolmur. K~dl ha- 4 - Yıuıl6r kAX.ıdın bir tarafına 11 kazaların odun lht.ıyaı;larım tama· d · H · · ı evlenmek likte tekrar isticvap edilince: ... ......,. .. ..,......., " mUe temin etmiştir. Kazalar, her uğu içın ayrıye 1 e N .. _.._ ib ,_. 
78tımızda., ete yöksa akrabamızın )'Udacakbr. Zarnanu üsttlae ltlklye tstememiştir. Hasandan baıka - e munaıcoet en Klrnle· 
ta.nrdıkıarunwn hayatında, hiklyc m.....am&ı ciiMleslnl Ulve ediniz. köyden gelen ıısteJere göre kışlık ih· .. özleri birşey görmiyen Hayriye yi öldürmedim. Hem on lira için 

·-"-al t Uyacı teshit ederek orman idaresine • . d ··ıd·· ··ı~ .,, D • mev:tuu olacak haklkt v .... ar mu • 6 - X~redilmlyM hlklyeier pul- aıığı ile birle§mek iç11'.. Y.~vrusu. • a am o uru ur mur em .. ve 
b1ldlrmişlerd lr. Zingal Şlrketı ile k td ·· t H her<>eyi inkar etmi .. tir. Re.mai al-la!<& vardır. ·hl bir zarf gönderealere la(le M.He- Kastamonu ve mWhakatından çok nu zr.hirliyere ö urmuş ur. a· .., v 

BugUn Avrupada, AmerikRda ha d~eyi haber alan polis Ha_yriye dığı on lirayı verd.iiini iddia et-
e}_.. miktarda kereste gelmektedir. AIA- - Adi d ı d ıı:.. L.. ı 

yall hlkfl)'~ blkkmtık '""'i v~ ı _ :l'•e .. redllen Mr lllkl•e•·e ür ile Hasanı yakalıyarak ıyeye tiği a am ar a C-ttırb1mıı on ar 
.... klkl hlkı...... cc~nı 8.Cllmıftır. -· J ,, ~ kadarlar bugünkü vaziyet karşmnda da: 
- '"Q'~ 1ira ueJ'flt , ·erUe<·ektlr. A~'lll M>nu.nda bır kereste buhranının m•vzu bahsol teslim etmiştir. 
BiZ de bu CcrtYllftl memteketimlmo ı&.-1r _ .. ehi heyet tara-.. an avın ... - Ro.mz:i kendisine iftira eder· 

...., .,.. ...... ~· ınadığuıı söylemişlerdir. E b• p f •• } • f d B' 
açmak lsl'lyonız. rr• !iyi hlkfiyesl olarak l'lf!Cilecek hlkl~ İstanbul kamhiJO bor'48J!J 8(11&· ene 1 ro ~sor erın kcn bize de. i tira ~ iyc_r. ıze 

şarUarımız şuıtlard ' ayrıca on Ura birlncllik mükafatı ka- ok - Mallye Vekillet! lstanbulda k l } • t }d para Vt>rmedı, dem'tlerdır. 
, - 11er ··~ 11tı 1ıer.-s ._.n ~•llM'aktır. Mu a ve e erı uza ı ı . . •a.N MkRd olt'hi19nu teınln eter da bir kambiyo \'C eııham borsasının Ankara. 9 (Telefonla) - Dil, ızmtrde Yapılan ihracat 

-.ııta M!' aot ctlHlerileCflkttr. E~bl memleketlerde yuıya isU- açılmasına karar vermiştir. Buna da-
,,.. itti -M dtena ,;eçmiye- dadr olan bırçok insanlar kendi ken- lr hazırlanan kanun Hi.yihası Büyük Tarih ve Coğrafya enıtitüıünde İzmir, 9 - İlkteşrin ayında tzmır 
at~U;. Pek !;elkt.r uyaad1Taeak biT ·dilerinl bu g1bi ~üsabal<alar saye6tn· Millet Meclisine verilmiştir. K m~bi- çal~tırılan 1 S yabancı mütehat1· limanından muhtelif _ecnebi memlt-

a.e bt ealıMı bir ~ de k1!9fctml~lerdır. yo bOraaat Uç ftenellk bir tecrU'le dev 815 profesörün mukaveleleri bir ketıere 3,489.678 lıra kıym&Undt tt= ~ ~ki rnttıavet üç "15ımh Kendinize gtıvenlyoreanız yazı is- resi tçln kapalıhYııftı. Bu mliddet te sen; müddetçe Vekiller heyetin- muhtelif mahsul ve 3"41'1 Ura kıy· 
:, ma!MIW ilik~ kabal edilebilir. tldaelmızı deneyiniz. doımu,tur. ce uzatılmıştır. metinde 2246 hayvan lhra.ç edllml•Ur 

--- - -·--~ 

Parasüt Külesinin 
lnsasına Yakında 

Başlanacak 
Tramvay, tünel, ıimendifer, 

vapur ve diier nakil vasıtaların· 
da yıoleu biletlerine Hava Kuru· 
mu namına on para zam yapılma
•• hakkında umumi mecliae ve
rilen takrir tetkik edilmektedir. 
Bu suretle tah.il edilecek para ile 
şehrin parafiit kulesi yapılacak· 
tır. Kulenin planı Proata yaptırıl
mış ve yeri tayin olunmugtur. Ye. 
ni para§Üt kulesi atadyomun ya• 
nında yapılacaktır. Kulenin de
mir malzemesi evelce tedarik 
edilmiş olduğundan diğer tefer· 
ruatın da hazırlanmasına baılan
mıştır. Yeni yapılacak kule An· 
kara ve İzmir kuleleri gibi, fakat 
onlardan yüksek olacaktır. Kule 
geceleri elektrikle tanvir edile· 
c~ktir. İnpata yakında baılana· 
caktır. 

Üniversitelilere Tek 
Paso Veriliyor 

Üniversiteliler için kabul edi
len tek puo yakında talebeye 
tevzi edilecektir. 

Münakalat Vekaleti bu husus
taki kararını Üniversite rektörlü
iüne bildiımiıtir. 

Yeniden hazırlanan beyaz kar· 
ton üzerine basılmış hüviyetler 
talebenin bir iıte olup olma~ığı 
tefrik edibnekıizin bütün Üni· 
veraitelilere verilecektir. Bu tek 
paaolar lbütün nakliye vasıtala
rında muteber olacaktır. 

Ankara At Yarışları 
Tehir Edildi 

Ankara, 9 (Telefonla) - Ya
rın bütün yurdda aziz Atatür
k'ün matemi tutulacaktır. Her 
yerde olduiu gibi Ankarada da 
Ebedi Şefin hatırasına hürmeten 
eilenee )terleri faaliyetlerini tatil 
edeceklerciir. 

Bu cümleden olmak üzere ya
rın ıehriml&de yapılması karar· 
la§tırıhnıt bulunan sonbahar at 
kotuları 16 ikinciteşrin cumarte· 
ıi günü nat 14 de tehir edilmiş
tir. 

Adliyede: 
Bir fıçı hırsızı yakalandı - Mus

tafa og111 Hasan isminde bir sabık•• 
lt YMıişte bir yağ imalfıthanesinln 
meyttb.nda bıraktrğı fıçılara muW• 
lal olmu~. her gün birkaç t.ş,neeinl &• 

IJl'rl)>ormuş. Dün yine fıçı çalarken 
cürmümeşhut halinde yakalaınnrt -
ttr. .Sulta.nahmet sulh birinci cua 
hAkiml sorgusunu yaptı ve Uç ay on 
be.' gUn hapis cezası verdi 'Ve t'lerh&l 
tevkü etti. 

t lç oliim vaka11ının faUlert ........ 
kemf' edildJ - Birinci atır cua mah· 
kemesi dUn üç katil Gavuını ttlkUc 
etti. Birinci da,·anın 11uçlu•u Nurt.ln 
isminde on üç Y&tlftCI& EyUplll blr kıı 
dır. Elindeki gUIU almak Uıtıy•n Mth 
medin dizin• lln• b&lıtarak öldUr • 
dülıil iddia e41l~u. Tıbbı Adli mU 
es.c;eseatnden rapm" ıat.enn-ı•ı ıçln mu 
haktmfl tAltk tdlldl. )11\Myın llt<ı&n 
da ka.rtırnt öldflnlUftl l~ln ttvtctt .. 
CIUınlfU. U~UncU kltll T•hlr llMtftdt 
blr rtnctt. :au lkt dtvanm Mit f&)\tt· 
ı.ı1 dlnlendl. C.11'1\lytn f&)illlfıftn C&· 
tırı\Maat için rnuhak .. ntlerl tlllk .. 
dildi. 

Parti Kna .. agrelerl ...... 
Halle: Partiti kaza kongreleri 

eçılmıya baslıyor. Dün saat 15 de 
Beyoğlu kaza kongresi kaza mcr• 
kezinde toplanmıştır. 

- Amcrtkah milyarderler ya.hında ten"fıttnln mUtflvut 
saytlabUeceğl muhakkak. }'akat botada, hele bir HUseytn 
Kemal blrarcsl için ayda iki hill Mısır llraaı, dUfllnUn bir 
kerre! 

- Bu gelirde < \ıtdın hl.s~i yOk m• T 
- Kanunen Co\•adın h~lr hltlıeSi yele. Paşanın oğlu 

Kozmopolltler 
_. .................................. ------------
Yazan: Nahid Sırrı 

harllnllMI• aeqta Mr AlMan& e•tnalf. O. """ •• alıw.Aa 
nrGıktaD .onra t9ld .)'t!Mlalnt 791'1Mı p&U'MI .. VüWe D9" 
lrkt.aa ~ lcederiell l'tltGP baytMJlt ,..,.._ o Ml'DıJl&r kaür 
muh~ btaa)'1 taPtarmlf. Mıurb l'rtn• Ml•neta lla
:ııımeteftdlnla llJ~"tM ft '9 .-.,VMMa *el ............... 
mlyor değll! .. 

Vali LUtfi Kır.dar, Vit!yct Pat. 
ti idare heyeti reisi ve lzmir me
htııru Reaşd Mimaroğlu, Yilayet 
wnumi meclisi azaları ve Parti 
erkanı kıongrede huır ~lunmuş

lardır. 
T oplantı:ela evvet& idare heye· 

tinin raporu okunmuş, bundan 
80nra idare heyeti azafarı ve :Vi
llyet kongresine iştirak edecek 

olan mi.imeett11er aeçiltniılordir. 

Belediyede: 
Kadıköy kanalfT.ft.cıyonu - Kadıköy 

halkından bir kısmı belediyeye mU
ncaatla kf;ytln imar işinden evvel 

kan~ IJ1!111Rna •aımuw 

t.ıneMitfinde b\t.lwunu.fllıırdlr. Yapı• 

1a.n t&.k1k&t netk:esmıe ıbUna ihıka.tı 
olmadlCt' ~~ıtı:fttlr. Çtlnktt en~ 
... kadar ~ tJi!:mı!n. ed1te.n 
kana.lızasyon inşaatı s.ırasuıda :imar. * pctlııeOekttr. Bunun 'Ctft ~ 
nmıı' iş'me 'bsş1nnaca:kbr. 

Clcğil ki! 
- Ya 'i' E l'r<'n ltğl nerılrn tiyle lıı;e? 
- Pren"ııtı bl ... ikramlarından. 
- Jrakat Mln yyen Hanımın k~ .. , ~~te. PreDS• 

ını,, C'le•ıı mi'? 
- Yok nton,er, " da sad_.. HtlM17ln Hlı;nil Pata lıılmll 

bir Prcmsln klh)'Mr imi~. Efencll&l auttırtlfldlkçt'I kencUfll· 
nln kuplet1 dolınuş. Pren11 nihayet ı,tn farkına varmıf var-• 
m~ amma, no kltıyada artık !)Almıya Ultiyaç, hele ne de 
Pren!lte ~alınacak mal mWk, servet kalllladıktan !iOAra! 
Herif , ·eUnlmeti tarafından krıvuıunca btatıhula gelml~. 

Yolunu hulup, riı'}\·et mü,\·et, bir ~ık kapmış. Az fiOn· 

ra da Xişantaşmdakl ı;ara:\o· gibi kona~ yaptırmış, Biiyük· 
derede ~ine aray gibi bir yalı, Büyiikadada, ~17:amda 

muhh~şcm hlr köşk almış. Debdebe ve dflrat lı;lnde ya.'}•· 
1nıya knyı.tunt'.a da tasvlbl umumi iJe ~Iııırhhktan 1\lı<ıtth 
Prensııte ı.-.:tvernıl~. 

- MUketnm(ll! Zeu'f\ 1 hanım da h11 Cüntlı11rlyet tıt.an · 
lbulönda Prens~ a.,ııa~r PremrıeA yukarı? 

- Oarıım, lnM Clt1yip sık dokunuya r.41 lllzum var~ Ma
demki hu kadar haııNtlyorlar, Prenııes dlyh erl~ln, Ce\a
da tla t>ren111 dersin. Bu !iuretle de ikramlarına ınUkemınet 
muk•te eder, asla tnlnnet altında kalmazsın! 

- Peki. ya C'A.Wadıa baba"'' kl1111nıiş? 

- Esrar. 
- AllaJI AUala 1 
- Kbn olduğ\ı pek mallın d .. U aama, adı ~a bu 

z.at ile Mısırlı kAhya arasmda Preoseetn bir hayli elden 
.. eçıtjl mu1a ~kaknutı 

- Peld, ya elkl ld.hyaya ae _.. v. au&I ~twtt 
-............. 

a 
- Esrar. 
- Aman ne esrarlı bir aile tıul 
- 8ade ayda. lkl bin Mrtır Jlrüı gelirleri oldu~ içine 

•rar , .• ıtUP'l• karı~n11yan bir hıtklkat. 
- Bu hakikat cUnf'.fl ise kant&flntf röıler önünde her 

~·in kaybolup ılllnmetl IÇln kAtldlr, clefll mit 
Hllunet <'el&l denılndenberl tebe59Um ediyor, gözlerine 

h'1'11 dalrm bir eda \eriyordu. Ali 0.llllt' sordu: 
- Siz Parlse ı,rittlnıs mıytU 1 

~uale Galibin pek ranı sıkılını~. ll.-1.etı nef"I ı.uıa.uu,tr. 

ı~akat belli etmem iye çaJ..ı,arak dedi ki: - l\lııalebef Viya
nadan Berline gidf'rken niyetim oradan da Parlse geçmekti. 
Faku &erlin o denıce hot\ınla ııttı ki, '*ıtka bir :ren ~t
meşl ~k ceonn ille lilf'medll 

- P&ttıtıe Şan:ıelhıe ceddeıolnde Fa,yY.,.lb konatı dişe 
uılh ..ray gibi bir bin& \ıırdır. ESMY sama" bot kal<lık· 
tan lftnra bir rıeraret oldu amma, hanıı dovlftin, haUrla
mıyorum. Bu Fa.v~a POionyaiı l)lr yaln111i kar .. ı,ynuf< Bir 
tkl matwadan ıonra talllni drnemek üzrre Parl!!oe gelmiş 
ve Parıııı.. ftüte dllfet kahlırınıa kadar ~·uvarıanm1'• Bit 
pce. bu tuıellıııe raddesinde mll9terı a-tladl17a çal"t.tr 
ıırada polisler kC!ndlstnı yakıılamı,, merke&e C(Jtiirmdt li• 
~itler. itip kakarlarken kadın a(lıktan, kMerGell dii4üp 
bayılmı" Kaldımuflar, aytltınıflar. lleftdloe gdldce ile; 
cT~ ablctıtını bu yerde gilı\UD birinde mı&hUJtWn Mt 
konak yaptırmıya nhdlm olsun !ıı> dl_ye kendi kf'ndine yemin 
etmJt. o.a a&mall rlt .amanı tNi blnha )'Ualin rwmot ve 
ltfıW Wtoıl )'bklellUktcn IMRı QMj .... OOk IMt ft 

TabaklM'ta ,ımtı anrak iki pMta U• birkaç pöUtar lcal
nu,, ,·aktt t~ ltelltnı9'U. İ'r9111 Oevt.t Be;k otomo.U. 
~ağırıJmadıklM'IDa t•vbWle 1Urd111Ht Olan doatlkf Löbtau 
•ketuıer. 

v 
2\t.aam 1116ıııt'ın. 7dut kati lö Vlil.._.. y&Mlı oldtata 

\·f'Chlle MtıGun Blant Jlayrtddta >•aaa • jün ytili ıtzıett 
•trı,ordu. 'hlıha ve .... bir )'ola aqrtem kll~ükte oaarn• 
da Mdl1"9 ..... mı!Jlt \<o toNDu Sazau iltl laatUelltıtl eliz* 
!erini uğduruyordu. O kadar fasıla vermeden ,.e iter alllı· 
1ı,ta ıztıraba da, aünn• da atfe&llmtıal o dtır'«lfl Miitıdlla 

fnlltuer çtkararall •lf•rtly0t4n kit h lşlılıil blll )4t~ 
, .e hayli '"1ıMıt oıao .-e itli iti' tlltll alba;ttt v.ı.__, 
bırakıp ICalkannyord\I. 

Berek•& ki, kapı birden 9Çdarak ISlll9e Rumi lteri clNi 
ve kJıının ıülerek. tathlıkla Jm1adma yeti.f ti: 

- Oo, muaJ 'Uii, liaı d•vam eftyor 't a..ete ok..ı-. 
dllf ;yaptım, slşinclim! Sb yine ayol v&U,Je& ..... ı 

Demin )'~il renkteki klmonosa Ue ·~ Snl .. H...,. 
h&klkaten &iylnml•tı· Sırtında beJ renkta bir IOktık elbitı '"lıl 
ile aını renkte manto, batmda eşarp , .e ayağında ökçeleri 
al(ak ilkacplnln vardı. 

l'>u:ııan decll kJ: - N erqe anae t Eeıü ..,...... =ı= ıor 

EAIM ıuuim..Uı - Harır, d..U. 
- Bu Keü.r stWılı aibMfll bir ha\.-acla bir tanecik Jaiıioo 

ms.ı e.ae :mi l.oabl'MMIUa f 
- &-nı !&er zaman alablllrim ve alıyorum amma bugün 

muvum. _..., ... IDIJôl'1119 ,... .... -..~ ılôllıf-
~ IAiifıft, (Amsı var) 

SHVASi 
iCMAL 

Bal Gibi Ganimet 
Kavgası 
Yazan: M. H. ZAL 

E vvelki akşam Ankar• 
Radyo Jurnali bir fikir 

ileri alirdü: Almanya, İtalyanın 
Arnavutlukta ezilmesine meni' 
nundur. Bu sayede İtalyanın ın~· 
aavi mevkide bir müttefik aıfatı· 
le iddialarda bulunmasında 1ur• 
tulacak, İtalyanın Fransa hak• 
kındaki taltJElerini hafifletece~· 
hem kendisi arslan payını isU· 
~ecek hem de Fransayı müfrıt 
ltalynn taleplerine karıı hiın•· 
ye etmekle kend ine baihY1' 

cak ••• 
Bu düııünce akla çok yakın 

geliyor, Zaten çok iariptir .~: 
harpten evvelki Avrupada 1• 

pakiki rakip varsa ıbunlar, ittifi~ 
maakeıine rağmen Almanya 1 

ltalya idi. Her ikilinin ittihat' 
hudutsuzdu, her ikisi ayni ıer 
leri i&'tiyorlardı. Her ıkisi bir1ı· birine kar~ı entrika yapmak • 
menuldü. 

Balkanlardan baııka Avuıtur· 
ya ve Macaristanda doğrudan 
doiruya çarpııııyorlardı. Roın1•• AVUltuf}'a ve Macariatanı do · 
rudan doğruya Almanyaya kar• 
ıı himaye altına almıııtı. Bu 51' 
yede Almanlan Brennerdcıll 
uzak tutuyor ve kendi Iehitı• 
bir nüfuz mıntakaaı kurırıtlf 
oluyordu. 

Diier taraftan Almanlar~ 
kendi hi. ve ölçülerile kıyıll' 
vermedikleri insanlar varaa hal· 
yanlardır. Üçüxlü ittifak d~~ 
senelerce auya ıbirbirine ball 1 

bulunduktan aonra ltalyanır 
Umumi harpte bttaraf bile ka' 
madığını, karııı tarafa iltihakıl'1 

Almanlar hiç.bir zaman unut· 
mamıılardır. Buna dair Alroan· 

•••• yada çıkan kitaplar, yazılar, "' • 
rikatUrler kütUphancler doldtl 
ru~ Lı 

Hld!aelerin tazyiki ile 1• 

memleket ister lıtemeı: ):olcl•f 
olmu•lardır. Almanya için ~~ 
yoldıılık. İtalyayı iıine ııeld 1\ 
mUddetçe yedekte ıUrUklero~1 
mlnluna aelir. ltaly• d~ e U· 
Roma imparıtorlu~una aıt .r tıı 
yalarını cerçekleııtirmek ıç~ 
Almanyayı alet diye kullanrtı 
ümidindedir. 

Almanya Romanya da biri•· 
ıince, ltalyanın ittihuı kabıa!: 
mıı. eben de Yunaniıtanı yut 
rım• demittir. Fakat lokma bO' 
tazında kalmıotır. • 

iki mihver memleketi arası1'111 
daki aanlmet kavKuına alt d~f 
teıahilr herhalde bu deill ,1 İ 
Bunun daha birçok eıerlerııt 
ıareceiiz. 

Sivrihisar Mayın 
Gemimize Merasimle 

Bayrak Çekildi 
Bundan bir mUddet ewet . ı"; 

ılltertde lnıa olunan Stvrıhıs'r 
mayin gemiai dün ıalbab llM•11 

mııa ıeıtniıttr. , • 
Gemiye ıaıt 16,30 da mer 

ıimle ~yralunız çeltilmlttlr. ··ı~ 
Mirulmde aıkert ve mu 

erkln huır bulunmuılardır. 

Müteferri/E_ 
YMI bir mltılllrllu11 - lfel'tlıtııl' 

,.-mtkte olan muhaclt'lertn ıııttnit 
rı ıı:tn allltadar makamlar ur-!~ 
dan huırlıklar yapılmaktadır. S ıt 
taybumun4ald matlyenlh Mk1 I' ıt 
tuıye dtJ')Oliunun da muhMitrJMiıl , 
k&ntarına taheli edllme11ı dtıfW\n~. 
nttkltdir. Su bfüa b&leA um.n lf1 

miinm ta;:·~t~OO 1 
t tK.tNCll'r&ŞltlJıf ıtH 

~ 
E~llh 5.22 
DOiat 182.20 
lsvt~re Frc. 29.6~ 
Drahmi o.9 
1.ıtva ı.sı.5 
~~ ı3.sıt5 
Lef o.6%25 
Pe!'ıgG 26.45 " 

a .16Z"' 
~:-r 31.oı.1:S 
İsveç X'Wll\U G0.98 

l!:İHAM Tfl l'ARVILA'f ıs 
19~ % 5 ikramiyeli 19-~ 

Abone tlcred 
'l'UrldJe clabilll\deı 

SeMUk e arlık ı ayhk ~ 
UOO ~ tOO ırıo k~ 

Hariç memlelı.Uerc 

SeQclLI 6 aylık 3 aylık ~ __________ _...... __ ~ 
S'lOO ıno IOO Xr. ~ 
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Tarihin En Büyük 
Adamını Hatırlarken 
Atatürk, Sen Toprak ve istila Diye Çırpınan Bir Dün
Y•nın Ortasında Başka Milletlere Tahakküm Etmenin 
Ezici Bir Yük Olduğunu Keıfeden ilk insansın. Bütün 
insanlara Nur Verdin, Sen de Nur içinde Yat! 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN l •rihin en büyijk adamı Türk milletini ıulh ve inıanlrk 
odur. için emin bir destek haline koy• 

r .... li1 IJ>İrnizin ruhunda hu kanaat du.At t'" k"·· k d. f · l 
~. 'lnıİft' a ur un en ı ne ııne o an 
. Niçin) lr.O çok evdiiimiz galebesi yalnız bu nokta.da kal-

~lll ıni) ynu.;ı hı kk k bir madı. Tarihte yeti,en bütün bü· 
o(.. ıurou mu a a "'k . 1 rd 1 k A 

Yunan • İtalyan harbine ait ilk ıelen resimlerden: Yunan topçqau halyan cepheaini 
bombardıman eclsken 

~~en kurtardıiı için mi) Ta• yut •• k ıneah. ~- a an ayrbı .? ~rkal . .'k ta· 
, -..oa v .. w ..J a 0··ıu·· ur 19oır zaman uyu u sar• b· e ıorene,ee <ıay nan h 1 d . . B 
ır ll-· ti '·- k aklı oıu oma ı, hiÇl>ır zaman: « en 

~i . ~ .. ı ce.are e ya .. ra ""ld""k b · 1 
"ıı~ırlerden kurtardıiı ve bizi bo ~ te~. leo!1ra ben_ı adr~•~.n ar, Hitlerin Nütuk H i T L E R Cephelerde Siddetli 

Söylediüi Birahane Bir Nutuk Topçü 
re-.t inkipf imkanlarına ka- e~ım ao:ı ~rıı:n, enım uıunc~-

l'ııflıırdu~ . · ·, lenm ebedı :bır kanun olıun. Bır 
a... ıu ıçın mır t k -ft') ·· teht>l 
'1e)Ut

9 
bunlann ~ ~.. a ım mu ı e.r. muç ... er ya-

~ K ı Atattirk tarihia rınki hadiaelerde tutulacıwk yolu, 
eıı ~ :.... an•...:... yal. benim kanaatlerime wöre tefıir 
..._ ~· millıetiu .-it ö~ etainler> diye dütünecek yolda 
~ ea1 

1
_, tarla ölçijı.ile, ~flara k..,unıa.dı. T ~ma~ile ak· 

~ ö•.-::1.-..:1- hak kuanlnıf· .. ne olarak: c6en fini bır ada
~. -,r~- nurn. Dünyada terakki ve inkifa· 

Bombalandı S6yledi Faaliyeti Oldü 

liarpten sonraki l\Hla dünya· ftn kendi ,.haile kaim oldujunu 
~~rtaaında; kendi memleket· ~~~ bbedbütü"" ahtlakr~an kde· 
-~-'-· _Ll!ı _ __ı • • ı·L ınmı. PCHlln n zev 1111 en• 

lctı~ "«l h:ıınr•ıınenn, çare.az ••· d. . . d ~ ·ı 1 k ·n . 
iı·~, İçtimai ta~lderin yarattı· . ij.i~~ e~ • ~ je ~eeı ~k 
t . Üfiik çapta inıaanlan aözden ~ 1 1 ~n ça •ınuı om ır> • 

beçıre)i- At ~..ı.-.. · rme t&:'bı oldu. U •• ..... a.-.ı-.. un ınNnca .. . . 
k··Yiiklüiü karı•ıxla ne kadar Atattıik kuaureuz olmak i<ldıa· 
c:~k. ne kadar zavallı kalırlar 1 11ndan çok uza.~ ibi~ ad~ı. ~ir . ec- iı._an ne8illeri Atatink'ü ku.uru varsa yuz 1ı0tterırdı, çun· 
tıttiL- k"' . 1.~ 1 w ·- __ .... H k 

lngiliz Tayyareleri 
Münihte Birçok He• 

def/ere Hücum Ettiler 

ltalyada Tornio 
ve Milino da 

Bombardıman Edildi k•r ~. daha iyi anhyacak, ona ~ . rrya~r ıgı eev~ı. e_; eı 
d il lltti)Qç.e dCTin bir hayranlık aibı fin~ ve kuaurlu ol~uıun~ Londra, 9 (A.A.} - Reuter 
) ll)'calı.tır. Buna mak-bil, dün- helka duna batı~k ıeterdı. ajansının diplomatik muharriri 
~· kana, hanıbiye, cehalete Yanlıı itler de yaprnıı olabilir. yazıyor: 
•ılı. •n ınua11rlarma. en uzak n•· Çünkü onun kadar çok hareket İngiliz tayyarelerinin Münihe 
ı_ 1 tarahndan bi\e liıyık olduk· ve tefd>büe gösteren bir reftherin yaptıkları bukın, Hitlerin nutku-

rı •ilr afatlar ~ir. yani"§ it yapmak ceearetine aahip nu baılıyacağı dakika olarak ilan 
A olması ve bir i~ki hakim fayda- edilen zamandan takriben bir 

tıııııtttürk, arazi htf'sının btr ya karşı ikinci derecede mahzur- saat kadar •onra ba§lamıotır. 
l'lıitntt için feltket olduğunu, ları iptidadan göze alması çok nutuk Londra ıaatilc 18 20 de 
bı 61 Yurt hark:tnde a~azi sa'!f· tabii i~i. İdari hay~tımızda fay- l>aılıyacaktı. Jık İngiliz b~mbar· 
ttrı ""&rıın, yabancı mılletler il- daya hıç bakılmaz, ınıanlar hak-, dıman tayyareleri de şehrin üze· 
ltt ~e polisfi.k etmeAi~ bh' ~~ kında; yalnız hareketlerindeki rine saat 19,30 da varmışlardır. 
~" şan, ..,..f ,dağıl, ezıcı, yanl.,ıar ve mahzurlar bakımın· Bu auretle tayyareler bombardı· 
t, ilk~ bir yük okiuğunu taf'm. d~.n h~kü~l~r ~e~'.li_ı:. _Ha~buki mana başladıldan zaman Hitler 

f.f eşf&den insandır. Turk mılletının olçu!u hıç de bu nutkuna epeyce ıirişmi~ bulunu· 
ı._. er tarafı çöken 'biı: dünya or· değildir. Millet aklı selimi ile yordu. 
t-t ~-~ ~r .köriine 41'toPJak. top· Atatürk'ü pek iyi anlamış, bir Hitlerin nutku iki uat kadar 
aı..J dıyc kıvranan milletler ara· dahinin büyük ölçüdeki hareket· ·· ı_eıı· B bard an nutuk 

F'ührer,!vfücadelege 
Sonuna Kadar 

Devam Edilecetini 
Bildirdi 

Alman devlet reisi Hitler ..,.. a· ftnat yok ~ B l . . h .. nk.. h kü .. k sure~ . om ım 
~l Mıze f Kmı l t'!._. rtt.ı- e1rın1m erguw ud v ayatınkd' çu nihayet bulduktan sonra <la epey MUnih, 9 (Jı.ıA.) - D. N. B. bUdl· 
'ıİt it uıata a eına groı epız ö çü erine sıııma ıgım ta ır et· ürmüttür. Son tayyare Münih· rtyor: 
J,ll~ndan, dimizıde fedakar- miş, Atatüric'ün büyük hizmet- ~en eaat 21 15 e doğru ayrılmıı· dUn akşam, Nasyonal Sosyalıal 
~ Yı~a~ bir ordu va.Sen. lerinc karıı küçük hatıllannı hiç t • Partl.lıl uğrunda canlarını !eda eden-
' bir klSll'I\ halkı.mDda da AYmsttır. ır.Diicr tarak.an salahiyetli kay- lcrin h!tırll!!ını anma yıld!SnUmUnde 
litı ~e, bafka yerler-de terket· Siyaai deiitiklikler aeçirmiı naktarJ öirenildiii.ne göre, lnailiz Partinin eski Azası mutat vcçhlle 
"'~eski .,,.nıdl• heWcında de- memleketlerin hepllinıde eiyaai ootnbardıman tayyareleri Münih- Lövenbraukeller'de topıanmı~ ve hu 
k.._ ret dilygulan hüküm eirer- ni&am namına ıel\erle kan akmıı- de domiryo\u münakale hedefle- bUyUk toplantıda, FQhrer bir nutuk 
~ lrlacera ~ı mı bula- tır. Halbuki Türkiyenin her mem. rine de taarruz etmiflerdir. Bu söylcmlşUr. 
3'Aci ık? ~le ~atlar için leketten . daha esaslı ~a~a':'üller domiryollarından birkaçı Hitle· FUhrer. evvelA. Alma.nyada iktidar 
~ '' mı aeçemeadik? Şu veya ııeçirmeııne rajwnen hıç ıiddet rin nutuk .öylediii me~hur bira- içln mücadelenin en yUksek devresi· 
1(1 '-rafa iltiıakımm türlü tij,lü a&termemiı, ancak memleke- h'aneni_n yakınından ge~ekte• ı tA""ll ed 2 h t ı 
ıl,ı>r~ı.r, menfaatler muk.b-Nin- tin eel&meti ölçü diye ka'bul r•• n "'I"' en 19 3 yılını a rr atmı' ._t . k dir. ı ve müteaJ<ib<>n 1914 tl'n evvelki dev-
dıt,) nura mı m'"affak ol.maz- odilmiftir. Sükdn takrıri ~· -u· Keza birahane yakınında bu· redeki Almanyadan da bahsctml~· 
~ta dile muvakkat eurette ıo.ter • lunan bir emtia tefrik aarı üzeri- tir. 

~·· tiirk, nümunelerini sördü· meei zar\WM halini alan fİddet de ne de büyük çapta bombalar bl· Bundan sonra. Alman mllletı Jçtn 
~~ in.anlar gibi milktlerinin bazı teferruatında yenlıı da olaa rakılmı~tır. Bu aene bu yılciönü· başlamı, olan sefalet, rst.ırap ve U
~l oıenfaatini deiil, kendi hert.&kle milletin hayrN\a ait dil· mu IÇ4n tertibatın deiiıtirilmiş mltal&Uk devresinin geniş tabloaunu 
dıw.--·iik zevkini, kendi bıl"llnı ~let-le yapılmattır. lm I "'lzmlf "e bi•••t k•ftdi mücadel"•intn .~ o ua ve Hit erin nutuk için ilan " • -- ~· -
C\11 l'di ke.U bir kumar heye· ~ .;ı·1 '"---ı. .ı_ • _] .._ de başl&nJ'lcmı anıatmı,tır. 
ııı, 1 du.,!ımak hev•ile dünyanın Bunun içtn At&tUrkUn bUyUk ıı:Kll en Ntatte ........ ·oır >'erae ~u-
)' ter• aahalannda at oynatını· ve Mil hattraaı karıısında bu· lunmuı olınaaı mümkün olmakla 
liitı~'~ar, dünden kalan türlü glin minnette, MYI• ile, hay- ber~or, ~n.drada zannedildiii
&t.,. 11 h .. lerin taııiri altında biz de rlf'lık'-, derin bir matemle inen ne gore, .. Hıtle_r ve baolaca a~a-
~~e:~~ arkaa&na düterdik. yaşlar hiçbir lst~a kabul et- datları fUpheeız olarak toplantı· 

lı.....~ kendi ,.hıi biel.tri bıa· meder; bütün TUrk miUetinin da h~ır bulunmakta idiler. 
~ Witiin bu tu.tWı red· yaşlardır. ln,ailiz ta_yyarel~ri e? .az nut· 
~ MIU.ti mKeralera eürillJi. Atatiirk.ün hatıruı Tiiık mil· k11n redyo ıl• verılmeaını zorlaş
~ Yerde kökü elki ........... leli için ebedi bir baj olacak, tırınıtla~ır. 
,~ bGtün 9tili .mellerini hiçbir h~iıe, hio\>ir teeir bu ahen· Dün akşam Londra aaatile 
~~tllerini tam bir ~ gi bozamıyauktır. eaat 18 de nutuk radyo ile nq-
~' Türk ordwuaa bir iıltil& Atatürk'ün canlı mieali, a•lmif, rodil.:okti. Bu aaatte ltalyan rad· 
'eti di). deiil.' ...-k ~u gelecek Türk neeillerine; kendi yoeu bütün Alman radyolarının 
~ .... k.,.. koru,.- bir mi· ıtıhı.ları için değil, kendi 1'Uf'tla· bir Çeyrek eaat nefliyatlarını ta· 
ıııı....:;- lilüı diy. umumi baptı- rı lqin ve kendilerinden sonra p• til edeceklerini "• nutkun noıri 
,-._ ,_ V9'di. DV.e....._.aa- lecekler için çalıfffialc ideatini v• de cumartesi eab.nına talik edi· 
llilı...~ aiiıren ma..f.wdııırıe &.§kını öğretecektir. leceiini bildinntttir. 
..... ~ -.et•ek tarihte eti aöriil• Atatürk'ün tarihte ilk olarak Bu •halı Alman radyosu nut-
~ dOltluklar kwdu. Sonra )'ükseluiği sulh me,.lesi, karan• kun netrioin tekrar aut 16,30 a 
lojj~ ~laleri1 haricJtıen gelen ideo• lıklarda kalan inıanlara Yollarını tehir edildijinl bildirmittir. Bu· 
tııl'• 111'1 ifra~ı tazyikleriftıden ko· göetereee'k bir nur parça•tdır. nunla beraber Bremen radyoıu 
~. ~k Türk mUl~i içindeki &iae de, bt>tiin in.anlara da '81btıhl.-in nutkun iı\lilizce bir 
4~· muvazene ve tesamüh nur verdin. Atatürk, sen de nur hulUaaını ne~retmiştir. 
~l•rını kuvndeniifdi ve ~lnde ıyatl Hatırlardadır ki, ltıÇen defa 

Hitler n1.atkunu •1leylp ayrıklık· 
tan blraa .onra 1Mtll 'bir bomba 
blrU.uaena bir kuımanı berhava 
etmifti. ATATÜRK 

hlMal o Mall. ;rOlc o.,,..... :JIM mavt 
""1k OIHI htMit Mi &WılM'l& rnıa.avt l 
Qtltbdt bu 1'lfdU Miti HN~ ~ 

~----~l ~ ....... rbMiwtt Wkl 
VUMtt o ..., ... Moe-.. kfd amı. 
ftıikM .. .,.. utall .., Mmllr ........ 
9A1111tıhl ... "' ...., ......... . 
....... ele\'~~ Mit .. ... 

Londıa. 9 (A.A.) - Hava 
nuaretiftifl ttlbllil ı 

OUn no• iuavvetll t,tr lnıilia 
bombardıman fUoıu MUni. .. h. 
rincle ~lcu va martaftdlıl ıarla· 
ranı bomwchman ••ittir. 

Yahudilere kartı mücadele 
<Bu tnUcadele, demlşUr, bilhassa 

me-mleketlmlzde tamamde hüküm • 
:ran gibi fôzUken mıllete, yahudıllğe 
karşı milcadele, çok çetin olmuştur. 
BuıtınkU nesil, bunun ne demek ol
duğunu anlıyabillr. Uzak istilcbalde 
bu artık kolay anlaşıla.mıyacnlctır. 

Yahudilik bUtUn kudrettıe, o zaman 
bite harp iltn etti. Blliyottıunuz ki, 

(De,·amı 7 n<'ide) 

Askeri Vaziye 
Yaun: 6ınekli Albay 

Meclt SAKMAR 

150 Esir, 5 Havan 
Topu, 7 Mitralyöz 

Alındı 

ltalyanlar Kalamas 
Köprü Başını 

Takviye Ediyorlar 
Atina, 9 (A.A.) - 13 nu· 

maralı resmi teblii: 
Cepltecle u ticlclette topçı11 

muharebeei olmelftur. 
Dtin '" bustinldi sün cepbmin 

muhtelif noktalarmda ~ 
eden mevzii barekit etnaauıda 
kıtalanmız dördü subay olmak 
üzere 150 kadar e&İr almıt, bet 
hav1111 topu :ile yedi mitralyöz ve 
diler bazı malzeme iitinaın et· 
ntiflerdir. 

Dü§manın hava faaliyeti IAıey 
otmu§tur. İtalyan tayyareleri bir 
köyü bombardıman etmişlerdir. 
Tayyare dafi bataryalarımız bir 
düşman tayyaresi düşürmü§ler
dir. 

Yunaniatana tayyare hücumu 
yapılmadı 

Atina, 9 (A.A.) - Emniyet 
nezareti, cuma gunu gündüz 
memleket dahilinde hiçtbir dül" 
man hava akını kaydedilmediii· 
ni bildirmektedir. 

Esir İtalyanlar aldatıldıklarını 
söylüyorlar 

Atina, 9 (A.A) - Atinaya 
getirilen on be~ kadar ordu ve 
hava kuvvetlerine mensup hal
yan 8ubaylarının iıticvaplarından 
anla,ıklığına göre, general Me· 
taksasa Ultimatomun verildiği ge
cenin sabahı Y!-lnan arazisine gir· 
mektc olan Italyan kuvetleri. 
ıtra.tejik noktaları işgal etmek 
Ü:tere kendilerine semeat geçit 
verildiği hisei altında bulunmak· 
ta idiler. Bu au'baylar, Kont Cia
no, Yugoslavya başvekili Tsvet· 
koviç ve Metaksaaın bu serbest 
geçitlerin verilmesi hakkında mu
tabık kalmış olduklarının kendi
lerine bildirilmiş olduğunu da 
ilave etmiflerdir. Vaki olabilecek 
mukavemetin ancak henüz ha
berdar olmıyan ileri karakollar 
tarafından yapılabileceği de bu 
subayıara söylenmiıtir. 

İtalyan tebliti 
155 numaralı tebliğ: 
Epirde kıtalarımız Kalamasın 

öt~inde köprü başlarını takviye 
etmektedirler. 

Otta Akdenizde yrapılan bir 
hava istikııafı esnasında tayyare
lerimiz bir düşman tayyareıini 
al~vler içindf'! düşürmüı, diier 
iki tayyareyi de hasal'<l uiratmıı
lardır. 

Düşmanın T orino üzerine yap• 
tığı hava baskınında. bir çocuk 
hastahanesi yakınına, Saint-Louia 
ııanatoryoınuna, bir askeri hasta• 
haneye ve bir kııılaya bombalar 
dü~rek bir miktar huara, bir 
kişinin ölmesine ve yedi ki§inin 
yaralanmasına sebep olmuıtur. 
Moncalier ile Carnbiano arasın· 
da bir eve homba isabet etmİf· 
tir. 9 ölü ve yaralılar vudır. Çı· 
kan küçük ya~ınlar çahı.&k sön· 
dürülmüştür. 

ÇÖR ÇİL 
Nutkunda 
Dedi ki: 

"Mütecavize Daima 
Artan Bir Kuvvetle 

Vurmaktan Asla 
Ha 'i Kalmıyacağız,, 

Londra, 9 (AA) - B. Chur
chill bugün Londrada bir nutuk 
söylemiştir: 

cMaruz kaldıiımız butün dar
belere rağmen, ıırtımızdaki bü
tün yülderin altında ve birçok 
kanlı tehditler ortasında, ne Av-
rupanın zapt veya eair edilmiı. 
ne de daima bizimle birlikte ha
reket eden memleketlere kartı 
vecibe ve taahhütlerimizden en 
kü~k bir kııunını dahi ter*etme· 
dik. Bu dü~a mücadeleainde 
yalnız bırakıldıiımız dakikadan· 
beri, kendilerile birlikte veya ken
dUeri için kılıca aarıklıiımız bü
tün memleıketlerin bütün dava-

larını teyit veya daha sarih bir 
surette teıılbit eyledik: Avuıtur
ya, Çdtoalovakya, Polonya, Nor
veç, Hollanda, Belçika, Bunların 
he~inden büyük olan Franıa ve 
bepainden yeni olan Yunaniltan. 

cBütün bu memleketler için 
çal~caiız ve harp edecejiz ve 
bmm zaferimiz he~nin kurtu· 
lutunu temin edecektir. 

~ Ya .. ailtana 
ha,....bimm derindir 

cŞimdi toprakl.rını, aon ltal· 
yan tecavüzüne kartı müdafaa 
etmekte olıan küçük kahraman 
Yunani.tan için aempatimiz ve 
hayranlıiımız derindir. Tarihi 
Lonıclranın kalbinden, bütün yük. 
ler!niz ve endifelerimiz arasında 
m\.iç~ele.ine yardım için elimiz
den gekni yaptığımız Yunan 
milletine §U samimi vaadi gijnde
riyoruz: 

Alçak mütecaviz buaünden iti
baren cinayet ve ihanetleri ada
leun pençeainde aleme ibret ola· 
cak ıekilde ve layık oldukları 
ceç.hile cezalanacağı güne kadar 
daima artan bir kuvvetle vur· 
maktan asla hali kalmıyacağız. 
(Şiddetli alkıılar) Bu cinayetler 
ve ihanetler daima Mu•olininin 
boyl\Unda aıılı durmakta vı: İtal
yan imnini lekelemektedir. 

(De,·anu '1 llclde) 
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MOLOTOF 
BERLİNE 

Gidiyor 

Ziyaret Devamlı 
Görüş Teatisini De
rinleştirmek Maksa
dıgle Yapılzgonnuş 

Berlin. 9 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildirİ)·<Jr: 

Alman hükumetinin daveti 
üzerine ve V<>n Ribbentropun ıe
çen sene Mo~ovaya yaptığı ziya· 
retlere mukabele olmak üzere. 
Sovyetler Birliği halk kom.iaer 
meclisi reisi ve hariciye komiseri 
B. Molotov, iki memleket arasın
da mevcut dostluk münasebetlerı 
çerçevesi dairesinde şahsen, ye
niden temas sure.tile devamlı &Ö· 
rüş teatisine devam etmek ve hı 
teatjyi derinle§tirmek iç.in pelr 
yakında Bcrüne hareket edecek
tir. 
Kmlmeydanda 1 milyon 600 bin 

kiıi tezahürat yaptı 
Moskova. 9 (A.A.) - Tass Ajansı 

bUdirlyor: 
llk~ bUyUk sosyalist ihtilali

nin 23..,; üncü yıldönUmU mUnasebetıle 
bUtUn Sovyet halkı, Sovyet hUkQme
tinin komünist partısinin şefi Stali
nin etra.fındıı. toplanmış olduğunu coş 
kun tezahüratla tebarilz ettimıiştir. 

Kızıl meydanda 1.600.000 tezahU· 
ratçı geçmiştir. 

Bu yıldönümi.I ilk defa tes'it edil· 
mekte olan yeni Sovyet Cilmhuriyet· 
!erile yeni bölgelerde co,kunluk, ıs· 

tlsnııf bır şekil almıştır. 

Molotof kordiploma~ tenfia• 
bir kabul resmi yapb 

Moskova, 9 (A.A.) - Tasa Ajan
sı blldiriyor: 

İlktcşrln ihillllinin 23 Uncu yıl

dönUmü münasebetile Sovyet Hari
ciye Halk Komlserl Molotov ko:rdıp
lomaUk ,erefine btr kabul resmi ver· 
mittir. 

General Dö Col'ün 
M uv aff akiyetleri 

Londra, 9 (A.A.) - General de 
Gcullc'un kıtaları Fransız ilstUva 
Afrlkasındakl Gabon da kAln Lam
barene arazisini zaptetmişlerdır. Ge· 
neral de Gaulle bu suretle 125 kilo· 
metre ilerlemiş bulunmaktadır. Ka 
çanlar nehrin yukarı kısmına iltica 
eylem~lerdlr. 

(Vatan) da Yenilikler 
Tarihi Fıkralar Bal Köşesi 

Muharriri: Cemal Bardakc;ı Muharriri: Mahmut BALER 
Güaiin bldilelerlnlu tarihi fıkra • 

larla aydınlatılmasından Türk kari· 
lerl pek botlanırlar. Se\·dikleri bir 
mubarrlrle tarih sahalarında dol&.'j· 
mayı da M'Verler. Bay Cemal Bar -
dakçı okayucularımmn bu yoldaki 
lllUyacnu tatMln ecleoek Nlllllyette 

tarihçi bir ıatkltlkktkttr. TarUal fık· 

ralarntı karUeri•lt zevk~ okayacak· 

lardır. Bardakcnun ilk yazı11aı rar· 
pmba sayınHzda ba.la<"aksmrz. 

YARIŞ 
Spor Gazetesi 

Atatllrk matemi dola,)'15Ue yarın 
1ıık111ıyaca.ktır. Ve celecek pa· 
:ıarteslnden itibaren neşriyatına 

mentaumaa de\"&111 edecıektlr. 

MEVLİDİ 

Arkada,ıarı arasında Bal ~· ta
nuuuı Bay Mahmut Balerla llllal& 
muharriri 11fatlle ,-azetan._.. wlf, 
nükteli fıkralar yuaıayı Ubal Mtt
ğ\ıi okuyucularrmıaa 'hUdlraifWl. 
Kıymeuı arkadqunrz Malunat Baler 
lıer hatta keyjnı zamanlarında Va. 
tan'a blrka(I defa yumayı kabul et
mlftlr. Balerln ilk ya&r8ını Çarpmlıa 
aaynaıada okuyacak11nıs. Bu tıllra

lar baNan bir lokma stW 9lze MYll 
verecektir. 

MÜESSiF iRTiHAL 
Şehrlmlaln maı·uf un tUccarların· 

dan SEKBAN zade Alı mahdum11 
Ahmet Sekbarı irtıhal etmiftir. 

Cenazesi bugün Fatihte İtfaiye 

kartıaında Haydar bey caddealnde 
10 numaralı evinden saat 9,30 da kal· 
dınlarak Strkccide araba vapurı:ı 18· 
kelcsinden husust surette temin edi· 
len Şirketi Hayriy&ye ait bir vapurla 
Beykoza gotürtılerek aile kabristanı
na defnedilecektir. 

NEBEVi 
~rhnlı.ln ınaraf bafızlanadan mf!Tlldllan Hafn ~ 

Kaynak, Hafız Rıza, Hatıır.a ElllilMI ~tk, lllıf~ BGrbaD, 
Hatır; Mer.tt S~lgür, Hafız 1'hılımU&, Hllfız Osman, llaftz :blra
hlm, Hafn: Nuri, Duap Erriime•t ile !&.llll}Ulll t&ı::ifB~ ..... 
raklle baCttn ikindi ,....,... ... nıttteMlp Eınhıiill4i Yemca.ti "81'1• 
ftnde 

NiMET ABLA 
nte\'lldJ ~f oluattuMllata~ 

te}rtflffl rica OIU•ur. 

MU .... MI' O... Mlı~ nr1t )'lat on•I 
~-.11-.:rMtMrJV'~IUO 
........... , o "1lk ...... ~ 
......., o ...... ,.. • ..,.... ltM ...... ............ ,...w.......,.. ... ..,... 

D'ier ibb· fıUo ela hal7an h•· 
a.nannl ve bu ar.ela Torinoaa 
blr faibnka il• MU&noclul Pitelll 
IMft)"ato faıbrikatanı bombardı· 
rnan .trnlft.lr. 

K ... bomıbardunan tanarel•· 
rimla Alman;,Mla ve Alman it· 
ıall altanclui topraldara bi~ok 
hec&.flerl ve -bu araaa Calaen· 
luroheft ve F rankharttül benain 
ıa~e f~lkalannı, NUrenlMra 
ve Amıt.td&Mda hıılwll&a ve cU· 
ier tetitMları, Harnm. StSet. 0.
nwhruck, Ouitbeede m•rtandiz 
ıatl•nnı ve clla.r h..t•flwi ~
budıman ewnltl•rcHr. 

l 'unan • ltalyan r.epheeılnde aa 
"lddette topçu at~I \'e me,-zn çar
pışmalar 61makta \'t! Epll'de Ka
lamu nehrtal peen İtalyan kuv· 
ıerı köprü batlarını taJn't,re 4't• 

mtkt.ectlrler. Bundan anlatılı.yor 

ki, ltalylHt nrduı;u taarruz hare
kfıhnı t.&dl ederek ııerl bir neti• 
,.. elde etnıek nl)'etlhde df'tlldfr. 
BUlklı Mınlyetı~ ,.ti adım adnn 
llt1rhıyitlerte dfriwnl taarruau ha
zırlamakla meşgul gorünmelcte
dlr. Hava faalcyctleri ele birden· 
bire düşmüt \"e cephe cerlılade 

hlr ha\a hücumu kaydolunma
mıştır_ Orta Akdeniz.de ha\'a ke
şlflert ,.e bunlar& mümanaat et· 
mek lsU,yen .,. tayyarelerUe çar
pıtmalar olmaktadır. Bu mınta
kadan Bl!ll'a&i deniz yohı cec· 
mekte olduğu dütünUllirse h.aı
yanlann Ywıaolstana taarruıu 
Mısır t>,epbeslnin lehine olmaktan 
ziyade bu repbenla alerhlne bir 
istidat almıya sebep olmuş görü
nüyor. lnglllzlerln Girit aduı';.da 
,.e l'unanüıtauın batı cenubunda 
Navaria ve Metonldekl deniz , .e 
ha\"& üsleri MaJtanm ''azlyetinl 
ku,vetlendlrmltft mUtekabU n 
müşterek deniz ,.e ha.'' hareket
lerine lınkAn vernıJftir. 

EBEDi •ııı··ıK ŞEFİMİZ H 0 
il 

un 
üt\ 'Otüt ~· .. ....,. ........... ...,... 
....... t.WMttt ·-- ... ..... 
..... iMlll ............ llV .,. .... .. 
Oa .... ,... aat*rfl '"' ,.. ,... .... . 
..... ...,. edam ..,....,. 'htdM ..,... .... 
............................ v... ... .,,.ı . ., .... ~ ......... ....... 
CMa1t•• .......................... . 
CMIMl ,. ........... roll ..... ..._.. 
Bir ~ tMll aldı o rub. isin! ......... ! 

.EDıP AYEL 

lntillt tayyar.ltri bunda" baı• 
ka Mayence ve Le Havre' e de 

(Devamı '2 nclde) 
(De\·anu '2 nelc1e) 

MltVClUT BC'l.'ON NUTUKLAltl , .ti VEP'ATLAIU?iıoı'DAN SOSRA 1~TANBUL ve A."liKAltADA yapılaa 
Ml:B.UL"1N ~ESLt FtV\ILEltt 

B0T1'°N HASILATI 

81ntımaırn4• 
gtlsteril~cektlr 
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Bity .. k Ha.bin O.rtasında Tr.ende Bir Sözü : 
ALMANLAR BU HARB1 KAYBETMİŞLERDİR. 

Gazeteclllk Hayatımın En Blylk Bldlsesl: ATAT'ORK'ID 
Olarak Atzıadaa Dlalemek ve Yazmak ... Rayatıaı Birinci 

Hıliifetin İlgası Zamanlnda 36 Saatlik Münakaşe - Kaçırdığıma Hiilii Yandığım 
Bir Fırsat - Fena Telkinde Bulunanlara Ceza - Bir Sual ve Cevabı. 

U muml Harpte meşhur Balkan

zug ile Almaeyadan geliyor

dum. Trende Mustafa Kemal Paşa
ı ın bulunduğunu söylediler: Anafor
talar kahramanı suatile halk ara
sında adı kulaktan kulağa fısılda -
nan insan ... 

O zaman lstanbulu ve memleketi 
kurtaran zaferini• çalmışlar, tek o
nun adı duyulmasın diye zaferi Al
manlara mal etmekten bile çekinme
mişlerdi. 

Kompartımanına gittim. Tren yol
culuğu Uç gün sürdil~U için saatler
<"e konuşmak fırsatını buldum. Hiç 
taııavvur etmedığim yolda bir in
san .. O zamanlar çoğumuzun dilşUn
ce:u hep basma kalıp kelimeler, tel
kin cdılmış rüyalar arasında dönUp 
dolaşıyordu. Her aksi vaziyette eni· 
hal za!cr dıycrek kendimizi avutu· 
yontuk. Hele Almanyaya y.aptığım 

eyahat sırasında <nihai zafer> üml
dıntı hak verecek htı.diseler gbrmUş
tUm. Lundendrof, garp cephesinde 
parlak taarruzlar yapıyorou. 

Mustafa Kemal Paşaya intibaları
nı sordum. Alıştığımız tarzda bir 
cevap bekliyordum: 

Sadece: 
Almanya harbi kaybetmiştir. 

Dedi. 

Atatiirk'le trende Bapnuharririmizin ilk mülakatı.. .• 

D<'hşet içine dilşlUm. Almanyanın 

harbı kaybetmesi bizim için ne kor
kunç ihtimaller hazırlıyacaktı! BU· 
tlln varlığımızla kumar oynanmış, 

kendi cephelerimiz ihmaJ edilmiş, 

kendı kuvvetlerimiz israf oiumnuş ve 
yalnız ve yalnız: <Almanya da ı;ru-p· 
tc harbi kazanacak, her şey düzele· 
eck. rUyası üzerine ltnAf Devletleri
ne (rest) !;ekmiştik. Şimdi bu rUya 

ıerce sürecek olan bu 
bir vakit ayırdılar. 

mQUi.kat için naı;ıl mimıkün olacağına dair naza
ri olarak bazı tedbir 'e tetchbillerim 

mak istiyen adamlardan faal vazüe
ler için hayır yoktur. 

dıı~ılırsa .• 
İlk defa karşılaştığım bu asker, 

blitUn ömrUmde tanıdığım insanla
rm hiçbirine benzemiyordu. Göz\tnlln 
önünde hiçbir perde yoktu. ButUn hA· 
diseleri çırçıplak görebiliyor, sebep
lerini şUpheye yer bırakmıyncak bir 
liselnla anlatıyordu. 

O mült'ıkat gilnUnU ne iyi hatirla
rım ! O günün hatırasına sıkı bir su
rette doktor Adnan da karışmıştır. 

Doktor j\dnan o zaman BUyilk 
Millet Meclisi ikinci rcisi kli. Dört 
tarafa dl:lnUyor, üzerine yUklenecek 
fazla yUk arıyordu. Birinci, ikinci 
gruplar arasında muvazeneyi devam 
ettirmek cndişesllc ı;özilnc uyku gir
miyordu. Sırtı bükUlmUş, iki kat Ol· 
muşlu. tnat:1:ı bli' öksürüğün arkası 
kesilmiyordu. mwıe olduğu halde a-

O zaman henUz bilmiyordum ki, 
derdi herkesten evvel teşhis eden çık arabaslle her tarafa koşuyor, her 
bu mU,,tcsna adam, gUnUn birındc 

1 
işe yetişiyordu. . 

derdın çaresini ® bulacak olan mil- • MU!Akat lakırdısını ışltınce, dok • 
il rehberdir. 1 tor Adnanın eski Tarik gazetesinden . ı başlıyarak hiç gcvşemiyen gazctccl-

lzzet Papya bır telrraf ilk damarı harekete geldi. Açık ara· 
Aradan zaman geçti. ?ı.Hltarcke bU basına atladık. Sıfırdan kat kat a

tün korkunç A.kibetıerile çattı. İzzet şağı hır kuru soğukla ktiçlik kUçllk 
Paşa kabinesi iş başmdaydı. Altın- bağlar arasından yol alarak AtatUr
cı Mehmcdın fena emellerine karşı kUn llk köşkUne çıktık. Aşağı kat 
yeglıne ümit diye hen (Vakit) tc bu salonundaki çini döşeli iç hanızun 

)<ablneye dört elle sarılmıştım. İzzet kenarında oturduk. 
'Paşa, yakından tanınınca insana çok DUnyanın en bUyUk adamının bil
'!IC~ gt ve saygı telkin eden temiz, tliA hayatının hlklyesinl kendı ağ
mert bir insandı. (Vakit) in neşri· zından dinledim. 
yatı dolayıslle tanıştık. Bana çok 
tcvcccUh ve emniyet bağlamıştı. Bir 
gl\n Dahiliye Nazın Reşit Akif Pa· 

da beraber olduğu halde konağın· 
da bulunuyoroum. Bana ('Mustafa 
Kemal) imzalı bir telgraf göstcrdi
cr ve: cBuna ne dersin?> dediler. 

Telgrafta Mustafa Kemal Harbiye 
Nezaretine tayinini bir şahst arzu 
<Siye değil, vaziyeti kurtaracak bir 
tedbır diye teklif ediyordu. Trende 
tanıştığım müstesna adamı hıı.tırla· 

dım, nefsinden tamamile tecerrüt e
derek kendine, umumun menfaatine 
alt bir gayeye vardıracak bir vasıta 

özUyle bakabilme'k iınk~nı ancak 
onda bulunabllirdl. 

tzzet Pa.şa, Mustafa Kemalin me· 
siyetlerlnden takdirle bahsetti. Fakat 
Umumi Harbin bUyllk muzaffer ku-
nndanının tavsiye ettiği tedbiri ye

~ne getırmlye her nedense karar ve
Temedl. 

Mütareke batlannda bir mülakat 
Blr gün Perapalns oteline çağınl

',dım. Mustafa Kemalin orada bir da
fi'esi vardı. Ortalıktald bozgun man· 
zarnsını gösteren vaziyeti yakından 
tetkik ediyor, yangından bir şeyler 
kurtarmak mUmkUn olup olmadığına 
bakıyordu. O sıralarda herkesin dil· 

Uncesl, Meclisin feshedilmemesinc 
alttı. Altıncı Mehmet, keyfi arzula· 
ını yerine getirmek için meclisi 

feshcttirmiye, çalışıyordu. O zaman 
adrı\zam bulunan Tevfik Paşanın 

etrafında her milli harekete ittihat
çılık adını takan politikacılar vardı. 
Bu tesiri dağıtmak, meclisi kurtar
lflak lAzımdı. ÇUnkU meclis dağılır· 
aa o saniyede bir boşluk karşısında 
kalacaktık. Mustafa Kemal bana kı
aa bir mUl!Lkat dikte etti. Bu mUIA· 
katta meclisin dağıtılmaması hak
kında kuvvetli deliller vardı. .MUIA
kat (Vakit) te aynen çıktı. 

Atatürk'ün bütün hayatının 
hikayesi 

Malta dönUşU Ankaraya gittim. İ· 
1 sene evvel geride bıraktığım Umlt-
17. ti.lem yerine Umlt ve azim dolu 

bir Alem buldum. İki senedir gazete· 
clllğe açtım .. Buna Gazinin hayatına 
ait bir mUIAkatla başlamayı aklıma 
koydum. Ricamı kabul ettiler. Saat-

Gazetcc11ik çok meşakkatli ve nan· 
kör bir meslektir. Fakat buna karşı 
ara sıra bUyUk nimetleri vardır ki, 
benim fçln bunlardan en büyüğU, 

AtatUrkUn hayatını birinci olarak 
kendi ağzından dinlemiş ve yazmış 
olmaktır. 

Bir yetim yavrunun, kardeşile be
raber bir bakla tırrlasında bekçilik 
etmekle ba:;ılıyan hayatı ... Hiçbir za
man hiçbir Y<'rden destek bulmuyor. 
Hayat, yollarmın UstUne her gün ye
ni bir engel atıyor. O bunlardan kaç
mıyor. Aksine olarak engelleri arı

yor, buluyor. Bunların üzerinde kuv
vetini birer birer deniyor. Türkiyeyi 
kurtaran demir azim, manialarla çar
pışa çaı,>ışa bliyUyor, inkişaf edi-
yor. 

Milli hakimiyete iman 
1922 başlarında ~aptığun müli'L

kat, evvelA (Vakit) te, sonra birçok 
yerlenie çıktı. Kitaplara da geçti. 
Burada tekrar edecek değilim. YnJ
nız eski notları buldum. 

Ora.(ta AtatUrkUn milletle beraber 
çalışmak !Ur.unıuna daır söylediği 
sözler vardır. Bunları tekrar etmek 
ıstcrim. 

O sözlerin saıfedildlği zamanı bir 
gözönUne getırinlz. Yunanlılar Eskı
şehlri işgal ediyordu. tstanbulda hA· 
lA altıncı Mehmet. onun hUktUneti ve 
ecnebi işgalcileri vardı. Anadolu ça
resizlik, parasızlık lçınde bir müda
faa kU\-vetl yaratmıya uğraşıyorou. 
BUyük Millet Meclisinde iki, grup 
blrblrile çatışıyor, şahsJ ihtiraslar da 
eksik olmuyordu. 

AtatUrke diktatör diyen ecnebiler 
vardır. Böyle bir vaziyette, biltUn bir 
milleti kurtarmak mcsuliyetini o
muzlarına almış bir rehberin lıtirri

ycte, mUnaka.şa hakkına ve milli 
temsile gösterdiği sabır ve tahammU
lUn en kUçUk derecesini gösteren 
bır askcrl şefe tarihin hiçbir devrin
de tesndUf edilmez. 

T emıil prensibinin bir tarifi 
tşte 1922 iptidasında, en çetin muş 

küllerle çevrllmlş olduğumuz bir sı
rada AtatUrk mıııı hAkimiyet hak
kında söylediği şu sözleri okuyunuz: 

«'Milli hAkimlyetln (OD l)i tems111 

'\ardı. Bunlardan beııint çıkarabüdl

ğhn netkc şu idi: l\lllli hakimiyetin 
tanıamUe tecelli ctme~ı. hunun a!>tl 
saaibi olan hütün insanların bir ara
ya gelip hunu filen kullanma ile 
"'ümkwndür. Fakat hutün Tıirkiye 

halkını bir araya getirf:rek bunu te
nıln P.tmlye ameli bir ı:.arc yoktur. 
Ol!!a nlsa milletin al!\hiy et sahihi 
\eklllerl bir araya gclı>rck hAklmlye
ti 1ıtfaz etler. mır hfıldmlyctln hlr 
:r.at ,·eya kabine J:"lbl bir heyetteki 

mahdut hlrkaç 1J\t tarafını1an tP,m-
611 cdUmeı.I yülllndcn mf"mlP.ket 'e 
milleti lı.tihdattan kurtannaıhğımıı; 

tarilıi ' 'akalarla mli bettir. Bu hakkı, 
miktarı mıımklm olduğu kadar '10k 

'e \'f~kıilet ıw.üddeti a-ı hlr he~·ettf' 

temsil "' focf'lll ettlrmf'k, hana ,\fi• 

g{tne ~are J:ihi gliriindu. Memleket 
\ 'f" miJleti i~inıle P.H'f'( 'e ahır yapını~ 
oldutum tetkik \e tetetıhiiler df' hana 
hu fikrin h'ra kabili~etinıle hÜ~i.ık 

imkan 'e isabetler oldugu kanaatini 
\ermi'itlr. 

HerhaldP. halkımıı:ı klare ile ~·akın· 
dan alakadar etmek, yani idareyi 
doğrudan do~ru~a halkın eline 'ere
bilecek bir lıl:ırc tarzı kunnak, hem 
milli hi'ıldml.) etin hakiki olarak tem
ı;ill, hem de hu ayede halkın henll
~inl anlama ı itibarile el7.eın iıU. 

İşte BııJiık Millet .ıue .. li ine ait 
proje, hu dü"ün<'elerin \"f: bu tetkik
lerin ilhamile yapılmı,tır.» 

Hilafet hakkında ufak bir 
münakafa 

Sonradan anladım kL AtatUrk ba
na büyük taaITuz c..:ınasında yanında 
dolaşmak ve harp muhabirliği elmek 
fırsatını vermek istemiş ... Bu fırsatı 
kaı;ırdıtıına hı'tUL yanarım. 

Bir tekdir ve neticesi 
Ankaraya gidişlerımden birinde 

Gazinin .Meclisteki riyaset odasına 

gittim. O zamanlar umunıt hayatı· 
mız henüz baıııt ~<'!dini muhafaza c
dıyordu. ıstanbuldan giden bir saze
tecl, rıyaset odasının kapısını açıp 

orada oturanların arasına karışabi

lirdi. 

Gazi b<'nl gorunce dedılcr kı: 

Başkumandanlık kanununun 
te<:dıt edılmıp•ceğtııc dair ı Vakit He 
hır havadis çıkmış. Henüz sulh unza
lanmadı Boyle hlr havadıs diişman· 
lara cesaret verir. Fena hır niyetle 
basıldığını soyltiyorlar. Ne dıy~eğin 
var? 

- Gazetede bOylc hlr fıkra ı;ıktı

~ının farkında bile dcğHım. Fena nı
y('!t hatıra gelemez. Olsa olsa maki
nPmlzde bir bozukluk var ki, böyle 
hir havadıs gör.den kaçmış ... Maki
nenin işleyişine bundan sonra daha 
ziyade dikkat ederiz. 

Gazı izahatımı Jt{ıfi saymış gibı 

~ciri\ndU. Akşıı.m Dahilı) e Vekili 
Fethi Beyin koşkUne gltmiştım. Ga
zi llraya g<-ldilcr. Yanlarında bır iki 
kişi dah::ı. vardı . Beni gdriince bun-
!ardan bırine donerek şu sözleri soy
Iedıler · 

- Sen Vakıt gazete~c;lnde başku
mandanlığa dair çıkan fıkranın ft.ıa 
bir niyetle yazıldığını bana inaııdır

mıya çalıştın. Halbuki Alımet Emin, 
bunu görmemiş bile. nıuharrlrin bı

ri chcmmlyetlni ka\•rıunıyarak na -
sılsa neşretmiş. 

Gazi, benim yanımda bu sözleri 
söylemekle hem .scciyesindeki bUyUk
lüğU göstenii, hem de fena bir tel
kinde bulunmak istıyenleri teşhir su
retlle cezalarını vermiş oldu. 

HılAreUn ılgasıııdan e\-vel lzmitte 
AtatUrkUn ldue ettiğı otur. altı sa
atlik münakaşa ..• Orada hazır bulu
nan yedi gazeteci bu hatıralarını hiç 
bir zaman unutmıyacaklardır. Ata
tUrkün bliyük muvaffakıyetinln sır

rı hiçbir fıkrlni, zemini hazırlama -
dan, milletin bunu hoş göreceğine e
min olmadan tatbike kalkışmamak
tır. AtatUrkUn hllO.fet hakkındaki fi
kirleri bugUn herkes için berrak ve 
labtl şeylerdir. Bunun başka tUrlU 
olabllcceğinl kimse hatırdan geçire-
mez. Fakat 1923 tc herkes muayyen Bir suale cevap 
bir takım fikirlcı:e saplanmıştı. Ata- Senelerce sonra Ankıı.rada Karpiç 
ttirk. bu kökleşmiş fikirlerdeki hata- lokantasında bir tesadUf ... Ben gaze
ları halka izah edecek olan gazeteci- tccilikten uzak dilşmliştUm. İş ha
lerl iyice hazırlamak, kendilerinde yatına muvakkal diye ııtılmıştım . 
tamanıilc samimi l<anaatler uyandır- Fakat buhrandan sonra bu hayat ya
mak istemiştir. Bunun için hlç usan- kama sarılmıştı. Tcsadilfe bakın ki, 
madan tzmlttc otuz altı saat uyku- tam o sırnlarda ışlcr düzelmiş, be -
sunu ve rahatını feda edcı'<•k gaze- nim ayrılmama maddi lmkAn h&sıl 
tecilcrle mUnaka.şaya devam etmiş olmuştu. 

flkirlcrlnl tamamlle aydınlatmış, ken Atatürk, heni refikamla bailabcr 
dilerlne samimi bir kanaatin \'Cedi- masa.sına çağırtarak sordı..: 
ni aşılamış. sonra vazife gomıek U- _ Bulunduğun mesı..lltoı mem _ 
zere işleri başına göndermiştir. nun musun ? 

Kaçırdığım bir fırat Refıka.m benim için cevap verdi: 
1922 m yısında grup halinde yine - Ben memnun değlllm. Bir gaze-

tzmlte gitmiştik. AtatUrk beni bıı:- tcci ile evlendim, iş adamı çıktı. NU-
tara!ıı. çekti: mune.'llne uymıyan mal teslimi 

- Sen arkadaşlarınla tstanhulr bir şey ... 
a\'det etme, burada kal . Mesleği• Bu cevap Atatllrkiin hoşuna glt-
bakımından pişman olmazsın. Dedi. tı. Bana tekrar sordu: 

Ben o sırada yeni nlşaıılanmtştım . - Mesleğine dönmek ister misin ? 
Gazetemin başından da uzun mUd· - Elbette ... 
det ayrıldığım için matbaada çal ı• - o halıle bir sual soracağım . Ba 
mak istemiştim. Bu emrin mlı.nnsı• kalın1 ne cevap vereceksin: Benim 
da bllmediğim için şu cevabı vercUı" \•aktilc askert rUşdiyeslnde bir yazı 

- Yeni nişanlandım Matbaacı hocam vardı ıBabam Osman Tev-
da bUsbUtUn ayrılamam. MUsıı:ı lkl. .. Benim yazım fena idi. :Fakat 
buyurursanız şimdi yaptığım gibi g 'ıocam meziyetten anlar bir adamdı. 

dip geleyim. Sınıftaki mcvkilml kayb<'tmenıi ls-
- Sen bUlrsin. Zaten yeni aile ltuı 1 (Dmamı 6 rıc. 

Atatürkün Manevi Yavrusu 
•• 

Ulkü ile Konuştuk 
Ülkü Dedi ki: " Atatürkü Ne Zaman Görsem Yakasına Çiçek 

Takardım. Pazar Günü Çiçeğini Kabrine Götüreceğim.,, 
Allo, Tahsin Bey, yok mu 

efendim;> 
- Y:ok. Kim aradı diyelim~ 
- Efendim, ben Vatan mu· 

habiri. Siz kimsiniz;> 
- Ben Va11fiye ••• 
Ülkü"nün babasını evde bula· 

mayınca, annesi Bayan Vasfiye· 
den müsaade aldım. Çoçukla gö· 
rüşmek istiyordum. On ikiye doğ· 
ru gelmemi söylediler. Çünkü, 
Ülkü mektepte. Ancak öğle pay· 
dosunda benimle konuşabilecek. 

* Otomobil, Gazi Orman çiftli-
ğine doğru uzanan yolun üzerin· 
de adeta kayıyor. Yanımdaki 
arkadaşım, on bil", on iki sene 
gibi kısa bir müddet zarfında ku· 
rulan modern Yenişehiri uzaktan 
gösteriyor: 

- İşte, diyor. Bu olma~ işi 
Atatürk yaptı. 

Kar~ımızda yemyeşil sırtlar 
uzanıyor. Orman içinden geçiyo
ruz. Arkadaşım: 

- İ§te, diyor. Bu Orman çift
liği onun azmi sayesinde bugün 
bu sırtları süslemektedir. Yoksa 
müteha&11s raporları, burada 
ağaç yetiııemiyeceğinde kanr kıl
mışlardı. 

Demindenberi, arkaddşımın 
sözlerine kulak '!'"isafiri olan yaş
lı şoför, başını çevirdi: 

... 

,\ 

- Beyim, dedi. Neyi o yap· 
madı ki~ Düşman erkanıharpla
rı büyük tadrruz başlamazdan ev
vel, Türklerin beyhude yere can 
telef ettiklerini, onlar için artık 
hayat hakkı bulunmadığını, çok 
kuvvetli olduklarını söylemışler· 
di. Halbuki, Atatiirk, bu dümna· 
nı es'.ki dövüşlerden daha kısa Küçük Olkü'nün Vatana gönderdiği resmi 
süren bir zaman içinde lzmirden ri, büyük matemin en içli tarafı· içinde doğruldu. Her zaınslljı 
denıze cl_ök~ü_. Sanki, neyi o..' yap· nı yaşamaktadır. gibi boynuma sarıldı, yüzı.ifl'l11, 
~adı. 11'1,gılız.le_:le dostlugumuz Vasfiye ha!'ım: gözümü öptü. Bana: cÜlkü, ~· 
bıle onun yadıga.rıdır. . - Artık Ülkünün ne11esi kal- zım, dedi. Sen artık Ankar•?" 

lık korna sesı, ba~çe~e ell~rı n~ad~ diyor. Eskiden dans eder· , git. Ben de seninle ıgclecekt~ 
arkvasında dolaşan Ulkuye bıze dı. Koşar, sıçrar, zıplardı. Şimdi amma, bu doktorlar yok rnu· 1 

dogru koştu~du. . Ba_şında -koca- ı yal!11Z .. kit~_plarile meşgul... te. ~nlar, şimdilik bana musasdl~ 
ınan ve be.} az hır kordela var. Ülku, soı.c karışıyor: etmıyorlar. Sen git, ben de b 
~!ev _alev ya~an . .. zeki. ve siyah - Artık. diyor. Atatürk yok kaç gün sonra arkandan geleee· 
~oz~.e~r.ı_ • Ataturk.~n ~ırço.~ .. defa 1 kı. .Kimin için neşelı olayım, gü- ğim. Halbuki... , 
optu~u .o mesut gozl.e~ı - .. gu.luyor. leynn, o) nıyayım.. Ülkü, içini çekti. hafif ve ut 
EJlenm1zı sık1yor, hızı ~çuk, fa- Çocuğun üzerine bırez daha reyen bir sesle: 
kat çok zarıf cvlerıne alıyor, e.- dü sek aglıyacak. Ufı değİ!!tİri- _ B. k d d 1\1 _ı.ıel'' 
k 

. . s· d l b d . ır a ~m. e ı. I:" 
er verıyor. ır o a ı an ı ran yoruz: Harpten, ltalyadan, Yu- ten ..,eliy d A b ni ya· 

k 
.. · k b " · k b" ., or um. nnem e 
uçu ır sıgara ·utusunu ıze rı yolda ka J d B kt ai:1' K d··- . b n r~ı a ı. a ım 11 uzatıyor... utu~un ugmesıne a- y.or. Meğer lstanbuldan telefo 

sınca, done done kapakları açı· ctm· .. ı At t"" k ··1 .. 
1 k d 

. ı ,. er. a ur o muş: 
ıyor ve utu an eski evlerdekı S tın?' 
çalgılı saatlerın sesine benziycn o·« en o ~aman ç·~ek~apk··çıı~ 
bir ahenk yükseliyor. . ıy~ sorma ım. u_n u, u ıtı 

Ülk d' B k Ülku, o zaman yaptıgının ay11 1., 

d 
-.. 

1 
ıı, 1

8
yorum. uk~e h·a· şimdi tekrarlıyordu. İçini çe" 

ar guzc §ey. unu eana ·ım e- k -ı 1 b " k .. ~ı· 
diye etti? çc de ~g ıyork, .• ~a ondun sır ko 

O 
· · ı.1· ı· · h · 1 · · ne ogru çe ı ıyor u. ustu • 

, ıstı~ a ını angı şart ar ıc;ın· 'ı'" ·· Ü lk ' b 1 d Got' 
de ve kimin saye inde kazandı- , ıne .soz"' u. a~ a ı. 
- lm T·· k ' 11 t" 'b " lerındekı yaşlan sıle sıle: d 
gıı)ı unu ıyan ur· mı e ı gı ı, B ık k 1. d " de ı 
minnettarlığını 'büyiık bir dürüst· E - 1• urba.y~ .sk - sı1 ge 

11 1
' ,e 

J" k f ti ·· I" :vve a, ıtışı - sa ona geÇer 
u · ve sa ıyc e soyuyor: şu sedirde otururdu. Ondan soll' 

- Burada ne goruyorsanız, ra, buraya gelirdi. 
şu koltuk. ~u masa, bu sigara ku· ' Küçücük parmaklarile bı.iY~ 
tuııu, bu ev ve halılar bize hep bir koltuk gösterdi: 
Atatürk tarafından verildi. 

Ülkünün annesi, Atatürk.ün 
ismini duymasile beraber, ya§ 
içinde ka.lan gözlerini saklamak 
ıçın evvela ba§ını öne egıyor, 
sonra yandaki odaya kaçıyor. 

Duvarlar ve masaların üstü, 
r.ski güzel ve mesut geçen günle
rin hdtıralarile dolu. 

Sır fotoğrafta, Atatürk'ü Ül
kü ile beraber, bahçe sularken 
görüyorsunuz. Diğer bir fotoğ· 
rafta, Ülkü Atatürk'ün kucagın· 
dadır. Henüz, daha pek küçük
tür. Mini mini ve tombul ellerile 
bir bira şişesini avuçlamış. Me
sut olduğu kadar, mesut etmosİ· 
ııi de 'biien Atatürk'ün dudakları, 
zaptedılmez bir ka.hkahamn taz· 
yikile açıktır. 

Belli ki; bu ev. iki sencdenbe-

- Buna otururdu. 1' 
Ülküye yaklaştım. Muntatl

1
" 

tararmuıı. saçlarını okşadıın ' 
içim p~rçalana parçalana : ıf1l 

- Ülkü, ıdeclim. Ne yapal 
nanistandan bahsediyoruz. C(u· 1 hayat böyledir. lnsanlar, doi8r 
nanistan) kelimesini duyan Ul- büyür ve ölür. Atatürk öiduY"; 
künün zeki gözleri parlıyor ve onun yetiştirdiği büyük rniJlf 
sözü yine Atatürk" e getiriyor: yaşasın. Sen yaşa. Fakat, ııö>' ~ 

- ~ta~ürk Yunanlıları ço~ bakalım, bak pazar günü, A'ô 
sevcrdı, dıyor. Onlar, evelce bı- türk'ün öleli iki sene olacak· 
zimle muharebe etmişler amma, gün sen ne yapacaksın? 

!f 
Ülkü ve sevdikleri. •• 

Atatürk derdi ki: cEn büyük ve Ülkü tekrar gözlerini sildi: 
&arsıhnaz dostluklar, kavgayla - Atatürk ister buraya geJlil'' 
başlıyanlardır. ister, başka bir yerde iben oııll; 

Ülküye soruyorum: yanında olayım, Nereden otur 
- At.~tü:.k'ü en son defa ne o~n :bulur buluş~ru.r, yaka.~1j: 

zaman gordun ~ çıçek takardım. Şimdı, yine of e 
Düşünmeden cevap veriyor: yapacağım: Mezarının üzeritl 
- Sarayda, diyor. Hastaydı. bir demet çiçek bırakacağıın· 1' 

l:luM. y.a~ ç.aiınh. Y at.aiuun ERTUGRUL ŞEVJ't 
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A NA FARTA LA R DA 
Atatürkün Silah Arkadaşı, Anafartalarda 
\te " O ,, nunla Beraber Çarpışan 27 inci 
Alay Komutanı ve Bilahare 19 uncu Tümen 
KoW'utanlığında "O,, na Halef Olan : 

Emekli Kurmay Albay 
''Şefik Ak er,, Anlatıyor: 

ırı 191 S yılı ba~larında 19. (Tü· 
t ~n) kumandanı genç, faal Mus
a a Kemal Bey o zaman vücut• 

Ca b' h ıru: zayıftı. Fakat ince ve 
assa ruhlu görünüyordu. 

A. Onun emir ve kumandasına 
rıburnu muharebdcrinin ilk 

tıinunde ve muharebenin cere· 
>'anı sırasında 2 7 nci alay ku
~&.ndanı olarak girdim. 8 ağus· 
Oa 91 5 gUnünc kadar süren kanlı f uharebelerdeki muvaffakıyet
ttrııı zevkıni onunla birlikte tat· 

rlllı. O zaman onun vücutca gö
ı.ı •• 
I nuştc dıkkati celbedccek bir 
~vkaladcliği yoktu. f' akat mu· 
tabında muhabbet ve itimat 

(andıran bir amil vardı. Göı: 
1 akı~ları, sözleri, mütalaaları he
le tuınandanhk vasıfları; onda 

1~ alade bir kudretin varlığını 
dı.!_ın ediyordu. Şab&en nazik ol-

--.ı.ı kadar kumandanlık nüfu· 
~u telkin eden jestleri çok mü· Baıbmandan Mareıal Gazi 
~i. Onda; muharebede ümid- Mustafa Kemal 
~ • Ythnak ıribi kuruntular yok- mebni idi ki ihtiyat fırkalarını 
t • Maiyetini inisiyatifi harekede· oraya yığını§ ve Anafartaları, vo 
de ~" mii§evvik ve çok mÜsaa· Çonkbaym mtntakalarını gözcü 
d elcirdL. Onun bu vasıflan; ma- denile<:ek kadar pıek zayıf kuv· 
lın kumandanlar üzerinde bir vetlerin elinde bırakmıştı. 
~ ve muhabbet uyandırır ve Halbuki; fırkamız kumanda
~ kendisinin muvaffakıyetine nı Mustafa Kemal Beyin kanaati 

•bbetle saik kılardı. başka idi ve bu kanaatini • işitti-
r ~nunla 6 ağustos 91 s muzaf- ğim doğru ise • ordu kumandan
crıYcti zevkini de tattıktan son· lığına sur:eti hınusiyede iblağ et

: 8 ağustos günü halef selef ol- mişti. 
11ttuk. 0 günü Anafartalar ku· Mustafa Kemal Beyin: zannını 

~&.nQanlığını ele almak üzere isabet ettirmekte ne kadar kuv
r tlburnu cephemizden şöyle ay· vetli olduğunu gösteren bu ha-
11ltnı~1. Akşam karanlık basmı~- sım kuvvetlerinin nereye çıkaca
kl. 1 elefonla, fırkanın emir ve ğı meselesi hakkındaki mütalaa
. ~!'r\andasını teslim almaklığım sını; yakinen bir dinleyicisi sıfatile 
~~ karargahına çağrıldım. Ken· aynen zikredeytm. 
~ırı·i· harekete hszır buldu,?'1. Da· Muhasım taraf Çanakkaleyi 
trı' Ytiksek bir kumandanlıga geç· zaptetmek tefebbüaünde ilk kuv· 
ıı. 11 ?lınasından dolayı kendisini vetlerle muvaffak olamayınca, 
d~lı görecek yerde durgun ve bu muvaffakıyeti elde etmek için 
k 111Ünceli gibi gör-düm. Filhaki- yeniden büyük bir kuvvet gönde-
' biz.im Aribumundaki sağ ce· receği haberini temmuz 915 de 
~ırnızın ve dolayısıle bütün alnut idik. 
}' rıburnu cephesinin hususi vazi- Bir gün muharebenin sükunet· 
~ Ctı; fırkamızın 6 ağustoşta ka- li geçmesinden istifade ederek 
..:l'ldığı muzafferiyetle b~lı ba· üç yüz metre gerimizdeki fırka 
k l sağlamdı. Fakat umumi ba- karargahına gitanİ§ aevgili ku· 
v1~an Çanakkale harbindeki mandanımızı ziyaret etmiştim. 
ıt~ı~etimiz o günler için tehlike- K~nu~ada; gelecek hasım 
f idı. Muhasım kuvvetler: Ana· kuvvetlerinin hangi noktalarda 
~rta\ara çıkmış ilerilemİye bat· karaya çıkmak ve ne yapmak is
~ 'l'tıış, Arıburnu cephesinin aol tiyecekleri sözü ortaya kondu. 
}'ıcriainc düşen meşhur Çonk ba· Mustafa Kemal Bey (Atatürk) 

b.11 tepesi gibi mühim ve hakim mani bakımından aynen şu mÜ· 
ır... .. k 1 . . İd •• 1evzıı ısmen e e geç.ırmış taliada bulunmu~tu: 

\o 
1
•
1 

Bunlara karşı koyacak kuv· « ••• Bu kuvvetlerin Anafarta
'l'tıC: Cr Gelibolu §imalinden aza- lar aabiline çıkac:aklannı ve Bo. 
}': . bir . gayretle ancak iki gü~d~ ğaza dojru ilerilemek istiy~ek-
1; ~chılccek kadar uzakta ıdı. lerini ve bunu yaparken bır la· 
~ ulaaa muharebenin umumi va· raftıan da cepheden bize (An· 
ll}tctı aleyhimizde bulunuyordu. 1 bumu cephemize) bir taarruz :c bu tehlikeli vaziyeti düzelt- yapacaklarını ve ayni zamanda 
il'\~ Ve mütearnzları geriye at- Çonkbayırı istikametinden de ar· 
1\ vazifcııi Miralay Mustafa kamm çevirmek istiyeceklerini 
ı> ernal Beyin (Anafartalar gru· ta.lunin ediyorum.» 

11
11 kumandanı unvanile) uhdesi- Muha2 ım taraf da aynen böy· 
e Verihn~ti. le yapmak istemiş, fakat müııtak-

ı Ellerimizi sıkuktan ve mutad bel Atatürk'ün emir ve kuman· 
~tncnnilerde bulunduktan tıonra dası altındaki Türk kuvvetleri 
Rtı lıatafa Kemal Bey, yine dur· bunu da akim bırakmış, muha
a n bir tavırla atına bindi. Aya· sımların Arıburnu cephesine tev· 
1-flt\ı Üzengiye basarken, ağzından cih ettikleri taarruz püskürtül
Cd ll<tealadan muvaffakıyet niyaz müş, mütearrızların ellerine ge• 
}'"en hafıf sözler çıktı ve biz teş- çirdikleri Çonkbayırı parlak bir 
kı lbdeıı arkadaşları da o duaya süngü hücumile kurtarılmış. Ana· 
a Men iştirak ettik. fartalar ovasından da geriye atıl· 

c . Ustafa Kemal Beyin düşün- mıştı. yli .durması sebepsiz değildi. Hasmın kuvvetli ve faik silah
lı llzıyet hakikaten müşkül idi. )arı kar~ısında çok noksan ve za
k l.ırıun böyle olmasına da ordu y1f vasıtalarla mücehhez ordumu
ı> lıtnandanı Leyman Fon Sandera zun o zaman kazandıkları muvaf. 
i~tllnın kanaatindeki isabetsizli- 1 fakıyctleri yanında, bugün çok 
~ &cbep olmuştu. Fon Sanders, 1 mükemmel techiz edilmiş ordu
cl \lhasıın kuvvetlerin Bulayır ve muzun zamanı geldiğinde daha 
k &.ha şimalinde karaya çıkacağı ı parlak harikalar yaratacağından 
11.naatlnde idi ve bu kanaatine emıniz. ŞEFlK AKER 

• 

Tarihin Seyrini 
Değiştiren Adam 

Armsb'ongun ( Bo:tkurt) 
diye Atatürk hakkında yaz· 
dığı mahud kitabi var. Bu 
kitap lstiklil mücadelesi hak
kında yalanlarla doludur, 
Çünkü Amutrong Osküdar
da jandanna müfettiti aıfati
le mütarekede İstiklil mÜ<:a· 
delesi aleyhine çalıtmıt bir 
adamdı. 

Bununla ber2.ber Amu· 
trong Atatürk'ün Çanak.kale
deki büyük rolünü inkar ede
memiıtir. Kitabında §Öyle di
yor: cBir gün AvU&tralyalı
lar Türk cephesini yardılar. 
Türk askeri perİ§8n bir halde 
çekiliyor, Avustralyalılar ya
kından takip ediyorlardı. İs· 
tanbula giden yol açılmııtı~ 

Bu saniyede Atatürk sah· 
nede göründü. Kaçan aske· 
re: «Yere yattı. diye bir emir 
verdi. Asker derhal yere 
yattı. Türklerin yathğını gÖ· 
rünce Avustralyalı asker de 
zaferden istifadeye devam 
edecek yerde mihaniki pla· 
rak yere yattı. 

Muatafa Kemal bu faınla· 
dan utifade ederek tedbirler 
aldı, kuvvet getirtti, A vus· 
tralyalılan geri sürerek cep· 
heyi kurtardı. 

Eğer o yetiıme&eydi ve 
bozulan askere «yere yat!» 
emrini vermeyi akıl etmesey• 
di İstanbula giden yol açıla· 
caktı. Ruslarla muvasala te
min edilecekti. Harbin bütün 
seyri değiıecek, belki de Ruı 
ihtilali olmıyacaktı ••• 

İfte bütün bu ihtimaller 
bir tek adamın iradesi, seri 
karan ve enerjisi karfı&ında 
kmldı. Mustafa Kemal, Ça· 
nakkalede tek batma dünya 
tarihinin seyrini değiıtirdi. » 

' . J 
"0,, nun için 
Söylenenler 

Anıerikaıun sabık Ttlrkiyc elçisi 
General cSherılb, yazdığı bir eserin· 
de, Atatürk için diyor ki: 

c .... Gaziyi şahın yuvası gibi yük
seklerde duran Ankarada, Tilrklye
nln tam yilreğlnde, TUrk milleti lçln, 
Türk milletı clile mUkemmclen lşli
yen bir Türk mılletı hUkümeti kur· 
duğunu gördük. Gazi, o zaman bile 
başarmış olduğu işleri ktı.fl görmedi. 
Mlllelınin hayatında ve Adetinde yap 
tığı on btr lnkılflp hunu takip etti ve 
on hır inkılApda da muvaffak oldu. 
öyle ki. şimdı asrlleşmiş yazısı, rak· 
kamları, takvimı ve kanunları ıle 
Türkiye clhıuı milletleri arasında 

hakkı olan mevkii aımıya müktedir 
olduğu glbı zaten alınıştı. 

Cihana ha~ ranlık \·eren hu Turk. 
Tiırklerin goğı.iinu Türk oldukların· 
dan, tarihlerinden Hı dillerinden do· 
layı bir daha kabartmış 'e Türklye
nin lı;tlkbali l~ln geçmi' asırların 

t<lplı:oı·amadığmdan fazla hir kudret 
toplamıııtır. 

Türkiye bu yeniden kazandığı mil· 
1t gurur ile öyle muhteşem. öyle şe
refli bir vaziyet almıştır kı, htıgtln 

onun en gou çarpan hnrlct sıyaseti, 
yalnız komşu milletlerle dostane mU
nasP.betler kurmak değil, o komşular 
arasında daha iyı anlaşmalar tesis 
etmek şeklinde de görlltmektedlr. Bu 
söylediklerımlze bir misal olarak, 
1933 senesinde Rusya ile onun bUtUn 
batı komşuları tarafından imzalanan 
Londra ademı tecavUz ahitnameslne 
ve ondan ııonre.kı kıymet takdir o· 
ıunmıyacak kadar yUksek •Beynel
milel mlitecavizın tarifi> vesıkasına 
bakınız. 

BUtUn bunlar, Tlirkiyenln hayatın· 
daki, görüşlerindeki dahıll ve harici 
siyasetindeki, bUtUn kokten değişik· 
ilkler, hep mümtaz "e muzaffer bir 
askeri lider tarafından ba.şanlmış· 

tır. 
Yakın şarkta sulh \"C Asayişin Ga-

ziden başka ve muzaffer Mustafa 
Kemalden daha !azle. ateşli hır dos-
tu yoktur ... >. 

ATATURK'ün insanlara ve Milletlere 
Manevi Vasiyetnamesi 

"Mensup Olduğu Millet ve Memleketi Ancak Şahsiyeti ile Kaim Gören 
Adamlar Milletlerinin Saadetine Hizmet Etmiş Sayılmazlar. 

Kendi Gidince Terakki ve Hareket Durur Zannetmek Bir Gaflettir.,, 

Nekadar Kıymet Verirse 
Elinden Geldiği Kadar 

" Her Millet Kendi Saadetine 
Saadetine Hadim Olmıya da 

Başka Milletlerin 
Çalışmalıdır. ,, 

(tkJ seneden fazla bir zaman o
luyor, Atatiirk Romanya Hariciye 
\"nı.ırının ,.e Romanyalı gaz:etedle· 
rln hlr ZIJ"areti ınünasebetile kalhlc· 
re hitap ederek çok kıJınetli ısö7.ler 

öyleml~ti. Bu sözlf'r yalnız Türk 
mllletlne değil, bütün dlioyaya hitap 
ı>dllmlş bir oıAne\'İ \'B!liyetname ıııayı
lablllr. Jfele bugün insanlığın geçir· 
rllği boğuşmalar karşısında Atatür
kiln asil 11özlerindekl uh i m&nal&r 
hUısblitün göze çarJlar \'C ruhu a,Ydın· 
latır bir şekil almaktaılır. 

Çnk mesut bir tesadüfü'! o akşam 
Ankarada, Ankarapalas otelinde bu· 
lunmuş ,.e Atatlirkun hitatıe. .. ını de

rin bir \e<'lt içinde dinlerni~tlm. Es
ki notlarımı karıştırdrm. En ela o 
akşam duyduğum intibaları anlata -
cağım, sonra Atatürkün büyük &ÖZ· 

terini tekrar edeceğim.) 
Işte daha o akşam yazdığım not

lar: 
<... Pavyona gelince her masayı 

dolu buldum. İki Romanyalı gazete
cinin oturduğu masaya oturdum. 

Fakat herkes tabit halini muhafa
za ettiği halde ortalıkta sevgi ve hlir 
met dolu elektrikli bir hava vardı. 
Dı\<katlc etrafa bakındım. Bır ma· 
sanın bir tarafında Atatürk oturu
yordu. Misafirimiz Bayan Antonesku 
ve Şllkrü Saracoğlu yanlarında. Ro
manya Hariciye Nazırı da karşıların 
da bulunuyordu. 

Beni pavyona çeken kuvvete kar
şı minnet duydum. Bu sayede hayat 
ve insanlık hakkında bir insanın ağ-
zından lşıttığim en güzel sözleri din-
lemıye vesile bulmuştum . Bir gaze-
teci sr!atile de canlı nldkalarla dolu 
kıynıctli saatler geçirdim. 
Masamızdaki iki Romanyalı arka· • • 

daş vecit içinde bulunuyorlardı. A~ız Atatürk ve İnönü 
!arından hayranlık ifade eden keli· 
meler dökUIUyordu. Asrın en yaratı· ısa sıfırdır. Bari yaşadığımız müddet- tini temine çalışmak demektir. Çiln· 
cı dehasını bırdenblre halk ortasın· çe şen ve şatır olalım. > kil dUnyada ve dUnya milleUeri ara· 
da. halkta~ btri sıfnt1le kal'fılarında . Ben kendi karekterim itibarile i· sında sUkOn, vuzuh ve iyi geçim ol· 
bulmuşlardı. lntibalarından en kll· I kıncı hayat te!Akkisinl tercih edlyo- mazsa, bir mıllct kendi kendisi lçln 
çllk bir zerreyi kaybetmemek için bU rum ... F~kat ~u kayıtın içinde. ne yaparsa yapsın huzurdan mahrum 
tün varlıklarıle dıkkat kesilmişler- Butuıı ınsanltğın varlığını dur. 
dl. kendi şahsında gören adamlar Onun çin ben sevdiklerime 

Bir aralık bir fısıltı dol~t.J. <Saz, bedbahttırlar. Besbeelli ki, o a- ıunu tavaiye ederim: Milletleri 
saz ... -» Dikkat ettım Mlinir Nurct- danı fert sıfatile mahvolacaktır. ıevk ve idare eden adamlar, ta
un ve arkadaşları bır kaşede oturu- Herhangi bir şahsın yaşadıkça bii evvela kendi milletinin mev
yorlnrdı. Birdenbıre hır ahenk yük- memnun ve mes'ut olması için cudiyet ve saadetinin amili olmak 
seldi. Mlınlr Nurettin en glizel par· lazım gelen şey, kendisi için de- ister. Fakat ayni zamanda bütün 
çalarını birer bırer okumıya başladı. ğil, kendisinden soııra gelecek- milletler için ayni teyi istemek 
Seı;;i, blitiln benliği ıle beraber bu ha- fer için çalışmaktır. Makul bir lazımdır. 
va içinde erimişti. Herkes derin bir adam, ancak bu suretle hare- Bütün dünya hadiseleri bize 
zevkle dinliyordu. Romanyalı mlsa- ket edebilir. Hayatta tanı zevk bunu açıktan açığa isbat eder. 
firlerimlzln ruhu TUrk musıkisine ve saadet ancak gelecek nesil- En uzakta zannettiğimiz bir hi.
hiç yabancı değildi. Çalınan parçala- lerin şerefi, varlığı, saadeti için disenin bize bir gün temas etmi-
rın tamamne ze\•kine \'arıyorlardı. çalışmakta bulunabilir. yeceğini bilemeyiz. 

Bır aralık ŞUkrU Saraçoğlu ayağa Bir insan böyle harel<et eder- Bunun için be~eriyetin hepıi-
kalktı. Sevimli ve neşeli tavrile: ken cBenden sonra gelecekl9 r ni bir vücut ve bir milleti bunun 

- Ey bu çatının altında bulunan· acaba böyle bir ruhla çalıştığı- uzvu addetmek icap eder. Bir 
tar. dedi. Musikinin idaresini biraz 1111 farkedecekler mi?-» diye bi- vücudün parmağının ucundaki a• 
ben ele nlacağım. (Bade! vuslat) şar- le düştinmemelid i r. Hatta en cıdan diğer bütün iza müteeHir 
kısından başlıyalım. mes'ut olanlar hizmetlerinin 

olur. 
Türkiye, ve diğer dostları kuv -

vctlidirler. BugUn için hiçbir taraf
tan bize gelecek bir şey br ,,, 1em 
beklemiyc de lllzınn yoktur. tı:ı• ' bu 
sUkünel içinde bUUln dllııyayı nıUta 
lla etmek frr&a.tı bizdedır. cDUnyanır. 

filan yerinde bir rahatsızlık \'arsa 
bana nc?:r. dememeliyiz? Bo10lc blı 

rahatsızlık varsa tıpkı kendi aramız 
da olmuş gibi onunla alAkadar ol
malıyız. Hlı.dise ne kadar uzak olur
sa olsun bu esastan şaşmamak lAzım 
dır. İşte bu dUşUnUş, insanları, mıllet 
lerl ve hizmetleri hodbinlikten kur
tarır. Hodbinlık şahsı olsun, mılll 

olsun daima fena telAkki edilmelidır 
O halde konuştuklarımızdan şu nt> 

ttceyi çıkaracağım. Tabll olan kendı
miz için bUtUn lAzım gelen şeyler 

dUşUneccğlz ve icabını yapaca~z. Fa 
kat bundan sonra bütlin dünya ılr 

alAkadar olacağız. 
Kısa bir misal. Ben askerım. Umu· 

mi Harpte bir ordunun b~ında idim 
Türkiyede diğer ordular \'e onların 
kumandanları vardı. Ben yalnız ken· 
dl ordumla dcğıl, onlarla da meşgul 
oluyordum. Bir gUn Erzurum cephe
sindeki harekeUere aıt bl.r mesele tı-
ır:crinde durduğum sırada 

dedi ki: 
yaverim 

Niçin size alt olmıyan meseleleı le 
de uğraşıyorsunuz? 

Cevap verdim. 
- Ben bUtUn orduların vaziyetini 

iyice bilmezsem kendi ordumu ne su· 
retle sevk ve idare edcceğimı nasıl 
tayin ederim. 

Bir devlet ve ınllleli idare vaziye 
tinde bulunanların daima gcizönünde 
tutmalan !Azım gelen mesele bu -
dur. 

Bu mUnasebcUe muhtcrenı misafır 
lcrlmize şunu diyeceğim. Ben dilşliıı
düklerimi sevdiklerime olduğu gibi 
söylerim. Ayni zamanda lüzumlu ol
mıyan bl.r sırrı kalbimde taşımak lk 
Udarında olmıyan bir adamım. ÇUn· 
kil ben bir halk adamıyım. Ben dU· 
şllndukleriml dalma halkın huzurun 
da soyle.mellyim. Yanlışım \"at'Sa halk 
beni tekzip eder. Fakat şimdıye ka
dar bu açık konuşmada halkın ben 
tekzip ettiğini görmcdım.> 

AtatUrkUn kalbinden gelen ,.e kal· 
he giden derin sözleri coşkun alkış
larla alkışlandı. Bu kalbden kalbe 
konuşma misafirlerimiz üzerin'\.-: de 
çok derin bir tesir bıraktı. 

Pavyondan aynldığım zaman ben
de kalan his şu idi. Birkaç saatte 
kocaman bl.r parça tarih yaşamış • 
tım. BUyUk Öndcrdekl görilş kudre
tinin mucizesi sayesinde yeni yenl 
ufuklar görmUş, hayatı yüksel{. lllı

cenap ayni zamanda nlkbın ncşelı b r 
za\iyeden tanımıştım. 

A. E. Y. 

Bu sözler alkışla karışılandı. Sara· biitün nesillerce meçhul kalırıa
çoğlu mıısıki şefliğini cidden anlıya- masını tercih edecek karakter
rak yaptı. ortalıkta şevk ve neşe de bulunanlardır. ATATÜRK ve 
bUsbtitün coşturucu bir hal aldı. Herkesin kendine göre bir zevki 

Bu samim1 muhit içinde Atatiirk var. Kimi bahçe ile meşgul olmak, 
ha.c;bihal halinde konuşmaya başladı. gUzel çiçekler yetiştirmek ister. Ba
Miııafirlermi ağırladıktan sonra ge· zı insanlar da adam yetıştir:mckten 
len doktor Tevfıl< Rüştü Ara.'I kısım hoşlanır. 

Bahçesinde çiçek yetlştiren adam 
çiçekten bir şey bekler mi? Adam 
yetışUren adam da çiçek yetiştiren
deki hislerle hareket edebilmelidir. 
Ancak bu tarzda dUşUnen \'e çalışan 
adamlardır ki, memleketlerine ve 
milletlerine ve bunların istikbaline 
Cnyd31ı olabilirler. 

kısım tercüme edıyordu. Kısmen de 
Ataturk doğnıdan do~ruya Fransız
ca soylüyordu. 

EvvelA. ha)Tan ha.}Tan dınledım. 

Büyük önderin ağzından çıkan söz
ler, doğrudan doğruya ruhlara akı· 
yor, insana tarihin canlanmış sesi te· 
sirinl yapıyordu. 

İlk hamlede gazeteci sıfatlle ha· 
rekete geçmedim. Hususı biı· masa
da yabancı misafirlerle samimi bir 
hasbihal halinde söylenen sözlhi na· 
sılsa dınliyen bır gazetecinin bunla· 

1 rı yazmıya hakkı yoktun diye dU-

1 
şUndUm. Fakat bu sözler o kadar in
sicamlı bir hayat ve insanlık del'l!i 

1 
şeklini aldı ki, istifadesinin yalnız 
etraftaki birkaç arkadaşa inhisar 
etmesi çok yazık olacaktı. Hiçbir ke
lime kaçırmamıya çalışarak not tut-
mıya başladım. 

AtatUrkUn, yalnız memlekette de
ğil. bUtUn dünyada derin akisler u
yandırması ve insanlara yeni ufuk
lar ve yeni ışıklar göstermesi bek
lenen bUyUk sözleri şunlardır: 

uMllletıer gam ve keder bllmeme
lidir. Şeflerin vazifesi hayatı neşe ve 
şevkle karşılamak hususunda mıllet· 
ıcıfoe yol göstermektır. 

Vaktile kitaplar karıştırdım. Ha -
yat hakkında feylesofların ne dedik· 
lerini anlamak istedim. Bır kısım her 
şeyi kara görüyordu. Mademki hiçiz 
ve sıfıra varacağız, dünyadaki mu· 
vakkat ömUr esnasında neşe ve saa
dete yer bulunamaz. 
Başka kitaplar okudum. Bunları 

daha altıllı adamlar yazmışlardı. Dl· 
yorlardı ki, <.Mademki sonu nasıl ol-

Bir adam ki. memleketin ve 
milletin saadetini düsünmekten 
ziyade kendini düşünür, o ada
mın kıymeti ikinci derecededir. 
Esas kıymeti kendine veren ve 
mensup olduğu millet ve mem
leketini ancak şahsiyeti ile ka
im gören adamlar. milletlerinin 
saadetine hizmet etmiş sayıl -
mazlar. Ancak kendilerinden 
sonrakileri düsünebilen millet
ler, yaşamak i;nkanına malik o. 
lur. Kendi gidince terakki ve 
hareket durur zannetmek bir 
gaflettir. 
Şimdiye kadar bahsettiğim nokta

lar a;,Tı a~Tı cemıyetıere aittir. Fa
kat blıtUn dünya mılletleri a
şağı yukarı akraba olmuşlardır. Ve 
olmakla meşguldi.lrler. Bu ıtıbarla in
san mensup olduğu mlllctin varlığı· 
nı ve saadctıni dilşlindliğU kadar bil· 
tlln cihan milletlerinin huzur ve re
fahını dUşllnmeli \'e kendi mılletinln 
saadetine ne kadar kıymet veriyorsa 
blittin dUnyn milletlerinin ı;aal'.etine 

hlı.dim olmıya elinden geldiği kadar 
çalışmalıdır. BUtUn akıllı adamlar 
takdır eder ki, bu vadide çalışmakla 
hiçbir şey kaybedilmez. ÇUnkü dUn· 
ya milletlerinin saadetine çalışmak, 
diğer yoldan kendi huzur ve saadc· 

' 1 • 

Bir akşamdı, güreşçiler ay yıldız· 
1ı !ormalarlle İtalyan milli takımı 

ile karşılaşacaklardı. ~ltisahakaların 
yapılaea.ğı Maltsim salonları mah~erl 
bir kalabalık kütleslle dolu. Halk he· 
yecanla gUr<'şlerln başlıyacağt daki· 
kalan bekliyor. 

Sevinçli blr haber .. Atatürk müsa
bakaları seyre gelecekmiş. Herkes 
sabırsızlanıyor. gözler kapılarda. 
Gençlik Atasını bekliyor. 

Bır alkış tufanı koptu. Ulu Önd~r 
göründüler. cumhuriyetin emanetçi· 
si gençlik Ebedi Şeflerini candan al· 
kışlıyor. Mal<slm salonları sarsılıyor 

ve yerınden oynuyor. 
Atatürk ringin kenarında hazırla

nan ycı-lerinı aldılar. Güreşçiler tak
dim edildi. Hepsine ayrı ıı.yrı iltifat
ta bulundular. Atalarının önünde mil 
n varlığı bu sahada müdafaa.dan mil· 
tcvclllt sevinç çocukların yüzlerinden 
okunuyor. 
Güreş başladı. Hasmının tistUne 

oktan fırlıyan bir yay gibi saldıran 

gUreşcimiz da.ha dakfka olmamıfl\ 

ki, dev gibi İtalyanın sırtmı ye~ 

getirdi. Halk coşmuş, hem Atuını. 
hem ayyıldızlı formanın mUdafün 
kıymeUi galibini alkışlıyor. 

Ebedt Şef sert bakışlarlle etrafı 

gözden geçiriyorlar. Başlamak üze
re olan ıkinci güreşi durdurdular ve. 

- Evvell sıhhat, sonra spor. 
Pencereler açılsın diyt! emir buyur
dular. 

Salon: 
- Varol, Atamız .. 
Seslerıle dakıkalarca 

du. 
İkinci, UçUncU, dördlincU, beşınci, 

altıncı. yl'dlnci mUse.bakada netice 
ayni oldu. TUrk milll takımı, İtalyan 
milli takımını 7-0 mağlQp etti. 

Bu bıze gösterdi ki, Türk gençllll 
şe!lerlnln arkasında yıkılmaz bir ka· 
lcdlr. 

DU.'l Atamızdan kuvvet alıyorduk. 
O kuvveti bugUn l\U1ll Şefimiz İsmet 
1nönU veriyor. Kemal ONAN 
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Tarihin En Büyük Aşk Romanı 
NILLA KUK Yazan: 

Ali Bala lllbrlaalıa lçta '671• DlfilliJortla : 

Kadın Kıyafetinde Bir Dişi Kaplan 
-30-

Şeyh Baba Mihrünnisayı bulduk- Diye üzerine yürürdü. Ali Ku-
tan sonra artık onlara hiç benze- lu şöyle cevaplar verirdi : 
miyecekti. - Bir kız seveceğimi 'hiç ta• 

Mihrünnisanın gelmiyeccğini, savvur etmezdim. Kadınlar be
başka birisile evli olduğunu du- nim iç.in bo zamanlara ait oyun· 
yunca dünya Şeyh Bahaya zin· cak gibi bir şeydi. Fakat ~enin 
dan kesildi. Kendıni bütün bütü- gibi kadın kıyafetinde di~i kap• 
ne içkiye vcTdi. Birakç hafta geç· !anlar bulunduğunu bilmezdim. 
tikten sonra bu da kafi gelme- Gel, beni ez, pençelerini al:>9tcr. 
miye başladı. Kendini afy~na • Seni zaten kaplan okluiun M;in 
verdi. Fazla olarak da he~n 1 seviyorum. 
haremine yeni bir kız ilave edi· ı Ali Kulunun Kanclha.rda Mih· 
yordu. . rünniaa iç.in haurladıiı ev, Şeyh 

Zamane .bu hali görünce Irana Baıbanın sarayına veya Gıyaa Be· 
g'derek Gıyas Beyin kızını kaçır· yin Kalbildcki konağına benze· 
mayı bile düşündü. Fakat tered· ı mekten uzaktı. Delikanlının :ı:a· 
di csc-rleri gösteren bu s.efih d e· bidik maqmdan bqka geliri yok. 
likanlıya inan olur mıydı? Belki tu. Eier Milminniaayı böyle bir 
de zavallı kız hakkında hevesi tw<lc hapaetmİye kalksaydı kız iç 
geçince onu da haremine atar, sıkıntısından çıldırır, saka veya 
yüzüne bile bakmazdı. Belki de mana.:.v kıyafetine girerek kaçma· 
Mihrünnisaya sevdası da her is· nın yolunu araııdı. Fakat Ali Ku· 
tediğini ele geç.inniye alı~ış bir lu, nereye aitae karısını beraber 
şımarık çocuğun bir hevesinden ıdeyordu. K.ttlada hulunduiu ıı· 
ibaretti. istediği oyuncaiı bir de- ra\arda da Mihrünniaanın bir hiz· 
fa ele geçirince kır.ı> atacaktı, metçi ile beraber kır:lar<ia at kOf" 

~aanane BC6' bu kuara varın· tuunaaına see çıkannıyordu. Kız, 
ca lrana gidip Mlhriinnisayı ka- böyle aetlbeat ibir hayatı hiçbir 
çır:mak mesuliyetini göze alama· zaman arayın ili.Yalı hayatına 
dı. değifmczdi. 

Ali Kulu Mihrünni9ayı Kand· Mibrünniaa~ bo§ ~manlannda 
hara götüı:dü . Kı~ on yedi sene bütün ~rifetlerini göıteriyor, 
evvel doğ.duğu ~ere giderken, evini aü l~r<lu. Ali Kulu .aadet 
kocasına olan bidneti geçmiş de· içinde yü:&ijyordu. Cüretli, delaı.· 
ğildi. Kendisi gibi hürııiyet ifığı men bir adamdı, tam kafasına 
bir kızın zor :yüzünden bir ya- göre bir ınkadat buJmuıtu. Son· 
hancıya ibağlarrmış olmasına için ra dünya güzeli denecek bir k~. 
için köpürüyordu. Yalım bu ya- gençliğiqe, her dalcika can ve 
banc.ıy'! lbir cihetten minnet ve lezzet ka.ttyo,du. Evleneli beri 
bağlılık duyuyoıdu. Kendiaim sene geçtiği halde aralarında ka· 
konakların dört duvarı araemdan rı kocalara mabeus .evipne iti· 
kurtarmış. dağlarda at .lrıo,tur· yadları kurulmamııtı. Ali Kulu 
mak. ytklızlar altında yatıp uyu- ihrünniaayı ne zaman aevmek 
mak imkanına kavuşturmlJ!'lu. istese, tıpkı ilk defuında olduğu 

Ali Kulu, Mthrünnisayı ancak ıgibi, ormanlarda ruıelinmiı bir 
DU nevi na.yat sayesinde kendtnc vahıi kaplanla uiraoımak meebu· 
bağlıyacağını Earketmi,ti. Y.ol ar• riyetinde kalır, zevkinden çıldı· 
kadaşlığı ileriledikçe Mihrün11İaa rırdı. 
kocasına al yordu. Şeyh Baba Mıhrünnisa naz etmiyordu, ne 
ıçın du~u aolu, Zamaneye zaman kocasının dudakları kendi 
olan !hayranlığını Ali Kulu için dudaklarına yaklaşsa eza duyar. 
duymaktan uzaktı, Fakat hiç ol- Şeyh Babayı hatırlardı. Ancak 
mazsa kendi kafasına göre bir neticede; pjdetli bir mücadele
yol arkadaşı bttlmuştu, Sık sdt den sonra kuvvetli bir erkeğe 
kılıçlarını ele alırlar, kar ı 'karşı· mağlup olmanın zeVkini tatardı. 
ya ça!!pı~ırlMdı. Beraberce yola Bir yerden bir yere gitmek 
çıkmış iki wdter gibi idiler, ara- üzere çadırlarını kaldırınca Mih· 
larında kadın erkek diye nezaket rünnisa şöyle dü§Ünürdü: 

e te§rifat hiç yoktu. - Ben yine onun için yaşıyo· 
Bazan Mı"hrünnisa, bu ya- rum. Onun babcısının ordusunda 

hancı adamın kendisini zona el· Mkcr deiil rrüyiz? Her gün onun 
de d'tiğini hatırlar, hiddeti taze· uirunda ztıhmet çekİyQrum, onun 
!enir: uğruna uğra§ıyorum. 

- Haydut, kız 'hırsızı!.. ( Arkas• var) 

Doktor Diyor ki: 

ÇOCUKLARIN i51ŞLERİ 
Cocuklwın diş çıkarNa zamanla-lrna u.ma.lıvına \ '8 düzgün olUJ' tıl• 

n oldukta ehemmiyetıkttr. Eski he- mamalarına da ı ir eder. 
kimler, çocukların ilk diı;: çıkaFma ltk !,;ikan dişler, yedi ya.<:ında dö
e&na!nnda. atqlerinln yüksdoceiini, lriilmiye Nfl&Yll' yenUert c:ıka<'ağıua 
lııhal olac·nldarını uykus.zkık ve l!(ire, laııanlartla lki 4levre dl~ Çlkar-
hUl uıluklar a:fuıterereı..-terinl kabul ma zıunaqı ''ftrdır. • 
ederlerdi. Tabii Mlvlisen. ıthhatkl bir ~u-

HaJbukl li<IH ı.amanın t.C'tldldt!ff tun ilk d~I (1) lifi (1) ~ı aylar 
si9termlftlr ki, çocuklarda dit ~ık· arasında çıkar. l1k t.ıkanlar itt'! kfl-

1qM1na attedllMI olan rahatıtnııldda- sici dltlerdir. Yan ke11kıl dlfk.r (7-ııı 
nn menf("Jerlı ltüabütün hAfka Vfl dl•- ncl ayıa..-. ilk öftitti<ıü ıHtler (iZ
ie allkalı dcltlldlr. Çocukların körl'fl 18) ln<ıl aylarda. ilk köpek ctltferl ite 
ve iM.fl nlan vücutJerl, harici te.ir (18·24) aylar arasında tıkarlar. Ban 
,. mlkrnplardan kola.şhlda mi\tee&· dan ııonra yav,.. yavaş ııra dij'er 
sır olurlar, Ru baller dff cık&nfta za. dlftertı ceıır. Dlflerln iyi ve düsgiin 
11\Mllanna teodüf t!Clerae ana 'e ha· tık1'1alım loln ç.ocuklaJ"m 11hhat ba· 
b91arın dlıjl lttlham etmelerine a;ebflp kınııına cıok IUna etmek liıımgeUr. 

olur. Au ıtUtlle bM1eıuın, pnfıt1I yerlerde 
BupnkU ttıl kkllere ıöro, Htlam Pf ve temlı. 1'a\a lofTıcte bliyütiilen 

,. ıhhatıı ı:oc·uklar dl !erini knlay· f.'OOUkların ıııhhaUerl eyi, kfllftlkleri 
lıkJa \'fi arııaaıı.ııa r;ıkarrrlar. QI le· ujlam \fi 111,ıerl düıılin ntac.jı nıq 
rln \aktlndfl ve dUıılln nlarak !;ilk - hakkaktır, 
ma11, (ocutıın vlloudündekl diğer ke· nı, çıkarn,akhl ıedk~n çocıddara 
mlklerln utlandık ve t.fıtekküllerlne ilaç n1mak llaere hlru vltantln , .9 bl· 
Mğlıdır. (Rqltiı.m> ıtt!Clikleri ketnlk raz oal<'iunı ,·ermek htım kemlklve, 
laMUllığı, cocukların iııkelotinde ta· hem de di lere Qnk faydalıdır. 
pyylirler yaptığı slhl. dltlerin ~ık· Dr, :NURt JtRGE!'oi"E 

Bursa Maarif Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Bursa Çelebi Mehmet türbesinin esaş

h tamiri olup k if bedeli 166:j9 lira 74 kurwJtur. 
2 - Eksiltme 26 T rinisanl ıwo salı gUnU saat 16 da Burııa 

Maarıf MUdUrlUğtl eksiltme komkıyonu odasında kapalı zarf uııuıııe 
yapılacaktır. 

3 - Bu işe alt k~if hülasası bayındırlık genel ve maarif vckıl
lığı hu.,usl şartnameleri, mukavele projesi nıaarır mUdürlUğUnde gö· 
rU\ebtlir. 

4 - Eksiltmeye g ireceklerin yUkliek mUhcndiıı veya mimar alma· 
ları ayni zamanda tarıhl eski bir eseri tamir etmlt bulunmaları ve 
1250 lira muvakkat teminat vermeleri, 3 Uncli maddede yazılı evral\ı 

kabul ve ihzar etmeleri. bu inşaatı yapabilcceltlerirıe dair nafia mü
dilr!Uftlnılcn ehliyet \ıcslkası ile ltamif' Vekilliği veya ~vkaf umum 
müdUrltiğUndcn hususi şartların i.<rt.ediğl vestkayı llaiz bulunmaları : 
d~u vesika ihale ı;Unünden evvel Bursa vilAyetıne mUrıı.cıYlt edilerek 
Nn.tıa MüdilrlilğUnden ve :Maarif Veldlliğl müzeler dairesile Evkaf 
umum )Iüdilrlütunden almaciktır.> 

Tıc.&ret odatına kayıUı olduğu~a dıir 1940 yılı varııJçası ile bir· 
:nete teklif mektuplarını 2490 sayılı kanun hllkUmleri dahlllnde ha· 
zırlayıp 26/T<ışrinisani/1940 salı gUnU saat 16 da komisyon reisliği.ne 

makbuz mukabilinde vermeleri ilA.n olunur. <Postada vukubulacak 
a:ecıkme kabul edilmez.> (l.!e374) 

SAN' AT ( ESKi 6Ü~:~ERDEN İZLER ) 
Çocuk Resim Şimdiki vatan Yurdu 
Eml••·~~.~.!~~~, ..... J Hakkında Hatırladıklarım 

Bim sergisi aı:ıldı. Çocuk, resnli dli- .A.h':'et Emin. Bey~e sörüşmıye gı· ı nerelere tepe taklak ka.paklanmasın 
şUrebllirse, bUyUk bir san'atkA.rın va- deceğım. Yerim tarif ettiler: Yazan : mx? 
eıl olduğu derecede ifade edcb!Ur. şu ~ Cağato:ıunda, Esnaf hastane-
farkla ki : büyUk san'atkAr nt'den ılnın evvelce bulunduğu bina.. SERMET MUHTAR 
yaptığını soyllyebilır. Çocuk ise ne· Çörçöp! .. Eski ricalden, Mali-ye Dü
den yaptığını söyllyemez. Çünkü mu· yunu umumiye mubasebeelsi Mesut 
hakemesl te~ckküi etmemiştır. Res- Beyin k.onağt değil mi? .. Hazret ve 
mi insiyaki olarak çizmiştir. ailesi bııtm rahmetU1erln kırk yıl-

Bu sergide bllhassa üzerinde mezar lık ahbabı, babacan ctmnastik hoca
tqları bulunan bir realnı dikkatimi mız, (İdmancııar teyhl) Faik Beyin 
tok çekti. pederi; çocukluk arkadaf.lm Tahsin 

Çocuklar yalnızı tablaU kopye d•· Nahit ~erhı.mum anne baba.sı .. 
til, mücerret mefhumları da teebit Tahsm yaaları Haydarp&41& ça.yı
•tmifUr: Korku, rüya, cehennem. rının karl)1BU1daki evinde 14'Çirir. lcış· 
cennet, feytan .. rltıi. !arı dedesinin bu ~.~ı~ ltalu', A· 
Şeytanı klUik şeklinden ~ka te· Ya&Ofya merkez tü~~ıne Klderdi. 

klllel"de gcirmek lstiyen>er bu ser- On, nn iki y&fle.nnda ve Y9'ıltık. 
glyf Cöraün. Yazm MI' cuma veya paaar, anne-

Ceıınet analarımızdan dinlechkleri· Jerimlzle Manakyanın K•M c:ayx
mize l'Öl'e teebit edllml~; çoğu için- rındalri yahut Fen~ l!ltaıd~mu 
de hurt kıaları, melAikeler, ırmaklar, kar.,ısına ~ Papazın ba#mda.lti 
f.la(lar, tavus kutlan bulunan fe • tiyatrosunda mutleka blttufur, bo. 
J'&h bir yer. Jl'akat cenneti fu:erinde y6klertmiz kafeeH localuda, llclnıiz 
yepyeni binek otomobilim yürtiy6" de devrin mefhur "ri,.oloNst.i turun· 
•Bfalt yollu bir orman ıu ... 'V\lr edeni cu sa.ı;lı Tonl Gorokua ~ ldtlden 
materyalist c&-U~ bir çocuk ta yok mürckke-p müktmUnel orJuıılıtruının 
delfl. arkumdaki kol~ yan yana bU· 

Çocuklar ııAfiyeUe blıe lçt.imal ha· 21Ü1Urdtlk. 
yatımıaın ev içinde kalan baaı taraf- Gelsin (Ladam o Kamelya) lan, 
larını da akııettlrmitlerdir: Anaaı (Dalila) !arı, (Fantan Klodine) leri 
yerdeki lefende çamqır yıl<arken seyir; gel!ııln btiyltk il.dam bozuntuau 
biraz ötede ytne yerde oturup çalışan tavrile dramlara kulak kesiliş, baıY· 

c;ocutu, bir ananın knıı.nın usun aaç· ranhk. 
lanm örme.'li bir kadmın yemql pi· 
11lrmek için çanakta yumurta çalma
sı bir çocuğtın büyük pederini ziya· 
ret et.meal gibi .. 

Yuııur AHJBKALI 

IRADYOI 
PA'l:AR Hl lKlNciTEŞatN ltMO 

Ebem ~ef ATATt'>RK'ftn öl\\mltıQJ\ 
lklnrı yrldöntımn pl't'..-ramr 

Tahsin tlinUn birinde bir bisiklet 
edindi. Düşme, kalkma. kol, diz: ka· 
pa.ğı bereleme deken canbaz kesili· 
vermez mi!' 

Ellerini, ayaklarmı bırakuak, ba· 
yır aı,al!:t ku11 gibi uçmalar; d6rt na· 
la ~derken ~tüne atlamalar. hava
dan hoplamalar; g-erl geri yilrtltme
le.r, firen sılup dakikalarca. dYrma.· 
Jar, 

Vaktaki Mektebi Sı,ılta.niye (y4ni 
~hndlki Galıı.tasaray liseı!\ne) girmiş

ti. Artık lşl gllcU clmnastlk. idman. 
spor ve her ağı:ııda ayni nakarat: 

- BUytik dayr,ıına çekti, Jitti! 

loş. Gel gelelim dört duvaruıda :pırıl 
pırıl m-21.on cameklntar; ra.flarında 
takım takım, boy bOy. &'lCn' gıcır 
c.llUer: Ftlııefeye, içtimaiyat.&.. huku
ka alt fresıkçe k\tap ki~p; ~ark 
muclhlkltı: Avrupa kla!!ll\leri, mec
mualan, macUinlerl... 

Karftamd&ld oda.. huQrımda kal· 
dığma göre konağın kUçllk mahdu
mu Arifi lffyin}ci. Kapısmm a.çılxp 
M~ıtı l\iÇ vUd detil<ii. 

Ol atx t•nt te civa.n y~ındanberl 
fel~• deryaaına dalmıflardı. Hiç 
meydı.ı\a çıkmU. gece ct\JldUz oku
dtJ#u, boyuna mür&kabe balinde, par 
mağı pkagın<ı. (balla doğac.ak. do
ğacak!) Diye dllŞUI\d~U söylenirdi. 

Ara sıra dalgın dıılgın. kimseyle 
selamlaşmadan Beyoğlu Dotruyolıın· 
da bir boy göı~llr, derakıı.p kaybo
luv~irdl. Allah 941blt, btr kelim• hi
tap ve cevabını, battt aeell'lin nota
fUJ\l dumadun. 

Sokak kapı•ı t~a!TI'ıdalll "k!S.ı}e 

oda Tahsininklydl. 
Artık eski hoyrat huyıarı.ndan vaz 

gec;mlt, ~ SQllUtuı bir de Nl\hld
Uk ~. kmıd1nl şltre verml~ti. 
Eş dost azı Ot~eki Mektebi bu-

lma devama ~lanuft.ı.k.. gerek sa
bah aabab hu1'ukutı dertleri b~a.ına
dan evvel, ı:-erek ötle aonrası ders 
tatil edi!dtkt.eıi sonra ufrardlk. 

l3allç~e dıı.t, ~'kankl pençe.reye 
~len; derll"1 TahııtncJk memnun ve 
(!Adan pencereden başllu uzatrr. Mut:-
1.aka c;eneslnde ea.bua, tJ'q eln!ada: 
çeld<lU:oııde. 

Bu konağa. alt nice natıralıı.r~ -
dan b\fkaçrnı 1&U1m\: 

Bizim yolda., idmancdıta merakı 

Bir Ramaıan akşamı mezkQr ko
nakta itta.rd&yıs. Ta.hıiJ\ öncedwı U• 

ıuıcacık kışkrrttı: 

- Konkordlya.ya kaçalım! 
Ve orayı meth meth ... Gece vakti 

o camııere reçmemekllflmlze kulak· 
lar bUkUIUr ve adımı atmamıtlarda.· 
nım. Mea'ut Bey merhum büyükle 
bQyük, kUçUkle kUçUklerden blr zatı 
muhterem. Billerl k&1'Jllna çelcmif, 
arablyattan, kellmı ldb&rlardan, 
meanevtlerden tutturmuf Jldlyor. IA 
kırdı yakur tUkenlr fibl deftl; yat· 
eııar okunuyor. 

Hayli CYA Sabtırn dan ıonra <MU 
•Midei lllnill• Direkler aruını bir 
doJanaca.IQ) diye ruç 'bell yal<ayı 

kurtarıntrl<. 

Dört nala l<tiprU. TUnell, monell 
hale ı•tıre; Ytık•elckaldırımdan ao • 
luk eoluja yukarıya \'Urduk; nlha· 
yet mahut Konkordlya tlyatroaunun 
içine atUk. 

Etr&ta allk aJık bakınıp duruya • 
ruz. Bıı.~ıı. ııap, vutlyer; Bo1ıı. dön, 
bute; öt.sinde l'enzt yakan dapdara· 
cık bir koridor, abdesthaneler. Gi~e 
yok otlu yok. 

Bilııtçjyi bulup iki koltuk bilf'tl alıl\ 
cıya. kadar alda karGyı seçmlttiK. 

o konaJcU. bir köpek maoertmıa 
dl' var: 

Tahsin cimnastık lptllli..lıı,dan eli· 
nl ayağını çekm"8e de ~ru da b\18-

bUtQn yabana a.tmam .. tı. (Avcılık 

en normal ıporlardan blridiP) diye 
tutturmuştu. 

O C"{lnlerde duvar kOf1\fUlan ve 
~ ıııkı ah"bapları namlı avcılardan 

Tevfik Bey merhum (2) bu yeni me· 
rıı.klı t:611ce yavru ve ga.yet clnı bir 
kOJ'OY hediye ediyor. Artık biıılmld 

Uıtune tttnmede, yiyteetinl. içecı1,45 Propa.m, Vfl memleket aaat 
lyan. 8,4! AJan• haberlen, 9 Ebedt 
Şet Atattirk'Un ölllmUnl\n lld11ci Yll· 
dönUmU mtlnıuıebetlle, Milli Şef Jş. 
met İnönUniln n ~in hu hll)1lk nc1 
dolayııiiyle Rliyük Tılrk Milletine yap 
lı~ı bt-yanatın okunması. 9,0;'i Tı\:ı:im 
silkGtu 9,10°0,15 İ.ııtlklAI marfı, ve 
saat 12,30 a kad&r ka~nq. 

'tini elile vermede. Var nu e, yok mu 
oldutu dt-mle!'de, bahı:en1" nlhayıettn- 0 ? 

12.ao Progrnm. ve memlek~t ııaat 
Ayan, 12,33 Ajans h4bcrleri 12 <fS-
12,M .İstiklAJ marşı, ve saat 

1

1P,30 a 
kadar kapanış. 

19,30 Program, ve meml~et saat 
ayarı, 19.33 Ajan haberleri 19.'45 E· 
bedi Ş.C A~tUrk'Un öliimUnUn ıkırıci 
yıldönUm.~ . mUna.cıeh trıc. Mıllt şet 
İsmet İnonılnUn n giin hıı bUyUk acı 
dotayısile 8tiyük Tllrk Mılletıntı yap
tıg-ı beyanRtın nlnınmasu , 19,öri A· 
ziz ~ta'rn.ızm Cümhuriyetin nnııncu 
yıldonllmlınde Necip Milletimize yap. 
t1tı tıı.rıhl hitahenin kendi ııeıılertle 
netri. 21\,11>·20.20 1ııtiklll martı. ve 
saat a2.30 " lcadar ~arıanıf, 22,SQ 
Meınl~ke~ aaat ")'arı, 22,33 Ajans ha 
berlerı, 2,. ,w.22.~5 Yarınki program 
tııtıkltl ma~. ve kapanış. ' 

( 

Cağaloğlundald konatın o vakit
ki ilah göıUmUn öntindt'dlr. Antr~ 

tarafı seltımlık bölU.ğUydli. Kapıdan 
içeri gırince ııağdakl oda erkt-k mi
safir odası, hitlşlği ııaıon. 

Self\mUnaleykUm der demez. Ma· 
!iye odacıl~ından kavança Dlvrlkll 
Osman ağa ve yardağı Niyazi, kan
dilli temennalllarla karşılar: artık 
bıyıklarımız terlemiş oldngundan ö
türü. hemen kahve oea,g,na seğirtip 
bol kopUklU, enfesin enf~i Yemen 
kalwr:nni sunarlar. 

Hay11.tırnda ilk kalwf'yi nradıı iç • 
t\m, hir dallı\ da. odtıda rutııya.ma
dım. 

üst "k•la çıkalım : A.hmet Eınlll 

Beyin odaııt evin ortanca oğlu Etem 
Beyin (1 l kütUphane:tiydi . Kafeale· 
rinin inikliğ"inden mi nedir. I°" mu 

•• 

de, MWkiye tekaQt ea.nd1fı <Yaııt 

bugünün sıhhiye mUdUriyeU) t.ra· 
!ında bir bıU'f'lkll kuıınuıtu. O va
kitler bizle de bu ite yeltene.nler de 
sllt kardeşim 8Uleyman CŞtmdl Eml• 
nönU askerlik f\lbelll muamale me~ 
muru Bay Süleyman Sadri), öbür ştlt 
kardeşim AJI Tevfik Ccl'an otoma· 
bilcld\r). emektanmı• zene\ Hlldl 
ııık ı<ık orayı boylardık. 

SUleymanm Harbiye talebell!rin • 
den. Halil Efendi Şehremini isminde 
(321 ıie zabit çıktığı yıl Manashrda 
tifodan vefat etti) bir dayıRı vardı. 

C\tnnastlkte ycktalardan. enseli, kel· 
leli bir delikanlı. 

Evvel bartlksin bal}ına ,ötllrdılk. 

(Yit Settar!) dıyip ve mihver dön
mlye kall<ışıp hır kere çarh eder et· 
mez demirle berabt-r havalanıırak tA 

: o 1 & 

) 

Darendede Olen Yavru 

Bu kadarına bir ~l•llk şarttı. Bir 
gUn ayak ll!!til u~ayışımızda, yuka
rıkl, yine pencerede.ıı gözUkUp tuva 
letlne dönmü"ken bahçedeki krtmlrl 
arabaya koyuverip bizim eve detnJ 
yollandık. 

Tahsincefiz mahkeme mahkem~ 
polis J><!lis, bekçi bekçi ortaııtt d!Srt 
dönmüş, kıymetU köpek yer yani -
mış, dibine girmi~. 

~rteı;I gUn bize dü,tU. Pert ya.n • 
mıya ba..ıpayıp coşlU'ken <t<ı.ıçu kıt· 
çul diyerek hayvanı odaya çağırdık. 

Ş!}irde ne sevinç, ne ı;evinç. Zıpla.ma. 
ııır, aıçr~rnaıar, l>tr tar-'tatt da: 

- oıı.ır fars aeg-ıı moneerı dıye ne 
kahkahalar ... 
B\\l'Uk•d~ki 'k.abri nf.lr olsun ... 

IMrmet MUHTAR 

( l) Mütareke tenelE>rJndfl Ştırıxı 
~yJet l(el.8llğl eden. (Des CarteA)ln 
(Dl!K'ours de la mMbede) :rfai ttirk
~·eye ~\ire11. 

(:?) BorM k(lfn)~:t·oncuJı.uırıd.tn ~_y 
Selim oğlu Reflk'ln ~eri , .e (Tıuı

,·Jri EfkAr) sahibi Bay Zl~·adırı •.ıne 
bş~r. 

ATATÜRK 
Yazan: UÇ YILDIZ 

la u autlerde bütün Türk 
l!iiiV iti Atatürk'ü kaybettiği· 
miz günün ikinci yıldönümÜ ih· 
tifalini yapıyor. l 

Yurdun her bucağında. H• · 
kcvi, mektep, kahve, meydal'I 
gibi 1oplantı yerlerinde milyo11· 
larca iMan ıonun hahratı onün• 
de eğilm~tir. . 

Aradan iki uzun yıl aeÇtl"lf 
olmasına raimcn ailı:yanl•f 
'herhalde çok olacaktır. . 

Göz yafı ~üzel bir §e~1:· 
En düşkün ve çorak zannettıi~· 
miı: ruhta temiz ve mHwn bıt 
köıe. tutulacak bir taraf kaldı· 
iına delalet eder. .. 

Fakat muhakkak ki Ataturk 
ölçüaünde bir büyüğün hatır•· 
eına sunulacak en iyi şeVli ve 
tazim hediyesi onundur. On ıe• 
kiı; milyon halk sustuiu zanı-" 
onun hatıraşına yapacaiımıı eli 

büyük hürmet, bu mukadde
5 

süklın havasında üç beş dakik' 
kendi içimil:e kapanmak ,•e 
aündelik düşünce ve ihtirasla fil. 
mızdan temizlenmiş bir ruh • 
onun mukaddes caermi düfürı· 
mele tir. 

Kumuluı ınıuhard:>eıi, aalt~· 
natın ilgaaı, cümhuriyet, tevt:.1• 
di tedrisat, medrese ve tek,.e 
aihi köhne hurafe ocaklarınll'I 
kapatılması, medeni kanun, kd•j 
dın kurtulu~u. oapka, yaıı. 1 

inkılap ve hareketleri. 
Mucize, 'nsan kudret ve tıık 

katinin üatünde itıler yap11'111 

demekse, Atatürk'ün bu in~1' 
lap}arının her birine bir a)'fl 
mucize demek hiç yanlı§ ohn1

'' 

Çünkü en nikbin ve cesur oları· 
lanmızın en aşağı ye\rqİ' sekıe1' 
yıl sürecek bir hazırlık devr~· 
sinden sonra meydana gelıne!1' 
ni ümid edeceğhniz bu ihareke~· 
)eri o bir hamlede, elindeki b~ 
oyuncakla aynaT gibi kolaYl.'. 
ve neşe içinde meydana gellt 
mi~tir. 

Atatürk'ü kaybettiğimiz siil'I' 
lcrde Dolmahahçe sarayı kapı· 
ıı önündeki kalabalık arasınd• 
öyle bir konufffia işitmi:tiıfl · 

Genç bir adşm: . 
- Onun ~ir vaszyetnarne.'

1 

varmıı .. Memleket.in idareıi jçııı 
eUi ıenelik bir pf<>ir~ yaııP 
ibtrakmıt• ·· . 
B~ on Yaf daha büyük s0• 

1ijnen arkadaıı cevap verdi: 
- Buna inanmak Atatiit• 

k'ün ken<fwini ve eşerini anlll' 
rnama\c;tır. Oüny~da hllngi naJ11 
.-hetıer vardır ki Mhi'bi oP.

11 

i1ah için ıhir de aynca ıertınıı1• m• ya.ım\Ya hacet görmiio ~ • 
ıun. Atatürk thize talihirtıitl11 

•nı;inin• dosru açılmak için t•ı:'1 
techizath bir aemi teslim etrnıf 
Mlarnc;lır. Ona ıml~r ve ri.iışİf' 
tarın hereketine ııöre en m\I' 
vafık jşt\ka:meti vermek anç11k 
kaptan ltöpnisünde olarılııff 
mahıua bir vuifedir Muth•~' 
bir v .. iyet lazımsa onun büyijli 
eıorını tamarnlıdıktan şonr• 
Biiyük Millet Meclisi kürııiitiill" 
den gençliğe yaptığı hı~ıt· 

.,.,.::: f Olmut hikayeler ~in de· I 
vamlı bir müaabaka açhğı· 
mızı yamuftık. Hikayeler 
gelmiye bafladı. BirincisW 

YAZAN! ~ 

Sema A YDO ~AN 
ataiıda okuyacalamızl Fırata doğru, fakat ne kadar 

Oarencieye karlı bir gecenin acele acele k~uyor ve ba,ını 
karanlıkları içinde sirdim. Derjn· sağda ~olda kayalara, kütüklere, 
den derine gömUlmü§ bir kasa· topraklara çarparak, nasıl bir iş· 
ba. Burada halk Darende demez, tiyak ile süzülmiye çalışıyor? Ca· 
Derende der ve biJ11z da hakika· nanın köyüne ~ider gibi: 

1 cuk ş~·~ d~ ı...c;ulmuv. ŞC?n· 
ra <hlgalarla kenara abf~~ ... > 
ib;..rcleti.nf: .aömülU~ hlaca~~ı. I 
F ak.t,t ~eTj§an babası ısn..\ .. cfi· 
yord"IJ: Bir ıı-Üıı evvel çocuğu ko· 
v~lamıflar, t\ıtamşmıslar, arka
sından haykırmı~lar: 

ATA 1·üRK'e Ait 
Gazetecilik Hatıralarım 

te yakındır. Başını ta,tan tap urup gider 
Karıınhkta harabeler, duvar· avare au ..• 

lar. sağda &0lda birer heyula ıibi Belediye dairesinde bir lM>ba 
u..ı;anan kayalıkları, laçivert ee- karşısında kurunmıya çalı91yor· 
manın yıldızlarla iılenmi' canfu- duk, gamlı. heyecanlı bir köylü 
!erine aaplı tlhi görünen metruk geldi, kö§ede oturan jandarma 
mina,elcr... kumilrıdıtnına yalvardı: 

Anlattılar: Darende evvelce - Çocuium gelmedi bu ak· 
yal«;ın bir kayanın üıtünde imif. şam. öldürdüler ~üphesiz... Bir 
itte eılti masallardı bilmem kaç jandarma verin ar~yalım •.• 
minareli Zengtbar kale8i denilen Kumandan dedi ki: 
yer... Hırçın Darendeliler, ıü· - Gecenin bu saatinde, bu 
nün birinde bir kavga çıkarmıı· karanlıktı, nerede ne ınıyaeak· 
lar, bu kayanın füıtünde kartal sınızJ.. Bu ucu bucağı olmıyan 
yuvalarına ben.ıİyen evlerini yık• dalıalarda ... 
mılar. kayanın eteğine mmişl_,r, Ve sonra bize diincr~ ilave 
yeni bir kaaaba yapmışlar, bu etti: 
kasabanın hamamı, kapalı c;arıı· - Duende dört b~ m•hılle· 
sı, camileri ve hakikaten ilcrleini~ dir, her mahalle merk~ıe ve bir 
birer aanat ve modeniYet eaeri birine ikioer üçer şaot unktadır, 
olan minareleri var. aralarında irtibat ta yoktur, ayn 

Fakat burada da durmamııılar, ayrı köyler ... 
bir kavga daha ... Bu ıefer kasa- Köylüye bir jandarma verdiler 
bayı bir saat kadar uzak ve dahı gitti. 
aşağıda bir yere nakletmi,ler, bu Ben bu muhavereden ba,ka 
suretl~ i~~n~i Da.ren.de de metruk, birley bilmiyoı dum, iki Aile ara· 
harap, sonup gıtmı~. Bu muhte- ı 3ında eski ve köklü bil' husumet 
şem h.~nabe §İmdi yoldan. geçen· varmı~, fırsat düştükçe birblrle· 
!ere aglar, hağrır yanık bıT Ana· ı rini yerle.rmi§. 
dolu destanıdır. Sab~hleyin y,vruyu bı,ıldular, 

Darende rahmetli ve kıymetli T ohman.n bir kıyısında suda bo· 
Nocatinin baba yurdu, eşki Mea· ı ~ulmut ve ölmüş olaT4lç. Vücu· 
rif Vekili buraya zcnain bir kü- dundı hiçbir ci.iriim ueri yoktu, 
tüphane arma~an etıniş, boğulduğu yer de pir çocuk bo-

T ohma suyu mavi yeşil dal- ğulacak kadar derin değildi, 
galarla, derin çağıltılarla Daren- müddeiumumi koştu, tetkikat 
~enin ortasından geçip iİdİyor •• yapıldı, neticcıele az kalam: c.Ço• 

- Elbet •epi ya.kalarız. bu &CZ 
kurtuldun ... 

Ertesi aabah ço<;yk ba~Hına 
bunl~rı anlat.mıı, Y•lvarmıt. ehe· 
ni o tarafa ıöl\dcrmu demi§, fil• 
kat baba ,bunları dinl~e.miş1 yi· 
ne ko~nlını çoc:ujun &rıüne kat
mış, o tarafa yollamı~ ve işte 1\1 
faciaya ıe~p olmuf, timdi de 
yanıyordu .. 
B~im de yiireklerimiz b1.1 4kı· 

bete sızladı. Artık T ol\ffi~a btk· 
maktan ürküyordum ••. 

* Gürüne döndük, l:ıu t•lihı~ 
yavrunun katill•ri ıbirkaç ıiin 
sonra buhntdu. Yavr~i~ tut· 
m~lar, derenin derin bir yerine 
götürmüıler, auya bHtırmak ıu• 
retile öldüsmijfler ki ıuç ~i kal· 
maaın diye ••• Bu çı0culc katilleri· 
ni g\jrün hapith•netine ıettrdi· 
!er. 

T al\manın hırçın hırçın akan 
sularına lha'ktık~a b1.1 ıünM\eıa 
yavrunun akıbeti yiirıiimi yılcu~ 
dı. Günqin ıtJtınd• pırlıntılır 
içinde yanın o mavi ve Y•til dıl• 
gacaklar bir yavrunun- katillerine 
naııl yataklık etmi9ti) N•d•n tui· 
yan ec!ip o katil elleri parçala• 
mamı,tı) inanmak mükün deiil .. 

Bir .-irı 
EAer ıul.arcla tetelli hıvıeı her 

... t 
Dem it. 
Fakat )''fil kavı'klırı" w tunç 

kayaların araoından eiiıülen Toh. 
ma, §U acı hatıra ile yüreiime te· 
selli yerine matem döküyor ... 

Sema Aydoian 

(Jlat t4r•f' f tel 
temldili iı;iıı clit•r \ionıı~r\qıe baka· 
:rak bana tam numara veriyordu. GU 
nün birinde hoc~m QJluyta şiyıu;et 
~hasında ~arşııa,uın. o aracıa da 
m•mleJc•u bıı,ıt hi~•tlerde bylun· 
mıya çaıı.mıfbm, lJunll- rüınen tıo· 
cgmın otlu meıple)(9te ya.ptıklanm 

ıcın "4na sıfır numıı.rıı. vermı~ ı<al
~ııtt. Buna n• cierııin? 

_,. BilyUk eserin~n ~ıJmetit\~ talç• 
dirde klmıeğ•fl ı•rl ke.Jme.yı kabul 
etmeın. Fakat ben her şey~ bu eııe
rin yUkaek ölQUleriııe uyıµn ~m ...... 
nı lıtlldjm. Bunun iGin 1'!1Jd.tlenie 
bulundum. Yokaa ne ~ biı' Uıth 
r .. nn vıı.rdx. Ne 441 ktnaıentn t .. 111 
aJtmd& idim. 

- auna emintm. Ycııkaa aanı w· 
ııma aJm kon~&Jdwn. M..Selilı• 
avdetin! M'IU ~I~· Muwlf&kh 
yet dilerim. 

DUny&lar "11im olmuıtu. 

nln Uzcrindeki JTiesulcyı:ıt :rUkUnQ ~al· 
dırmak için ben t~a.rnlle 3-)TilnlJ)'l 
tçrçıp ftttm. flUkCmS!t te f~l~ 9id' 
det &"öııterdiflm sonradan ®şU~Uf 
olacak ki. Nevyork 5eff;\ınlz.de ııet· 
rjyat ifini idııre etrpek Uzore blJ\1 

bjr \'llZİfO verdi, yol~ çıktım. 
Henllı lfulyaya varnuştmı J\i, 6· 

lf..\m hıı.b.erini aldı.qı. ~ot koP • 
ınuş GiPi bir I:Tis çJ~m. 

O ıllncıepberl i~l sene g~U· n~ıt 
JPatemimiz azalmamıştır. Her biri· 

miı bunu ller saniye duY\l:yorus. ,..n 
tuna lcanüm ki, gün ıeçtikçe m""' 
,...t te, dilnya da .Atattlr'kU unu&• 
"'ıyacak, aksine olarak menf• at&• 
tıkça nmuı lıüyüktt\IQnU «Wı• 114 
lhat. edecek, büytflç bir umtn ve ,. 
nerjinin anıaında ~enen rilCI'-* 
v. 11.vri dOlu kal\)in mln .. mı el& 416' 
k Syt &nll)'acaktır. 

At."""'ln ~· _. At.aıUrk hut.a... Rlobtr mU.tıı.t ~;::;;;=.;~==~=:;ı:~~!:;==FP.r:;::ıll!P" 
h•b•r aıınamı;vor. H&lk U.ıinıude, 
tUrlll tllf1U icara ttıwl•r dil1"1d• • 
tıtı)'or ve tııqlınık bir havı Pr•tı • 
yor. GMJ•tııcl 11fatUe v1.1ifwin ~· 
dınlık tıtem•\ç aldu~nu ~«Um. 
Milletin Atatürk• kartı &lan H\rfl! 
ılnl tfacle eder yelcla bif YUI na· 
dım ve ııhhattn• alt ha.Hrlri.n 
mUletln ınnu ıUnlln• hMMınlv ldt~ 
m .. int y&lvararak ~t.clim. 

Bu ~ mlkul olmadJfm' klm· 
f• aö)'le.miyal'du. Fa.kat blnat hu· 
tanın canını mkması endJ.teef hUka
metl •idd.UI blıı tedbir almıya hV• 

ketti, mensup olduğum gazete Uç ay 
için kapantı?. Bunun 4U.eriııe gazete. 

1 o IKINdTÇ:ŞRtN 1940 
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Daırel er Arasmdaki lhtilAflan 
Vekiller Heyeti Halledecek 

Eık; Usuldeki Zorlu/un Halkın işlerini 
Ô .. Geri Bıraktıtı Göz 

nunde Tutularak Buna lüzum Görüldü 
~a. 9 (Telefonla) de devlet itlerinin aksadığı ve ıbu 
~et daireler.inin ararlarında suretle birçok e9habı meınlihin 
"' .. e. çı~acak ihtilafların halli zarara uğradığım görmüt ve bu~ 
"'· ~ı .~ır tedbir dütünülmiif· nun için de devlet daireleri ara
ı_ 'Yllltelrye .kadar reemi daire- 1t1ndaki ihtilafların Devlet Şura· 
• i_~ındeki ımlatam•mazlı-1 sına gitmeden evvel Vekıller he
~ ek için Devlet ŞUraeına }"etinee müpvere edilmeeine ka· 
~ t ederler ve oıedan alt- rar Yennİftir. Bu ıuretle devlet 
~ ~~~ra ~re hareket eder- cleireleri .ıı .. ındaki ihtilaflı itler "h ·aÜsumet, bu ...ldeki zor· ~eli VelriKer he!retine sönde-
' •ı.duı SefCR wn için· rileoektir. 

llta~anlar ınumz. Amerika Fabrikaları 
:rın Girida Asker lngiltara için 
~karnmma Mini 12 Bin Tayyara 
~ Olamadılar Yapacak 
~· &ir yer, 9 (A.A.~ - V.,inston. 9 (A.A.) - H•rP 
~ aj•nemın Giriclcfeki eipariflerini tanzim lııomitui, in· 
~ ler nacfinde ~lunan mu- ......... Aımeribn tayyere en• 
tltl, l,u Juıvwtkrin ihracım ~. 12 bin tan•reHk mun. 

lftlatımtıln.dtrı nm bir -.,...;, -..erme• müeH• 
~-1&\inanm tılfti ii .. rin• de edeceiııtir. Bu tayyarelerin h•· 
~ "ilen lntiim ~etlerinin len me"llC"Ut olan veya inkitef et· 
~. ~amlerı Girid .d...mn melde bahanen fabrilaalarcfa imal 
"~~ lim•nma ~lfbr. ecftıec.lotir. 
~~·lı,..i, J..sil• -· ... ----c:.---

...... lidcMtii .,..j ..... .,... Çö. rçı·ı Nutkunda vam ~ .... . 
~-~ ................. ~-
~ mn.a ........ pik• 
~~ • ._ d ıa oklwldan Mm• 
~ \'e --. ka"ı atılan 
-.i~ infillklan ... aemc1a ,. •• 

~~ ·INWenNn ilweç .,.... 
~~ ~ 12 .. ı., ... ...... .. 
::t_~e;.,!":.,i!~i!d; 
!\~~har w Mk•rk• 1'. ~ki '-'al~k\an knsvaaör• 
~ ~ ettiler, Harp ı•mil•· 
S ~" eayelincle bu t.ücum 
~ ı. Bıomba'9r r.Mnn ya• 
Yal"_~ ~rtik h ... r ,-apmadı. 
~ ..... illi ...... ~ ,., .... 

~~ &lft'we\erl ılt..._ 
~-l.e-..\eNenwlliıuk· 
l\ı ...... ,,. .-.n.ria ele· 
.... çieelrler da .... ftır. 
~~ tarefınıa.n an.i 
~ -~llen w 1"'e aldın kalan 
~~,,,_ , ..... irfi Mıtkillt 

'~· ihra~ ~ Mlb~ 
'~~-~ nrfmda bi· 

~~"' '-"rtllfİ 0u miinaM• 
~ •hdW• ,.nrini t.oıniMrdı· 
"• ._itMr, .otık1den ıpitnd· 
t\ ı.~~· NtmutlaMhr. lneen• 
~ ~~' amet o\mNft.,tw. ln· 
~ ~~ _.illleri yeııde bti• 
\, ""-intl. kar,.luaM•r· 

lnailtarı • Uzartnda 
Hava Faallyatl 
Mahdut Oldu 

Dedi. ki: 
( ... tanlı. bcMe) 

c,U laft\Wl ılnce taıtlmlat mtıteva· 
ai bir ~ilde takdir ve tahmin eden 
dtlnytt. bugün İngilterenin y~yaca
ğm(L kıanmaktaQır. Doltl&mnaı bile 
~i biüyorlar. DU.
manlM'lmQI öNerincle lnl'Uia mun
vemet1nin muanen olm11an lift' mld 
det için ve daima daha büyük mlk· 
)'Mt& mevcut oldul\ınu anhyorlar. 
Fakat buıtlı\kll yaf&llla il• devamh 
aater araanda katedilecek usun bir 
yol vardır. Bu yolu katederken tnıl· 
lilı ırlcman ulm ve metanetini ve • 
ki mU.....eıertmiain fel'etll lnUtlak 
kMlll,.ıtni dt1n11Wa ~terecetıu 

Bundan aonra AııMrikan RWtcUm 
hur lnttlaabablldaıı ıı.u.cten :a. 
OINrollal cı...-..,. yarmnda ... 
la na- ..._., w ~t d• lK& 
feYkalide ltulu'en lçtı,de lnldretU mH 
l•tini idare için OçlincU dlta aegUmit 
olan mtlmtaı Amerika devlet ad&· 
mmuı hararetle tMrlk eytemlftir. 

B. Churctatll tö)'le devam etmittlr: 

1filia ....... turruı ......,....., 
cklan niçin dUfınana k&rfl 

bir turnuı harehetlne muktedir ola 
m~11 ve niçin dUtmanın bin m 
dinbUeoefi Jtftl bir darbe)'e lntlur 
ttm.kte old\llUmuı ıuale 1'1\k JÖ
röbnektedlr. Bunun ıeb9bi ~ur ki. 
mllhimmat imalatımaa ancak Udncl 
yıhnın 'b9flanııcU\daıdır ve b&rbln bl· 
~Unde v~alıut Jıarpten bbU I"• 

Yel tııtuma b&tlMblnnaa muaasaın 
fabrika w tllil&tlanm11 ancak P.· 
dl 1eme.r• verml)'• 'b&f\anu9tır. A.1 • 
manlar lı•, mühimmat lmallanda 
nımnıl olarak dtirdUncU len96f• dol· 
ru erltUen en yUkıok noktayı çok~ 
geg1l\if bulunuyorlar. Buna binaen 
tintlmU.S• ~ıacak uıun ve ~ bb' 
101 meYCuttur. 
z ......... milllthıria ~ .......... 

B. Oun:Jılll, bu yıllık alyateUerde 
mutat olan dı' ılyaut hakkındald 
umumi JJa)ıata Mı Hfer ıuıum rtir. 
medilh\I u.,cs.,ıeıntt ve ,Oylı ch
mlftir: 

«IUltftn kuvvetlerlmlde milletlerin 
HIMe ~ llürrtyetıerl, mWetıeoıı 
tltud61 ~de terNkUerit ı....,..ıar 

MllmCla 71'11'11 ....... w *"'" ~ 
....,.... '"'1tul llardeflllta teltel ~ 
m"'*9el• etıtttMUı ~rchr. (41· 
"'91tr). 

HİTLER 
Bir Nutuk 

Söyledi 
(~ tarafı 1 ilnclde) 

ben daima, yıUıudi milleti kadar ap· 
tal, fakat ayni aa.manda yahudl mil· 
leU kadar rtyaklr ve Vicdansız bir 
millet mevcut olmadıfl fikrindeyim.> 

1kticlan ele alınca 
Führer, blllhare, iktidarı elde et

mek için yaptıfı ilk tetebbUaUnU ba
hia mevzuu eylemlf ve aö&lerine fÖY· 
le devam etmlftlr: 

«1933 de lkUdan, tamamlle aynl fi· 
kirlerle aldım. Filhakika, dUnyada, 
aulh içinde çal19&bUMekten daha iyi 
ne vardır? Almanya, refaha kavut· 
mıya b&fladı. Fakat, Almanya kal
krndılı nlllbette, evvelce blr kere da· 
ha harple Almanyanın Uzerlne çullan 
mr~ olan ayni adamların kıskançlığı 
da artmıştır. 

cBen, o aman t&mamile bafka bir 
fikirde idim. İktidar mevkllne geldi
fim za.man aulh yapmıya hazırdım. 
BilAhla.rı tence hazır bulunuyordum. 
Eter İngilizler kabul etmı, olsalar
dı, her ~ mükemmel ıurette olup 
bitecekti. lngllialer, kabul etmediler, 
Bu da iyi oldu. Fakat o zaman, so

nuna kadar Jitın.k ve yarım tedbir· 
hrle lkttta etmemek lcabediyordu. 

P'Wlrer,mtttealôbeft,f81'ekdahtlde 
gerek hariçte, yeni Almanyaya kar
t•· imkb dahllinde bulunan bUtUn 

Yugoslavya Muharip 
Devletler Nezdinde 
Teşebbüste Bulundu 
Tahkikatı Müteakıp 

Zarar ve Ziyan 
istenecek 

Belgrad, 9 (A.A.) - Gaze· 
ll!ler. Avala ajanıının fU tebliği
ni neıretmektedir: 

Yugoslav hükUıneti, Manastı· 
rın bombardımanı tahkikatı neti
ceaine intizarcıt, Atina, Roma ve 
Londra nezdinde te,tebbüeatta 
bulunarak, bir muharip devlet 
tarafından Yugoslavya arazrei 
bttaraflıiının ihlalini izah etmif· 
tir. 

Bu gibi hadiselerin tekerrür 
ettiği takdirde tevlit edeceii ne• 
ticeler hakkında nazarı dikkati 
celbebmİf ve bu devletlerin bu 
tekerrüre mini ol.cak tedbirler 
alacakları ümidini izbar eylemit· 
tir. 

Yucoelav h'iiC6me.ti, yapıbnllk· 
ta o\.an t.bkikwtm neticeleri ma• 
lUm olclulctan aonra, bombardı
men neticeei b"8Ule ıelen zaru 
ve ziy.nlar İçin tazminat talebet
mek hıtkkmt da mWtaf.za etmek· 
tedir. 

vuıtaıarla derhal bqllyan enternu- ==-----------111111=
yonal mtlcadele Useflne nuarı dlk· 
kati cetbetınlt ve e6alerlne föyle de
vam etmqttr: 

H-..,1 RWie eblÜ7• a_.ttim 
<I>Ullde ihtlW t ... bbllaleri, Vak• 

t.Re dahilde yapll~ bulunan eekl 
~Ollerin ayni neUceyt vennif • 
Ur. Anlatmalarla ve antaatlarla blH 
kartı dmetlerl Nftrber etmek için 
yapılan her tefebböa, Almanyanan 
atılhlanmuuu ıtttilloe daha •iyede 
fa*1~. Ben, netlcelerl na· 
zan dilckate almadan. hw .-YI J\lllke 
etmb'e kat'l eur«te umetmtf bulu· 
nuyordum. 

Veraay mualledelini nUıal surette 
ortadan kaldırmak hedefi Ue müca
dele. durm.clan devam etmittlr. Ay 
nl aunand& aulhU idame hedefimde 
vardı. lnailtere ile atkı dostluk mU· 
nuebetleri ıe.ta etmek lıtiyordum. 

ltaıya Ue aYJli mönuebeUert arsu e
diyordum. Ayni amanda. menfaatle· 
rt blatm meftfaatlertmlale blrl•blle· 
cek blr clrifıt ld•tll• J~ da 
d1lflln~ 

Bu tefebbQI., ltaıp Ue, l'qtmnl 
lellle eden .,._m dalllyane taaııy .. 
t1 ~tnde mufttfak oldu. Bu t.. 
tebbtia ve p.yntıer, Japonya baluıln 
de de muvatfakll'9Ue tetevvUç etU. 
Fakat tnıuıere b&Ubıde maaı .. er 
naunlfak olmtıdl. BuMa kabahat bl· 

- dtılUdir· 
Mlaed• _,...... Wtec.ktir 

FUhrer, müteakiben, bundan bir 
ıene evvelki vaziyeti anlatmış ve 
Jeçen seneki vaziyeti bu seneki va
aiyet,\e ın~ayese etmlfi4I'· 

cVutyet, demiftlr, tunamll• de· 
fifmlf ve hunnlann dtlfUndUklerln· 
den tamaaue bqk& olmUftur. Bir ae 
ııo evvel, ~ya, ortadan llaldml· 
an19tı. ~. blr MM IOftr&. ıiat 
yeni muv&ttakı)'etlw ~ vuı. 
yetteytmı. 

Yav&f J&V&f keacuatne ılhıı Av. 
ruıı- kıt&al, latanın dUfa\uma kar
'' Hterber olmaktMır. t.rntwenln 
,.vrup&Yı Jlalkanl~ ıe,ebbU· 
ıü, muvaffak olmuuı ve ortadan 
kalklnıflır· Bunu, tnıu11ı devlet adun 
ıarı katalarıl\• iyjQe YWl .. tlralnler, 
tnıu.twe. Avıı&P" nil&nunı boamalc 
ıstemlftlr, timdi Almanya ve ltaıya, 
J.vrupayı yeniden tanzim edecekler. 
dir. 

&imdi tnıuıered• mücadele devam 
ediyor demeleri beni alAkadar etmez. 
Bu mUcadele, bizim bunu nlhayetıen
dlrtceiimiH kadar devam edecektir. 
ve blı, bunu nlhayetleııdlreoetıa. Bun 
dan emin olablllnlniı. Bu mücadele, 
btaim aateıimille nihayetlenecektir. 
Bana, bunda da ınanabUl1'91nıı. 

lqUa..,. 1air " ....... 
el uattua 

l'W\rer, llilerille ~M dtVlft\ M• 

Askeri Vaziyet 

<n., t.arah 1 lblcöde) 

MANi O.llPRatNDl.iı MnlM 
uva lnavveüeft BaJUk BrltanJa 
adalan etralıncla pm1 bfUeleri· 
nl .,....ada dealul• " tiHtl .. 
mllerlnla tMblk ettllderl ahl.ı&a-
Y• 1tiyük Yardmaian ~· 
teclır. Abun &1lndös .-0.•hn 
lsava çarpqMalarıaı lat&o etalt 
ve iter iki tarafm t.anwe SQI· 
atı UkJuncla Verdikleri J'lkamlar 
arMınt'la mUnd bir htlkme dad 
olmıya lmkln vennlyecıek derece
de bir aykınlık vardır. 

8/9 Alman ıecıe hl\cıualu ol • 
dul<ça atır ve tok mlktarda t.&.v· 
yarele.rle yapdmıttır. Mutat he. 
dener arurna t.ayyare meydaftla· 
n da gtrml9tlr. Alll\aal&nn a)'· 

lardaabert , ........ rece ve gtla· 
dUıı devam ettikleri ve en fena 
bvaludi bUe durdanudddan 
bu hücumların gerek maddi , ·e 
gerek insanca bü)1lk haaara ve 
zayiata sebep olduğu 11\kAr edUe
mlyecek bir hakikattir. 

Bu darbelerin altında BllyUk 
Brltanyanan aala yılmadıtı ve aa· 
rarları telifi itin "r fürlü tare· 
lere baf '-urdqtu ve bu llllcumla· 
rın daha da tlddttlelltUrllm•ln· 
den ula korkıudddan rene tUp· 
he ıöttmnu bir hakikattir. Bu· 
aun aon bir canlı misali 1/8 p 
Mil Nata..ı • SoclaUıte menıup. 
lanadaa ölenlerhl hatn&lanıu 

tee'U l~a AbnM Ftlhrerl Hltlo
rln her ..ae vermekttı oldufq 
mutat autıma• Mlnlllte iNt tde.r· 
llea, bu te111ta lkl ... te yakın 
blr mUdet ın,uts ta~ ta· 
rahadan atır blr ıuretıe bomba· 
lanmaaı bu nu•kta radyo lle 
t11tlfar1na 111lUnN&&t fldllmeetcllr. 

1/9 ıece1t taıll'- hUrmnları ,,,. 
.ı ııüMla petnl taaflyelı1Mıelerlle 
tayYM'9 meydaalarmın ihmal e· 
dllnı~ yapdmaaı 'e t>u hU · 
<ıumların Tarıau ve MU6no ltalyaq 
endüstri bedetıerıne ete tetmU 
ecıumı,tır . 

AFftlKA CllPH&RtNDl:ı Mı· 
ıırda tt.aınnlartn Rh•a nhaaında 
,., taılllale.rln M Tnbruk ''ft Der· 
ne U.erlnde hava faaUyt1tlart tek• 
rar bellrmlt bUlunmaktadır. tnıl· 
Uılertn Sudanda Knııova'da mUttı
madJyen ~rpıtmalartla bulunduk· 
t.rı o aon defa Ualyanlarttan laO 
ealr almaları JlflffVa'nın da Ka· 
labahn lklbf!ttne utrıyaeatı lhtl· 
mal\nl Ytırtltrmektedlr. Buranın 
lt1•Une mu,·attJk ft!urtana Ha· 
betlııtan dalllllnch t!Ql imparator 
Halla Sellılyenln ~ımUe tnl1-
ıız 5 inci kolunun faaliyete gf'IÇ -
mctl hatıra ıeıır. mittir: 

GM"Pt• MrJ' bit.ut\ aamaıı, l'lfil· ;::::;:;;=::~~;;ıı;:::;~;:::;;;;~~.....-1111 
tertye "' -erre düa elimi uatbm. Jarken, hlr devlet adammın, hlr aıke 
atr k.n daha. bf,na tttt.Umedlk tanı rt lrnman<'anın ,ımdl)'f. kadar hiç yap 

L.ndra. 9 (A.A.) _ Reut•r da kUfth' ettUw. a. Halttakl da blr mamıı, oldutu en tıllyl\k aakerı bu· 
ajaneı~ın citpfoıqatik nulhabiri deli ıtb\ hareket etti, acnbardıman. d•laltlı yapmı~tır. 
yuı)'C,'r: lan tulalattmhlw. ilen dalm~ıbek· Alm.n mUleti \tu hvbe tonun. 

Macaristan dan 
Geçen Alman 

Askerleri 

Londranın aallhiy•tli mthfil· Uy~. Bu. benlm için çok ... ç O• ndar devam edec:ektir 
larinde, İnıiliı hükômetinin Ro. lu)'ordu. ÇtP.\kU ~ klfl una re• Almanyayı ram edeblleceıını ıırn· 
m.ny.ya • Llen Alman kltHtınan li)'or ve J'Uhnr da!\• ne kadar btk· d t ıı au ı 1 "' dlll'-1 · dı, fa'kat k&rfll11' • amam ~ bqka 
M- • ..a-•anıdan ll"'"·m··m· ; Macar U1t0~ılnll. nı Uller "'" " WU\• ""' tt -"7..... -.... ,.... .. .. , dl bir Almanya oldu.~nu unu u. 
htikftm•ti neMlinde prot•ıto ett•· d•n lıombar«IMtnl&rı keam-tr. • Alm~ mll\etı bu harbe aomma ka• 
ii ha .. ırHlaki hab.rin doiru ol· YQJ"IU'dl. dar devam tdec•ktlr, tici veya UQ ıe-
nuıd1iı biklia'ik-Mktedir. Buna bi. Ug ay~tn fg\& ı..kllltm YI nnıa· r• ıonra y~l bir harbi tahrik f'<te· 
n .. n. bu yijaden MM:ar tehiri•· yet ltlr ıtın tmrl v*'41m. ctk tehllke)'i bertaraf ıtmık ll11ım· 
rini hava bombardımanl•nna ti· 11m4l ~va bfflıyorum ve titr. Alman milleti, nlhl)'et •ulh• k•· 
bi tutacaiımıı hak-kmdalA id<Jia bUtün mUca4tlelwim• "91~ ay \'Utma~ ve ıulh içinde ı:•htmayı l•· 
ct. varid deiilclir. nl kat'ı kararıa, )'ani IOn\U\& kadar tjyor ve aer,U!lltftgtıerln ba,l\a mil· 

Bununla beraber f ngiliz hüku· mUcadele kararıyle baflıyorum. On- lctleri bize kan;n kı!Jkırtmaııına mU
meti, Macar hükUınet;ne, vazİY•· lar. buny \ftechler. Şimdi alııınlar. şaade etmiyecektir. 
tinin müşkülatını takdir etmekle Hava harbi ile Almanyayı tahrip et- lklmizden birimiz yere serilecek-
ber..ber, Alm•n kıt••tının kendi m.- lltedUtr. fim4i ., .. kimin ~· ur. Ve bu, Almanya olmıyaca~tır. 
topraklarından geçmeelne mUsaa- rlp ~ııec~nl plereeetfm. Acıdı· Onlar, Almanyayı tahrip edtcelcle
de edilmesinin bitaraflık kaide]e. ğım İngiliz milleti, bundan dolayı rini sanıyorlar. Fakat aldanıyorlar. 
rine uygun olmıyacağını tebliğ 1 katili Churchill'e teşekkür edebilir. Bu mUcadeleden, muzaffer ve şanlı 
~if ~akt~r. B. Churchill, bu mücadeleye bq- bir Almanya çıkacaktır. 

YERLiMAL 

Çell llıpaeOI 
Pırlanta tek ta, küpe, y{lzUk, 
bilezik U / 11/9(0 da Sandal 

Bedeateninde Hlılacaktır. 

VATAN'IN 
KOÇUK ILANLARI 
Bqttnden .,..aıyarak psetemlz 
halknnıu bir kol&)ilk olmak 
ii&ere •laKllllk haftada iki ~ 
ltba lfln blr ldlçü Balar e"W· 
nu mıomq'a karar VM'ID'9ttr. Bu 
lllalana .. tın Oll lnl111 ...... 

ttçt ABIYANLAB: 

Hl~.....,. ... : 
Beyotlu clbetlnde bir muayeneh•· 

nede çalıf!IC&k ~aranıyor, l•· 
t.edUderi ücreUe birlikte Vat.n'd• 
Doktor rGmuauna mUracaat. 

LORD 
Klfhk la.lideri, çümeleri, to· 
IOllJan Ye ökçeleri tea übeli n 

cOk .qlamclır. Her yerde 
marla iateyDm. 

Umumi .ahf yeri ı 

lıtanbul Barnatan 
Han No. 5 

FOSFIRSOL 
EN BtalNCl 

Kan, Kuvvet ve lştiha Şurubudur 
Her eczanede hulunur. 

Devlet Demiryollan llinlan 
latanbul • Edırne hattı ll.aerlnde kilometre 27-flS aruındakl tq ocak 

larmda 3000 metre mlk'abı l>alaat kapalı zar! uıulile eataı alıntCalrtır. 
Bu lfln muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminatı ftiO liNdlr. 

MUnakua 21/ 11/9'0 rıertembe gtlnU aaat 11 de Bıirktcide 1 ı,&etme 
blnumda A. 1:. komiayonu tarafından yapılacakltr. 

llteklllerin ayni ,un aaat ona kadar kanunt veeaik, tekHf ft teiN· 
naUarını lhUva edecek olan kap&lr ıı.arflarını komill)'ona ventelerl ll· 
ıamdır. 

fartnameler par&ll8 olarak konalıyonde.n \'eribnektedir. (!Otta} 

KAUp wamyor - Blr avukat ya· 
nında çallf&Cak eekt TllrkÇ6Ye vakıf 
lyl reterana verebilecek lise mesunu 
bir rence ihtiyaç vardır. Vatan'da --------------------------
avukat rümusuna mtıracaat. ı A N 1 

Muit• ılıeal araDl10' - BUyUk blr S A T 1 Ş L A 
Ucarethaamin muhaeebellinl idare 
edecek iyi bir muhaaebecl araı'lıyor. f f 
v.tan·c1a T. s11c1q r0muauna istedik· ıtanbul Beıinci cra Memurlu""undan: ıV1 maqı bildiren bil" mektup)& m'1· 15 
racnUan. IQeda tarafmdan Vakıf Paralar ldarealnden 2Ul7 lkru No. ıUe 

ll AAIYA.Nı.Aaı 

Unlventte taıebeelndenlm. Her ,un 
öfleden eonra ~ıtmak Oaere lf an• 
yonn. Kefalet a&ıterebiltrtm. Va• 
tan sueteelnde N • .A.. ~a 
müracaat. 
* Liıe meaunuyum. Yirmi yqında 

bir doktor kızıyım. Baba ve anneml 
ka.ybetUm. Kardeşlertme ve kendime 
bakmıya mecbunım. Dairelerde ve 
bürolarda if arıyorum. Konyada Sıt· 
ma mUcadeleai memunı Bay Sema· 
hat Balcı elıyle s. Hekimotlu. 

Teorilbell bir Bayu it ar17or -
tyl lnfllilce bilen ve her tUrlU mu· 
hasebe lflnden anlıyan llH muunu 
bir Bayan it arıyor. Vatan'da (Mll
haecbeci) rumuzuna mUracaat. 

S,\TILIK: 

Satılık arsa - Kumkapı Nişanca 
hamamı kar,ıeındaki araanın nııfı 
satılıktır. (Vatan) da 1. M. adresine 
mUracaat. 

satılık boatan - Topkapıdn otuz 
dönUm\Uk bol auyu, meyva &taçlan. 
enfinarlıtı bulunan 00.tan aatılık· 
tır. Matbaanuaa müracaat. 

Kh&ALUl: 

Kiralık apartuaaa - flfllde na· 
hlye yanında Çankaya apartımanı 
birlncl kat. KelörlferU. konforlu, do· 
kua odalıdır. Klruı mUaalttir. Kapı· 
cıya müracaat. 

MtlTEFEaRlK: 

Den verlyonan - Orta mektep 
ve llae talebelerine ehven tw•lt!e 
denı vertyWUm. iNiere rideblllrim. 
laUyenlerln Vatan'da ötretmen rtl· 
muıuna mUracaaUarı. 

JlU~Uk lllntarımızda ı.. T. s. ve 
Jl. s. M. rllmınuaa mektup ıel· 
mlttlr. KarUtırlmbln mektw,.._ 
nRı aldmnaları MereachU'. 

Hitlarin Nutuk Söyledili 
Birahane Bombalandı 

<Bat taralı a llMüd•> 
taarruz eımiıler ve 18 diitman 
hava meydanını bambalarmtl•r· 
dır. 

Sahil miidafaa tayyareleri Lo• 
rlenı deni~ üılerine taamı~ eda • 
rek İYİ ncıticeler almıılal'dır, 

Bütün t~yyarclerimiı iiıl•rine 
dönmUılerdir. 

ltalnnın Mna.Yi fMfk•ıhıriM 
taarruz edildi 

Landra. 9 (A.A) - Re~en 
bildirildiiine ıöre, dün ııece Jn. 
1rillz bombardıman tayyareleri 
Jtalyada endüatri hedeflerine vo 
Almanyada münakallt teUki 
noktalaıma ve daha baıı hedef· 
leıre taarruz eımiılcrcfü. 
Fredwikhıfene batkın ,_~14, 

Londra, 9 (A.A.) - Hava 
11eıaretinin \,ir tebliiind• Jncil~ 
tıyy11elerinin d\in aece Alman• 
ların Con~ı.nc.o ıöt\i üıerifıd• 
klin mUhim ı.nar• ve balon 
ijuü olan Friedrk:ıhlhafen Uıeri• 
ne çok ıidde1li bir baakın 11~ 
m11lanfo. 

ZUrmd•n ııeltn h.Oerloc• ıi· 
re, lıviçreli mUıahitier llllUil 
tayyarelerinin bomhHdımanı"4 
takip etmişlerdir. Bu haberler ln
giliz tayyarelerinin tayyare dafi 
bataryalannın ıiddetH atqme 
raimen ıaat 2 ( den birH evvel 
hedeflerine vardıklarını ve bom· 
bardımanın geç vagitlerc kadar 
devam ettiğini bildirmektedir. 

borç alınan paraya mul<abil birinci derecede ipotek c&ıterilmlf olup bor· 
cun öcleruıtem•lnden dolayı aatıımuına karar verilen ve tamamına ye
minli Uç ehlivukuf tarafmdan (6000) Ura kıymet takdir edthni9 olan 
Kuımpqad& CamJlkeblr mahallemnde tırın aokafında eekl 11, 1'1 mü
kerrer )'eni 21, :13 Ayılı At tarafı ıı"abna hanım ve u.lrenln menalll, 
arka taratı Mavnacı Mehmet efendlnln meıızll bahçeelle !ılaen Sabir• 
hanım ve hluedarlarmın menail bahı;eal, sol tarafı afçı Huan efendi 

ver•ell menlill ve b&hı;eei baaen Oaman elendi ve salrenln menall bah· 
çe ve araaaı cephesi fırın ısokatı tıe mahdut iki ahlJap evin evaat ve 
meaahaaı apğıda yazılıdır: 

21 No. lr hane: Kapıdan girıldlklc kınnızı çini döşeli bir taşlık Uze
rinde bir oda ve bu ta.,lıkta 23 No. lı eve geçilen bir kapı ve gömUlU bir 
kUp vardır. Buradan tahta döfe)I blr sora Uııerınde bir oda bir hell ala· 
turka blr mutbak bir bodrum &hpp dolap ve tulumbalı bir kuyu vardır. 

IUrlncl ut: Bir eofa Uaerinde yUklU dolaplı bir oda ve iç tçe ikl 
oda ki, cem'an Uç oda bir hell vardır. Bu katta da 23 No. lı eve firilir 
b1r kapı vardır. 

tkbd kat: Bırinci katın ayıudır. 

U No. b laane: Zemini kırmııı ı;lnl bir tatlıktan ıeçlllr bir lefa 
Ulerlne iki nda bir merdiven alt:ı bir helA ve bahçe lı;lnde alaturka blr 
mutbak ve 'bir tulumbalı kuyu vardır. 

llh'lacl kat: Bir aora tllerlnde Ug oda blr helt. vardır. 
tıdacl ka&; Birinci katın aynadır • 

Jlalloeı Her iki ıv tarafından kullanılmak llzere tahta havale ile 
ayrllmıt olup lçlndı yetitm.lf birçok meyva afaçları mevcuttur. 

UnuınaJ J;'...ıt: Bina ahtap olup tamire muhtaçtır. Yanım duvarı· 
na muhtevi aokak cepheaı pencereleri kafeall her iki e\•in kapıaı öntı çl· 
manto l&flık 11• örtWUdllr. 

SUU.: Umumu TIO meır. murabbaı Hl metre murabtNu bina ba· 
k~eal bUQecllr. 

Yukarada hudut.. evnt ve me.Uuı yaaaıı ıayramenk\Ub taaamı 
açık arttırmaya konmu9tur. 

1 - ltbu pyrimenlculUn arttırma tartnameıl 18111 IMO tarllllnden 
iUbaren Ul/UH No. Ue latanbul betlncl icra dalrealnln mua11en nu· 
maraamda h•rkealn förebllmeal ~il aQıktır. lllnda yaa.lı t*nJardan 
tuta maltm.ı almalc lıtey•nle.r, ı~ tartnameye ve 9311''" cao.ya 
No. lile memuri)'41llmtH mUracaat etmelidir. -1 - Arttırmaya 1ttlı·ak lQln Y\\lcarıda yaaılı kıyıuetın yu.de '11~ 
ntabetlndt P•Y akg-1 veya mUU 'blf bankQm tamlnat IMkt.ubu tevdi •· 
c:Ulecektlr. <Ma4de 130 

8 - 1p(lttk ıahlbl alıcı1'1ılarla cUter allkadarlarm ve lrtlfak ha1'· 
kı Mhlplerlnln ıayrtmenkul Uleı'!ndQI ~aklarmı huauaUe fala ve mu· 
ratı dair alan lddialarıtu itbu Uln tarllthıden iUbaren on bet ,Un içln• 
de evrakı mU.bltelerUe blrllkte memurlyeUmtae blldlrmelerl toabeder. 
Aktl hülo haklan tapu ılcili U• Qbit. olmadıkça ıa.tıf beMlinln payt.,. 
maaandan Wtç k.tırlar. 

• - 069t.erlltn '"1lde arttırmaya ltllrak edenler artt.lrma ~·· 
melini oJnımut ve lU.umlu maıtMıt ahn" ve bunlırı tamamea kabul 
etMit ad ve, l\lbar olunurlar. 

il - Gl.YrlmenkUl a/18/&iO tM'll\tnele Balı ıUnU ant H d.n :ıt ~· 
kMar ~tanbm a.t\nol tora mtmurh•tYncta Uc Mt• baimld1ktan IOl\N 
en 90k arnwuı Uıale edlUr • .A.aoak artı.wma bedeli muhammttı luYm•• 
Uft ~e 'fainl b\llnlu veya ıatat llıteyeın•n alacuma rUghanı alan diler 
ataoakhlar b"huıup da bed~ bunların bu ıayrime.,kul Ue temin edtlmlt 
alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranrn taahhU· 
dü balci kalmak Uıere arttırma on &iln daltll temdit edilerek 13/12/940 
~ OUma f\lnU şa.at H ten ı~ ya kadar İstanbul be§incl ıcnı. me· 
mu~ QdMmda arttırma bedeli utıf iıUyenln al•catına r~ı ~an 
d\ler ataoaklıtan~ bu ılWfimenlnıl ile temin edllmif al~IM'I ıntıeımu• 
undan tulaya c:ıkmık ve muhammen kıymetin ~ 75 ini tutmak tartnı 
en ~ ...ıaı-.ana "'-'e edtUr. !lö)'l• bir bedel elde edllmoaııe ihale Y&ım· 
mu. ve aatı' ıato No. ıı kan~ twfikaa ım bır'8kıhr. 

ı - Ganlımenln~l kendiatne ffıale Cllunan klmlfl derhal veya veril"' 
mUhlet tçlnde ~rayı verm ... e Oıalı kararı feaholunarak keftdiılnclt!\ 
twel en )'Ukffk teklitt• bulunan ~IMM arıetmıı nldutq bedell• Mmlyı 
raaı ruurN CUM, ıoas• rumP V•Y• ~hınm••• hemen yedi &Un mUM.Ue 
artttmı11a ı:•arJJıp en c:ak "rttırana ihale edilir. lkl lhat. arMnıda~i 
tar~ vt ı~ ,Unler için YUJde " den htıAp ruunacak fal• v• dltef M• 
HrlM' 11flOa hükme hacot kalm~kııam memurlyetlml1Ce alıc'4an ~· 
ıu olunur. (Madde 183) 

'1 _. Alıoı arttnma \ıtdtll haricin• ola~ n~n.- l"!'\.I ftrat ~ 
omı yirmi '"11H~ va~1f tlvlı WeUm ve ll\ak karar pullarını v• tlelll· 
Uy• vermlye mecbur<tur. Müteralctm ver&ller, tenvirat ve tanalfat clbi 
vergiler ve mUtcraklm vakıf lcaresi ihale bedelinden ödenir. lthu «ayri 
menkul yukarıda göşterllen tariht' lııtaııbul Pe(ılncl icra memurluğu 
odasmda işbu llAn ve gösl:erilen arttırma şartnamesi dairesinde satıla

fflt '1'4\ olunur. (10100) 
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