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Atatürk'ün Askeri Hayatından 
Bir Sahne 

Yazan: Cevat Abbas 
Üçüncii. Say/ ada 

Yıl : 1 -Sayı: 83 

Türk Milleti Büyük Kayıbının R omanya ve Bulgaristanda 

So.. Ac ' . s· D h Ya adı Şiddetli Z elzeleler Oldu nmez ısını ır a a ş 
Zelzele Bükreşte Büyük Tahribat Yaptı. 500. Kişi 

Öldü, Yüzlerce insan Enkaz Altında 
Kaldı, Bulgaristan da da Telef at ve Hasar Var. 

'--------~~~~~~~ 

ll ar Ol, r Ebedi Şef 'in İkinci Ölüm 
ismet İnönü! 

Yıldönümü 

Münasebetiyle Dün 
iki se l"k · "h t" tel . ne ı ııntı anın ne ı-

&rıocten: Sevgiye ve rıza
rla dayanır mHli birlik, se
.. ~&tli lıarici gidiş içinde 
"~ııtı çekihniyen ve rahat 
la es afınan bir yurt, ni-

ll'lla hürriyetin azami 
derecede telifi ..• 

~ 
~: Alımet Emin 'tALMAN 

~ tatürk gözlerini kapadığı 
~ laman bütün dünya Tür
~ ~c ani bir çöküntü bekledi. 
"- d cklcyişin şöyle bir sebebi it: ı: Atatürk'ü diktatör diye 
10rj1f. edip duruyorlardı. cDikta
~ Ctın idaresi şahsidir; bir tek 
~ ııa da} anır. O insan gidince 
-.,ky çöker> yolunda bir ka· l da her tarafta kök salmıştı. 
~ lltkıyede çöküntü şöyle dur
~d en küçük lbir sarsıntı bile ol
•r•dı. Buna hayret ettiler, sebep 

ılar 9 . 
~ crı o zaman memleket hari· 
l.ir c bulunuyordum. Tanınmış 
1 ~nebi muharrir bana şu sua· 
'ordu: 

'- - Bu nasıl olur? Yoksa şah· 
~•Yanan diktatörlük idarele· 
li~ akıbeti hakkındaki kanaa· 
""il~ • 1 C: ını yan ış? 

cvap verdim: 
'il - Hayır, bu kanaat pek doğ
lt ~Bir tek şahsa dayanan ida-

cttc o şahısla beral>cr çök
e mahkumdur. Fakat Türki
h-ıtkındaki malumatınız baş· 
'fllğı yanlış ve noksan ..• Bir 

A. alurk nıçbir--·uman dik-
1'11 r olınamıştır. Türk.iyede umu
~khayatın şahısların teınrinden 
''Ve devamlı bir şekild: işle
t)' deki yüksek kıymetı pek 
~ ltkdir etmiş ve milli ha.kimi
~ v~ kanuna daima ~-aygı gös· 
~c . ıştır. Devrin en yuksek as· 
tıı:( deha~ıı olmasına rağmen her 
t_ 11 harici macera istidatlarına 
>ı/~ durması ve gerek kendi 
~t: u Ve gerek bütiin dünya için 
~ lty(jcn evvel sulh ve emniyet 
>, cnıcsi, Atatürk' ün, diktatörlük 
~t•tarı şahsi ihtiraslardan ne ka. 
~~ ~~ak olduğunu gö9termiye 
d,.ıctır. Sonra ikinci bir nokta 
'ıiıd l ıirkiycde istiklal mücade!c· 
dtn en, Mudanya mütarekesın· 
~ Lozan aulhundan başlıyarak 

11 
~ kurtuluş hareketlerinin, bü

ilt ~trltılap hamlelerinin Atatürk 
~ ll'lct İnönü tarafından .elele 
!li .:hnış olmasıdır. Zaten istik
~ rbinden evvel de Mustafa 
~~ "·' "Ve İsmet, ruhça daima 
~ 1~ne yakın kalmışlar. mem· 
r..:ıtı~ :politika ihtirasları ile kıv· 
it d1~1 dakikalarda vatani görü
ltııa aırna bağlı ve sadık bulun
~ ~~t. dürüst asker hislerile arı· 
l'li k~diselerden tecerrüd ederek 
~1Yenin mukadderatına ait 
it h" liYetler, Atatürk'ün işte böy
t~. çalışma ve fikir arkadaşına 
'-tj\lal§tir. Sırf miHetin beka ve 

1 l ruhuna bekçi olmuşlardır. 
't11 k'!1ct lnönünün idaresi altınd_a 
'f4ı/ 1Ycnin varlısı sarsıntısız bır 
~ette devam etmekle kalmıya-
r,l~·r. C.örccc'ksiniz ki bütün tc: 
~t k hareketleri ayni hızla, aynı 
td~ ve muvazene ile inkişaf 

& tktır. :. 
~ İ kanaat iki sene evvel, İs· 
iıı llÖnı.i Cümhurreisimiz oldu· 
'"tn.an ilJhar edılmişti. Aradan 
~ 1 •kı ıene geçti. Hem de ne 
'j er··. Her bir günü tarihte 

'l'ı başına bjr bap ... 
>ı ~llrlu tı.irlü kasırgalar dünya· 
lıt~ "-ıp kavuruyor. Fırtına bul, tı her dakika, her yere ya-
>,._cak gibi. .• Böyle zamanlarda 
tıı,ı tnak istiyen bır millet bir ol
)\ 1 

1
; • kendine güvenmeli, istik'h Çın canını vermiye hazır ol

~ ıcİ fakat telaş etmemeli, ha
to~ı ere sakin ve i~i rahat bir 

ll~ bakabilmeli •.. 
~lrıc rıların hepsi aklın emri, söy. 
lııılJ,~1 de kolay .•• Fakat hangi 
•ı b-

1
.bunu yapaıbiliyor? Hangi

\ot .~~ile denince mihaniki baskı 
11~ deti hatıra getirmiyor? 

t~ 1 et İnönünün iki senelik ida. 
ldt•llc;ınde Türkiyede ııu yüksek 

1 er gerçeklenmiştir: 
- Harici tehltkelerin icap 

(l)e,anu: sa. 4 su. ' tc) 

Bütün Yurtta Büyük İhtifal/er Yapıldı MOLOTOF -ı 
Milli Şef, Meclis Reisi, Başvekil, Mareşal; Matiirk'ün Muvakkat 
Kabirlerinde Beş Dakika Süren Bir Tazim V-akf~sinde Bulundular 

BERLİNE 
Hareket Etit 

Molotofun Moskova
dan Aynld1ğı 

Bildiriliyor 
Moskova, 1 O (A.A.) - Tasa 

ajansı bildiriyor: 
Alman hükumeti tarafından 

vaki olan davete icabet ve geçen 
sene Ahnan hariciye nazırı B. 
Ribbentrop tarafından Mosko
vaya yapılmış olan ziyareti iade 
etmek maksadile Sovyet Birliği 
komiserler meclisi reisi ve harici
ye komiseri B. l\4olotov, şahsi te· 
mas tesisi ile iki memleket ara· 
sm.da dostane müna'Sebetler çer· 
çevcsi içer.sinde yapıhnakta olan 
fikir teatisini idame ettirmek ve 
derinlC§tirmek üzere ya-kında 
Berline hareket edecektir. 

Londra, 10 (A.A. ) - Lm
draya gelen bir habere !aöı'e Mo
lotof Berline gitmek iizere Moe
kovadan aynimıJtD". 

Üniversitedeki ihtifal de münevver gençlik N. Çemberlayn 
Vefat Etti 

Ankara, 10 (A.A .) - Ebedi Şef 1 Halkevlerlnde ve odalarındn, Parti 

1 

sonra söz alan hatiple'" AtaturkUn 
AtatUrklln ölilmllniln ikinci yıldonü- kurağlarında sivil ve süel bUtün er- bayatJ ve ba.'}ardığı inkilapları hatır
mU dolayıslyle bugün bütün yurtla kfm ile subay ve memurlar, mUesse- !atmışlardır. 

ihtifaller yapılmış ve Türk milleti 1 selerle teşekküller mensupları ve! Bu sabah çıltan bUt n gazetelerde 
bUytik kayıplarının sönmez acısını halk, nıektepieıde de, btitun mel<tep- ·J'lfrfdUllın bu blly\lk" mlı:teımn mA· 
bir defa daha YIU1amıştll'. Her taraf- iller topıanarllk saat tam 9,05 de A· kes olarak hemen blltUn yazılarını 
ta bayraklar milli matemımlzın ifa- tatUrk'Un hayata gözlerini kapadık- , slynh çerçeveler içinde AtatUrkc tah
desi olarak yarıya kadar çckUmış bu· !arı anda beş dakika ayakta Ebedi ıns eylemekte ve onun açt.Jğı nurlu 
ıunuyordu . Şef'in aziz hlltırası anılmak suretiyle ı yolda Ttlrk milletinin sarsılmadan 

İhtifaller, yurdun her köşesindeki yapılmış \"e bu t z!m vakfeslndeıı 1 (De,·amı: Sa. 2, Sii. f te) 

.. 

Taarruzu 
Püskürtüldü 

Mu h asara daki 
İtalyan Kuvvetleri 

Kurtulamadı 

14 İtalyan Tayya
resi Dlşlrllldtl 

AVLONYA 
Şiddetle 

Bombalandı 

İtalyan Gazeteleri 
Mukabelebilmisil 

İstiyorlar 

BomayaBava Taar
ruzları Bekleniyor 

Atina. 10 (A.A.) - Yunan ordu- Atina, 1 O (A.A.) - İngiliz 
lan başkumandanlığının dUn akşam bombardıman tayyarelerinin son 
neşrettiği 14 numaralı resmi tebliği: iki gün içinde Yunanistanda gös-
DUşmanııı cephemiz sağ cenahına terdiği faaliyete dair salahiyetli 

topçu yardımı ile yaptığı mevzl1 bir makamlardan tafsilat verilmek
taaıTuz pilskürtillmliştUr. Diğer mcv tedir. 
zii bazı mtisademeler de lehimize ne- Arnavutluğun Avlonya tayya• 
Ucelenmiş ve dlişmaıı elimize SO esır re meydanına iki taarruz yapıl-
bırakmıştır. mış ve orada duran tayyarelere 

Atina, 10 ( A.A. ) SalAhiyettar büyük zayiat verdirilmiştir. 
mahfiller askcı1 \"aziyetten memnu· Avlonya limanındaki gemiler 
niyet beyan etmektedir. d e muvaffa'kıyetle bombardıman 

pjndos bölgcsınde İtalyanlar dlin edilmiştir. Bir İngiliz tayyaresi 
Yunanlılar tnrafından muhasara e· ı bir cemınin pervan~ine tam isa
dilen kuv\ cUeri kurtarmak maksa· betle bomba atmış ve bir90k 

(De\"amı : Sa. ıl, l)ü. 1 de) (De\"amı : Sa. 4, SU. 6 te) 

Kordiplomaf 1 k 
Namına Atatürk'e 

Tazim Vakfesi 
Ankara, JO (A.A.) - Dlın a.at 

O,SO da kordiplonıatlğin en kıdenı· 
U ı ı,;ıfatfyle Anıerikıı bih lik cı~·i· 
si Mac l\lurry, Etnoğrııf) a müı. • 
Hine gelmiş \e kendisini kar';'ılı

~an Haridyc Protokol ŞeH ile 
birlikte salona girerek uzuıı bir 

Müteveffa Cbamberla in 
tıi:ılnı \-akfe.slnıle hulunmu . tur. 
!\ISA.• )lurQ", tıu titzlm vakfetıi es- Londra, 1 O (A.A. ) - Eski 
naııında ~hı;en de doı.hı hulun· Başvekil B. Neville Chamberlain 
dutu Atatörk'ün hatıra~ını tuzi:ı dün gece ölmüştür. Ölümü sakin 
"'hırken duyduğu derin t('essür ,.e olmuştur. Chamberlain 71 ya-
heyecanı z.aptedenıemekte nlduğıı 1 şında idi. 
simaı.ındaki hatların ifadeı;lnden CHAMBERLAİN'İN HA y A T i 
an~ılmakta idi. (Eski İngiliz Başvekili Arthur Ne-

L .. _________________ ,,_J vllle Chamberlain, 18 mart 1869 da 

L A
~ v A L meşhur İngiliz devlet adamı Joze! 

Chamberlain'ln ikinci oğlu olarak 
Blrmlnghamda doğmuş, orada ve 

G O .. R ı·Na Kembriçte tahsil etmiştir. Birming
ham şehri Chamberlain &ilesinin rna
lıkAnesi gibi bir şeydır. Nevilk Cha.m MÜ l cik at l (De\'&ml: Sa. 4, l'iü. 6 te) 

Cenevre, 10 (A.A.) - D. N. B. 
huımst muhabiri bUdiriynr: 

Vichy'de ~ tebliğ neşredil· 
mıştir: 

Başvekil muavini ve Hariciye Na
zırı B. La.,,·aı bu sabah Viehy'ye gel
miftjr. Paristekf ikameti esnasında 

B. Lava! M~ Göıing ile görtiş
mUştUr. MillAkatta btiyUk elçi de 
Brinon da hazır !bUlunmuştur. 

Dünkü Merasimde Hitleri 
Hess Temsil Etmiş 

Lon<ira, 1 O (A.A.) - Alınan 
rady.osu, bugünkü 1923 hatıra
sın ın yadı merasiminde B. Hit
lerin, Rudolf Hess tarafından 
temsil edamiş olduğunu bildir
mek.ıtedir. 

Askeri Vaziyet 
( Dördüncü sayfada) 

' . 

Berlin Sefirimiz 
Yon Papen Şerefine 

Bir Ziyafet Verdi 
Ziya/ ette Birçok 

Siyasi Rical 
Bulundular 

Berlin, 1 O (A.A.) - Türki
ye büyük elçisi ve Bayan Gerede 
bugün, büyük elçi Von Papen 
şerefine büyük elçilikte bir öğle 
yemeği vermişlerdir. 

Davette, hariciye nezareti ka· 
tibi umumisi \Veizsaec ker, si.yası 
müsteşar \Voermann, eski Anka
ra büyük elçisi Nadoltiny, elçi 
Jonke ve Grdbba, hariciye mÜ· 
diranıodan Schvvoeıbel, iktısat 
nezaretinden Schulze ile elçilik 
erkanı ve refikalaıı hazır bulun· 
mu§lardır. 

H areketiarz l sveç, İstanbul, Adapazarı, 

S inop, İnebolu ve Edirnede de Hissedildi 

Zelzelenin büyük tahribat ,.pbğı bildirilen Bükre§ten bir gÖriinÜf 

Evvelki gece sabaha karp şeh
rimizde okhıkça ;iddedi m zel
zele olmuftur. Zelzele saat .3,45 
de bıt§lamt§ ve iki defa fiddetli
ce sanııntılar vukua gelmiştir. 
Zelzele Romanyada çok şiddetli 

olmuş, bilhassa Bükreşte zayia-

inoilte re ye 
Hava Taarruzu 

Hafif Oldu 

ta da schcbi.yct vermiştir. 
Dün Bükre§ten clefonla aldr

ğlnuz malmnata göre. bu defaki 
zchde geçen defakinden daha 
~ obnuştur. Sa~ 3,49 da 
saraıntı başlamı§ ve SO saniye 

(~"UDi: Sa. 4, Sti. 2 de) 

Münihe Yapı lan 
Taarruzun 
Tafsilatı 

Londra . 10 (A.A.) - Hava \•c da- Londra, 10 (A.A.) - lngUı:z; ha\•a 
hılt emniyet nezaretlerinin tebliği: kuvvetlerinin cumartesi gecesi MU· 

Dün gece dUşman tayyareleri İn- nlhe karşı yaptığı hücum hakkmda 
maJQ.mat veren hava nezareti istih· 

gıltcrenin ve Galles eyaletlerinin 
muhtelif kısımları Uzerindc uçmuş
lardır. Fakat hiçbir hedef üzerine 

barat btirosunun bildirdiğine göre. 
hUeum 90 dakika sUrmUş ve İngiliz 
hava kuvveUcrınln şimdiye kadar bir 

ciddi taarruz olmamıştır. noktaya tc,·clh ellikleri hücumların 
Bombaların aWdığı mmtakalarda en şiddetlisi olmuştur. Bavyeranm 

geniş demiryollannın birl°'tiği mer
da zayiat az \'e hasar hafif olmuş- kez bir alev halın! almıştır. Dem!r-
tur. yolları tahrip edilmiş, lokomotif han· 

Ü ç düşman tayyaresi düşUrülmUş- gadarına lsabeUer olmuş, tevzi gar-
tür. (De,·arnı: Sa. 4, Sü. 2 de) 

Yugoslavya - Beni kendi ne raptebnek İ.$tiyomın 
elindeki ne? 

Mihver - Doatluk baial 

anuna. 



V A T A :'i 

Benim Görüşümle: • 

Tanzimata Dair Eser Bir Şehir ve. iVenzlekef. Haberleri 
üz!:§t~a1:f~t b~~hb~l d:r~m~: ~clt1~~=:;nb:ef:~:ı:nt~~~i~~ ı· N G ı· L ,. z LE R ıu·· rk Mılllleı· eu·· u·· k Kayıbının gaileoine rail'men, Mauil Yeki· 2izin hal'ine kada. geçen zaman· 1 y 
~:~ıi;:~~in~:ri~;u~~o~~§~~=~ 1 ~aki~ar~e~~!;a~e~J:ı::;;;~ 12 MilyO KİIO ' 
~~n y~= ~i~z~u;l~~d:~f ~f;i~~ il ~:ı~ıı:u:e k!~~~:n:~s;;~:as!~~ Tu"fu"n Alacaklar su·· nmez acısın 1 oı·r Daha Yasadı adeta muharrir kalemini çekme· mesi arasındaki zaman olarak ka- -
sine koyup Vekalet sandalyesine 1 bul etmeık icap eder. (Tanzi-
geçmiş bulunmasına borçluyuz. mat) cildini terkip eden makale izmir (Vatan) - İngiltere ile 
Tanzimatın yüzüncü yılının idrak mu'luırrirleri de, ikisi müstesna, aramızdaki ticaret anlatmasına biri cid ) 

d ')' • .. b 'l .ı_ d f üd' 1 • • b -'- ..1 .L .. t (Bql n tt e ı ışı munase etı e gU e n neo· et erını u mCDUe ve vu mun· göre, şimdiye kadar ngiliz tica- 1 kte b 1 d 11- t b--'•- t-
i 920 b" "k f t h ·ı h d 1 d b l 1 . ·- . - Uer eme u un u&unu e =""' e r~ 1unand~de . u1 y~ "hs~y a md e- e a

1 
ı e u ut an ırmış u unu· ret bırlıginın ııatın almış oldugu tırecek dünyanın yeniden bir ha~at 

tın e na ı e resım erı ı tıva e en yor ar. 5000 ton üziim ve 5000 ton in- 1 1 1 ....._.... >tt Jd 
T · dl ·ı V k" I · \'e memat mt hanı g~,_., .. e e o u-

c a?Zımab a ı c~ t, . e ·a e~ın Şunu da ilave edelim ki'. k~~P 

1 

c.~in bedel~. birkaç g~n zarfında ğu bugUnlerde yeni bir hnUhana ma· 
ne rıyat. ~~a\lnd8:kı hıunetlerı~· tanznnat hak.kında heroeyı soy· tuccarhıra odeneccktır. Paranın ruz kaldrğı takdirde Ata.türkün mi
den ıl>~rını. teşkıl etmektedır. )emiş ,değildir, Tarih Kurumu il.e karıılığı alakadar makamlara gel- ras bıraktığı eserleri korumak için 
Ehe:rımıyetı ve f~y~aları ha~kın· Üniversite hocalanndan üzerlerı· miştir. VerHecek pera teslim edil- TUrk milletinin Mlllt Şefi etTafındl\ 
d.akı kanaatler bu~'Ük meddu .ce- ne aklıkları işi bitirmiş olanla~ı- miş olan mahsulün dörtte üçüne ve emrinde dovtlşmiye hazır bulun-
zırler arzederek bır zamanlar ım· nın yazıların-Oan mürekkeptır. tekabül edecektir. d 11-.. t bartiz ttirmektedirlel": 

1 " ··J"'md k d ~ b'I u 6 unu e e par~~-c;; u~·ı 0 .u b .en urt~r ı~ı- müteakıp ciltleri ola~~ğı . da. ~ • İngiltereye ikinci parti olarak Yapılan ihtifalleri rnUteakip Ata· 
nh u r;' .ı m?'ı ır ~-ama.n ~~ ··t dirilmcktedfr. Bu bırıncı ~hıldın satılacak üzüm. incir, küepe ve türk anıdlarına ihtiramla çelenkler 
~ .~ınmıyetı sı ır 8 musavı goru: yazıları meyanında ise 1 san kayısı kurumı için verilmiş olan konulmu,tur. AtatUrkUn muvakkat 
;ug b~l~tın bdu ısla;1~t h~lesı, Sungunun (Tanzimat ve yeni kontenjan piyaaada hararetle kabirlennin buhmdukları Etnoğraf-
ış po ıtı amız ana ıyemıze ve Osmanlılar), Sühcylin (Osman- karşılanmıştır. Yalnız Britanya- ya müzesi ise şehrimizde yapılan ih· 

maarif~mizden b~~ri?'~ize k~~r lı taba:beti). Ömer Li'ıtfi Barka- nın yapacağı mübayaat için kilo tıfalin mihrakım ~kil eylemiştir. 
her cihette tesırını. go.ste;mıştır nın (~oprnk ıhukuku}, profesör fiyatları henüz tesbit edilmemiş- Sıutt tam dokuzu dört geçe Milll 
':"e ~ 876 d~ .. ?1~~)"Ctın ılanıı:ı~ İbrahim Hakıkının (Tanzimat tir. Bu hususta Ticaret Vekalet.in- Şef temet lnöırll buraya gelerek ken
ım:kan verdıgı giu 1923 de bızı devrinde bizde ooğrafya ve jeo· de müzakerelere devam edilmek- dlslne intizarda bulunan BUyWt MU· 
Cümhuriycte ka~u!*"ura.n iı.mil· J.oji) ~akkındaki yazıları baıh tedir. Müzakerelerin yakında bi- let Meclisi Reisi AbdUlha.llk Renda, 
ler araaın.da da büyük bır yer 9&· ,__ .L• I ,,_.1 k tecegwı· tahmı'n . ..ıilry' or. ~ ... vekU Dr Refik Saydam ve Genel 
hib:_ı· }L' · Aı!bd"Iha 'd oa§ına oır eser sayı a-aı ece ma· ~ ......., • 

KUT. a;ınet ""' u mı me· . .. . A l .1 d . kurmay Başkanı Mareıpl Fevzi Çak· 
Atatürl'bn ~ulhane parkındaki 
hitabe Ue ihtifali açmış ve halkı beş 
dakikalık ayakta bir ihUram silkO· 
tuna davet etrn1'Ur. 

heykeli önünden tazim ıeçifi 
FATİH: Halkevi reisi Sırn Enver, 

açı' sözUnU müteakip halkı bUyUk 
ö!Uye be' dakikalık bir ihtiram sU
k!ltuna çağırmıştır. 

buaanı dağıttıktan sonra eskisin- hryette etüdlerdır. yuca ngı tereye ve omın· mak ile birlikte mUzeye girerek Ebe· 
den ıeri ve i<leta teokratik bir NAHiD SIRRI yonlarına satılacak tütünlerimiz dl Şef'in mAne\1 hururlarm<b bC4 da-

için müzakereler cereyan etmek-

' 

Bu Zavallıyı Kurtaracak 
tedir. lngilizler Samsun ve Ege kika sUren bir t.Aztm vakfesinde bu-
mmtakal.vından on iki milyon lunmuşlardır. 
kilo tütün satın alacaklardır. Bu esnada müzenin öntinde bulu· 

nan bir askeri kıt'a ile polla mutre-
zesl resmi ihtiramı ifa eytemU,tir. 
Reisicümhurun ayrılmasını mütea -
kip ba.,ta parti genel sekreteri Dok
tor Fikri Tüzer olduğu halde parti 
umumt idare merkezi Azaları toplu· 
ca muvakkat kabrin buiunduğu salo· 
na glrmi,ler ve Ebedt Şefin m~ev1 
huzurlarında ctilmlşlerdtr. Bunu va
k\llerln ve mebusların ve baıŞlarında 
profesörleri olduğu hal~ Türk <111, 
tarih ve coğrafya ta.kültesi ile hu -
kuk fakültesinin ve siyast bOgUer 
okulu talebelerinin tazim vakfeleri 
takip eyleml~r. 

Bunu müteakip söz alan Halkevi 
Reisi Doktor Yavuz Abdan, Ebed! Şet 
BUy\lk ÖltınUn hayatı ve bUyUk eser
leri etrafında çok veciz bir konferans 
vermiştir. 

Bundan sonra Sırrı Enver, AtatUr 
kUn hayatı ve eserleri hakkmda u
zun bir konferans vermiş ve idare 
heyeti lz&Sından MUçteb:\ Sallhad
dln lsmet 1nönUnün beyannamesini 
okmnuştur. Bir Zenginimiz Yok mu? Tütün Piyasası 

Birinci kanunda 
Acılacak 

Dr. Yavuz'dan sonra Halkevt ve 
şehir meclisi Azasından Meliha Avni, 
Milli Şef İnönUnUn beyannamesini o· 
kumuştur. 

KADII{ÖY: Saat 8,30 dan itibaren 
Kadıköyliller Halkevinin bUyük Balo
nunda toplanmrya başlamışlardı. 9 
da salon d1' kapılanna kadar dol· 
mu11tu. 9,05 de Kadıköy Halkevi re
isi Vecihe Bereketoğlu kısa bir nu· 
tukla ihtifali açtı. Ve dAveUileri tıe., 

dakika ayakta durmıya dAvet etti. 

Memlekete Olgun Bir insan Kazan
dırmak Fırsatını Kaçıracak mısınız? ' lzmir (Vatan) - Ankaradan 

alınan mevsuk haberlere göre, 
bu sene E.ge mıntaltuında tütün 
piyasası btrincikanunun ilk hafta. 
sı içinde açılacaktır. Piyasa açıl· 
madan evvel, alakah alıcı ecne· 
bi Hrmalann direktörlerile An· 
karada bazı temaslar yapılacak· 
tır. 

lhtifllin sonunda AtatUrk'Un cena
ze merasiminin renkli bir filmi gös· 
lerllm~ ve bunu mlltea.klp toplu bir 
halde GWhane parkındaki AtatUrk 
anıdına gidilerek bir çelenk kon
muştur. Şu resme bakınız: Vaktinde mU· 

dahale edilirse hAlA memleket hesa· 
bma kurtarılacak bir hayat... I.Jfse 
t&hBlll görmtlf, fki ııene de bir baytar 
mektebinde okumuş tstldatb, gayret· 
il bir gene... Bir zatwccnpten sonra 
verem olmuf, köyUne gönderilml,, 
bakıl&m&m1', İBtanbula gelml.lf. Di· 
yor ki: 

- Her g1ln btr parça daha crlyo
nan. Azrailln fefkatll eltnl bana u· 
zatma.sını bekliyorum. 

Zenginler, aranızda elbette kilğıt 

oyunlarını sevenler var. Para kazan
mak için değil, tali dmDen tesadllf· 
!erin bir saniyeye alt heyecanını duy 
mak için yl.izlerce ltrayı hiç dUş1ln· 
meden elden çıkarmışsnın.dır. Halb\ı· 
ki böyle bir para ile yetlfmtf, olgun 
bir Türk genel memlekete kazandın· 
labllir. Böyle bir kurta.nş nir insana 
oyle bir saniyelik kumar heyecanı
nı değil, bUtUn bir ömrü dolduracak 
bir vlcdant zevk, bir m!nevt zen~n
ııı~ hissi vcnıbillr. Para ile asalın alı· 
nabi!P-cek hangi maddi zevk, hangi 
göstcrif bununla kıyas kabul edebi-
Jır? 

Zavallı Mehmet oğlu Fahri Dolu
cayı blUmden kurtaracak bir şefkat
h el zuhur ctmlyeceğinc inanamıyo
ruz. Kendhıizl belli etmek, zengin ol
du~nuzu duyurmak istemiyorsanız 
bunu gizli yo.pmız, fakat he"halde 
ynpmız! 

DUşkUnler yurdunda, Fahri Dolu· 
cayı kcşf etıniş olan arkadaşımız Mim 
Sıfıra sözU bırakıyoruz: 

Para ümit ve hırsı ile, Sultanah
metteki ecza evi arsasında doksanlık 
bır dilenci kadını nasıl bo#azladı • 
ğ'mı anlatan insan suratlr, sırtlan 

slretli katli, mahkemede ifade verir
ken Düşkünler yurdunda bir gece 
geçirdiğini söylemişti. Bunun üzeri· 
ne yun:lu ziyaret etmeyi merak et
tim, aradım, buldum. 

Bu şefkat yurdu, on iki ile on pl· 
tr yaşlarrndold yoksul ve kimsesiz 
çocukların geceleri barındırılması gi 
bi hayırlı bir maksaUa, 1929 sene
sındc Rllstem Paşa mt'drescsinde ku
rulmuştur. Böyle bir yere böyle kan
lı bıçaklı bir katilin bir gece yo.rı8ı 
naıııl sokulabildiğini zihnime bir tUr
IU sığdrremıyor, sanki, içerde daha 
başka katillerle k&rfllaşaca.kmışnn 

gibi çekine çekine ilerliyorum. 
Nıhayet, eski eserler meraklıları

nı acındıraCllk, S'ÖZ)erln1 ya,,artacak 
kadar harap bulunan bu tarihi lbi
denin, içinde barınanları gibi, çıplak 
ve bakımsız avlusuna ~im. Buru· 
şuk, yırtık pırtık elbiseH, solgun yUz 
m, 8üzgtln bakışlı bir yurt ya'VrtlSU 
Ue göz gözcyim. 

Helinde, sonbaharnı dalından ko
parıp ayırdıgı, çürQmek Uzcrc top
rağa savurup attığı bir yaprak gam 

lılığı ve zavallılığı sezdiğim bu dur
gun ve mahzUn gence sokuluyor ve 
soruyorum: 

- Yurt mUdUrUnUn odası hangisi 
acaba?. 

- Kendileri burada değil, bayım. 
~e yapacaktınız? 

- Blrnz görUşmek, yurt hakkında 
malOmat edimnck fBtiyordum dnd,, 

- öyle ise bekleyiniz. Eminönü 
kaymakamlığına kadar gitti. Şi.ndi 

gelir. 
Bir kenara çekiliyoruz. Gazeteci 

olduğumu ıı.nbyan bahtsız genç se
viniyor, dertlerini önüme seri~or: 

• • 

- İsmim, diyor. Mehmet o~lu Fah 
ri Doluca. •• Geredeliyim. 1!136 yılın

da Kastamonu lisesinı bitlrwnı. Bay
tar mektebine girdim. ÇaJışıyor, 

memlekete nAfi blr uzuv olacağımı 
umarak seviniyordum. lkinei sınıfta 
iken bir zatWeonp geçirdim, glln 
geçtikçe eridim, eridim. Bir gün ve
r-em olduğumu öylcdllcr, mektep • 
ten çıkarıp memleketime yolcu et
tfler. Ailem fakirdi. Tutulduğum 

menhus derdin tedavisi lmklınlannı 
göremedim, Anknraya gittim ve Sıh
hiye VekAJetlne müracaat ettim. İs· 
tanbul hastane veya sanatoryomla
rından birinde tedavi edilmek tize. 
re, resmi bir tezkere ile tst.--ınbula 
gönderildim. 1940 sene:ıi mayısının 

yirmi ikislndenberl, hu yurtta, kaba 
bir hasırla eski ve ince bir yorganın 
arasında titriyor, hastanelerin birin
de boşalacak bir yatak bekliyonım. 

Ticaret Vekilimiz bizzat bu 
mevzu ile alakadar olmaktadır. 
Vekalette piyasanın normal bir 
ıekiklc açılacağı tahmin edilmek· 
tedir. Çünkü bu sene satın alına
cak tütünlerin işlendikten sonra 
ve gekcek sene ihracı icap eyl~
diğinden, alakalı müeeeescleri 
dü§Ündürecek bir nokta mevcut 
görülmemektedir. 

Sütçü Dükanında 
Yangın 

Beyoilunda istiklal caddesinde 

sütçü Vaeilin dükkanından yan· 

gın çıkmıf, ıirayetine - meydan 

verilmeden söndürühnii§tür. 

Gıdasızlıktan, b&kım8ızlrktan her 
gUn bir parça daha eriyor, Azrailin 
~Ui elini uzatmasını gözIUyo -
rum. Fakat, o da galiba insancil ol· 
muş ki, ne yUzUme bakıyor, ne de 
feryadıma kulak asıyor. Bir Ulr!U ö

lemiyor. sUrllnUyorum ı..,tc ... > 

İnsanlığın vefasından, fennin şifa
emdan ümidini kesen bu zavallı gen
cin hıçkınklan hAlA kulaklarımı çın
latıyor. Memleketin zenginlerinden 
ıoruyorum: 

- Bu Türk yavrusunu kurtarmak 
istemez mlsintz? Tahsil görmüş, ye
til}miş bir TUrk gencinin göz göre ö
lUmün pençesine terkedilmcei yazık 
olmaz mr? 

M. SIFIR 

lstanbulda: 
Ebedi şer, AtatUrkUn ölUm yıldö

nUmU dUn bUtUn İstanbulu mateme 
bUrUnmU~ bir hava içinde bıraktı. 
Şehirde blltUn gaztnolıır, birahane
ler. tiyatrolar, sinemalar bu bUyUk 
millt matemin tesiri altında kapı ve 
k<penklerlni açmadılar. AtatürkU 
kendi iman ve lnanla.rma sembol ya
pan Türk gençliği dUn yine ağladı, 
genç kızlarımız. kadmlarmıız hıçkı
rıklarla kalblerinin sızısını her Tür
kün kalbine sızdırdılar. Anneler ve 
babalar, yarın için kendilerine bir 
varlık tnrlhl kuran millf kahramanın 
eserlerini yavrularınn anlattılar. 

Yapılan ihtifaller BUy\lk ölUnUn 
fAnl hayattan t!hedl Aleme intlknl· 
\erinin anı olan 9,0:'i de umumt sUk!lt· 
ıa bıışlamrş ve beş dakika durularak 
Ebedi Şet ihtiramla anılmıştır. 

HALKEYLER11'iDE: 

Bl:YOOLU HALKEVİNDE: Evin 

büyük salonu güzide bir kalabalıkla 
dolmuştu. Ta.m sa.at 9,0:> de Halkevi 
ba,kanı Ekrem Tör kUrsiye geldi ve 
on sekiz milyon kalbin mUşterek bir 
iztırapla andığı BUyUk Atanın hatı
rasını tAzizen dinleyicileri beş daki· 
ka ayakta durmıya. davet etti. 

Salondakiler hep ayağa kalktılar. 
Tam beş dakika yaşaran gözler Ata
nın bUyUk tablosuna. dikili, yüzler 
ııarı ve elemli, hareketsiz dun:lular. 

Ondan sonra Beyoğlu parti bat· 
kanı Mekki Hikmet Gelcnbcğ kUrsl
ye geldi ve A tatllrklln hayatı hak • 
kında bir hitabede bulunarak hatip, 
konferansının son kısımlarında dedi 
ki: 

Atatürk, 19 Mayıs 1919 da yurdu
muzun üstünde doğan gllneştl. O gll
ncş 10 ikinelteşrln 938 de batarken, 
bir daha batmamak Uzere Türk mil· 
letlnin, kahraman, \'e!alı kalbinde 
doğdu.> 

cO UfulUn döktürdüğü göz yaşlıırı 
ile sulanan blrlitlmlz ve onunla Ulkü

Saat sekizden itibaren Eminönü mUz çellkleşti. Bugün dUndcn kuvvet 
Ho.lkeviııln bUyUk salonu hınca hınç 1i ve yarın daha kuvveUi olmak ve da 
dolmu~tu. Kadın ve erkekle mektep- ima önde, en önde ohnak şıarımızdır 
ıııerden mUteşekkil her sınıf halkın ve şıarırnız kalacaktır.> 
doldurduğu bu salonda büyUk bir lh- Müteakiben hep birden Taksime 
tifal için hazırlıklar yapılmıştı. Sa- gidildi ve Abideye çelenk konuldu. 
at tam dokuzu beş geçe, so.lonun ka- ştşLt: Sabah saat 9,05 de Şişli 
ranlık ve matemli sUkütu içinde her- c. H. P. reisi, birkaç sözle ihtifali 
kesin gözleri yaşlanmıya başlamış- açarak halkı beş dakikalık bir ihti
tı . Sahnenin perdesi açılınca hıçkr- ram sUkQtuna dAvet etmiştir. 
rıkh ağlayışlar işitiliyordu. Sahnenin Bundan sonra Mustafa TunaJı, Ata
ortasına yerleştirilmiş bir masaya tilrkUn hayaU ve eserleri etrafında 
Ebedi Şefin bronzdan mamul bir bUs- bir konferen11 verml~ ve şı,ıı Halke
tü konulmu,tu. Büstü kucaklıyan vi Reisi Ahmet Halit Ya.şnrc~iıı da 
şnnlr bayrağımızın iki tarafına Cüm- tsmet İnönUniln mlllete beyannamesi 
huriyet Halk Partisinin altı umde- ni okumu,tur. 
sini ifade eden altı oku gerilmişti. İhtifal sonunda Harbiyeye gidile-

El\ltNö:-iV: saat 9,05 de C. H. P. rek Yedek Subay okulu önUndekl 
Eminönü kaza idare heyeti ve ,ehlr A tatUrk anıdına bir çelenk konmu,. 
meclisi Azasından Atıf ÖdUl kısa bir tur. 

MUtca.klben muallim Niyazi Tev
fik Yükselen kUrsiye çıkarak Ata • 
turkUn hayatını ve hatıralannı an· 
tattı. Ev reisi tekrar kUrsiye &'eldi 
ve Mili! Şefin beyannamesini okudu. 
Muhtelif teşekküller nAmına gönde
rilen on çelenk Ust salonda hazırla· 
nan AtatUrk bUstUne konulduktan 
sonra mera.<ıime nihayet verildi. 

t':SKCDAR: Üsküda.rda yapılan 

mPrasim de hazin olmuştu. Saat 
o da bUyUk bir kalabftlığın toplandı· 
1!'1 ~nlr'l~ giren Halkevi reisi Şefik 
Bağman. ihtifali açmı,, davetlileri 
beş dakika ayakta ihtiram sükQtu
na davet etmiştir. 

Kilrslye evvel& öğretmcr. Vetıt çı)ı: 

mış, bUyUk Atanın hayatınr w esPr· 
lerini anlatmıştır. Müteakiben İhsan 
Tözer Millt Şefin beyannamesini oku
mu,tur. 

Daha sonra hazırlanan 20 den faz 
la çelenk Atatürk bU.stüne konulmUf 
ve mera.sime son verilmı,ur. 

tlNtvERStTEDE: BUtUn Üniverai· 
teliler sabahleyin üniversite merkez 
bln&8ınm hOlün<lekl Atatürk bU.stU 
etrafında toplanmışlardır. Saat 9,06 
de ihtifale beş dakikalık bir ihtiram 
sUkQtu ile başlanmış bunu müteakip 
edebiyat fakWtesi dekanı Hlmit On
günsu: 

cTUrk Aleminin buhranlı zamanın
da Osmanlı İmparatorluğunun sar
sıbnış ve bozulmıya yUz tutmu~ bir 
devresinde bu imparatorluğun ölUm 
ürpermelerini görüyoruz.> diye baş· 
lıyan bir hitabede bulunmuş ve va.ta
nı nasıl selA.met yoluna çıkardığını 
veciz bir surette tebarüz ettirm1'tir. 

MUteaklben Mllll Şefin beyanname 
si okunmuş ve yükaek tahsil gençli· 
ği b~lannda profe:!örlerl olduğu hal
de GUlhane parkına giderek AtatUrk 
nnıdına çelenk koymUftur. 

tı. Enl<ı~ elile hem annesine hem kmna hitap eden bir veda 
işareti yaptrktan sonra: - Ben gidiyorum, dedi. Öğle ye
meğine gelocdlm. Yemeklere biraz itina ettir, anne. Pr.,n· 
<ıesl de beraber getlrme~i düşilnüyorum. 

Biraz mahcup ve hlraz memnun bir tebessüm Sur.anın 

ytidinü derhal hafifçe pembele,rirdi. 'üç gön ııonra genç 
kızın doğum ı:ünilydü. On dokur.unu bltlrtp yirmisine ba
~aktı v~ annesinin kendblnl yanına almadan bazı majta
zalarr dola.şmnk üıere Beyo~luna lnmtyc 1taurlanı'r ancak 
bununla alilkndar sayılabilirdi. Madam Bini} atrr ağn' 110r· 
du: Yazan: Nahid Sırrı 

- Böyle hlç hesapta yokken getirmek münasip mi! İki 
tıç gün enelden kararlaştuılnııf bulunsa daha iyi olmaz 

mı! 

- Tek başına ım ~ıkıyorsttn? 

Yaşadıklarr hlr~ıok Avrupa şclırinde kızının yalnız dolM,
masnu ihtiyar kadın pek tabii hlr ~y bulduğu halde btan
hul sokakları için huno herhalde ~k münasip aaymıyor 
demeoktl. Çünkü Meta takhUı eden bir eda ilC'I 1>ormuştu. 

Tam lork iki sene evvel babasrrun evinde mürebbiye olmak 
tizere Fransadan ,;elerek kırk sene en·el de keadlslne var
mış olduğu merhum Hayreddin P&f&DID dul zeveel!I Madam 
Blanş, tstanbul ve hattA cFrenk semth> BeyoJlu aokakJan
nı güzel hlr kadın için tek başına dola.,ılamryM'ak yerl~r 
addediyor, garp romaıılarrndakt ,ark ~birlerinin ctar sn· 
kakları tıln bir tchllkelerile muhayyeleslade canlanıyordıı. 
Bununla beraber, Enise Hanım da annesine teminat "erme· 
yl daha muvafık buldu. ı 

- Yalnız çıkmıyncatım. !:\imdi Pren"'" gelip alM'ak. 
Telefonla kararlaştırdık. 

- Demin duyd~um telefon ondan mıydr ': 
- Evet. 
Küçük oılaya bir dakika süknt çöktü ve bu aükfJt eena

sıoda üç kadın ayrı, farklı 'c;yler di.lttlndWer. ı:ruee M11ır· 
1r Prensesin dostluğundan, kendini gittikçe daha fazla hli· 
settlren alaka ve samlmJyetlndcn hududunu ve lebeplerinl 
tahlil etmek ltıtemedlğl bir emniyet duyuyordu. Bu emni
yeti annesi Madam Blı\m' Hay.-eddln Pata da duymuyor de· 
lDiU. Fakat Prensesle iki kere karşı18'ıp konuşmuş ve 
hiçbir iyi intiba aJmnnııştı. 

Genç kıu'lınlnr gibi slliılenerP.k boyalara ıarkolan ve mü· 
balAp Ue elmas takan bu kadınıla Madam Blan9 Prense
se benzer bir hal bulmamış ve kele kızııun akranı imJf gi· 

9 
hl edalar alarak kendiııılnP. bir ihtiyar muamel~l etmesine 
Pf:k lçerlemlftl. Süsüne o kadar dikkat etw, o elbl!leleri 
ıöy:lp o elmasları takaa. kendlııhıc «Prensesim!>> <liyen o 

kadrodan daha tau cörünecefladen Madam BlAn~m asla 
filpheel yoktu. l"U7.an l<;e cAt"aba Ce\·at Rey de beraher mi 
,;"elecek !» diye dü,ünmü,, alelf\<'ıele ıldip gJ~-inerek deli· 
kanlmm ar,ısrna güzel bir kıyafetle çıkmak lst~_,miştl. t · 
ki aaattenberi büyük anneıılnin db.lerlni uvduğu için he
nüz arkasında pljama8t vardı. Prense..cı '1m"yyen yalnız 

ı::eıtoe de tolbette kf'ndlslnl ora.ı.'.llk Vf' annetıl •hw.unmuuı 

çıkacak halde df'ğll.ıt deylnce tembelliğine hükme<le<"ekti. 
~uzan Prf'ncı.es tarafından tembel. miskin hlr kız oldu

jtuna hükmedilmesini istemi) ordu. 
l'akat genç krzın giyinmek lh:.trr oda.,ına ko~masından 

anrak bir dakika sonra keskin bir zil 1!161 apartımamn için
de çınJadt Bir aaniye "onrtı ela Rum hl1.1net~i koşa koşa 
geldi, gayetle ~ava~ bir sesle 'e eht'mmlyetli hlr tanrla ha
ber \erdi: - Hanun1efr.nıll, l'ren!les geldi. 

Prense. .,ağıda, arabada kalarak Enl<ıe Hanımr çağırtıı
hillr, HıMlam Bldnttın hlr kere görı-rek çok güzel oıu,un· 
dan hatırına bir takım ihtimaller gele:ı otomobil uı:ıağllt 
haber yollayıp iki tllk ta17 mı-rdl-.f'n çrkmaktan kurtulahi
lirdl. Böyle yapmadı~rııa ıör!\ de-tnf'k ki, nadk ,.-e mlitc\'a• 
zl bir Pren.,C!'ıtl. Fakat Madam Blonş HayreddJn Pa,a bıı 
P<':ıaketl teslim YC takdir etmedi. Sodo kendhile akran ad· 
dettiği bu ,ışman kadını romatizmaya tutulmadığı l!:ln, 
ta9 merdivenleri rahat rnhat lnlıı çıktığı için kıskıtnı1r. 

PrenM6 tabli onun odıuırna gettrllmemı-:. salou:ı. alınını,. 

Enise Hannn kapının önünde, çıkmak U:z:ere idi. Omuz
larını 11llktt ve yUr.ünde biraz acı bir ifade Ue: 

- Heeıapta yokken yapdmı' bir da.vette noksanları ma· 
7Ur CÖ!lterehlJlriz. }"akat evveld<'n kar&rJa.,mı, blr ziyafet
tf' tm noksanlar daha çirkin ve bazln olmK mı! Malftm a, 
"efarette detlliz artık. 

Ve çıktı. tici dakika gN;meden de, dışardald ııeslen'len, 
Prensesle berabf!r gtttlklf'rl ani~. Suzaa oda8mc1an çı

karak holde bulduğu hlzme~lye sordu: 

- Prenses yalnız; mıydr '! 
Srcak gönlünde hem güzel dellkanJılar hem de atır tuva

ıetıP.r için geniş yeorler bulunan blzme~lnin ılyab gözleri 
ı;rpsıcaktr. lrkt6'r olan otomobil uşatı Ue kapı öntlnde u
nın hakışlar teati etmı~. Prr.nSf'sln hir ısabah &"ezintisi 
için belki fazla ıtatafatlr ı e de clddt:n güzel olan tu\'alf'ıt ve 
mantosunu da iç çekerek seyretmişti. Kllçtlk banımınrn 
hl~lcrine tamamen lAkayıt kalarak, yani ftla8elJ hlr kf'ıre 

gördUJU jfenç Prensin dnha olgun gtir;elllğinln hatırasını 
ula kale almryarak, Kade ylrmislndeki uşatın 80lpn be
.Yaz yüzünU rn etrafı ı;-llrüm~ IWııılnl Teren koyu keetane 
rengindeki lrl göı.lerlnl bAIA. görüyermu' gtbl bir heyecan 
!~inde, izahat verdi: 

-- F.Hıt, yalnlzdJ. Uaak getirdi. Usal< kapu çaldl, sordu. 
Bfln Honumefendl evde deyln<'e Pren"'~ içerde girdJ, 

Telefonda on dakika evvtol konuştuğu ve kflndlslnl bek· 
ledl~lni blldlA'l bir insanın evde bnlunup bulunmadığmr 
sordurmak beJki faz;la. bir lbti~·at, belki kibarlıktan ileri 
ceıen bir nevi emni~ etsiı.llk ,·eya bir ne\'I merulmdl. Tam 

(Arkaeı var) 

SüVASi 
DCMAL 

- -
Kazanlar Her 

Tarafta Kaynıyor 
Yauın: M. H. ZA\ 

A vrupada yeni ibir nut~o 
düellosu oldu. Bu d~eb r 

netice itibarile vaziyete yenk 1~ 1 
§ey ilave etmiyor ve ane• d c 

'- d "c:ıt e taraıın aonuna ka ar rnu ~o· 
azmini bir defa daha ortaya 

yu)"Or. M )o· 
Yeni bir haber olarak ole· 

tofun Berline ,eyahati rn~e,e 
si var. Ribl>entropun geçen~ c· 
neki ziyaretini iade etmek ~a· 
re çağrılmlf. davet kabul Ö u· 
miş, Molotof yola çıkmış. d?.r'" 
müzdeki günlerde bütün .. ~e· 
yanın alakası bu seyahat. u er· 
rinde toplanacaktır. Bellik!. B ~e 
!inde Sovyetlerin düşÜP~~ bel 
hareket tarzı hakkında rn~., •. 

le 'htıı• veya menfi ay<lınlanma ı 

cı duyulma'ktadır. k•· 
Bununla beraber hap 0 

811 
dar geni§ bir ölçüde cerı:id. 
ediyor ve en uzaklarclaki 111 
selerin yakın vaziyetler uı:;;,ı 
o kadar tesiri oluyor ki i 0 jlll. 
yalnız bir yere dikmiye de d• 
kAn yok. Vichy FraMS111nd8.,d• 
kazanlar ıkayruyor, Jspatı>. rlii 
da... Romanya da türlü tU :ıı 
hazır.lıklara hararetle d~. 
ediyor. Bulgaristanda sathırı1'-'j 
hnda mücadeleler elbette e e· 
olmuyor. Yugoslavyada Ge;ııı. 
ral Nediçin harbiye naare ıJef 
den c;.ekilmesinden sonra ~ er 
olaca_ğı merakla !beklcni'YeÇ,. 
Amerikada cümhurreiai ~ jı• 
mindcn $0nra neler oJac:B tr 
tayıyare ve malzeme sevkh"._ı' 

ki . -· _ı. t•" nın ne fe e gıreceg:ı pc:ı-

bir merak uyandmyor. 
11

• 

F&kat bütün bunların ar••
1
,k 

da Uzak Şarkı da unuh111~ ı
l&zım ... Son zamanlarda C\,. 
lerin Japonlara müşkül clajı ıer 
!ar geçirttiklerine dair habe~l· 
geliyor. Binnanya yolunun •. 11• 
mwıından Çinliler heıflıı.}de 11 

fadeye baolamış olacaklar. Je• 
SoV}'etlerin Çinin muk8~1\'1~ 

ratına olan alakası hiç ek91 çr 
yor. Sovyet Tiirkiştanından :,,ı 
ne doğru yapılan büyük \ 
1942 de bitecek iken J 94.1 \ 
!baharında bitmesi için Ç1n f 
yola 300,000 amele daha 1ı:;,. 
muştur. Laznngclcn yol ın~ 0r 
mesini Sovyetler te:!lim cdi)'ıı ıı 
lar. Bu mak!"Atla Mo$ko~ıır• 
mümcssillerile Çin genel 11• 

mayı ikinci reisi general 1~: .. 
Luan1g-~in arasında bir arı ' 
ma imzalandığı söyleniyor· il 

Sovyetlerin Uzak Şarka ~r 
kası bu kadarla da kalrn1> er.: 
Uzak Şarkta yaphrılan t 4 ~ ,. 
hava meydanının, Büyük O 1e 
nus sahilinde deniz tayYart.1,n 
ve harp gemileri için yaP;,rı 
üsleri ve Sahalin istiıhkartı ,. 
nın teftişi ve inşaatın hızl8;1'~e
sı için Mask.ovadan yeni bır •ti 

yet gönderilm~r ki bu ht~aı 
te lbirkaç general ve amiral ' 
dır. ..,,, 

işte böyle dünyanın her k0~ 
sinde :birer kazan kaynıY •ı 
Hapsinin de aaıl büyük kııı:ıt' 
iliıiği var. ~ 

' 
Marmara Gazetesı 

Aleyhine 
Açılan Davalar 

li .. -lz mit (Vatan) - Kocae .e· 
!isi Ziya Tekeli adına hı:ızine her 
kili avukat Hilmi, burada i§ 
hafta çıkmakta olan Marrn~r• 00 
mi.ndeki gazct~ aleyhine bır b" 
va açmıştır. Davaya sebeP• o' 
gazetede vilayet nafiası hakk10 ı 
hakikate uymıYan bir takim >'p 
lenn intişar etmiş olmasıdı;· • 
i.er taraftan Belodiye reisi Kefi'.rı; 
Oz ile, Bel~iye ı:iyruıeti de ;{ret 
gazete. aleyhıne ayn ayn . ıer· 
fwr\.aret davası ikame etıflıf·~• 
dir. Bu davalar İzmitte çok a • 
uyandmnak.tadır. 

Poliste: 
/ 

Noksan ekmek çıka~ p•· 
Dün zabrta memurları Küçuk rifl 
zar.da Meh'met Emin ıGenÇ:,rı 
fırınında yaptıkları tefti§ eSP11

0,ıı 
da 203 ekmeğin kanuni tart~if 
nbik olduğunu görmüşle. 11r 
Ekmekler müsadere edilııı~,~ 

Dün 2 1 şoför ile tramVll ıııırf 
atlıyan 20 kişi cezalandır1 

tır. tıtll-
Fubp kartı mücadele art .,,a· 

dı - Son günlerde fuhuşlıı 1,,ı 
cadeleyi arttıran ahlak z~bı e) 
dün iki gizli randevu evinı "'1'"' 
dana çıkartmış!,ır. Evlerde Y3 ıe· 

e" !anan kadınlar muayeneye. dıl· 
ri işletenler Adliytye se\"1ct fııl' 
mişlerdir. iki ev zabıta tar• 
dan kapablmı§'tır. 
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TiYATRO 
Tenkidi 

ATA TÜRK'ün Askeri ao.M~~E 
Tarihin En Büyük Aşk Romanı 

NILLA KUB Yazan: 

Pttihrünnisa Kızını Dağbaşında, 
Çadırda Doğurdu 

-31-
IL~adan seneler seçti. Gıyas 1 yanımda .doğurmalısın> diye 
~ın rnenkup kalmasına sebep ı mektuplar yağdırdı. 
~dığı iç.in saraya çağrıldı ve Mihrünnisa ka_bul etmiyor. 
ı..ı. -ne nazırı oldu. Oi-hı A?dül ı f()yle oeva~l.ar verı>:or~.u: 
· .._n da münim bir mcmunyete cAnnecıgun, sem sormek i$· 
ttçti. Aıhdül Haaanın aak-erlik terim. Senin yanında doiunnayı 
~erin~ hiç meyli yoktu, ~i~ aı· gönlüm pek iater. F~kat be? aa
~~', liYJk vasıfların hepıını kız raya gelemem. Çocuııumu hır.~
~i MihrünniH inhisar alt.o• ray içinde doğurıwnam. Nıc;ın 
~lftı. Alhclül Hasan maıa ba· dersen S.hıne Sultana eor. O be· 
flıkla rakkamlar araıında çahı· ni anlar, benim neler d\ıyduiu· 
lllllttan hoşlanır, hazinenin he· mu bilir. Sana da anlatır. > 
'-sıla.rını itina ile tutardı. Memle. Nihayet Mihrünnisanın yavru· 
~~tin her bir kalesinin kaaasınd_a su Lardili dağ b~şında •. bir 4?.adır· 
~ l>ara bulunduğunu bir dakı· da doğ,qu. Salıme ~ır. müddet 
-..CS. haıber verebilirdi. aarayaan uza.klaı~k ıçın bu fır-
. Cıyaa Bey de hazinenin idare- tattan ictifade etti. Hatmet Hanı. 
~d~i yübek meziyetler.ile Ak· mın yal\lna kaularak taze )obusa
.._ Şahı da, halkı da memıtunedi- nın çaıdınna koştu, orada iki ka
~r~u. Herkesi kabul ediyor, hCT. dın günlerce Mıhrünnisaya ve kı· 
b~ dinliyor, zenıinle fakiri bir- Zlna baktılar. 
L~cn ayırmıyor. en hakir bir Salime bir gün ~rdu: w 

'Olenin bile ccz;alandırılmaS1na - Mihrünnisa, bana dogra•u· 
~"&ı olmuyordu. Cıyasa göre iyi nu söyle. Mesut musun? 
'11.rc edilen ineanlar cezaıya la- - Mesudum, çünkü dağlar· 
~ birşey yapmazlar.eh. Kababa- da, çadırlarda azade bir h~yat 
~~ "•s*. inaanl1m idareden kiz sreçiriyorum •. Huluakirlrk e~?'e, 
"lllt.ril aitti. riya iıöŞtermıye meCbur degılun. 
liazine nazırının Akber Şaha Salime tamarnne kani olmadı. 

}'~ığı mali raporlardan her biri Mihrünnisanm başlı başına bir 
11~.fia bir ıürdi, bir :edebi eeerdi. kuvvet old,ıiunu, enerjüsi~«: ~em.. 
~liinniaamn babaeı hayatın en leketlcr kurup yıka!brlecegını pek 
~'dUi aafhaiaı-ını bil; bil: fiir ha- iyi biliy.or<lu. Z~ane gibi b~ü.k 
ille llOltan meaıııt inaartl...0.nch. çapta yapılmış, iıadıc sa.bibı hır 
a l\lr:ber Şah da ruhen ,.trıdi. erkelde hayatını birle§'l'irmiş ol.-

Unun için bu ikisi birbiricıini saydı o da, Zamane de neler yaprlt iyi anlıyorlardı. Hiçbir mü· mazlarclı t • • 
b ~devlet işi yoktu ki Akber Şah Salime de. i~i ?efa evlenm~t~. 
~ille nazırile danıomadan ka·· Akber Şatı ıkincı k.ocaeıydı. Bı-

r'rırıı versin. rinci lrocasmı diipnanları öklür· 
lia§rnet Hanım yeniden Sa.H- mü~k>t-01. A~er Şliı ile kardet 

~enin başnedimeai ohnuştu. Bü- çocuklen oldukıla1'ı İçin talı ~enç 
~"ile ik.Oel ve Mın'Ct içinde kadının yalnız :kalmaeını mte· 
~)'lol'Qu. Fakat Miıhrünniaa bu memişti. Meziyederini bi:ldiii _için 
°">'ata uzak ve yahancı lce1mak· onu kendisinden baıkaaın~ layık 
~ terar ediyordu. Ali Kutu ile ıgörme~i~i . . Deme~ ki Salıı;ıe de 
~r~er cepheden cepheye, ordu. ancak ıkıncı evlenı,te mezıyetle
~tan ordugiha dole~~r. ça· rine liyık bjr hayeta kavu~uştu. 
ltlar İçinde bedev.i ıbir dağlı kı- Mihrünnisayı mahdud istıdad-

q l'llah.ua hare«etli ~atı geçi- lı bir adam o-.ı Ali Kulu<lan 
~rdu. Bilçok maftarebeler ee:v· aynnak için ne yepma-k lazımdı~ 
~~ti. Her generalin har~ usul- İkiaci ~ocuı kim .<?Lmalı !di} B_u· 
~ı rnera'lda takip edettlı. As· ıw Salime de henuz kestırmcmış· 
Ct~lı: sanatının adeta tiryeki9i ._ ti. A4tıKt kadtn kendi kendine de-
'-ı olmuftu. ıBir tarafaın da di ki: . 
~!terlerin dullarını ve yetimlerini - Bir def.a bu işe n~e_t ettik· 
1 ttr, zengmlerckn ziyade fakir- ten sonra elbette çareemı bulu
trc Yakın kalmakta haz bulurdu. rum. Mihrün.nM gibi . ıbir ~ın 
k~Unün birinde ıebe kaldı. her giin bulunmaz. Şimdlki ko· 
:-..met Hanım büyük anne ol· cası gibi bir adamla h&yatının 
'llllılt ıevim~i ile çıldırıyordu. cKı· israfa uğraması yazık C>ttır. 
~uraya, saraya gel, benim (Arkaıı •af) 

Doktor Diyor kD: 

BURUN NEZLESi 

• 
DADI 

Hayatından Bir Sahne 
Hususi işletmelerde Bazirglnhk 

zihniyeti vardır. Devl~t mUeaseeele· 
rinde umumi menfaat Ustun tutulur. 
Bir lmme ••halyeti olan belediyeye 
ait -tehir tiyatrosunun komedi kıs

mında oyn&nlakta devam eden Dadı 
vodvili edebiyat ve nezahet bakımın· 
dan bu prensibe aykırıdır. 

MAREŞAL LEYMAN, Bir TORK ERl'nin Onünde 
Eğ4 lip Af Dilemeğe Mecbur Oluyor 

Bu, bir doktorun bırakıp giden da· 
dl9ı yerine yandaki apartımandan 

kovalanıp doktorun evine don paça 
dl.\ten ve oradan çlkarnıyen blr ada· 
mın dadı kıyafetine &irmek mecbu· 
riyetinde kalmaaı bulutu üzerine ya· 
zılm1' bir eserdir. 
Kadın kıyafetindeki erkek dadı • 

nin doktorurı karısına ttır'lU uırıu 

'ekillerde tecavüzleri, gWdünnesl i· 
cap eden sahneleri teşkil etmeoktedir. 

Eserde bunun haricinde ruh nlmı· 
na bir 4ey yok. lçindekl 4ahaiyetıer 
birer kukla gibi... Bizi gWdUrebUen· 
ler. seslerini radyoda bile i9itsek g\l· 
lebiJeceği.miz bazı artistlerimizdlr. 
Bu nevi eaerlerin sık BJk oynatılması 
artlatlerimlzl de bozar. Onlan, oyun· 
da bulunması icap eden umumı &hen· 
gin bilinmeden haricine çıkarır. Ufak 
bir misal: Bekçi rolündeki Muammer 
güzel bir bekçi nümunesi olabilmiş· 
tir. Fakat oyunda haddinden fazla 
kendini göstermek istiyerek, tul~a· 

ta kadar vardığı da seziliyor. Kendi· 
sini takdir edenler, içinden: <Aman 
yeter> diyebilecek kadar endişe du· 
yuyor. 

Kaba zevki okf&dığından ötirll 
rağbet gÖl'en bu oyunun on bef g\ln 
daha oynatılması zararm devamı de· 
mektir. 

Y11Hf AIUHALI 

aULMACA 

fCevat Abbas Giirer'in ı•· 
aetemiz İçin )'azıchtı ~ yuı 
ıeç geldiği için dünkü .ayı
mıza airememitrir. B. Cent 
Abbas, Atatürtc'ia ..lr..tik 
ha:ratmcla aenel11 ce yaveri 
aılah1e ben.berinde bahm-
mut. hayatım gÜDÜ Pınime 
takip ebniftit'. Bize yaahiJ 
yazıda bir taraftan Atatiir-
k'ün hayatına, bir tanıftan 
bir Tiirk ermin L~ Fon 
Sanderae ftl'diji dene dair 
meraklı bir ...... • .... 
dır.] 

U mumi Hamin başlangıcın· 
da Osmanlı devletinin ida· 

re mekani:una.ını dkrinde tutaa
ları 1908 me,rutiyet .inkıliı'bın· 
danberi yakından ~anıyan büyük 
va.t&nperver Mu.tala Kemali 
Kara<ienizde amiral Şoeonun al· 
tırclığı ilk mermi iJ.c devletin ira
deai haricinde ha.be aürüklendi· 
ğini görmü;tii. 

Az bir müddet sonra· Kafkaı 
cepheıeinde müttefikler uiruna 
altmıı bWlden fazla Türk dilave· 
rinin karlara gömüldüğünü ve 
ana vatatK!an ~k btr parça· 
nın düşman eltne ıreçıtiiini İfit· 
mifti. 

Anafartal&rda hari>e tvtulan 
ordumuzun miidaiaa barp ailüı· 
ları ve malzcmeai yaktu. Hatta 
piyade ce~ bttıa. Buna rai· 
men; Türk, eine 'Ye &ÜAgiMti de 
temin ettiği müıle'ftli muveffM.a
yetlerini tetvıiç edenık düfmaoi 
denize .döık.mdt veya yerinde im
ha etmek suretile tam l,ir zafere 
varaıbileceltti. Buna nacl cncel 
olunduğuna Muetafa Kemal biz· 
zat şahit olmuttu. 

Umumi harhin ilk ıeneei için
de telafisi gayrikabil hidieeler 
birbirini takip edip duruyordu. 
Muıtafa Kemal, milli iradenin 
rrn:sru heyeıtlennin zafı yüzünden 
bu~ların önüne geçilemiyeceğine 
ve ç.ok sevdiği millet ve memle· 
ketinin büyjik bir tebl&eye doğ· 
ru gitmekte oLcluğuna Anafarta

Soldıu 8-i'a " Yakandaa A.fatıya: lardan lıstanbula dönerken inan• 
ı - Bayramdan evvelki ay • Al· mış bulunuyordu. 

kı 2 - AlA)'i4 - Uzun değil 3 - Sa- Fakat bir harp zamanında mil 
kal • Eeki türkUlerln içkisi 4 - Fe- li birliğ.i. beraberliği ihlal etmek 
za • Ay 5 - Çıngtrak • Ha.bilin kar· "suretile herhangi l>ir harekete 
dqi 6 - Yamek • Kabaca efendim· geçmek Mustafa Kemal içln doğ· 
Tok değil • Beraber 7 - Asil - Asrı madan ölmekti. Milli beraberliği 
eğlence yeri, 8 - ZabiUerin kuşan· bozmadan bunu yapabilmek için 
dıldan • Fiyaka 9 - Arzın bize gö- ortada dayanılacak yer, güvern
re tepe tarafı • Dert.da., 10 - Ki· lecek kuvvetler yoktu. 
bar. İpi.iğin sanlı oldutu tahta 11 - Bu acı ve ywkıcı manzara ve 
Karadeniztilere verilen isim • Oyunu vaz.ıiyet kal'!ısın<la Muetafa Ke
aonra Çlkarı bir memleket. mal, Anafar:talar.da k"'1landa et
EYW!llııla BmıMAOMıilN HALLI tiği ~k kuvvet Ye makamı 
S...... 8lııia wı Yakaniaa ANaYa: aramtyor, Emmede kımıAndaeı· 

ı - lııönU • Kemal 2 - Nuri • iki L-1..-' ı.. na verilen · · nrxmı on aruna 

Yazan: 
Cevat Abbas 

OCBEB 

A.TA.TORK 

Kolordumuz Marqal Fon San. 
derw kumanda9l altında olan he· 
§iaei ol'Cluya bağlı idi. 

O zamanki Türk • Bulgar hu· 
doda Edirnenin Meriç köprüsü
ne dayaDmlflı. Kolordumuzu tef. 
tiş iç.in Edim~ gelen Mareflll 
Sanders Tiiıit ve Balıgar bölük· 
lerinİll t.2lim remnik karşr\an· 
mıftı. 

Bulgar bölüğü pek göeterifli, 
muntazam techıizatlı, efradı yek
nasak boYlarının bir uzunlukta 
olmaları böyücek bir cü.zütam· 
dan bölük eratının tteÇÜdiği ka· 
naatmıi veriyordu. 

Bizim bö\iiğiimüz ise; büyük 
bir ciizütamm zübd~ değl\di, 
tam kendilri idi. An&fartalar mu· 
harebeleri eena&1nda kahraman
lıklarını defala«:a dünyaya tanıt· 
mlf, aYfarca MC§ liatlarını ket\di· 
ne meSken edıinmi!, yıpranmış 

tecbintlı, çürümüş ayakkablı in
sanlardı. Elbiseleri ise vatani va
ztfenin ağ;rhğmın canlı t?msafi 
Kii. 

Uzun boylularla başlıyan ve 
usulü veçhile kısalarla biten Türk 
bölüğünün cevtheri; göster~ten 
uzaktı. fakat bahadırlıkları se· 
vimli tunç yüzlerinde, vakur du· 
ruş ve ke.kin bakışlarında, bü
yüklerine iade ettikl~ri merhaba· 
larında okunuyorclu. 

dan büyük bir kısmına almanl ık 
his ve hesabına kumanda etmiş 
ve yıne o mak~at uğruna, hatta 
lüzumeuz ağır fedakarlıklar yap· 
tırmış, onu Adburnunda, cenup 
grupunda i11af bile etmişti. Daha 
fenası Türkün a:hde sadakat ve 
vefasile civanmcrdliğini unuta· 
rak 0 zamanlar menfaatlerini 
bedeleiz temin etmeden hiç.bir 
mak.atlanna alet edemedikleri 
Bu18ar kuvvetlerinin karşısında 
imalı bakıtlar ve mml·danmalar· 
la Türk bölüğünü tenkidi; kuman. 
danımı da, maiyetini de memle
ket hesa:bına derin derin düşün· 
dürmüştü. Gece başlıyan soğuk, 
bir yaimur, ertesi günü sulu se~· 
kem bir 1'ara değiımiş ve gamı· 
zonlanmızın etrafını çanıur der· 
yasma çevirmişti. Kumandanımın 
bir yev:mi cmrile alaylar eratı 
olduklan hallerile &.amilen tef· 
tişe çıkarılmışlardı. 

Bu ıslatıcı ve dondurucu karın 
altında teftişe tabi kıtaatımız, in· 
tizamını en muallim ordular gibi 
muhafaza ediyordu. Yalnız Ana· 
iartalarda uzun müddet ateş hat
larında değiştirilmeden yaşama· 
nın taıbii olarak verdiği vücut za· 
fiyetlerile, elb.ise, tcd-ıizat ve 
ayakkaplarınıın C9kiliıkkri intiza· 
mı bozuyoordu. 

Marcp.l alayın birinde bir eri· 
main karşrsanda durou. Boyu 
boeu yaradılışın &adrine uğrırmış 
bir adamdı. Yarı çıplak ayakları 
İııse kalpleri sızlatacak bir halde 
idi. Fakat gözlerile ve çatık al· 
nının bütün kuvvetik Türk cela· 
detini tatacfığını gösteriyordu. 

Gece tazim reeminddci imalı 
bakış ve mınklanmalarını ttmdi 
teessürlü bir giilümeeme ile söze 
çevirmifti. Kumandanıma şu sua. 
M sordu: 

- Bu da ask.er mD 
Büyük kumandanım sert bir 

ede. ile: 
- Evet, ekselans. Cevabını 

verdi. 
Mareşal erimizin ayakta nişan 

almaeını emretti. 
Tercümesi nefere iblağ edilen 

bu emrin nihayet bulmasile eri
mmn nişan vazİıyeti alması bir 
anda olduğunu görünce heyecan· 
iı ka~blerimiz sükunete gelir gibi 
okfo. Tam mana.ile ve sıklet 
merkezi )"erinde olarak alınan 
nişan vaziyeti erimiz hak'kındaki 
güvenimizi arttırdı. 

Marepl l..eyman, erin tüfeği
nin ağzından tutarak ağır cüsse· ı 
ainin, iri boyunun ve Alman si· 
nirH!iğinin batün ~iddetile evvela 

1 
ileri çek:ti. • l 

Erimiz yerinden kıpırdamadı. 

~un nezlesi, soabaharda ltavala· 

~~0k detfşlkllkler söeterdltl ve se· 
c~" başladığı zamaolal'da fazla 

Lila 3 - ört • Yok • S.. 4 - N 1- kolorıdueunun nollcıean+annın ik· 
dır ki, gQnde birçok mendiller kul· Pekin • y B 5 - Yek - Kaı, 6 - maline çahşıyordu. Yeis ve fütu
laamak mecburiyeti llUıJ ohtr. Baş· Çok • Çay 7 - Kik • Yat 8 - Bl - ra kaptmna~hğı amnik kolordu· 

Naçar • R A 9 - Mi.il - Şa.f - Y.Qn ..A....:......_• _ı_h 

Mar"'81 Leyman Fon S.ndera; 
büyük kumaodanım Muatafa Ke· 
mak; maoaıh bakış ve el hareket
kırile Bolpr kıt.aıu takdir etti
ğini if.de etmiş ve an\8f!lmıyaa 
bir .,.-dıdanma ile ek bunu teyi
de çahpnııftı. Hebıki; Mareşal 
b.. zamane kadar Tift ordu.an· 

J\&ıni ~et ve asabiyetle erimi· 
zi ser .. e itti. A.il Türk çocuiu 
ç;.,Demııif bir demiT parçaaı ha· 
liDde kaklı. 

Maretal: kumandan1ma döne· 
rek ve biraz evvel iıetiıfaflı aua· 
lımdea maıhçup göriinerek: 

ittueca l'&hataır.hklarcludır. 
ta ağrrlar, vücatta düfkllnlllk, oy- 10 _ Alay • Rubu 11 _ Llntba • ltKIUn talim ve te~ıne v-. 
nak yerlerde dena bir kınllllk nr· Kanun. vücud ediyordu. 

"\'lloıı yazın da oezlelere tesaöf 
L "-Uraa da kıq nlsbetle naMr olur· 

dır. Ateş hafifçe yftkselebUlr. Burun· ~=============~~~=~======================== 

"'" . ~ 8urnn vücudön hartce ~ılmış 
kat>ılarmdan blrtı;ldlr. Bunı· 

-.._ 1!:bacle blrçok glrlatl ve çıkmtdar 
~r. Burunun içini ince bir zar kap 
~tır. Bu zarın üzerinde sibnük 
~ gudde (beze) ler me•cattur. 
~.-..-. •lalı ve rMabetll bava bma-

~-- dolambeçlı yoUarıDClan se
~,.._ as çok, mmr. Ba ••retle ne
~ >'oUan ve akciğerler haricin &e· 

lıavaamdan koranmvt olar. 
,,n rtMlesl, burunu kaphyan 
''-rın Htthabıdır.. htihabın asri 
t l. ttiphe yok ld, 111Ucroplardtr. 
ı.,.~t aotuk, rütubet. üşÖlllek, 111 -

~· terli iken, hava t:ereyanla· t' lllıarna lıalnıak.. ırtbl haHer, W-. 
totıa.. _ blüavemettnl azaltarak. mlk· 
,---... faaliyete geçmeetne yartmı 
4e 1' olurlar ,-e nezlen.in Jrusııhin
t~dnncı blr IM!be-p t&rmnda t.ealr 
~ rler. 

'-.e, burunda bir k&IJınb, yan· 
'lleıkıaama Ue ıı.,lar. Bııutmt ar· 
'1. 'daıa 9lcldetll allmnkJar ortaya 
t'llt · lhıııuadaa M gibi bir akıntı 

• 811 akıntı baı.an o kadar fazla 

da n kalaklarda tıkanıkhk husule 
getir. Gece uyarken bonmclan nefes 
alanıaysp • ...,,, açmak zarureti kar
tısıJMla kalan hMWann botazların· 
da da anzala.r •e Mlll luınkları orta
ya çıkablHr. Bir~ gön sonra burun 
akmtun azalır ve koyulaşır. Nezle 
alllayete erer. Fakat llel"Jelerln •il· 
riincemede kalnırya t.emaylWerl var· 
drr. Ballı lnaaalarda böyle olar. Ne&· 
le tedavlAI ı~ıa, her teyden önce, eı
cak bir yatakta, birkaç ıön, lstlra· 
bate ihtiyaç vardır. (Menthel), (Eu· 
calyptol), ( Gomenol) slbl kokola, 
mlkl'op öldllrücö maddeleri bavl 
damlalann ve merltemlerln baruna 
konmaınadan •eya bunlarm ucak 
aaya danllatdlp k•taıunuıadan IK
Ufade edutr. 

Banana tnlu ta, alkol, kolonya.. 
çekmekten \."e burun IAva.jları yap
makta• kat'lyyen çekhunek l&zmıdır. 
ÇthıkÜ bDDU yaparkea ÖR iaratt.ld 
mUıroplana benunuı arka taraılan
na Ye banp ctVU'llldald .,.,.ı11klara 

allrWdenJntı8I ve oralarda ıeblllleU 
lltUıaplara sebebiyet \."erllmetıl lhtl· 

mallerl vardır. Dr. NURt ERGESE 

S~tNc Dansı meraklıları ... CAZ ve NEŞ'ELİ ŞARKILAR amatörleri ... 

)•tın akşam S U M E R Sinemasında 
gösterllccek olan 

PARIS DELiLiKLERi 
Cerbezeli... Kahkahalı... Danslı. ve Mu.tikli... Komedisinde 

Me.,hur RAY VENTURA ve arkada.şiarı CAZI 
Oynıyaca.ktrr. Musikisi: p A u L M t 8 A K ı 

B-. BoUerde. 

ONA GOYAvekomik COCO ASLAN 
Yerlerinizi en·elden alduuuz. Tel: 428.U 

Ömer Segf ettin in ·KıZı 
Bize Bir Derdini Anlattı 

- Demir ki.Dk gibi •.• dıedi. 
Sottra iıive etti: 

, - Bu "Firk eriat hirmetle ıe· 
li.mlarnn. 

Kwnandanım: 

- Türk erleri hep böyledir. 
Cev~ile intikamını almı§tı. 
Mareşal cevap vermeden Türk 

Bayan Güner diyor ki: 
cBabamm mezan asri mezar· 

lıia geçince buraya e~i yazı ~r
mez diye yazısı alçı ıle kapandı. 
Ya açıleın, ya yenisi yazılsın.> 

Ömründe ,öhre~. mevik.ie, un
vana kıymet vermiyen bir adam 
vana Ömer Seyfettindir. Çok 
okunan ve sevilen küçük hikaye
lertnden birinde crütbe ve unvan 
insa.nı büyütmez, küçültür> tozi
ni müdai1la et::mittir ki bu tez ha· 
yatının bqlıca 2reneipidir. Me
zar tafl da bu ha.ait ve avare ha
yat telakkisine bir 11ümunedir. 
Ömer Seyftıttinin mezar tqıada 
sadece fl.l .özler vardır: 

Ömer Seyfettin ....... yllllyor 

Ömer Sey~ttinin ölümünden 
tam yirmi sene sonra (burada) 
kelimesinin minası btrdenbire 
değişikliğe uğramı§tır. Yeni bir 
tramvay hattının geçmesi dolayı· 
aile mezarlık dağılmış, Ömeı 
Seyfcttini batka bir yere naklet 
mek lazımıgelmiş. 

ômerio kazı Bayan Cüner ha· 
1baaına ç.ok dü,künclür. Hemen 
babasına yeni bir yer bulmıya ve 
mezarı nacletmiye talip olmu!· 

- Hayır, demifler, Ömer Sey· 
fettin edebiyatamıza mal olmuş, 
büyük adamdır. Mezarı tehir ta· 
rafın.dan asri mezarlığa nakledi· 
lccektU. 

Böylece Ömer Seyfettinin me· 

Ömer SeYfettinin asri mezarbia 
nakledilen mezar tafı 

zarının mertebesi, ölümünden 
yirmi eene sonra yük•elmiş .•• 
Bayan Günerin babaeına göateri
len böyle bir saygıya bir diyece· 
ii olur mu} Elbette olmaz. 

Y.alnız Bayan Güner bir mu-

erini vaz~yet alerak se}irnladı ve 
harririmize iki nokta hakkında ·· üd. •• • 

1 

yur u. 
derd yanmıştır: En umulmıyan Türk erinin 

_ Asri mezarlıkta babamı 1_ kud t" · •· •· k 
her iateodiiim zaman ziyaret ede· l &akıyrnetl. ve.__ re mı yuzul bızara· 

Ö ·· ·· d · . r ee am .. ,..n o ınareta u ta· 
miyonmı. !umun en yırmı aeıoe ı -"- dan ·· Türic 
sonra babamla aramıza birden· ~~.«:.~- 90llrab ---~ u~ .~Le_ned 

_..ı _ · ··h "rd" n=- orauusnnan av-.... a <oUrun u. bire mev.ıı.ı ve şo ret gı ı. o.naz .. .. . 
uzak düştük. Buna yanıyorum. Fakat ~uk harhin _hıta~ı~-
Sonra babam yirmi sene evvel da ~erfC,Yl ~~{l. !-!att~~!urkı· 
öhlüjü için mezar taşı eaki yazı 

1 
Y~ onlar ~ döktügu kanı 

ile yazılmı~ır. cA11ri mezarlığa 1 bMe. ·• 
eski yazı girmez> diye cÖmer ' Mallıada c Türkiyede beş se· 
S~fettin burada yatıyor> yazısı. ne> aldı y.azdıjı cserinia bir ye· 
baden& ve,ra alçı ile kapanmıt· rinck ~oWderi uiruna iki mil.. 
tır. yon lru.bacı veren TiiTk a.kerle· 

Bir defa şu nokta var : Mw riaia4iılı.kkmda [aııaı& gcv§ek bir 
değişebilir mi? Kanunların geri- SUftltt.e omuzlaı.ma konulmuş 
ye doğru hükmü olahiltr mi~ Ba- olan medeu.iyet ikİl!ııYesini .üratle 
bam: öldüğü uman dikilen ha- sitkip atıveriyor] diyor. 
ait taştan ve yaztclan neden yeri Marcp.l Leyman Fon Sanders 
dciİıfti d)ye ma.hrwn olwn? Be- idare.ıirdiii yüzünden bütün Su
n im ruhumda yer tutmuş olan riyeyi eklen çıkaran bii;yiı"k ricat
ıdde neden hele! gelsm? Sonra ten sonra kanrphı Adan.aya çe· 
eier asri mezarlıkta mutlaka ye· kihni§ -;.lan Y1lıdmm Ordularına 
ni yazı bulunmaeı lizımgeliyorsa kumandan olmuttu. 
bari babamın mezar taşına Y,azıl· MÜtareke olur olmAZ Mareşal 
mMlnı ietediği ~ kelime yeni ya· luımandayı MuıitaM Kemale dev
zı ile y&Zll.ın ve bugünkü hada· rü tealim etmek emrini almi§tı. 
nalı ,eka ortadan kalksın.> Kumandanım aldığı emir üzıerine 

Bayan Cünerin sözleri, kıymet. aqama doğru karargahını ter· 
li muıharririmizin adını anmıya ltetti. Her türlü müşkülat ve ra· 
vesile oldu. Bu münasebetle hatı.zh'klar <İçet'°ıslnde Adanaya 
Ömer Seyfettmin edebi vahaiye- vaaıl oldu. Mareşal ağltyarak ve 
tini gösteren hikayelerinden bi· büyük bir teheyyüç içinde yıklı· 
rini seçtik, hatırasına saygı göı· rım orduları kumandanlıfiını ku· 
termek için yarın hikaye sütunu· mandaamıa devrü teslim ederken 
muza eeçireceiiz. ~~ Mu.taıia-{(eım.i kwcaki•· 

... _ == 
Makôs Talihleri 

Yenen Adam 
Yazan: OÇ YILDIZ 

n ki yrl evvel A-ı:atütk'ün kol
larından bir boşluğa dü§ii· 

yor gibi olarak dehşetle gözle· 
rimizi kapam~ık. F alcat biran 
sonra onları tekrar açtığimız 
zaman kendimizi İnönünön kol. 
larmda buluyor ve yeniden ha· 
yata doğduğumuzu bis9ediyor· 
duk. 

Atatür'.k, İnönü zaferinden 
sonra ona gönderdiği rnclıur 
telgrafta: cVatanın makiıs ta· 
hhini yendin> demi§ti. Birçok 
seneler sonra Atanın ötümile 
tecelli eden ikinci talihsizliği de, 
onun boş kalan yerini doldur
mak suretile, yine kendisinin 
yenmesi mukaddermiş. 

Bir Büyük Şefin bir mitlet 
için ne olduğunu son zamanlar
da en acı bir dersle anlıyanlar· 
dan biri de za\l&llı Fransa ol· 
mu~ur. 

Fransız orduları bozguna uğ· 
radığı vakit Başvekil Reynonun 
ayan meclisinde, yarı çılgın bir 
'halde cvatan tehlikede, ~efimi
zin etrafında toplanalım> diye 
haykırışındaki fecaati unutmak 
mümkün müdür} 

cŞefimizin etrafında topla
nalım> güzel, fakat şef kim? 
hte o or.tada yok. 

Başka bir hengamede belki 
yine kendilerini derleyip topla· 
mıf böyle birisi vardı. Fak.at 
Klemanso yirmi aenedenberi 
mezarındadır. 

Reynonun bu feryadı anaaı 
!bulunmadığını bildiği hakle sakı 
zamanlarında canacığım> diYe 
bağıranların haline ne kadar 
benziyordu. 

Şef yoik. Fakat ne yapalım iki 
l>unun böyle olmasını onler ken. 
dileri istemiflerdi. ... 

Atatürk daha hasta yataiın· 
<la yatarken Avrupanın heyeti 
umumiyesile karanlık bir tüne· 
le doğru aüri.iıkleooiği görülü· 
yordu. Ucu bucağı görünmiyen 
bu karanlık maceraya başımız· 
da lnönü gibi bir Şefle girmek 
Türk milleti için en büyijk ta· 
Hh olmu§tur. 

Bi:rim Milli Şefimiz sadece 
ıbir sembol değildir. O lbu epiz 
hengamenin istediği bütün lcud. 
ret 1 ere filen sahip bir haftır: 
Halkın kendi bağrından çıkar
dığı oz çocuğu ; elinde doğmuş 
yeni orduyu büti.ın hususiyetle· 
rile tanıyan Büyük Kumandan; 
yeni devlet cihazını kenıdi elite 
kurmuş Büy ük idareci; Lozan, 
Montrö ve daha nice zaferlerin 
babası büyük diplıomat ve hun· 
!arın hepsinin üstünde Büyük 
insan, Büyük Kalb. 

lnönü vatan dışın.da <la çok 
iyi tanınmı~ bir phei,.oettir. Bize 
il1şilmediği müddetçe Mtaraf· 
lık hakkındaki va.diae sadtk ka· 
lacağını fakat ez 'k-aza toprakla
rımızda macera aramtya kal· 
kanlar olursa onlara kar§I tari· 
bin en C§&iz cebennem munare
bet1ini yapmakıa tcn:ddüd et· 
nW,;e<:eğine birim kadar emin 
olanlar varıdır. 

On dört a~anberi dünya 
üstünde esip savuran korkunç 
knırga topraklarımıza uğrama· 
dan geçip gKlerse bilmdiyiz ki 
bunu, Milli Şefimizin kendi çe
lik karakteri hakkında karanldr 
macera avcılarına verdiği fikiı 
ve kanaate borçlu olacaiız. 

mı" alnından öpmüş, lı:ahramua 
fi.irk ordularının Mustafa Kema· 
ün kudrelli elile muvaffakıyetle· 
re mazbar olmuı temennilerinde 
buhmm~tu. 

Bu içten geldiği zanneclHen 
ıamimiyet, kumanrlanımı da, bu 
ayr*ğa ..,hit olan 'bizleri de pek 
miJtcbassis etmişti. Hiç olmazsa 
gider ayak Türlc.ü ve Türle ordu· 
111nu twk<lir eden maretak büııPük 
~ 11yarımaflı. 

Bu duy.gulu harıcket ancak bir 
kaç kişi arasında geçmişti. Hal· 
lbuki Lcyrnan Fon Sandere ayni 
aene içinde yazdığı eserde Türk 
ordusuna olan çidcin iftiraanı 
bütün bir tarih huzurunda yap
mı~ır ki bunu nefretle rcddede· 
rim. 

O zamanlar Leyman Fon S&n· 
derei ordu içinde bulunan Al· 
manların en iyiloer,indcn ıbiri ti&• 

nıyorduk. Askeri kisveyi ve Tü~ 
kumandanlığı üzerinden silkilir 
atıhverince ne kader gayri ineant 
w ga,ri medeni, ne k!ldar mü· 
teassıp bir karakter tnmafi oldu· 
iu eserile belli olmuştur. 

Aziz Türk nesilleri, berşeyi 
kendinizde arayınız. Hele devam
lı dostluğu yalnız kendi kanınızı 
tafıyanlarda lbulacaiiınızı asla 
uJNtwı•YJML 



---11 - 11 - 940 

İTALYAN 
Taarruzu 

Püskürtüldü 
CBa~t biriD<'ide, 

1iyle harekete geçmişlerdir. Yunan· 
lılaı·, sahra toplarını faaliyete ge -
çırmeden e\•vel ttaıyanla.rın yana.,ık 
nizamda ılerlemesinc mUsaade etmiş 
ler ve düşmanı ağır zayiata uğrat
mışlardır. Birçok esir ıdınmıştır. 

İtalyanlar, 15 Yunan tayyaresine 
mukabil 8 İtalyan tayyaresi zayi et
tıklcrini bıldlrmışlerdir. 

Atinada beyan edildiı'.'lne göre, bah 
si geçen muharebe esnasında 14 İtal
yan tayyaresi cınştirillmtiş buna mu
kabil Yunanlılar bir •tayyare kaybet
mişlerdır. 

İtalyanın Arnavutluk ordusu 
b.afk.timandanı .değiıti 

Roma. 10 (A.A.) - İtalyan ordu
ları Genelkurmay asbaşkanı General 
Soddu, 9 t.eşrinisanlden itibaren Ar
navutluk cepheshıde hareket eden 
ttaıyan orduları başkumandanlığını 

ele almıştır. 

General Ubaldo,Soddu, 1~9 sene
sindenbcri harbiye müst~arlığında 
bulunmaktadır. 

General Mebıluas ültimatomun 

ınaııl verildiğini anlatıyor 
Alina, 10 (A.A.) - Ba.,vekil Ge

nera1 Metaksa.s. dUn Katimerini ga
zetesi direktörüne. ltalyan Ultlmato
munun nasıl verllmiş olduğUnu bir 
mUllıkat esnasında anlatmıştır: 

«28 llkteşrlıı gecesl,ı "l&bahın üeiin
de telefon ı;aldı. Muha.tabm1 dedi ki: 
cBen Franısa elçl!ıl, ı;lzi hemen ,;ör
mek istiyorum.» ı-·ran~ e\c:lslnln çok 
mühim bir şey ı;ityllyeceğinl dii,fine
rek ; «Buyurunuz !» dedhn. 

clllzmetçiler yatmı~. uywnuş ol -
d11klarından, kapı çalınınca hirr.a.t 
kendim inip ka.pı)·ı açtım. Karşımda 
1''nuısa elı;I 1 yerine ttaıya elı;lslni 
ıtörUnce ha~ retlmln dereeffiai anlar
ııınız. .• » 

Katlmcrlnlnln direktörü, kat'i 
kararını böyle sUratle nasıl vermiş 

olduğunu General Metaksastan sor
mu,tur. General şu cevabı vermiştir: 

cltalyan nota.,ını dikkatle oku • 
ılunı . Ye bunu yaparken de Yunanlı

lar i~in ~ a hiir ) ahut ta f'llllr yaşa
manın mr.\ ıuu bah.,ohluğunu etrafly
le diı'!iınmlye 'akit bulılum. Hiçbir 
tf'redd111lr. mahal )Oktu.» 

İtalya Yunanistandan mukavemet 

Beklemiyordu 
Atina, 10 (A.A.) - Romadan Ati

naya gçlen yolcuların ifadesine göre, 
Yunanıstanın harbe girmek kararı, 
ltalyan mahfıllerince hıç beklenme -
mektc idi. Jtalyan hUkflmeti verilen 
ültımatuma, Yunanistanın boyun e
t;eceğl kanaatini bfıriz bir şekilde 

taşımakta idi. İtalyan manevrası işte 
bu yanlış hesaba dayanıyordu. Yu
nan mukavemetinin ılk 'ı'iddetli dar
b<' ıne rağmen Roma, 1 h•.şrinisani 

zafrr bayramında yapılacak büyllk 
reı:;ml geçıde hazırlanıyordu. Fakal 
bu da Bcrllnln hazırlıktan gibi gay
ri muayyen bir tarihe tAllk cdılmış
tir. 

yni yolcular ltalyada fıyatlann 
yUzdc 150 niııbctindc nrtmıı,; bulundu
ğunu eöyJcmektedlr. 

r Askeri Vaziyet' 
Yazan: Emeklı Albay 

MECIT SAKMAR 
Yunan - halyan ı·ephet.inde mü

him harekflt olmamış \e cephe ge
rlıılnde ıf<· ha' a f&llliyetl de kay
dolıınrıuuıııştı r. Yalnu. Yunan ııağ 
kanadına ltal)·anların ;\'aptığı 
meu.lı tan rrıı1. ııUskurtülmüş 'e 
bazı yerlerde elaemmiyet!llz kliçük 
tarpı,nıalar olmuştur. Bir İtalyan 
ııü,arl keşif ku\'\etinin \ 'ob de
resine kadar llcrllyerek küçük bir 
mm'&ffakıyet elde ettiği 1tal)an 
tebliğinden anla~ılınaktadrr. Yu
nan cr.pheslnln abli kısmı se\'k 
\'6 idare icaptan ile kunetll ola
rak tutulınıyarak bilakis l'anJ a 
l11tlkametlcrlne ehemmiyet \Crll
mls olması ihtimali sahil mınta
ka.~ında slırnrl keşif ku\\etleri
nln faaliyetine imkan 'erebilir. 

1·unan «cpheı;lndekl bu nls~t 
t1Ukl.'ınetr. mukabil orta Akdıınl:ı:
de İtalyan ha\& kunetleri tngi
llr. ılt'nlz kun·etıerine hiic'unı t·t
mlşll'r 'e her iki taraf kun etle
ri ara,.ında da çarpışmalar olmuı:;
tur. \ "unan - ltahan harbi has
ladıktan on .... Akrleniıln hu kıs
mında ık ık ha\a \6 deniz mu
harehc'leri olacağı , .e nihayet bu
yük deıılt. muharehelerloe de yol 
açılat•atı \ e bu muhar~lerin Ak
denl7. da\ aıı.ına büyük te!ıirleri o
laca~ı kolaylıkla tahmin olunabilir 
MAlliŞ Ct:PllF:~tSDE: Alman 

,.Undıir. 'e gece hücumları nl!ibe· 
ten hafif \f: tayyare :ı.&)1atı az ol· 
mU!,tur. Alman tayyarelerinin ge
mi kafilelerine hiicumlan ıklM

mı,tır. lngillr. ba\·a kun·etıerinİn 
9/10 a-ec.·etöi Almanyaya hücumla
rı ,.nkl olınamı,tır. 

AFRiKA CEPHES1XDE: Dtin
kü hul~ısa11111:da tekrar canlandı
jtını hildlrdlA-iml:ı: ha,·a faaliyeti, 
İtalyan tny)·arelerlnln ıo.ahll bo
yunc!akl mevkilere Port!iialt H! fı;. 
kenderlyc limanlarına ve İngiliz 
tayyarelerinin de Derne üzerine 
de~am etmiştir. ~udanda ingilb.Jer 
tar:ıfı-ıd:ın 7.aııtedllen Galalıat 
takviye kın"etlerl alnn İtalyanlar 
tarafından tekrar zaptolnnmu tur 
Bu nııntakacl:ı tank \ 'C tanarele
rln de iştiraki ile hıicunıl,;r~n t>ık· 
la.,arak kızıştığı anla dnıaktadır. 

Romanya ve Bulgaristanda 
Şiddetli Zelzeleler Oldu 

Bir Gene, Şaka 
' Yaparken Arka-

AVLONYA 
Şiddetle 

Bombalarıdı daşını Vurdu 
(R~ı birin · i •) 1 gradda ve şarki Sırbistanda da (~ı birlaclde) 

kadar sürmüştür. Bütün şehir his:sedilmi{ıtir. Kartal (Vatan) - Bostancı bomba da diğer gcmil-crin hemen 
ıhalkı yataklarından fırlamışlar, I Mahalli saatle 2,41 de bu sa· Tepe mahall~inde ikamet eden yakınma düşmüştiir. Bir müddet 
apartiman ve evlerin camları bah bir zelzele o~muştur. Zelze- 18 yaşlarında E.mrullah oğlu Ke- sonra limanda yangın çıkmıştır. 
parça~anmış, bazı damların ki- le merkezinin Karpatların cenu· nen Çelik bostancıdaki kasabın İki düşman ta}"Yaresi dü§iirül-
remıtleri uçmuştur. Muhtelif bunda olduğu tahmin edilmekte- önünde yine ayni mahalde ika- müştür. 
şemtlerde henüz miktarı tesbit dir. met eden arkadaşı Muradla e>tur- Bu akından dönen lngiliz tay· 
ed'lm' ·· dd. 2 000 maktalar iken Kenan cebind.en kk··ıı · b' k d ı ıyen mutea ıt apartıman Belgrad rasathanesinde , yare tcte u erı ırço ü~an 
ve evlerin yıkıldığı bildirilmekte- I mrkrona kadar inhiraflar kayde- çıkardığı tabanceyı Murada çe· tayyaresine de taarruz ederek 
d!r: .Yalnız Bükreşte birkaç yüz dihniştir. Sadmelerin ~)ddetin- virerek serti vur~rum ·~diye pka bunlardan hiç değilse bir tanesı
kışının ankaz altında kaldığı an· den rasathaneye aıt aletlerden yaparken pannagı tetıge dokun· ni hasara uğratmışlardır. 

HiLMi KiTABEViNiN YENi NEŞRIYATI 

HAYATTAN SAYFALAR 
Milli büyük Romancımız HUseyin Rahmi GUrpmar'ıın yazdıkları ,.e 

eski ttirkçesinln pek bUyUk bir rağbet ve şöhrete nail olduğu Ha.yattan 
Sayfalar eseri yeni harflerle basılarak intişara kl)nmuştur. Bu pek de· 
~erli ve felsefi kitap İstanbul meznrlıkları civarında cc>reynn eden · 
zişli bir vak'anın romaıı.nı blitün gençlere tavsıye ederiz. 

Fıyatı 30 kuruştur· 

TILSIMLI DER I 

laşıhnaktadfr. rı'ürl;ıiye sefareti biri kırılmıştır. mu~ ve tabanca ateş alarak çı~an Brendizi ve ~orino üzerinde 
ve konsoloshane binalarında yal- Zehele Bulgariııtanda birçok kurşun Muradı eol kolundan agır. yapılan bir kesif uçuşu esnasınd~aa I 
nız birkaç cam kırılmı,.tır. Halk telefat ve hasarı mucip oldu 1 ca yaralamı!ır. . İngiliz tayyareleri önlerine çıka 
korku içinde ne yapacağını şaşır- , Sofya, \O (A.A.) - Stefani Yaralı Numune hasta.hanesıne ·bir İtalyan av<:l.Slnı ağır hasar 
mış bir vaziyette sabaha kadar ajansının hususi muhabiri bildi- 1 kaldırılmış ve Kenanın da Kartal uğratm~lardır. 
meydanlarda ve sokaklarda kal- riyor· suln ceza mahkemesi tarafın<lan Biitün bu hareketler esnasınd 

Dilnyanm en bllyük romancılarından sayılan meşhur Balzak'ın rıı 
tanınmış ve btitün dillere çevrilmiş bu romanı Hamdı Varoğlu tarafın· 
dan bUyUk bir dikkatle tUrkçeye teccllme olunmuştur. Bu bUyilk ro
man metin harici bir çok resimlerle sUslU olarak basılmlljtır. Kitabın 
başında İbrahim Hilmi tarafından Balzak'ın hayatı ve eserleri hakkın· 
da uzunca bir mtitalea yazılmıştır. Fiyatı 120 kuruştur. 

AZİYADE 
Pıyer Loti'nin en meşhur edebi bır romanıdır. Memleketımize aittir 

Mensur bir şiir mecmuasıdır. Tasvirleri pek parlaktır. Bütün dUnya 
edebiyatında tanınmış, bir çok lisanlara Çe\Tılmiş güzel bir eseridir. 
Açık bir ttirkçe ile dilimize çeviren Nahid Sırrıdır. Kitap bir çok re· 
simlerle stislüdür. Kitabın başında Plyer Lotl'nın hayatı ve escrıcrl 
hakkında bir mUtalea vardır. Fıyatı 80 kuruştur. 

mı!lhr. B~ sabah saat 3,45 de ,iddet- tevkif kararı verilmiştir. yalnız iki İngiliz tayyaresi üslen-

Bu zelzele hakkında mütalaa- li bir zelzele obnuş ve Bulgarİ'S· ne dönmemiştir. 
sını sorduğumuz Üniversite pro- tanın her tarafında hiesedilmiş- v o [ Roma, 1 O (A.A.) - D. N 
fesörlerinden B. Hamid Nafiz tir. Zelzele merkezinin Sofyadan Q r ' B. ajansının hususi muhabirin-
Pamir bize §U izahatı vermi~tir: 350 kilometre mesafede ve şi- • • den~ 

«<Bu zelzele geçen sene mem- 1 mali gaılbi ieti»amctinck K.;rpat- / smef / nönü! Gazeteler, İngiliz tayyarelerı-
leketirniz.de büyük bir felakete lar mıntakaeında bir yerde oklu· nin PouiHe ve Piemont ahalisine 
ve geniş tahribata sebep olan zel- ğu zannedHmektodir. Bazı yer- (Ba,ı blrlrd 1e) karşı yaptıkları gece baekınlarına 
zclenin ayntdır. Bu defaki zelze- !erde yaralı ve hasar vardır. En ettirdiği birlik, Türkiyede baskı· karşı !!ıfial göstermekte ve mi'Sil· 
lenin merkezi ş~i Balkanlarda. şickletli sarsıntı Tuna bölgesinde 

1 
ya ve korkuya değH, sevgiye, ıı· leme isteme!ktediTler. 

dır. Romanyadakı sarsıntıların hissedilmiştir. Rusçukda da bir zaya ve emniyete dayanıyor. Giomale d'ltalia. diyor ki: 
daha ziyade merkezi Karpat çok yaralı vardır. Bura halkı Ru- 2 - Türkiye hem torpillerle «"Misilleme yakımla ve müthış 
dağları eteklerine doğru tesir men te>praklarından büyük alev· dolu bir harid siyaset denizi için- ıbir niibet da.bilinde başlıyacak
ıgöstermesinden Heri gelmiş ol- !erin yükseldiğini gördüklerini de daima selamet yolunu keşfe- tır.> 
ması muhtcmeldir. :ıı 'J()ylemektedir. Bükreşle telefon derek ~ulhu muhafaza etmiş. hem La.voro Faşist gazetesi cKısa· 

Rasathane müdürü B. Fatin muhaveresi kesilmi~tir. Zelzele de bunu yapmak için sözlerin- sa kısas» başlıjı altında neşretti-
dahi: ı sademelerinin şiddetinden sis- den ve taahhütlerinden, şerefin· ği bir yazıda şöyle diyor: 

«- Zelzelenin merkezi dört mograf aletinin akrepleri yerle- den en küçük bir fedakarlı~ ka- «lngiltere ve müııtefikleri müt. 
yüz kHometre uzakta ve !llİ- rinden fırlamı!lltır. bul etmerrıiş, rüşvet nevınden h4; bir misr1leme intizar etmelt· 
mal - cenup hattı üzerinde bulu;,. İıveçte de zelzele oldu ileri. sür.ülen türl~ türlü. mace.ra dirler. İngilizler ve lngiliz dost-
ması melhuzdur. Aletlerimiz bu Stoıkhol I O (A.A.) _ Bu teklıflerıne baş bıle çevırmemış- !arı, Yunanlılar ve Levantinler 

z~lzeleyi üçü kırk beş geçe ve saıbah saa:ni.42 de Lund rasat- tir. • .. Mussolini İtalya11ının ölenl.-rin 
şiddetli olarak ka)"Cletmiştir:ıı de- h . k .dd ti' b. I 1 3 - lktısadı sıkıntılara mum- İntikamını almıya muktedir 0 1-
miştir. ' ı_ andesı ?°. ş5ı e 1t ır Rze ze e kün olduğu kadar çare aranını~- duğunu bilmelidirler. 

. r.ay etmıttır. arsın ının oman- . ·r .. k. 1 h l Bükreş, 1 O (AA ) - Stefani d k. l 1 .1 h h ld 1• tır. Harıçten ur ıyeye ge en er talyan tebliln . · · ya a ı ze ze e ı e er a e a a- • . d" · ... 
a1ansının hususi muhabiri bildi- k l k kt• Sa t ınsan burasını hır un ya cennetı Roma, 1 O (A.A.) - 15 6 nu· 

ası o ma gere ır. rsın ı o L d ~- hl h 1 
riyor: k d .dd 1. I t kı", sı·s- sayıyor, 'UUra a rera ı , ra at su· mara ı tebliğ: 

a ar şı et ı o mu~ ur f 1 E 
Bu gece şiddetli bir zelzele oİ· f I . k 1 rette ne .es a ıyor. pirde süvarimizin parlak bir 

mogra a etı ırı mı hr. 4 B · · L il T .. k. k "f h ek muş ve mühim hasara !!ebebiyet - eşıncı ır.o ara ur ıye· eşı ar eti olmuştur. Süvari-
vermiştir. Ölü ve yaralı vardır. Adapazarında de hiçbir faaliyet fırsatı verilme- }erimiz Vuvos nehrine kadar iler. 
Carlton sarayı yıkılmıştır. 500 Aadapazarı, 1 O (A.A.) mıştir. İfrat cereyanları çıkarmak liyerek bir topu susturmuşlar ve 
kişi ölmüştür. Yeni İnşa edilmiş Gece saat üç kırkta halkı uyan· yolile yayılmıya çalışan ideoloji- bazı "'ilah iğtinam etmişlerdir. 
e>lan .hariciye nezareti binası baş-- dıran orta şiddette bir zelzele ol· ı lere ~üz açtırılmamııtır. Nizamı; Merkezi Akdenizde bombar· 
tan aşağı yarılmıştır. Şehrin he- muştur. Hasar yoktur. umumi menfaat namına korumak dıman tayyare filolarımız İngiliz 
men bütün ~nalan hasara uğra- Sinopta gayesi, her sınıf vatandaşların deniz kuvvetlerine hücum etmit· 
mıştır. Yüzlerce kubbe, ocak ve Sinop, 1 O (A.A.) - Bu sa- hürriyet haklcile ve kanunun mah- ler ve büyük çapta bombalar 
kule yıkılmıştır. Paniğe uğrıyan bah saat 3 Ü 4-4 geçe şehrimizde fuz tuttuğu her türlü haklarile te- atarak bir harp gcmitıine ve bir 
halk sokaklara fırlamıştır. 14 20 saniye devam eden bir yer lif edilmittir. Bugün Türkiye, bir tayyare gemisine isabet kaydet-
katlı telefon müdiriyeti binası sarsıntısı olmuıtur. Hasarat yok- gazetecmın sansüre tabi olma- mişlerdir. 
çok hasar görmüştür. Taşrada da tur. dan kendi mesuliyeti altında yaZl Hava filolarımız düpnan tay• 
çok haııar ve zayiat olduğu zan- İneboluda yazabildiği, umumi menfaate da. yarelerile muharebeye tutuşmuP,-
nedilmektedir. Buzen ve F ocsaui İnebolu, 1 O ( A.A.) - Bu sa- yanmak şartile her müsbet tenki- lar ve iki dü~an tayyaresini 
yarıyanya harap olmuştur. hah saat dörde on kala b~rada di ileri süre:öildiği mahdud mem- alevler içinde düşürmüşlerdir 

KANLI MEYDANLAR 
Meşhur İspanyol edip ve romancısı Bladco lbanez'in bütUn dünya dille 

rine çevrilmiş eserinln tercUn1esidlr.Çcvjren Bay Nahid Sırrıdır.Boğa d6' 
ğUşleri hakkında gayet heyecanlı tasvirler vardır. Fiyatı 100 kuruştur· 

EV KONSERVELERİ 
Evlerde yapılacak her tUr!U konservenin gayet kolay ve ameli usulle· 

rini gösterir. Konserveciliğc ait birçok resimlerle sUslüdUr. Ziraat sanat· 
!arı mütehassısı ve öğretmeni Bay Refet önccl'm esertdlr. 

Fiyatı ıoo kuruştur· 

BİL Mİ KİTABEVİ 

Devlet Denizyolları ilanları 
İz:1:İr Hath Salı Aralık Postası 

12 İkinclteşrln 940 salı günbnden ltiharen bmlr hattı Sah aralı1' 
p.:ıı;ta"ı yapılnıı) at.:aktır. ( ı 0690) 

Başvekalet Devlet Meteoro:oji 

Umum Müdürlüğünden : 

İşleri 

Baş\'ekalet devlet meteoroloji işleri umum müdUrlüğU teşkilatı ıçill 
yapılacağı önı.:e i!A.11 edilmiş olan memur mt;sabaka imtihanına mora· 
caat kaydının kapanmış olduğu ilan olunur. (7{i09) (1062~) 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
14/11/ 940 perşembe günU saat 15 de 1stanbulda Nafıa MUdOrJUğ{I 

eksiltme komisyonu odasında (4962.81) lira keşif be<lelli Vefa ıiSeSI 
Zayiat ve hasar hakkınd.a faz- iiç saniye süren oldukça şiddetli leketlnden biridir. Burada iyi Bir üçüncü dü~man tayyaresinin 

la malümat alınamamıştır. Bük- bir zelzele olmuıtur. Hasar yok- niyı-t hl'sliyen her vatandaş ve- daha dütmüş olması muhtemel- tamlrntı açık eksiltmeye konulmuştur. 
rf"ste ıbüyük bir heyecan vardır. tur. himden, haksız şüpheden kork- dır. Diier bir avcı tayyare filo• 

Zelzele bir feli.ket halini aldı Edim~ ,e mı}'M• ı< rahat nefes alıyor. muz Blenheim tipinde bir düş-
Belgrad, 10 (A.A.) - D. N. Edirne, 10 (A.A.) - Bu aa· ı Lı 1 .. .. c··mh . 1·~· maDn tayyfarkesli düşürmüştür. 

Mukavele, eksıltme, Bayındırlık işleri genci, hususı ve fenni ~art· 

nameleri, proje keşif hüllısasile buna mUteferr! diğer c\•rak dı:ı.ırc ,ındC 

B h l 
. met nonu, u urreıs ıgı- ün şa a a düşman hava kuv· görülecektir . 

. ajansının hu"'usi mu abiri bi - bah 3,45 de batlayıp 40 sanıye · ·· ·· ·· l b } k nın uçuncu yı ına aş ar en, onun 1 vetleri tarafından Sardenyaya Muvakkat teminat (373) llradır. 
diriyor: devam eden garpten ~arka doğ- b . iki senelik eserinden zaruri u karsı yapılan akın esna~ında Car-

Romanyada vukua gelen ve ru orta şiddette bir 7.elzele ol- 1 b d 1 
f 

L k I I huluskarlık dU:.e dl"ği . İr t:V et bonia mıntakasına bombalar atıl-
eıa et ha ini alan ze zt:le Bel· mustur. Hasar ye>ktur. f ·ı · • reiaine karşı bir teşri at cemı esı mı~sa da zayıat ve hii ar olmii-

İsteklilerin en az bır teahhUtte (3000) liralık bu işe benzer iş yıı.p· 

tığma dair idarelerinden almış olduğU vesikalara istinaden lstanbul d· 

!Ayetine müracaatın eksiltme tarihinden itibaren tatil giinleri hariç (3l 

gUn evvel alınmış ehliyet ve 910 yılına ait Ticaret Odası vesikalaril" 

gelmeleri. (10285) 
ERDUN 

Em iri 
Mısırda 

Ka:hire, 10 (A.A.) - Erdün 
cmiri A/bdüllah Mısırdaki ikame· 
tinin büyük bir kısmını İngiliz 
müdafaa tertibatını ziyarete has
retmiştir. E.mir cuma günü orta 
doğudaki İngiliz hava kuvvetleri 
başkumandanı Mareşal Arthur 
Longmore ilt: birlikte lngiliz kı
talarını teftiş etmi~ ve bugün de 
orta doğudaki kara }çuvvetleri 
başkumandanı General Sir Archi. 
bald Wavellin refakatinde Yeni 
Zelnda kuvvetlerinin de iştirak 
ettiği manevralarda hazır bulun· 

---o---
Münibe Taarruz 

Tafsilatı 
(Baş tarafı ı incide) 

ları yakılmıştır. Hücumun de,·amı 

mUddetlnce, hırbiri ardından gelen 
lng!liz tayyareleri tamlrhaneleriyle 
altı kilometre uzunluğunda bir saha 
kaplıyan hliyilk bir tevzi garına bti
yOk ı;apta infll!k ve yangın bomba· 
ıarı atmışlardır. Raylar ii?.erine ak
ecden ay ışığı eaycslnde hedef kolay
lıkla bulunmuştur. 

BUyiik yangınlardan bir kaçını, 

başka bir bombardıman tayyare filo

su Uı. Augaburg üzerinde uçarken 

bile gormUştUr. 

TA&Vİll 
1 l lK~NCiTEŞRİN 1940 

PAZARTESi 
YJI,: 1940 - Al": ll - GÜN: 316 
RUltt : JS!i6 - 1 iodte,rin: 29 
HiCRi: 185!.I - ~E\'\'AL : l 1 
\'AKIT \'ASATİ EZA.'1111 

--
GÜNEŞ: 6,42 1,46 
OCLE 11,58 7.02 
!K1ND1: 14.39 9,43 
AKŞAM: 16,56 12,00 
YATSI : 18,30 1,34 
İMSAK: 5,01 12,04 

Yugoslavyada 
Yiyecek 
Sto!(ları 

diye df'ğil, f'n dl"rİn hir minnetle, mıştır. 
t:n hakiki bir hayranlıkla baMıe· ı Bugün şafakla düşman tayya
diyoruz ve memlekete ~öy.1~ gün- r..Jeri Napoli i.izerinde uçmıya te· 
lerde bu kadar şerdlı, ıtıbarlı, şcıbıbü11 etmişlerdir. Napoli ile 
güvenli, ferahlı bir manzara ver- Pompei arasına birkaç bomba 
miye ha oldu~u .. iç·i·n millet he- ı düşmüştür. T orre Annunziata ci
sa~ına ol'?unla ovunuyor~z:: varına da bir yangın bombası 

ismet lnönül Sen .bu ıkı sen~- ı düşmüştür. Zayiat ve hasar yok
de her türlü vahsi hıslerden mıl- j tur. 

Belgrat, 10 (A.A.) - D . N. B. A· !etin menfaatıne olarak tece~rü? Romada hava taarru:ı:lanna karp 
etmesini bilen en olgun ve kamıl tedbirler alınıyor 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessİT bir müstahzardır. 

jan~ının hususi muhahın bildırlyor: 

bir inaan, milletin ~ukad~eratı- Zürih, 1 O (A.A.) - Basler 
na ait en ağır mesuhyetlerı taşı- Nachrichten gazetesinin Berlin 
mayı bilen, icap ~den her ~ararı muhabirine göre, Romada muh· 
dakikasında vermıye cesaretı olan temel hava taaruzlarına karşı 

Barsak Sllucanlanna 
Amele istihdam l'den sanayi mües- bir rehber sıfatile en yaman im- mühim ihtiyat tedbirleri alınmış-

s;seleri de, amelelerlnln yiyecekleri- tihanlar geçirdin. Var ol! tır 

Htikflmet. neşrcttiıtl bir kararna
me ile, Yugoslavyanın mühım şehir
lerınden 61 ini, yiyecek maddeler sto 
k\ı yapmıya mecbur tutmuşlur. 

kat'p gayet tes•r~ir. Barsak so4ucaıtferının büyliklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler iÖ& önüne ahnarak sol~an bastalıkl;mnda bunu 

kuHanm»an faydahdır. 
ni temin ile mtikellcftirler. 

----o-----
lngiliz Sefaret Müsteşarı 

Elçiliğe Terfi Etti 
Ankara, 1 O (A.A.) - Haber 

aldığımıza göre lngilterenin An

kara büyük elçiliği müsteşarı B. 
J. Morgan elçiliğe terfi etmiştir. 

B. Morgan yıne Türkiyede 

müsteşarlık 

edecektir. 

vazifesine devam 

Yeni Fransız Elçisi 
Ankara:la 

Ankara, 10 (A.A.) - Yeni 

Fransız büyük elı;ai B. Jule. ~n

ri, bu 1Jabah Ankaraya gelmİftİr. 

8 Program, 8,03 Hafif program 
(Pl.). 8,15 Ajans ha.berlerı. 8.30 MU· 
zik programınuı devamı (Pl.J, 8,50 
Ev kadını - Konuııma. 

12,30 Program, 12,33 :\luhtelı! şaı 
kıla.r, 12,50 Ajans haberleri, 13,05 
Snz eserleri, 13,20 Karıııık program 
(Pi.). 

18 Program, 18,03 Radyo caz or
kestrası, 18,<IO 1ncesaz, 19,15 Musi
ki kaleydoskop'u ( Pl.). 19,30 Ajans 
haberleri, 19,45 B"raber ~kı \'ıJ 
tUrkUler, 20,15 Radyo gazetesi, 2u,45 
Gitara soloları, 21 Dinleyici istekleri, 
21,30 Konuşma, .21,45 Radyo orkı--'l· 
trası, 22,30 Ajans haberleri; 22,45 
Cazbant (Pi.) 23,30 Yarınki program 
ve kapanış. 

Ahmet Emin YALMAN . 

* Stileymıın Nazif merhum derdi ki: 
«Başkalarına bıçak sa.plamıya a

lışmış olan azılı katıller kendılerine 
toplu ığne ile dokunulunca acıların
dan feryat ve figan ederler.> 

Sabık arkadaşımız Felek seneler
ce rast l:'eldiğinc mizah ve tenkit bı
çaklarını saplam~tır. l\:endine ait 
bir hareketten dolayı geçen gün top
lu iğne ile ,,.ayıe bir dokunulunca 
feryat ve fıganı koparmıştır. 

Şarkılarını soylemlye devıun için 
seçeceği yerin yUkscklığınl veya al
çaklığını ölçlip biçmek Feleğe ait 
bir meseledir. Arkasından bir satırlık 
yazı yazılmasının sebebi ayrılması 

değil, ayrılnıayr mazur göstermek 
içııı gazeteye dil uzatmıya kaJkışma
ıııdrr ki, gazetelerine yalnız maddf 
değil, mAMvi rabrtalarla da bağlı 

bulunan diğ('.r arkadaşlarını bu ha
reket pek tabıl l)Jarak güccndirmiş
tir. 

Yoks2. Felek kabahatıııden bUyUk 
bir bzür yaparak hareketıne sebep 
göstermlye kalkışmasaydı kimse ar
kasından baş bile çevirmeZdl. 

cVatanrma kavuşuyorum> diye gU
le aynıya aramıza karıştığı zaman 
benim gazetecilik hayatım, Feleğin 

gozUne. meslek ve ml'mleket aşkile 
yapılm~ fedakA.rlıldardan ibaret gö
zllkUyordu. Bir taraftan toplu iğne· 
nin acısı, diğer taraftan şarkıları 

söylemek için seçtiği muhitin mad
di tesirile her ttir!U mAnevt ölçUleI'i 
unutmuş olacak ki, birkaç hafta ev· 
vd fedakarlık saydığı hareketleri 
çam devirmek, çubuk kırmak gibi 
kelimelerle vas.nnndırmıya yelteni
yor. 

Ne diyelim, öyle görUnUyor ki, ay
ni yastıkta kocamıya layıktırlar. 

A. E. Y. 

Çemberlayn 
Vefat Etti 

(fta171 blrlnckle) 
berlain 1911 de bu şehrin bcledıye A
zası ve imar komitesi reisı, 1915-1916 
da belediye reisi olmuştur. 1916 da 
(MUU hizmet) adı altında kurulan 
yardrm teşkilatının başına geçmiş 

ve bUyUk hizmetler görmüştUr. 1918 
de Birminghamdan mebus çıkmış, 
1920 de Posta Nazırı. Sl)nı a sıhhat 

Nazırr, evvel!'l 1923 ,.e J 924, sonra 
1931 den 1937 ye kadar Malıye Na

zırı olmuştur. 

1938 senesinde Baldvııı Çf'kılince 

Baı;ıvekl'ılete ve Muhafa7.akilr fırka· 

nın reıslıA"inf' geçmiş. Norveç hare· 
kelinden sonra yerini Chıırchıll'e ve
rerek Ba~ekil mııavlnl kalmıştır. 
4 ilkt~n 940 tarihinde sıhhi sebep
ler dolayısilc hfikOmctten çf!kilmlye 
mecbur kalmıştır. Ctıamberlain'in 

Hekimterimize ve hatkrmrza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu ~5 kuruştur. 
~ ..... """1'r~tf'ı ... """ ..... ':'.,,..;:;...._"' -- · 8' .... -·· t'"' • ..r.,· 

Maliye Vekaletinden : 
- Gümüş Yüz Kuruşlukların 

Tedavülden Kaldırılması Hakkında İlan 
Gümüş yüz kuruşlukların yerine gUmüş bir lıralıklar darp ve piya· 

aaya kil.fi miktarda çıkarılmış okiuğllndan gümüş yüz kuruşlukJllJ'lll 
31/İkincikanun/1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararı,_,. 
tınlm1'tır. 

Glimüş yüz kuruşluklar 1/Şubat/194J tarihinden itıbaren artık te• 
davlil etmiyecek ve ancak yalnız malsandıklarile Cümhurlyet mcrke' 
bankası şubelerince kabul edılebilecektir. 

Elinde gümüş y1lz kurufluk bulunanların bunlan malsandıklaril4 
Cümhuriyet Merkez BankaSI şubclcnne tebdil ettırmelerı ilAn ollınur 

(70025) (10216) 
....... 

hayatındaki bı\rlZ vaınf, mulaa..'lSıp ~ 
bir sulh taraftnrı olduğu halde ken- ============================~ 
di elile harbi !llın etıniye mecbur kaJ- Sahibi ve Ne1JrlYat MtkHir:U: Ahmet Emin YALMAN 

Bam)dJğı Yer: VATAN MATBAASI masıdır.J 

MAZON MEYYA TUZU 
MÜFERRiH ve MIDEVIDIR 

İnkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Y anmalarında Emniyetle 
Kullanılabilir. Mide ve Barsakları Temizler, A11ştırmaz ve 
Yormaz. M AZ ON ismine ve B O B O S Markasına Dikkat. 


