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PAZARTBSI 

Bu ün 8 Sayfa 

Ata 'nın 3nci Oliim yıldiniiml 
Atatürk'ün 

manevi 
huzurunda 

Z'aan.: Ahmet Eıınin YALMAN 

A tetürkün ölümünün yıldö-
nilmü :µklaşınca, tek baıw 

ma kabrini ziyaret etmek, mine
vt lıMizucuna çıkmak ihtiyacını 

jiddetle duydum. 
SQrdum, Emni~t müdürlüğün-

4en Wıı lazwwnış. Bu izini aı. 

'1m. 
Halkevinin köşesini dönünce A

tatürk'un, şahlanmııı bir atın üs
tünde, asker kıyafetile çıkmış bir 
heykellle karşılaştım. Heykel, 
yüksek bir tepenin üzerinden bü
tün Ankaraya, bütün dünyaya ba
kıyonlu, Gölgesine sokuldum, o. 
nun zaviyesinden bea de baktım. 
İçime tatlı bir emniyet duygusu 
yayııtdl. Şa hissi dwydum ki, istik
lftl içia şabbman kuvvet her va
kit pMannuya .hazırdır. Ufuk 
1919 ythnda otchlğu kadar karan
lık ı:örünse de hazır, daha karan
lık görünse yine hnw... Üzeri
ıniııde kerku geçmez zırhlar var. 
Çiinkü btriz, çünkü baııtrmzda em
!M,.eüe hajla*'1tımız mHil reh· 
ber var, çütıkii son kararı iptida
•• venniıı btriun1ı1yoruz. İstiklAli
miz tehdit edifirse bizim için dü
filnce )"ek, llareket vat:". Ölüm ker
~u her vakit için yenmiş bir 
r"'91111oı!,..::1flılııii .... 1ıılilliiiif"*"91, ..... _,,_.,...-"--~~~~~~~~~='J 

ileti •.. 
Jıhıınıkkat kabri havi olaR Mü

ze bina&Hıın ön tarafına yaklaş

tua. İki yiğit er. heykel gibi du
ruyordu. Ne seçme, dinç erlerdi 
bwHarf .• Başka bir Alemden, ebe
di tarih Aleminden kopmuş, gel
miş gibi bir halleri vardı. İçimden 
şu düşünceler geçti: 

Ebedi Şefin kabri önünde say. 
gı göstermek için seçme erler mi 
ayrılıyor? Yoksa buraya gönde
rilen hassas Tiirk erle-i, mem
Eketi kurtaran baıkwnandanları
MR ve Ebed! Şetlerinill Mlnevt 
huaaruna vannca ve orada vazi· 
fe görmek şerefini elde edince bir 
a1t içinde bu iıeybetli hali mi alı. 
yorlar? Gördüğüm o iki yüzde 
lriUiirı bir milletin şuurla taşıdı-
lı kederi, elemi, vekarı, azmi o
kumak mümküedü. 
Boşta buluAdum, içlerinden bi

rine kabre nereden girildiğini so
racak oldum.. Hayretle durdu. 
Gaflete düşen birini ikaz eden bir 
sesle, fakat büyük bir tatlılıkla 
cevap verdi: 

- Bilmeyiz, arka taraftan sor. 
Birdenbire küçüldüm, kabahat 

işlemiş gibi bir his duydum. Bu 
iki aslan, buraya konuşmıya veya 
nöbet saatini dol durmıya gelmc
miJlerdi. Ebediliğin bir alAmeti di
y,/ buraya dikilmişlerdi. Bu va
zifelerinin ağırlığına, inceliğine 
mesuliyetine, şerefine ruhları çok 
yakından aşina bulunuyordu. Bir 
adam; ebediliği, tarihi temsil e
denlerle vazife başında konuşma
yı nasıl hatıra getirebilirdi? 

Arkadan dolaştım. Bir kapı a
~ıldı. Kendimi bir beyazlık ve ber
ıraklık içinde buldum. Her taraf 
mermerdi. Alt katta tabutun bu
lunduğu yerin hizasında dört kö-
~li bir mermer sanduka yapılmış-
tı . Mermer olmıyan duvarlar, kıv-
rıntılı beyaz ipek kumaşlarla ka-
panmıştı. Z ihinlerimiz daima loş
luğu ve karalığı matemle i1gili 
ıörilr. Halbuki Atatürk'ün ruhu
nun nurlar içinde yat-
tığı bir yerde, beyaz-
lıktan, bol ışıktan, ber 

raklıktan başka bir &ey 
tasavvur etmiye im

kAn yoktu. 

Mermer sandukanın üstünde he
nüz taze, dört demet pembe çi

(Devam1: Sa. 7; Sü. 3 te) 

r 
Yeal kıyılar nlunhl c0» ber ki~ ........... 

Her koauı,mUUlda 

MWet.laln MIR ya&l911U yelikten y.....U. 

Bakıflan, laaıumyant ezertll. 

Sat bla. bir ~· benurtH: 

Baflanlı Memleket ölçtMünde fi krln 9e llllMln huadı. 

CU.lelert ya ~ntea kalkardı ya çakantı kutdao. 

~ Mçlan llark ...... llarMan a.IMDdan. 

Halk blçllmı, ekin cJM ·~ ilklerine. 
Mllyelllar kattlır•ı Miderlne 

Mlk•taııı 1Nlaa zerreler ,.a.ı. 

KiHuıe kaoaatler kölaoe körrele r sllll 
Sözünde çarp19ır diitenll. 

Tam •u•tutu zamaa kıyamet oldu: • 

Tam ke11n•tufu anlar, ~nll. 

Rab, cdlnleyin:t llenll melekleri ae; 
• 

Ylldnlar kavu,ordu yeni mabnı klerıneı 

Nehirler uJatırch yeni denlzlerl ne .. 

Halk, blçUllllş ekin Klbl llU,erdl dlzle-rln@." 

B. K. ÇAOLAlt 

, 

1 n On i' nün 
millete 

beyanname s 
BllyUk Türk .Hilldllıe: 

Bütün ömrihill hizmetine 
tlğl ııe\•gUl mlllethtln Hıtiram kolla
n il•tünde Uhı Atatürk'lln fial vü
cudü lıstlrahat yerlM teMI f'dll•lf· 
tir. Hakikatte yattığı yer, Tllrk 111H· 
letlnln onua için aşk ve lftiltarla clela 
olaıı kallram- n nWı göpUdUr. 

Atatürk, tarihte afrachğnaız ea 
wiaı , .e hakııız lttlluuR gllnllade 
1neyda- atılmış. Türk mllletlala 
mlınun ve haklı okhltun• iddia -ve 
Uia et11tittlr. ilk öaee elleınmlyeU 
ka,; ran111an11t olaa gtk' 9e9I. ula yıp. 
ranmıyan bir kov,·etle 11l~et blltüa 
el.ilanın 911uruaa ailhlc etlldfür. 

En büyük r.aferlerl kazaackktan 
•oara da Atatürk, imrtmll, yal1Uz 
Türk mllletillln lıaldanaı, bısaltlyete 
ezeli hl:unetlerinl ve wlılte lıtAkkettttı 
mezlyetlerhıl hpat etntekle geçir· 
mlıttlr. Milletimizin bttyllkMlğllne, 

kudretine, faziletine, ntetlealyet htt
dadı- ve mükellef oldap ln .... ıyet 
vaz&lelertne ııanrhnaz itikadı vanlı. 

«Ne matın Tltrkllm lllyene:t dedltl 
zaMan, keııdl eagln nllt••-· hiç. 
aönmlyen a"'ı•ı eıt llll..ıı lıılr su
rea&e ltul.... eDıılf*l. 

r- ıidluilyet ve Wue de Pl'f 191· 
nkılmıt Tllrk e~!"'· ea lu• 
yoldan itısanhi'Jn ew m4Heklıwtfl \ 'e 
en temiz zHınlyetleriyle mücehhez 
moder11 bir de,·tet llatifte getlrR1ek, 
O'nu11 baflK'a kayguııu ol•utt.r. 
Teşkllltı esasiyemlzde ve baslln bil
tiln vatanclaşlann '°1<'danlal'lltda yer. 
le,mı, olan ilik, mllllye~l. lutlk(!I, 
inkılapçı, de\•le~l ~umharlyet, blr.e 

bütü11 evutlyle Ata&iUk'tm en ~
metil emanetidir. 

t)fuUlndenberl Atatörk'h aziz adı 
Ye b&tırası, btlth llallmRt111a • caa.. 
dan duKUlariJlle aenlnnttır. Mem. 
leketbalzln bir k3fealncte , .e Mkan 
milletçe keadtslne ~terdlflntlz •· 
mimi ba!'blık, de,·let ve ınlllettmlz 
için kudret ve velam• belll mlNll

dlr. Tllrk 1111Hletlıtln 9zk Atatttrk'e 

götıterdlfi se,·gı ve ıııayıı on- alçl• 

Atatürk g-lbl ltlr evllt yett9tlreblllr 

bir kaynak olt1utanu IMltün dlla;ra-

7& ıöıııter111Jttir. 

Atattlrk'e t&&lııl vazllendzl ifa et
tltımlz bu anda, halkımıza, kalbim

den gelen fttkran doygıalanmı ifade 
etıne~1, ödenmesi lbmı lııtr borç AY• 

dun. 

MHletler &r'Ulllda kanıe,çe bir la

•Blık llayatı Atatllrk'h e• kı)'Jlletll 

ideali idi. Btittm döltyada öMHııHlnila 

cön1öftl ihttnunı. lnlNUllıpa IUhl 

~ln llmlt 

ııe1Amlan111. Bu aizlerl111, yazılarlyle 

\ 'e topraJımızcla ,e..ıye ukerleı1 ve 

mtiR1taz şahslyetlen,ie yuımıza lf
tlrlk eden büyük lllllletlere, Tllrlr 

mWetl ..... 9illu'aalanmt11 lfadeal

dlr. 

lllmMt, 

Etslz kabraman Atattkık! 

Vataa .... mlmıettanhr. 

Blltttn lmrlllıll "'--Mtiae verdltbt 

Türk milleti ile INıraMr eeala lıım• 

ruada tAzllll ile etınyeru. Btttüa 

hayatıllda bn.e nllt-dald •teften 
canlılık verdin. .Eıala el, aziz llltı-

ran sinmez llMlfllle olarak rallları· 

mızı dalma •f.e911 ve upm.k tatlıcak. 

tır. 
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TEFRiKA No. n Gizli stokları 
meydana 

çıkarmak için 
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' G(JNID~E 
GIÜ 

Büyük Atatürk 
Yaz.an: Maurus YOKA Y 

Hasan Paşanın cennetinde 
Mrnfaka TicOf'e• 

Müdlff-lüğü 
mücadeleye geçti 

Fener, İstiklali 11-0 
yenerek bir rekor kırdı 

.lıL nümde lnpllr.ce bir ld.., dll• 

U ruyor. Eeeria adı: ~ 
Atatürk. _ .. ıı· 

Bir yerinde de 9u elmale ;ı-~
c:'.\lodern TilrJdyey.l ,...... ... • korusun da kortttuklaruna uğrama

yın. Kadınları anlamak ve muhafaza 
etmek, dünyadaki bllgtleıin en zoru
dur. Yllkaek surlarla çevrilmif bir ka
leyı zaptelmek istersen sıı.na Aşık bir 
kadını içeri salmanın yolunu bul. Ka
leyi ete geçirmek için nereden sokul
mak !Azım geldiğini sana muUaka ha. 
ber ve.rlr. Burnunun Uzerlnde iki gö. 
zUn değil, iki bin gözUn olsa Aşık bir 
kadın seni aldatmanın yolunu keşfe· 
der. Buna dair sayısız hikAyeler duy. 
dum ve rrenk dl11erlnde kitaplar da 
okudum. Sana tavsiyem olSun: Ka. 
dın fendinin ne demek olduğunu unut 
ma. Unuttuğun da1dkadıı. başın teh· 
lıkededir. Böyle bir başa insan tüe
carı .ıııfatlle bir tek dinar veremem 

Affan Bey hiçbir cevap vermeden 
kalktı, yllrOdU. Hacı babanın bir i ı· 
san sarrafı olduğunu \'e her söz:lne 
kıymet vermek icap ettiğlııl artık 

kavramıştı. 

Hacıya gelince, Fcridln g ' eceA'i 
bir şehirde kalarak mallarını tehlik'!. 
ye koymağa razı olmadı. Hemen o 
gece demir aldı, yelken açtı ve !stan
bulun yolunu tuttu 

Bir gUn evvel g8zlcrine keırt:irôık· 
lert carlyeleti almak Uzere ertesi 
gün gemiyi arıyanlar, hiçbir tz bı· 

rakmadan savuştuğunu hayretle g6r
diller. 

-5-

HASAN PA ANIN CESXETiSDE 

Tuna Uzerindekt Margarct adası, 
on yed nci asrın sonlarına doğru 

Peşte halkı için korkunç bir yerdi. 
Buraya yaklaşan gemiciler, balıkçı· 

lar yüzerek adanın sahiline sokulan 
meraklı gençler derhal ö!Umlc kar· 
şılaşırdı, çUnkU Hasan Paşanın cen
neti bu ada Uzerlnde kurulmuştu. 

Yfrmı adımda bir; çaWarın arası· 
na hadımağaları glzlenmi.şU Ellerin. 
deki uzun menzilli tU!eklerlc her yak
laşanı sorusuz, sualsiz vururlardı. 

Margaret adMından gelen tatlı 

nağmelere kapılarak oralara sokulan 
nice delikanlının izi blr daha bulun· 
mamıştır, nice anne, oğlunun akşam 
eve dönmeelnl botuna beklemiştir. 

Bazan Tunada b~ız kadın vUcut
leri bulunur, 'Margaret adasında ise 
sırıkların tepesine gUzel başlar diki
lir. Bunlar Hasan Paşanın gijzUnden· 
dUşen cariyelerin vncutıeri ve başla· 
rıdır 

Haaan .Paşanın cennetinin çiçekle· 
rl, dilber kızlardır. Fakat bu c;lc;ekler 
yanyana yaşamaz. Bir takımı açın
ca ötekilerin solması IAzım gelir. 

Bu cennete az zaman evvel yeni 
bir çiçek gelmişti, eşsiz bir çiçek .. 
Adı Azralldi. Fakat 1Şeytanın tA ken· 
disl olduğuna $he edilemezdi. O 
geldlk~n sonra 'bahçenin bUtUn seç
me ı,;tçekleri birden soldu. 

Bütün lnsanlan iradesine uyduran 
o korkunç Hasan Paşaya. birdenbire 
ne olmuftU ! İnsanlıktan çıkmıf, bir 

parça balmumu haline inmlfti Bu 
şeytan kadının parmaklan arasında 
bir düztye ş.I<ıl değiştiriyor, onun 
ıstedlli ~kli ahyordu. O kızın sesin
den başka ses duymuyordu, onun 
gördlltllnd~ ibafkt\ bir şeyi g5rmesl
ne ihtimal yoktu. O kadar şaşkın bir 

HERGuN BiR. FIKRA 
Tam Boğazı 
kapamış ... 

Buctın Bumelllüsarı dedlğimlı; 

Bofar.kesen kaleü yapılırken iki 
bini duvarcı '\e dört bini nıarangoz, 
demirci ve ır&acl olmak tbere tam 
altı bin amele gece \'fJ gilndUz ~.a
lı!jıJordu. Başta Fatih Sultan Meh· 
met olmak Uzere ııaclraz.am Halil 
Paşa ve \'ezlrlerden Sarıca ve Za
ğanoe ~alar gibi hllkQmet \'e or· 
dunun tanınmış nice bUyllklerı bi
le tat taşı~or, ~mur karıyorlardr. 

O &1lnlerden blrlnde, Fatih Sul· 
tan bU&hare kale kumandanlığına 
tayin ettltf Firuz ata ile birlikte 
yapt Jllahalllnde gezerken, !;ehre 
n~ kıyafetinden IJektaşl <'anların

dan oldutu anlafılan hlrlnln b:inl 
bırakıp, elleri şakaklarında Bota
zı !M!yre daldığını Körür, işe de\·a· 
mını temin l~ln Firuz afayı gön· 
derlr. Ata. bektqlnln yanına so
kulur. EU31e omuzuna dokunur: 

- Eren1er, der. Ne dll,UnUyor· 
sun böyle derin derin'! .. 

- Bu kalenin kAtırlere edeceği 
oyuna. 

- Haydi ııen bu düşllnceyi pa
dişaha bırak da işine bak. 

Bektaşi. <'an sıkıntıslle kalkar. 
Ağanın yUzUne hışımla bakar: 

- Çok mu gördün be ağa. şu 
~ok tath hulyayı bana. Tam Bo
ğazı kapama,. Blz.anshlann ~ı
na ot tduunı'tım. Duramadnı mı 
iki dakika daha. 

Diyerek ldiretlnl kapar yine ça

murunu karmata baflar. Bu ce
vap FaWıln hotuna pder n lılelı:· 

ta'1y1 taltll der. 

hale gelmlşU kl on adım uzaktaki 
bir adamın kim olduğunu farkedeml. 
yordu. Boru sesini trampeteden ayı
ramıyordu 

Fakat bu hallerden bahsetmeğe 

gelmezdi. Bahseden başlyle oynamış 
olurdu. ÇUnkU Ha.san Paşanın bu ha
le dUştUğU tstanbulda duyulursa 
Peşte kumandanlığından uzaklaştı· 

rılır, belki de başı vurulurdu. Halbu. 
ki paşanın etrafındaki adamlar bu· 
na meydan vermemek ve kendi mev
kilerini korumak tçln elden geleni 
yaptnıya. huırdı. 

Affan Beyin işi zordu. Paşasını 

çok seviyordu. Paşanın da kendisine 
çok derin bir bağlılığı vardı. Azrail, 
harem dairesindeki diğer emniyetli 
adamlar gibi onun boynunu vurdurn
mamış, başka bir yere de nefyetti· 
rememiştı. HattA Af!anın nUfuzunu 
gtlrUnce ona hu!Qs bile çakmıya baş· 
lamıştı. Fa.kat Affanın görUr gözU 
IŞttir kulağı vardı. Bu şeytan kızı 
hulCs çakmağa vnecbur etmenin ile
Hde kendisine pahalıya mal olacağı· 
nı biliyordu. 

Hasan Paşa her gUn kumandanlık 
dairesinde işi başına gidiyor, akşam 
namazına kadar kalıyordu. Fakat 
namazı cemaatle kılar kılmaz, o sUs. 
tu, debdebeli kayığına atlıyor, Mar
garet ada.sının yolunu tutuyordu. 

Adada iki yilz cariye kendisini 
karşılıyordu. KöşkUn önünde dilber· 
lerln dilberi, dUnya güzeli Azrail ile 
buluşuyordu. Bir taraftan cn nadir 
sarmaşıklar, Çiçekler gÇzü kamaştı· 
rryordu, diğer taraftan buhurdanlık
lardo. yanan gUzel kokular insanı 

tatlı tatlı sarhoş ediyordu. 
Bu cennete hadımağalarından baş· 

kJI- erkek olarak yalnız Affan Bey 
girebiliyordu. 

Azrall, Hasan Paşayı derhal bah
çenin tenha yollarına çekiyordu. Pa
şa, toy bir delikanlı gibi içini çeke· 
rclc, ah ederek acemi kelimelerle aş
kını anlatıyor, şürler okuyor. kız da 
pafnyı çıl~'lırtacak yolda dlller de 
döküyordu. Affan, btraz uzaktan ta
kip ediyor, söylenen sözlerin bir tek 
harfini kaçırmıyordu. 

Bir aklf&m böyle gezerken yilz 
metre uzakta. çalılar arasında bir şa· 
hin uçtu. Affan dedi ki: 

- Bak, paşam, ne gUzel şahin ... 
Azra.ll gülerek döndü: 

- Şahin mi? Ne şahini? Uçan 
kuş bir yabant güvercindi. 

1 

Gizli stok lan haber veı en 
fere ikramiye verilecek 
Mıntaka ticaret müdürliiğU İs. 

tanbulda mevcut olduğu resmi ka-
ıtlara göre bilinen bazı mııddt 

terin piyasada bulunamadıgını gö 
onunde tutmu~ ve bu gizli stoklar 
la mücadeleye girişmiyc karar ver 
miştir. İ 

Milli korunma kanununda ya. 1 
pılacak değişiklik esnasında bil
hassa bu gizli stokları yapanla 
hakkında şiddetli cezalar konula 
caktır. Bu arada gizli stokları ha 
bcr verenlere ikramiye verilmesi 
ilıJCrinde görüşülmils ve bunun 
cok tesirli olacağı anlaşılmıştır, 

---u--------
Kendisine mürakabe 

memuru süsü verenler 
Son günlerde bazı kimselerin 

kendilerine fiyat murakabe me. 
:nuru süsü vererek piyasada dola 
tıkları ve uydurmn bir takım cür 
mü meşhutıar tertip e6erek mO 
essese sahlpleriQden para aldıkları.ı 
görülmüştür, 

Yapılan tetkiklerden bu giblle 
arasında evvelce bir müddet flyıı 
murakabe tcşklifitında çalışıp so 
radan ayrılan kimselerin de bu 
lunduğu anlaşılmıştır. 

Fiyat murakabe bürosu şcfllğ' 
böyle yolsuzluklara ve açıkgöz 
lüklcrc meydan vermemek içir 
memurlarına yeniden hUvlyct va. 
rakaları dağıtmıştır. Önilmüzde 
ki haftadan illbarcn murakabe me 
murları cürmil meşhut için gide· 
cckleri yerlerde, hilviyet varaka
larını ibraz mecburiyetindedirler. 

içinde 3,5 lira olan 
cüzdam aşırmış 

Dün Beşiktaşta bir yankesicilik 
hadisesi olmuştur. 

Tophanede Necalibcy caddesin. 
de Hasanın kahvesinde yatıp kal. 
kan sabıkalı yankesicllerden Rah· 
mi, saat 15,30 sularında Köylçin
deki dükkfinlardan birinin önün-

Hasmını istiskal eden Beykoz, Demirsporla 
güçlükle 3 - 3 berabere kaldı 

Ankara at yarışları heyecanla geçti • 
yıne 

• 

Fener stadında Fenerbalu;e • i.oıtiklll maçın dan bir enstantaae 

Futbol Ajanlığının tertip ettiği dılar, Beykoz birinci devrenin be· ı tiler. Devre de 2-1 Demirspo· 
kupa maçlarına dün Fener ve Se· şinci dakikasında Klizım vasıta- run lehine bitti, 
ref stadlarında devam edildi. Yal- sile bir gol kaydetti. Bu golden l İkinci devrede Beyko:r:lular ha. 
nız hasmı istiskal cezası olarak be· sonra Beykoılularda ne olsa ye- talarını anlıyarak daha derli toplu 
rabere bilen Beykoz - Demirspor neriz kafatıı hAkim old\J, Fakat De bir oyun oynamala bala~dılar. Fa 
maçı milstesna diğer karşılaşmalar mirsporlular canlı bir oyunla bu kat ancak 15 inci dakikada bera
tabil neticelerle kapanmıştır. yanlış dü5ilncenin cezasını çektir- berllği temin edebildiler, 22 Jncl 

Şerci stadından baSlıyarak maç mcktc gecikmediler. Nitekim bir dakikada da galip vaziyete geçtf. 
ların tafsilfitını ?erelim: 

Şeref stadında : 

Kurtuluş - Anadolu 

de gol kazanarak beraberliği te· 
mln ettiler, Devre sonlarına doğ. 

b r 1 d h a Demi po..-. 

lular 2-1 galip vaziyete de geç. 

lcr. Demirsporlular bundan sonra 
canlanarak Beykoz kalesini tehdi· 
de bo;ıhadıla -ı ıl9;.D~oa ıu•

(Devamı: Sa. '7; SÜ. 5 te) 

de, bir şahsın cüzdanından para Şeref stadında gilnUn ilk karşı. 
çtkardığını görmüş ve takibe baş· !aşması Kurtuluş - Anadolu ara. 
lamıştır. sında oldu. Her iki tııkım tam krıd 

mm destann> 1)11 

Bu kıııal•ık clhnle blle Ata&Ori'' 
büliiklüğünü anlatıaap kAIL 

İkt yUı; elli bUyllk •yfalı .. 'filJ'· 
kiyeye alt reelmlerle ıUsltl be d; 
tanı Atamız'ın ö1Umünde• bir .. 
det evvel bir Almaa yazını" _.; 
laıtJlaceye tercüme eclllmlt •• 

111rror•• mesıt, cDaily Malhı, «DaUy ~ 
cSunday Dlspatt'hıt ırlbl bl;rP ,, ...... 
m~hur lngUlz sazetelerl --.-...al . 
knıda sitaylfkAr 7azılar ....-- ' 

ler. 
Eserin Jn&1)lzce1I, karJe ldubıll 

üstündeki şu Atırlarla tak4191 edl· 
Uyor: 

«Şimdiki uır tarihinin en et*llr 
ve en azlmll liderlerinden biri, keli• _ ... ,~ 
dfıln• ıtek yakında Atatürk ..., 

1 rilmlt olan <JazJ Muıtafa g_.J'cl r. 
Gazinin hayatınm ba l'aıdp bliAYe
•lnde Hanna Froembgen, TUrld)~~ 

--111· 
nla inhitat, za(Jyet ,lnflull ~~=~ 
tarından 7enl kuvv•t ka,_ · ·-
kadar geçirdi.il terakldlert çtı· 

--• oıı· mektedlr. O Türkiye ki Ken- ~ 

dan 1atıam şeklide mütteJıld ' 
yenI bir Türk Devleti yara.....r 
muvaffak olmu9tur. 

«Mustafa. Kemal yahut aeflll
1 

Atatürk. Karı, son 011 1eaeıer ı~· 
de Tllrk.lyede vukua gelntlt d~ • 
flkllklerl okuyunca, nteınleaıet 
adım adııın defl9tlrerek z-'ere ' 
hürriyete ulaştırmış olan _...,., 
•öhretlnl anlıyacaktır. 

•Asker \'e ll<ler Kemal Atatll~~ 
GuJ lııtlkbaldekJ mUhlm rolillJe ıl 
ço<'ukluk gllnlerladenberl derece ,,. 
rece nasıl hAZırlanmıt \'e sonrs 
bit, ılyası ,.., BUyUk harpte 111; 
vaffak bir General olarak ıartııt t 

hltısesbU bizzat nuıl yaratnuttır ' 
.._ ••• rııı 

mabY ve esir olmut yurd~ 
ı erlde ve dışarıdaki d1l9m& ıııt 
karşı onlarm kati mafl0bl1et 

11
• 

kadar Adeta akıl erdirilmez bir 111
11 

dze ile nasıl ıeferber etmele ~ 
vaffak olmu"tur. Bunlar, hll"· tfl 
mod~rn umanların en ılblrll ~tııtrf 
Kik kamaştancı hlklyelerlnclell ~ 
nıan bir adamın haya.tuua 
aa.fhilanıhr.• ~ 

llu eatırlar büyttk <'\t.nıı•'•tıı ııtl 

cız bir hul:l .. aıdır. Bunları bit tlf" 
mlyor değlllz. Fakat ecnebi el~_,, 
nmıwın da bllıne11 mllll prunısJI 
arthnyor. 

- Nasıl yabanı g\lvercln? Şa
hindi. Oradaki çam ağacının üstllne 
kondu. 

Rahmi, cüzdanı aldıktan sonra rolarını muhafaza ediyorlardı. Yol 
kaçmıya başlamış, fakat bu hali nız Anadolu kalecisinden mah
etrafta bulunanların nazarı dikka- rumdu. Oyunun birinci devresin· 

de ilk on dakika istisna edll1rse 

BUyUk Atatürk... ,41 
Se,·glll ve kutlu hatıran ıııtl ol 

G •• f •• k •ı t j hllrinetıe etlllyor ve kalent!J111 o urge = na l vası a arı ıatır susturuyorum. 

- Affan Bey, galiba biraz fazla 
şarap lçttn. Ceviz ağacını da çam 
ağacı tllye g6rUyorsun. 

tini celbclmiştir, Sabıkalı yanke
sici, derhal yakalanarak polise tes 
lim edilmiş ve milddeiumumillkçe 
yapılan sorgusunu milteakıp tev
kif edilmiştir. 

tamamen Kurtuluşun Mkimlyeti 
altında geç.ti. ı 2 inci dakikada mcr 
kez muhaclmlcri vasıtaslle Kur. 
tuluş ilk golünü kaydetti. Bunu 
yirminci dakikada sağ açığın yap. 
tığı ikinci gol takip etti. Bundan 
sonra Anadolulular penaltıdan bir 
gol kazandılar. Fakat devre .son
larına doğru iki gol daha yapan 
Kurtuluşlular devreyi 4 - 1 ga
lip bitirdiler. 

0 fa lunay bir yoz.ısında nakil \·a-ı Dlllmlzdekl son • eklerden delAle.. ~ 
\bJ) sıtasınrn tam türkçe' karşılı· ettlitl bazı mlbıa.lar arasında «alet» ------------~ 

ve hattı\ daha fa&Ja cvuıta» mlaa· ~ 

Affan şaşırdı, kaldı. 'zeni gözde
nin kendlslle bu şekilde şaka etmesi· 
nln hikmeti acaba ne idi: 

ğını arıyor. Arkadaşı o:taıııb demiş., ~ 
Fakat Ulunay bunu, taıııı;.aktan gel ııını ''eren bir taneııl de ege», «p», ::::::_......--

dl • ı ·· d ğ bul 'kı b be «gu» llah ... dır. SüpUrıe = sUpürme =:_/~ g ne gore o ru ma a. era .r _ 
dil du i d 1 bul aleti veya vaaıtıun: kaıarp - kuıp ------------

- ôyle eanıyorum ki. •. Polonya istik~a
linin 23 üncü 

yıl dönümü 

zen urumum an uygun - - ~ 

muyor. Diğer bir arkadaşının ileri kavurma. vasıtuı (rtlal(lr); Sömllr• ~ 
Diye söze başladı. Söylediğinin 

doğru olduğtinda ısrar edecekti. Fa
kat dlllnl tuttu. Bu tşin ~inde her 
halde blr iş vardı. 

sürdüğü «yola!:» yerine «yoldak» ıe = Sömürmek •aB1ta11 (mllıtem. J 
karşılığını daha uygun giirüyor. NL leke); burgu = burma alet veya va• KÖR ~ 
ha.yet Ulunay kendi düşüncesi ola· 8ttası: slip = silme vasıtası; w- ;;iıfll 
rak ablnekıt kelimesi üzerinde du- l:l~:{tll])l:D:a••:Jw13111 Azrail, Hasan Paşa.ya. döndll: 

İkinci devrede Anadolu daha 
ıüzel bir oyun oynadı. Kalecilcri
nl de deliştirmişlerdi. Bu deği
şiklik tesirini yaptı ve bir dc gol 
kaydettiler. Maç ta bu suretle 4-2 
Kurtuluşun galibiyeti ile sona er
di. 

ruyor \'e hunun bizde yanlı' olarak gı =sarma ,·asıtut ıtbl... ···-·--- -·- ---·--
- Bak, sen de bak. paşam ... Kuş 

yeniden uçtu. Ağaç ceviz ağacı, kuş 
da yabani gUvercln değil mi? 

Ha.san ne ağacı, ne de kuşu göre
miyordu. V•kat gözdesine hak verdi: 

- Evet, evet, ceviz ağacı ve ya· 
bani güvercin, .• 

yalnız hayvanlar hakkında kullıı.nıL Faıta mal g&L çıkarmaz. B•••• 
dıfını. bunu binilen şeyin cln81nl kat 
mak ' 'e mesclf& atlı binek, motarltl 
binek, huharh binek deml."k suretlle 
dalın anlatışlr bir şekle &okınak ka
bil olduğunu söylliyor. 

~Jn ben de cnakU vuıtası:t na en y&

kın ve en yakı'll' kartıJık olarak 
«götürmek» Ue yukarıda bahsettiğim 

11onek'den mt'ydana gelen «Götür· 
re• yl ileri sürllyorum. 

Biraz sonra Af!an Bey dedi ki: 
_ Paşam, karşıdaki gUl ağaçla

rında ne ko.dar güzel gUller açmış. 
Emredenen, oraya doğru yUr\lye
ıım. 

Yarın saat 10 da İstiklal cadde· 
sindeki St. Louis kilisesinde, Po
lonya istiklalinin 23 üncü yıldö
nümü münasebctilc dini blr me
rasim yapılacaktır. Polonya kon
soloshanesi bu dini merasime bü. 
tün Polonya kolonisini ve Polon· 
yanın dostu bulunan zevatı davet 
etmiştir. 

Beykoz-Demirspor Ulunay'ın düşüncesi bir bakıma 

göre yanlış de~Udlr. Fakat cblnmekı> 
yalnız eanhlara mah!!ustur. Yanl bir 
at.a. bir tram\·aya. bir vapura bir ln-
8&0 biner ama bir soba, bir karyola, 
bir ba\-UI binmez. Bu sonuncular at, 
tramvay, \'apur tarafından ancak 
nakledilir, yanı taşınır, götUrülilr. 

,«Nakil vasıtalarımıza ıılala lı\zımdırıt 
ellmleslnde oldup &ibl «nakli vası
tasıı> adan ataız, buharsız, motör. 
•iz olarak umumi ve mücerret bir 
fekllde bahsetmek llzım &eldljt za. 
nuuı da pek AIA •Götürgelerhn.lırJ 

düzenlemek ırereldrıt dlyeblllrlz. 
Azrail hayreUI bir tavırla Hasan 

Paşann elini tuttu: 
(Artaıılı .ar) 

Polonyanın lstiklflli 11 teşrini

sani 1918 tc Mareşal Pilsudskinin 
gayretleri sayesinde elde edilmiı
tlr. 

GUnün ikinci maçı, Beykoz -
Demlrspor arasında oldu. Beykoz· 
lular bu oyunda bir parça da has. 
mı istiskal ederek oynadılar ve bu 
hareket az daha pahalıya mal o. 
luyordu, Güçlilkle berabere kal. 

r v 

lundukları noktadan daha aşagıda uçu· 
yordu. Aşağıda derin ve koyu ormanlar 
uzanıyordu.Kuşlar bu ormanların üstünde 
uçuşuyordu. 'lVIehtap çıktı. Her tarafa 
açar gibi ışıklar serpilmişti, Ay o kadar 
büyük ve yakındı ki Maya aya kadar 
tırmamak ve orada yemek yemek isti. 
yordu, Fakat bu arzusunu yerine getire. 
medi. Yer yüzünde yemek yediler, Ka. 
rarmış mese kütüğünden bir masada dağ 
bckçisi de dahil olmak üzere hepsi ayni 
kaptan yiyorlardı. İhtiyar önceleri hiç 
konuşmuyordu. Sonra yavaş yavaş açıl
dı. Eski ve tecrlibeli bir dağcı olduğu 
için bir çok hikAycler biliyordu. Bunları 
anlatma{!a başladı. Sonra içtiği içkinin 
teslrlle yavaş yavaş memleket şarkıları 
söylemeğe ve açık hikAyeler anlatmağa 
başladı. 

Öyle bir hale geldi ki anlattıtı şeyleri 
bir kadın kulağı dinliyemezdi. 

İki genç, geceyi geçirmiye hazırlandı
lar. Ycre samandan ve kurumuş kokulu 
dağ otlarından bir yatak yapıldı. 

Vadideki her şey karanlığa çökmüş 
idi. Pencereden yıldızlar görünüyor ve 
insana arkadaşlık ediyorlardı. Buzlu te
pelerin beyazlığı yüzleri solgun gösteri· 
yordu. 

Ayı battı. Dal gecesi her reyi kolları 
arasına aldı, Aşk ikisini de sonsuzlulu
na dolru çeldi. O gece kadın yeniden 
doldu. edtck ceDQet Aazlacuıa kaY:U§tu. 

VATANIN EDER& ROMANI: 

.~~ 
YAzan: Vikkl Baum 

Seviştiler ve çok mesut oldular, 
Maya göz kapaklarını oynatarak alır 

ağır uyandı. 

Florcntin'in kolları boynunu sardı. 
Dudakları, şakaklarında dolaştı, kalbi e· 
linin altında çarpıyordu, 

- Ne var, sevgilim? 
- Güneşi görmek istersen kalkmak 

ifızım,,. 

Hemen uyandı, ıerindi. Yepyeni ve 
cesur bir hali vardı, Her uzvunda taze 
bir kuvvet hissediyordu. 

Kulilbeden çıkınca solulu duydular. 
Henüz gece idi, karanlık gökyüzünUn 
kubbesi başlarının ilzerlnde asılmış gibi 
duruyordu. Dağların kesik kesik çizgiler 
halinde duran gölgelerini ufkun karan
lıklarını görüyorlardı. 

Florentfn yavaş sesle: 
- Gel, dedi. 
Maya'run ürperdllinl hissedince man

tosunun içine aldı. Kendine dolru sımsıkı 
çekti, l{ollarile ince vücudünü sarmıştı, 
hararetıle ısıtıyordu. Genç kadın büyük 
lııir huzuı' içinde ymüy.ordu, Biılcienbire 
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tlurdu. Kızın sabah rüzgtlrile donmui o
lan dudaklarından öptü. Yavaşça: 

- Scvglli karıcığım, dedi, 
Bu cısevgili karıcığım!) sözlerjnde her 

sey vardı. Yüzlerce geceler, yüzlerce sol
gun sabahlar, arzusuz geçen yorucu gün· 
ler hep unutulmuştu. Bir daha hatırlan
mamak. düşilnülmeınek üzere unutul
muş, kaybolmuştu, 

Yüksek bir noktaya geldikleri zaman 
Maya'yı kucağına aldı, Dağlara htlkim 
olan bu noktadan etrafa baktılar. Saba
nın kurşuni ışıkları içinde dağlar da kur 
şuni renkte idi, 

Florentin oturdu. Maya'yı da kolları a· 
rasına aldı. Gözlerinin parladığını gör
dü, Gözleri hayran hayran etraC.a bak1-
yordu. Florentin, bu hal karşısında kesik 
kesik içinden güldü. Fiyorunun elini sım 
sıkı tutmuştu. Bütlln çocuklar, büyük
lerin ellerine böyle emniyetle sarılırlar. 

Beklediler •• 
Stella tepesi seçllmiye başladı, Stella

nın arkasından ışıklar doğmıya başladı. 

Belki de bu karanlık dağın arkasında 

TATLISERT 

koyu Yetil, ve prlak firuzeler vardı Bir l 
cok yeşil ve parlak firuzeler ••• Giitikçe 
çoialıyor ve dağın arkası hizasın
dan bir ışık veriyorlardı, Dağ ön taraf. 
tan daha siyah, daha sarp görünüyordu, 
Sonra ağır ağır zirveler aydınlandı, Ye
~ll blllılrdan yapılmış gibi idiler, uzak
larda hareketsiz ve parlak duruyorlar-
dı. 

Bir müddet hiç bir değişiklik olmadı, 
Sonra birdenbire Kızıl Tepeden ovaya 
doğru bir rüzgtlr esti. Buzlu tepeleri a
~an bu rüzgtlr aşağıdaki ormana kadar 
indi. Bütün ormandan bir tek ses yükse
liyordu. Yavas yavaş yükselen ve havada 
kaybolan bir büyük ergunun sesi... Göz 
lerlle ormanı seyrederken bu bir an sü
ren sükOt esnasında bir şeyler daha ol
muıtu. KilçUcUk mor bir bulut belirmiş· 
ti: Kırmızı püsküller, mor bir kadife 
halıya aziz ve muhterem bir misafire se
rilecek bir halıya benziyordu. Mor bulut 
yükseliyordu. Güneş henüz ck>ğmamı§tı, 
Fakat Kızıl Kaya renklcnmiye başlıyor
du. 

Bu renkler bir tebessüme benziyordu. 
Altından ve alevden bir tebessÜll'le ••• Bu 
kaya tıpkı feffaf yakuttan kesilmiş gibi 
'idi. İçinde altın yaldı.ilı bir prap duran 
blllOr bir kadehe benziyordu. Birdenbi
re daha atalıda sakin ve ılık blr gölü 
andıran mavi bil' tepe yükseldi, Kwl 

.<Denmı nr) 

Karnabahar ta\Tas• 
a-1 

Karnabaharın ıo~flnl dal 
kesip yıkadıktan sonra, ta&lll ı;~ 
ve harlı aıe,te haıtlamalı. ç.1<-" p 
kevprde iyice süzmeli. Bir tı'~ 
lçlncte dört yumurtanın ..,.,11P• yt' 
yemek kaşıtı pleta toza, bir r0' 
mek kaşığı nlpsta veya •~ 
bir kahve kafıtı karbodt. .... ~. ı 
miktarda tuz ve baharat ue "';tt 
ce çırpmalı. Ke\•ırlrde ıuılll rt1 
karnabahar partalannı btrer ııı,yı· 
bu yumurtalı halitaya 1>aarıP• t 
ce kızdınlmıt tereyata ve;..ı:.. 
ekstra ekstra uytlnyatı lçlllf'~ 
malı. Çe\1rerek ktzartmalı. 1'ı -•ı __ .,, ... 
parı;-aları kalın ve ateşe d-,,- I•· 
bir yemek taba.tına sı~. 
Sarısı kullanılan yumurtalaJ'd' 

1111
• 

larınr bir khede, birer kail~ ,ad" 
'ılı kola, ararot, iki Umon... ,o'' 
ile iyice çarpıp köpUrtttlldd ~ 
ra kı:ıartm&lann Uzerlne ,-61 ,-· 
rek dökmeli ve hemen orta ... p· 
retll bir fırına sllrmell. Ylrfll1 Jı'' 
klka. sonra çıkarmalı. trzerıae ,of· 
fifre ı;-ly zeytlnyatı sezdi~ _, 
raya yollamalı. Çok ıezzetJI .eı il"' 
fls bir yemek olur. Tam rnt1fl,.,, 

ı-" .... -oldutu iı;ln de ehemmiyetle 
olunur. 
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Harp Vaziyefi 

Cenupta Alman 
taarruzlarının 

" istifa etmedim, ( 
beni çıkardılar,, 

SON HABERLER l lsıvASI ıCMAı 
Finlandiya barışa 
yanaşacak mı ? 

muhtemel 
inkişafları 

1 Ytzan:~ 
Ihsan BO~~I 

~QıtlnkU ttıbliğler1ı göre, dolu cep 
111de \1l7.I) et şô) le huJA a edllr.· 
rı 

' 1 
- l.eıılngrad \e Mo ko\a böl-

~llde aııkcrl harekAt, hauların 
"'Jfı \e kar fırtınaları yUı.llnden 
-. ıUçlüklerıı uframaktal'hr. Al· 
'ttıı rı.ı..r Moııko,·a öniinde Ruı h!611a• 
~•rdıklannı blldlrdlll"rllfl ıte, iki 

Mehmet Ali Kağıtçı kendi aley
hindeki iddialara cevap veriyor 
Muhterem Bay Ahmet Emin l letmc mUtehassıslığına tayinim ü 

l:"alman'a zcrJne, belki de haklı ve nftknblli 
ııScvglli oVATAN• ın, 6 ve 16 içtinap olan herhangi bir tcessUre 

Birinclteşrin 1041 tarihli, iki nUs· kapılmadım. Deruni ıstırabımı sin 
hasında, başmakalclerln nAçiz şah. dlrdlm ve teklif edilen işi kabul 
slyetlme tahsis cdllml5 bulundu. ve tam üç ay da, bin bir hakaret 
iunu pek yakında öğrendim. Ev· ve tazyik altında canla başla ifa 
velki gün bu iki gazeteyi aldım, ettim. Bu kadar mtıncvl l11kcnceye 
okudum. Blrlneı makale kadlr§l- dayandığım halde SUmer Bank i· 
naslığınızın necip bir tecellisidir. dare mecllsinin, sorgu ve sualsiz 
Buna karşı minnetimi bildirmek verdiği bir karar ile IBten çıkarıı. 
isterim. dun, Bu kararın ne saikini :ve ne 

İkincisine gelince, bunun yanlııı de mesnedini, resmi lstlzahıma rağ 
bir istihbardan ilerJ gr.ldiğlni ka. men bilmiyorum ki, müdııtaa im. 
bul etmek gerek. FJ!haklka ben, kAnı bulayım. 

ııı götU11 KlltUııe dlh 11,tulll uıl 
~r@be hattı hllltl dcilrımcınlştır. 
~hat (Kallnln • Volokolamsk • 

.llsk • Kaluga • Tula.) dan l'r<:• 
~tecıır. Tula ,ehrlnln kenar ma. 
~lesinde muharebeler slddetle t!.:· 
Qıı etmektedir. • 

~illa • Kıırı;k hattından şark ı..tı. 
ar etinde )Bpt•kları taarruzlar da 
l\t ti \e Kur11k şarkınıla Ru lar ta· 

lstlhbarınız vcçhlle fabrika mU· iıte hakikat bundan ibarettir. 
dürlüğUnden isletme miltchassıs. Mehmet Ali KAğıtçı, bütün ömür 
lığına tayinimden dolayı <1attan 1. ve gençliğini tahsis ve feda ettiği 
nip e~eğc binmekıı kabilinden bir bu meslekten, öyle haklı haksız 

teessüre kapılıp bu ihtısasi hizmeti herhangi bir iğbirar ve teessyr do. 
kabul etmemiş olsa idim tenkitle· layısile kendiliğinden çekilmemiş. 

riniz, umumi menfaat kaygusu ha- tir. Belki kendisi knpı dışarı edil. 
kımından yerinde görülmek iktiza mlştlr. 

Bitler nutltunıla övdiitü AJm "r. nrc1usunu •,4'tamıarken 

tenlerden haberimiz oldufu ıçın 

ilk netice, cenup doğu u <'enahı. 

mızı masun bulundurmak oldu. 
Daha 1940 da bu çıbanı deştiği ı. 

Hitlerin dün 
söylediği 

nutkun metni 
llldan durdurulmuş oldutu haber 

~rtllyor. Bu taarruz, Rasi.arın mer. 
ttı ve cenup orduları araııındakl 

\ta hat \"C tema ı kesmesi illUmall 

ederdi. Fakat memleket için no ya. Bu izahatım, benden her ttlrlü 

zık ki. htıdlsc as~ bu suretle cc· vebal ve itap vesilelerini kaldıra· Harp meydanında 
reyan etmemiştir. rak başkalarına yllkleteceğinl ve 

Esasen kabul cdemiycccğlmlz i. sizi de, hakkımda yanlış zehaba k 1 k b 
Yı ile ı;ok tehlikeli idi. 

2 
~f - Ruıılarm f'enup crphesl Ros·-

dari hatA ve beceriksizlik iddiala. kapılmaktan kurtaracağını uma. son a aca la Lir 
rı hakkında, şimdilik nefsimi mü· rım. 

'11tarblnı1en Voro~llofırada ve bu. 
lft '" Donl!(l nehrini takJp edt'rek 
._.;l<or • Kursk • Orcl hattı prkın. 

dafaa maksadlle olsun hiç bir şey Derin hürmetlerimle, mUmkUn A~man taburudur 
söylemek istemiyorum. Yalnız u- ise ve kanunen ve vicdanen muk. 

lt~lyor Vfl Mo!lkO\'& He iTtlbat 
~ ~rrıa ı muhafaza etllyfll'. Alman. 

11 bu cephedeki hart.katı bir Jlllr· 
'° tavaşlamı tır. Mareşal Tim~en· 

lllnıış olduğu taln iye km \'etleri 
~ hJt Ct"(ıhe tutnınğa ıayrct etmrk-

mumt efkAr önünde yurt hlzme. tazı ise, bu cevabımın muhterem • 

lt. Ah<',ak ııostof • \'oroşllofgrad 
ltına taarruz cclen Alman ·ağ ce· 

~·_cepheden yapılan mukabil ta
~lltlara \'C Auk denlı.1 ~ollyle )'a• 
"111 ı;ıkarma teşebbllıılerlne ra~

' ırert atılamamıştır. Burada Al. 
\ t<?hllk...."!11 elıemmlyctlnl muha· 
ta etmeldedlr. • • llıı - Kırım'da \•aı.lyet Ruıdarın 

tı:'hlne gelişmekte devam ediyor. 
tapoı karadan tamıunlle muha

"tıı. Cdllmlf!1flr. Kerç bot-azına doğ. 
~ la:ırruz eden Alınan kun·etlerl, 
~:ıkı berzahta 12 kilometre u· 

llkta mllstahkem bir hattı yar
~ııı. nıuYDf""' uın ... .,.araı • t!ttv-.. 

l'un LenJngrnıl veya Oden ıtlbl 
''eınct etmesi muhtemeldir. 

'~at Almanların • hazen'le kunet-
ı.ltkırnııt yapılmamış olan - l<"oo· 
la bcnnhını geçnıelerl \'e Kerr 
~ı garp sahillerine varmaları 

'ctıı bir ihtimal dahilindedir. 

,ı\Jrı1anlar hımılan sonra Knf1'a11ya 
~1 l'aktarına ayak basmak için Ros• 
~·e Kerç boğ1121 ı tlkuınetıerlnıle 
, t{'Şehhüslrrde hulunııbllecekler 

~ 4'1.ak denlzlnden ıstıradc edecek· 
it. 

lt 
~tırıa. karşı nuslnr aol oonahlorını 
~f'ılan Atak \'e Karaclenh: 88· 

~ l boyunca No\'l'Ofllsk'ye kadar 
\~kl:ırdır. Buna çoktan tefeb
~klerl kabul edllelılllr. 

'türkiye güreş 
hirincilikl eri 

~llrkt~·e Grcko Romen güreş bi
l~illklc-rl dUn nkşam Beyoğlu 

·~ıa e~lnde yapılan final milsaba. 
' l'llc sona erdi. Kalabalık bir 

•rcı kiltlesl tarafından alfıka J· 
~~kip edilen güreşler çok çetin 
tJ eyecanlı oldu. 

crnelcr sonunda her kateaorl-

l
l'Urklyc birincisi şu ~ekilde 
eli 

~6 . 
, kilo: ı - Halit (Ankara), 
'llecep (İzmir), 3 - İsmail 

ara) 
'ı . 

kiloda: 1 - Bektaş (İstanbul) 
b razıı (İzmir), 3 - Manol <İs

tinden kaçınmış bir adam mevkii· VATAN'da ve ayni sütunda neş
ne düşmemek için şunu izah ile rini dilerim. 
iktifa edeceğim: Kağıt müteha~~ı.!11, kimyag-er 

Ben, fabrika miidürlüğilnden i~- M. AH Kifıt~ı 

Sovyetlere göre' 
250 tayyare 

Moskova 
üzerinde uçtu 
Alman generali Rus 
tankları tarafından 

Avrupa 
kongresi 

toplanacakmış 

Kongre ye bitaraf 
devletler de 
çağırllmış 

c;ldürütdü ....._...-.;,.._......ı_Rusy_ayı Grand.ükYladi
mir'in temsil edip 

Moikova, 9 CA.A.) - Sovyct 
radyosu, Alman tan-arelerinin ih
tilfılin kutlanı§t merasimi esnasın 
da Moskova üzerinde çok faaliyet 
gösterdiklerini söylemektedirler. 

6 Sonteşrinde, 250 Alman tay
yaresi Moskova üzerinde uçmıya 
teşebbüs etmişlerse de Sovyet av. 
cıları ve tayyare karşı koyma top 
çusu bunları, vazifelerini yapmak. 
tan menetmlşlerdlr. 

etmiyeceği şüpheli 
Londra, 9 (A,A.) - Hltlcrin bir 

Avrupa kO\ıgresi toplıyarak ı;ulhe 
girişmek istedıği hakkında bugün 
!erde ne~redılen haberler, son 48 
saatte buraya gelmekle olan bir 
çok işaretlerle teeyyüt etmekte
dir. İyi haber alan mahfiller, şu 
noktaları hemen kati telakki et 
ıncktcdirler: • 

ı - 17 Sontc5rindc böyle bir 
konferans toplanacaktır. 

2 - Bu toplantı Vlyanada ya. 
lerde Donetz havzasındaki ilerJ pılacaktır. 
hareketlerini devam ettirememiş. 1· 1 b'l' i b' 

Moskova, 9 CA.A.) - Pravda. 
nın bir harp muhabirinin bildlr
dlilne göre, Almanlar şu son gün 

. . y ı ınm yen ır şey varsa o 
lerdır. Şıddetll karşı hilcumlar ne d H"tl · b .. b u R • . . a ı erın u munasc e e us-
tıcesınde düşmana ağır kayıplar yayı Dük Vladimir'e temsil tl' 
verdirilmiştir. Altı saat süren bir . k . . ;ld~r. 

uh b snasınd · bt S t mıye arar verıp vcrmıyece., ır. 
m are e e~ a r ovyc 1 o ··k vı d' · p · F 
birliği dördüncü Alman Alp • w .u a ımır r~sya ı:ır7nsı er. 
meninin 13 üncü alayını imha et: 1 dınandın. ka~ın bıraderıdır. 
miştir Karşı hilcumlar muvaffa. Sıkı bır bıtaraflık .muhafaza e~-
k et) . d etmektedir Dl'•er mekte olan İsveç, İsvıçrc, Portekız 
ıy e evam · 6 g'b· d 1 tl · • d t dil i 

bir birliğimiz dUşmanı bulundu. ı ı e~. e erın oc . nve e m ş 
ğu mevziden Sovyet hatları içine olduğu soylenmekte~ır. Faknt b~n 

t bi t b tamamca dl larm bu hususta bır karar verıp 
a mış ve r a uru • • w• d'kl · h .. k · · 
il hl t b da yarıstnı imha .-.rme ı erı enuz atı olarak bı. 
6 er r a urun lınmiyor. 
etmiştir. . 

(d) remzile gösterilen yere düş- Hı!lere göre sulh konuşmaları-
manın vaphğı şiddetli bir hücum nın ıeap eden inkişafını bu dev
püskürlülmtlşt\lr. !etler temin edebileceğinden Al. 

Bu kesimde yapılan bir tank man devlet reisi bu devletlerin 
muharebesinde Alman generali bul~nmasını bilhassa arzu etmek-

. tedır Rens hır Sovyet tankı tarafından • 
öldilrülmüştllr. Londradaki bUtün bitaraf mah-

Almanlara göre 
fillere göre, Avrupa devletlerini 
daha doğrusu bunların hükumet 
lerlle anlaşmak Hltler için çok ko: 

li!) 
6 • 

kilo: 1 - Panayot (İstanbul). Kırımda 
rehmct (Kocaeli), 3 - Ta-

Jay olacaktır. Çünkü bu devlet
lerin adamları Berllnde önceden 
alınmış kararları usulen tasvip et 
mekten başka bir ~ey yapmıya_ 
caklardır. ,~( Zrnir). y [ 

kilo: 1 - Beslen (Kocaeli), Q t Q 
t boğan (İstanbul), 3 - Meh-

lQ l\Ii (İstanbul). f d •ıd • misini batırmı~tır. Bu gemilerden 
kilo: 1 - Rızık (İstanbul), ZQP 8 l l bir tanesi büyük bir sarnıç aemisl. 

~lrAdil (Samsun), 3 - Muhlis dir ve hepsinin topyekun tonilfı. 
a, ). tosu 38 bindir. 

kilo: 1 - Nası (İstanbul), Cenupta Sovyet Berlin, 9 (A.A.) - D.N.B. nin 
.4ı ııehmet Ali (Çorum). askeri kaynaklardan öğrendil!inc 
tırda Çoban Mehmet rakipsiz mukabil hÜCUmlarl göre, doğu cephesinin şimal kesi. 

"1\k birinci ilAn edilmiştir. klrıhyor minde bolşeviklerin yaptığı ümit-
Jsabaka1ar sonunda birinciden siz şaşırtma teşebbüsleri, daha ha-

' lllcfye kadar derece alanlara Berlin, 9 (A.A.) - Alman or- zırlanma halinde iken Alman top-
~\!~ Federasyonu reisi Tayyar duları başkumandanlığının tebll. çusunun karşı hücumuna uğramış. 
~-~ tarafından muhtelif mükA. ii: tır. Birlbirini ·kovalıyan üç Sov-

' ?' tevzi edildi, . Kırımda Alman ve Rumen kuv- yet karşı hücumu, Alman hatla-
, ~ vetleri, mağlup düşmanın takibine rının önünde ilerde kırılmıştır. 

cenup kıyısı boyunca ve ayni za- Sovyetıer o derece insan kayıpla
man<kı Kerç yarım adası üzerin- rı vermişlerdir ki, ancak muhare. 
de devam etmektedir. Yalta zap. beye devamlı surette takviye kı

tedilmiştir. taları sokmak suretile hUcumlnrı
İngiliz iaşe gemilerine ka şı sa- nı yenileyebilmişlerdir. Bu takvi

vaşta, Alman hava kuvvetleri dün ye kıtaları da, Alman topçusunun 
gece bilhassa büyük muvaffnkı - ateşi ile dağıtılmış ve kaçırılmış_ 
yctlcr kaznnmışt•r. Alman savaş tır. 
tayyareleri, İngiltere ve iskoçya Cephenin cenup kesiminde, Al. 
kıyıları açıklarında kafileler içln man kıtaları, milbim bir mevki lş
dc 3CÜfÜlLCD altı lng~ tii:ar.ct ~e gai. QtmiQlerA.i:r. 

Ruslar için 8-10 mil
yonluk bir kayıp 

bahis mevzuudur 

Ruslardan, 1.5000 tayyare 
22000 tank 27 binden 

çok top ele geçirdik 
Bcrlin, 9 (A.A.) - Führer, dün 

de, her sene olduğu gibi 9 sonteş· 
tin gününün arifesinde, eski ta. 
raftarlarının önünde bir nutuk 
söylemiştir. 

Hlıdiselcrin kısa bir huUısasını 
yapan Führcr demiştir ki: 

o:Almanyanın ilk vazifesi doğu
daki düşmandan kurtulmaktı. Bu 
va!lfe 19 gün içinde tamamlanmış. 
ur. :Almanyanın bir i:!cfa 'daha e
saret altına alınmasının mümkün 
olmıyacağını aklıselimden mah· 
rum olmıyanların anlamaları ltı. 

zımdı. Halbuki bunu yapmadılar 
ve uzattığım eli ittiler. Führer is
mi tahkir edildi. Onun bir alçak 
olduğu söylendi. 

İngilizlerin şanlı ricatı 
1941 senesine ancak bir türlü 

başlanabilirdi. Almanyanın batı. 

daki düşmanın nihai bir hezime
te uğratmıya karar vermesi icap 
ediyordu. Düşmanın ihtiyatsızlığı 

ve gevezeliğldir ki, Alman devlet 
adamları, dü~anın Finlandaya 
yardım, fakat hakikatte Norvcçe 
ve oradan da İsveç maden cevher
lerine giden demoryoluna hücum 
etmek üzere bir baskın hazırladık. 
!arını öğrendiler. Binaenaleyh ev
velce Norveç meselesini halletmi
ye karar verdim. Bunu benzersiz 
bir zafer takip etti, Batıda düı
man imha edildi ve İngiltere, Bü· 
yük Brltanyanın askerlik tarihin. 
de her zaman bir §ere! faslı ola
rak kalacağı iddia edilen o meş
hur e:ıanlı ricah ı yapmıya mec
bur edildi. 

O zaman bir defa daha ve son 
defa İngiltereye elimi uzatmıya 
karar verdim. Harbe devam et· 
menin İngiltere için hiÇ bir mlı. 
nası lamıyacağına ve makul bir 
sulhe engel olabilecek ortada bir 
şey bulunmadığına işaret etmek 
lüzumuna hükmeyledim. 

Filhrer, Rusyanın en geç son. 
baharda belki daha evvel yazın 
hücuma karar verdiğinde şüphe 
olmadıiını söylemiş ve bolşevik ve 
İngiliz ajanlarının tahrikile Sırbis· 
yanda yapılan hUkumet darbesini 
ve hemen bunu takip eden Rus -
Sırp yardım paktını hatırlatmı~. 
ve demiştir ki: 

O zaman Stalin, Balkan sefe. 
rinin Alman ordusunu bir sene iş
gal edeblleceğine ve Rusyanın yal 
nız sllA.h ve malzeme ile değil, bü
tün insan ihtiyatlarile müdahale 
edebileceği anın yakında gclece
ğine kani bulunuyordu. 
Rusların bize taarruz edecef ini 

İnrilizlerden öğrendik 

Bundan nasıl haberimiz oldufu· 
nu bugün ilk defa olarak açıkça 
ı;öyllyebilirim. 1939/1940 da Lon. 
drada Avam Kamarası söı:de rizli 
bir çok celseler akdetml~tir. Bu 
gizli celselerde, viski amatörü ıu. 
Çörçil, Ru!!yanın en g~ bir buçuk 
seneye kadar harekete geçeceğinin 
muhakkak oldufunun Cripps tara. 
fınchn bildirildiğini Te Rusyanın 
inıiltereye yaklaşması ümidi ol. 
dutunu Te bir buçuk sene daha 
mukavemet edilm~i icap eltlfini 
söylemiştir. Biz, bundan, icap e. 
den neticeleri çıkarttık. Olan bi· 

çln l\lu ollniyc hakikaten min. 
nettar olmalıyız. Dost A\•rupa mil 
letlertnln yardımı ile bu mesele
yi bir kaç hafta içinde hallettik. 

Führer Sovyctler birlll!lne kar
şı tedafi1! bir harbe başlamak em 
rint bütün hayatının en mühim 
kararı olduğuna bir defa daha i. 
şaret ederek demiştir ki: 

Bu emrin Almanya için çok çe. 
tin bir harbi istilzam edece~lnl 
blllyordum, Fakat diğerleri bu 
harbe ba11lamadan evvel Almanya 
siiratle hareket ederse harbi ka
ıanmak talihinin daha büyük o· 
lacağını ümit ediyordum. 

llitıer batı cihetinden bir bü. 
cuma maruz kalmıyacağını bili· 
yor- Bu dehalara ancak şu cevabı 
verebilirim: Ne derece ihtiyatlı ol. 
dut11mu bllmi~rsunuz. Batıda o 
kadar iyi hazırl:ınmış bulunuyo-
rum ki, her istedlf lnb anda ıele
blllrslnlz. Efer İngilizler Norveç
te, Holandanm, Belçikanın, Fran· 
sanın Alman işgali altında bulu. 
nan kıyılarında bir taarruz hare· 
ketinde bulunmak isterlerse ken. 
dllerine şunu diyebiliriz: Geliniz. 
Geldiğinizden daha çabuk ortadan 
kaybolacaksınız. 

Biz bu kıyıları bundan blr yıl 
evvelkinden başka bir hale koy. 
duk, 

Balkanlarda da bir emniyet ha. 
ll tesis ettik. 

işte böylelikledir ki, 22 hazi· 
randa, vicdanım, yalnız bir kaç 
günlük bir avantajdan Mifade e
derek bu tehlikeye karşı koymak 
htıma müsaade etti ve işte yalnız 
Almanya için değıı. bütün An11-
pa için lüzumlu bir harp, bir ö. 
lüm kahm harbi bahis mevzuudur. 
Diyebilirim ki, doğuda, söylediğim 
ribi Dünlere karşı, bütün Avrupa 
belki birinci defa olarak mevcu
diyeti için harp ediyor. Bu defa 
ikinci bir Cengiz Hanın :\logol 
devletine karşı harp ediyor. 

Bu muharebenin gayesi düşman 
kuvveUerlni imha ve düşmanın 

teçhizat ve iaşe merkezlerini is· 
gal etmektir. Pre5tfj meselesinin 
burada hiç bir rol oynamıya sizi 
temin etmeyi fazla buluyorum. 

Leningradı istersek alırız. 

Führcr aşağıdaki misali getirmiş
tir: 

Lcningrad önünde şehrin kuşa. 
tılması bitlrilinciye kadar taarruz 
halinde idik. Şimdi ise bu kesim. 
de mildafaa halinde bulunuyoruz. 
Şimdilik hUcum zorunda buluna
cak düşman taraftır. Lüzumundan 
faza bir insan feda etmlyeceğim 
tabiidir. Lcningradı kurtarabile 
cck bir kimse bulunsa idi şehrin 
hücumla ele geçirilmesi için emir 
verirdim ve mukavemeti de kı. 

rardık. Doğu Prusyadan kalkıp Le 
ningradın 10 kilometre önüne ka. 
dar gelebllmlş olanlar, şehrin or
tasına kadar bu on kilometreyi 
de pek fıll'ı yürllyebilirlcr, Fakat 
buna hiçbir lüzum yoktur. Şehir 
çevrilmiştir. Kimse onu kurtara
mıyacaktır. 

Elde edilen muvaffakıyetler 
Şimdi bu seferde elde edilen 

muvaffnkıyetleri hulasa edeceğim: 
Esir adedi takriben 3,600,000 ki

şiye yükselmektedir. Herhanıi bir 
budala inı-iliz rellp te bunun te
yJt edilmemiş oldufuou söylerse 
ona şöyle diyeceğim: 

Alman askerleri bir şeyi sayar
larsa çık:ın rakamlar tamamen doğ 
rudur. Umumi harpteki vaziyeti 
ele alarak şöyle bir istidlal yapa
biJiriz: 'Üç milyon aıtı yüz binlik 
bir esir sayısı en az ayni sayıda 
ölii miktarına tekabül eder. Far. 
zet'lelim ki, Rusyada -nasıl ki biz 
de de öyledir- bir ölü!'e karşı üç 
veya dört yaralı vardır. Varaca. 
tımız netice şudur ki, "n az 8 iJa 
10 milyonluk bir kayıp bahis mev 
zuudur ve banda günün birinde 
iyileşmesi mümkün olan hafif ya. 
ralılar hesaba dahil t'lefildlr. 

Ele geçirilen malzeme 
Ayni devre urfında ele g-eçlrdi

f iıniz malıeme sayılamayacak ka. 
dar çoktur. Şimdiye kadar 15 .bin 

Hitlerin 
nutkundan 
\parçalar 

* Rusların bize taarruz ede. 
ceklerini Jngilizlerden öğ. 

rendik. 
* SoTyetlere hücum emri ha

yatımın en miıhlm kararı 

olmu tur. * Ingilizll"r bir ihraç yapmak 
1 terlerse, kendllerine ..:unu 
diyebiliriı.: Geliniz. geldi. 
cinizden daha eabuk orta. 
dan kalkacak ınız. 

* Lenlnı:radı ister~ek alırız. * Karşılarına çıkaracağımız 

malzeme miktarı onları hay
rete düşureeektir. 

* Ri:.: çıkacak isyanları ta~fi. 
ye etmesini biliriz. 

* Berlin, dünyanın merkezi 
olmak istemiyor. Va~inı
ton da olamıyaraktır. 

* Burünkü harp 1914 te ba~- , 
lıyan ve hali bitmemiş olan 
Almanyanın hurriyet a\•a. 
~ıdır. 

tayyare, %2 bin tank ve 27 bin. 
den fazla top ele ıeçirllmiştir, Bü 
tün bu balzemeyi telifi etmek İ· 
çln Alman endüstirlsi de dahil ol
mak üzere bütün dünya endüstri. 
si çah mıya koyulnıuş olsalar bu. 
na az bir zaman içinde muvaffak 
olamazlar. demokrasi endüstrisi i

se her halde bunu yakın seneler 
içinde telifi etmlyecektır. 

BJz de sllihlanmıya devam 
ediyoruz 

Cephemizin gerisinde imincl bir 
cephemiz vardır ki, bu da Alman 
vatanrdır. Alman vatanının arka. 
sında da üçUncü bir cephemiz da
ha vardır ki, o da Avrupadır \'e 
bana denilmek istenilirse ki şimdi 
sllAhlanmıya başlıyanlar demok. 
rasllerdlr. Buna, biz de silahlan. 
mıya devam ediyoruz, cevabını ve 
rabllirim: Bu efendiler daima ra
kamlardan bahsediyorlar, fakat 
ben bahsetmlyoQJm. Fakat başka 
bir şey söyliycceğlm: 

Günün blrJnde karşılarına çıka. 
racatımız malzeme miktarı onları 
hayrete düşürecektir. Bana 1tU da 
söyleniyor: Fakat işte karşında 125 
milyonluk bir Amerika. Ona da 
cevabım şudur: Almanya ara7i!:i 
de himaye n umumi valilik ara. 
zisi dahli olmak üzere, 125 mil
yonluk bir nüfusa maliktir. Bu&'un 
dofrudao dotruya Almanya için 
çalışan arazı 250 milyondan çok 
faıla ve bu muharebe için bilava. 
sıta çalı au arazi de imdiden 350 
milyondan fazla nüfusa malik bu. 
lunuyor. 

Bu muharebede mümkün olan 
her vasıtayı kullanmıya muvaffak 
olacatımızdan hiç klırue şüphe et· 
mcsin. 

Führer sözlerine ~öyle devam 
etmi~tir: 

Almanyanın düşmanları için fc. 
laket, buiünkü Almanyanın artık 
umumi harpteki Almanya olma
dığını anlamamış bulunmaların. 

dadır. Düşmanlar arada bir isya
nın çıkacağını iddia ediyorlar. Bu 
nun1a beraber olabilir ki, İngiliz 
radyosunu dinledikten sonra np. 
talın biri isyana kalkışır. Fakat 
bu pek kısa bir zaman sürebilir. 
Zira, bizler, buna benzer iı:yanları 
tasfiye etmesini biliriz. K imse bu 
hususta aldanmasın . Şimdi bu gi
bi adamların karşısında müsama. 
ha ile hareket eden burjuvzi Al. 
manyası değil, fakat sert yumruk
lu bir nasyonal • sosyalist Alman 
yası vardır. Bundan maada Al. 
manyada bir isyan çıkabileceği 
yolunda aptalca bir ümit taşıyan 
kimseler de bulunuyor. Fakat biz 
de bir isyan hareketi çıkarabllecck 
olanlar çoktanberi aramızdan ay
rılmışlardır. Bunların hepsi çok
tanberi lngntcrede, Amerikada ve 
Kanadada bulunuyorlar. 
Darp meydanında son kalacak ta

bur Alman taburudur 
Her şey mümkündür. Fakat Al. 

manyanın pes demesi mümkün de
lildir. Düşmanlar, harbin 1942 ye 
kadar süreceflni ı;öyJüyorlarsa 
pek !ıli diyebiliriz. tstedifi kadar 
sürsün. Bu harp meydanında son 
kalacak olan tabur bir Alman ta
buru olacaktır. 

Führer bundan sonra kendisini 
korkutmak lriiyenlerden bahset. 
miş ve birinci derecede Amerika. 
dan gelen tehditleri ele almıştır. 
Bu tehditler hakktıllda bir yıl ön
ce yaptığı beyanatı tekrar etmi'j. 
tir: Harpmalzemesi yani adam öl
dürmiye mahsus malzeme ı-etiren 
herhangi bir gemi torpillenecek
tır. 

Führer şöyle devam etmiştir: 
Eğer Amerika Birleşik Devlet. 

teri Reisi, o reis ki vaktile Polon. 
ya harbının ilfmından mesut olan 
kendisidir, Ve Fran~ayı da harbe 
o sokmuştur. Şimdi Almayayı bir 
cateş açmaıı emrlle korkulacağını 
zannediyorsa Führer kendisine an 
cak ~ kelimelerle cevap verebi
lir: 

Reis Ruzvelt, harp gemilerine 
tcsadUf edecekleri her Alman se. 

Yazan: M. H. ZAL 
[F' inlitndiyanın barı§a ~ ana~a. 

(•atına dair Vnşlngtonda nıı.. 

bin bir Juna peyda olmu~tur. Aıııc· 
rlkan tazyikinin de\amı ı1Lerınc 
fl'lnlündl~ noın \'a,ıngtou t'1lf.ı.ı !:' .. 

uaıı '>Ormuı,tur: c8o\ ~etler lın ••• 
knr.ı:ındıkl:ırı takıllrde ı;özlcrlnl ıu. 
tnt·aklnrııın 

\erir lıılz ?» 
dair blz.c ne ı;araııtı 

ı-;ğcr bu ual, Flnlılndı~ ll huku 
metinin haheri olara ı;orulıııu,-.:ı .... 
mfına.)a ,eıır: Pinllındl.\a • ııuiıı 
Cllll'llcrine ı.a \ usurı;a \ e j.,iııı -.a ·· 
liımn hağlı.)ablli;ı.c barı1tıu; balı';. 
nılJ e ha:ı:ırdır. 

Finlandl.)a en tentiı; bir deıııo ... 
rasl ınulıltıdir. Burada d.:mokn.-.. 

bir lıif diJ c dt•ğil, bir hakikat o, .•. 
rak \llrdır. Flıılrrııı tablı ~eri, ıfr. 
ıııokra~j ceph~lndedlr. Buııdan tı .... 

ka Amerika ile nnıanıliJa ara .. ı~
dakl 'ıkı do tluk da FlııJerlıı mu. 
kadderntlarını Amerika) a ,.e de 

ınokra"l.)'e bağlamalarını lcap etil· 
ren lılr ebeptlr. 
~e çare ki Flnlfuıdlya :O.O\, etle. 

rln haksız bir teca\ liı.üııe u ~a1ı1ı~ 
\'e deınokra l cephe ı Fin kahra. 

nııtnlığını karı;ıılan alluşlaımı .. t.ı 
llerl t;iıleıııcmlştir. 

Finler, ilk fırı;atıa Alınanlarla 
dayanarak hal..larını aramı, lar, fa 
kat bunu lılr ıııiidafaa hubı diH· 
kar,ıladıklarını da liÜ,\ leıııhtlerıli;, 

:,ırıııll Finler kentlilerine alt ara . 
71Ji ele geçirdiklerine göre mild:ı 
faa harhı <1aOııu;ı kapanmı1tır . t: 
~er hu arazinin bir daha te<;·a\ tir.r 
ıığramıyacağıııa dair kendllrrinl 
hoşnut <>.decek teminat alırlar"'a 
hnrhe dc\"am etmelerine eebqı ı:-

anıır cdlleıuez. nu ~olda temln:ı. 
tn nhlp olunca, Finlerin bltaraflıı{ı 
tercih etmeleri "lbette beklenir. 
Çünklı .r..atcn hu kü~ük u ull mJI. 
let harpten ağır yaralar almışhr. 
:\filli 'laruretı kar~ılamadan. anf'ak 
eı•nebl bir memleketin emellerin" 
alf't diye bir tek Ffnln hayatmı tf'h. 
ilkeye koymata ra:ı.ı olma:ı. Bun
dan haşka Alnmnlıtr ka'lanınıa Fin. 
lerin f'n çok Mkll,\·tı·eJ;i şey, ıoözılp 
ı .. tiklftlılir. Halbuki demokrasi ka· 
1nnırsa hem tam ldlklile Ye f.ofl· 
rak bhlünlütüne kavu,mayı, hf"m 
de Amerlkoda her istedikleri kredi. 
yl , ·e yardımı bulmayı Umld f'df'hl · 
lirler. 
AJnıaa baııın ,eOnln, Amerlkahla 

rın t•ınlAndlyadakl tazylkl hal\lcın. 
da birkaç giin C\'\tl nrfettlf1 M'rt 

"ö1ler, bu tal.yik , .e teı,ebbü"l"r~!"I 

lkrllnde f'lndl,e ile karftlandıtma 
bir alamettir. 

Da,·a şuradadır: Fin mll~tı. 1>a · 
rı,ın krnıliı.I için en ı~·l yol oldni;ıı· 

na, Ru !ara kan.ıı kAll te-mhıat ,.ı. 
ıle ettlklnc Ye Almanya ne ola" 
miinaı.ebctl hlr mllli feref meflelf'• I 
difc tr.lfıkkl~·e ehf'p bulunmadı~ı· 
na karıır , ·e.rlrse. l!l~·rı 8Ulh :-rap 
nıak için hare.ket serbe ti ı , . ., mı. 
dır? Almanların icabında Ftnl~v 
üzerlnıle yapabllecekle.rl maddi ,.,. 
nıa.ne, i tazyik acaba ne dere<>-fflt'
dlr ! 

Bu uallerln CC\1lbını herhalde b!r 
kaç gün ırınde alabllece.flz. 

misine ateş ııçılması emrini ver
miştir. Ben, Alman gemilerine A· 
mcrikan gemilerine tesadüf edecek 
leri zaman ateş açmamaları ve fa 
kat bir Alman gemisi hücuma uğ: 
rarsa müdafaa edilmesi emrini ver 
dim. 

Führer Avrupa milletlerinin mu 
kadderat birliğinden bahsetmiş ve 
bu milletlerin hepsini ayni yük
sek seviyede tclAkki ettiğini bil
dirmiştir. 

Berlln dünyanın merkezi olmak 
i temiyor, Vaşinıton da 

olamıyacaktır 

Eminim ki, bu kıta hiç bir va. 
kit dünya kıtalarının ikincisi ha
line düşmiyecek ve daima birin
cisi mevkiindc kalacaktır. 

M. Vilkle ancak iki ihtimal bu. 
lundusöunu yani ya Bcrl!nln veya 
Vaşingtonun dünyanın hükClmet 
merkezi olacaklarını beyan ctmj,. 
se buna karşı şöyle dlyebilirlmi. 
Bcrlin dünyanın hükOmet merke
zi olmağı hiç istememektedir ve 
Vaşington da hiç bir zaman bu 
mevkii alıımıyacaktır. 

Bitirmemiz lazım gelen muaz. 
zam işlerin he1>5lnl başarmakta 
yalnız değiliz. :;\lüttefiklerimiz var 
dır. Birinci derect'de, bizimle ay. 
ni sefaleti n hat.ti belki de daha 
fazlasını çeken bir devld vardır. 
Bu İtalyadır. Duçe bu mücadele
yi bi'Zim telakki ettifimizden baş 
ka bir şekilde telakki etmiyor, 

Führer eunları ilhe etmiştir: 
Bu miicadelcdc Almanyanın kuv 

vetı~~i hiç bir zaman azalmıy.acak 
tır. Bug{lnkü harp 1914 de baslı· 
yan ve hail bitmemiş olan Alman 
yanın hürriyeti savaşı olarak te. 
Ifı:kki edilmelidir. 

FUhrer, parti ölülerini ve geçen 
umumi harple bugUnkU harbin ö
lülerini hürmetle anarak sözlerini 
bltırmiştır. Nutuk büyük bir he
yecanla kar§ılanmıştır, 

• 



1 V A T A N 11 • 11 • 941 ____.,, 

Biiyük asker Atatiirk'ln hayatı l 
' ' Hattı müdafaa yoktur, 
sathı müdafaa vardır 

' ' 
Atatürk, bu sözünü kazanmış 
olduğu zaferlerle ispat etmiştir 

J:bed1 Şef AtatUrk'ün askerlik ha· 
yau blrlblrinden ayrı Uç devre !çin
de tetkik olunabıllr. Onun ordu ha· 
yatı, 29 blrincikılnun 1904 te erka.-

arkailaŞlığına meftun bulunuyordu. 
Çünkü onun arkadaşlığt çok samlmt 
idi. MAlılyanl lAkırdılar söylemez, 
memleket ve mllfot için faydalı fi
kirler ortaya atan cevval bir zekıl
nın, selim bir aklın, mantıki, pürüz- l'RABLUS VE BALKAN HARBİ 
e;Uz bir nAtıkanın mahsuıu sözlerle İtalya, Trablusgarb'a baskın sure-
konufuyordu. tiyle taarruz ettiği zaman binbaşı 

Mustafa Kemal, Suphi Paşa fle Mustafa Kemal gönWIU olarak Der
birlikte en doğru kararlar almak ve ne'ye gitti. Derne Slrenayik mınta· 
en seri ve canlı icraatta bulunmak kasının mUdafaasmı \'e oradaki kuv
mUmkün olac ına kani bulunuyor- vetlerln komutanlığını deruhte etti. 
du. Ancak, çok n~zık bir mesele olan Mustafa Kemal'i vAsl blr sahada 
İstanbul lrt c ını tedıp işinde Ateşin mUst.akil Şef olarak ılk defa Afrika· 
bir zekA ve fanı yetin Suphl Paşanın da görürüz; teşkllAt yapmak, insan
mahlyetını kavramaması muhtemel !arı idare etmek; ateşe sürmek, bin 
bir takım politika ve siyasi vaziyet- zorluk ve yokluk lçind• bir de\•letie 
ler üzerinde fazla b ir tesir yapması harp etmek. 
zan ve tahmin ed ldiğınden üçUncU Sanki genç kurmay subayı, istik· 
ordu kumandanı, hareket ordusu için balde, yapacağı bUyUk işler için Af· 
Se\Anlk redif fırkası komutanı Ferik rlkada ıt&j yaptyordu. M;ustafa Ke
Hllı!eyln Hilsnü Pa.,ayı tercih ve ten· mal ~iretıeri kendisine cezbetti, mu. 
alp etmişti. Gariptir; Suphl (Paşa) kavemetl tanzim etti; İtalyanlara 

SUleyman Şeflk'ten sonra kuvayiin· mütemadıyen ve muvatfaklyetıe kar
zlbati~e kumandanlığını deruhte e- ~ koydu. Fakat Balkan harbi zu. 
den genı>raldl. B ınu niçin yaptınız? hur edince anı;ı. vatana döndU. 
diye sordukları zaman Mustafa Ke· Balkan harbinde Atatürk (B:nba· 
mal'e mağlQp olmak için cevabını şı Mustafa Kemal) Gelibolu yarıma· 
vermişti. HUsnU (Paşa) daha yaşlı, dasında yani iki sene son:-a bUyük 
atn" başlı ve kibar hissiyata alışık muharebeler idare edeceği darülha
blr zat dı. Zaten Kolağası Mustafa rekltta - cBahrlseflt kuvayi mU
Kemal'ln aıııl komutanı da bu fdi. I rettebesi komutanlığı blrinci şube 

tümeni ile Maydos'a. geldi. Atatürk 
bUyük komutan vasıflarını bu tüme· 
run başında herkese isbat etml.ştir. 

CA..~KBAYIRIZAFERl 

Atatürk fstildil har 'bl esnaaında zafer peşinde 

nln imkAnı maddisi olmadığına kani 
idim. Fakat memleketin son ihtiyatı 
olmak üzere Halep civarında kuvet-
11 bir ordunun tahaşşüdüne hizmet 
etmek memleket için pek faydalı ola
cağı kanaatiyle kabul ettim. 1stan
bula gldıp kumandayı aldım. Haki· 
katen Halep civarında yedinci ordu
yu tahşlt kararlyle oraya gittim. Bu 
yedinci ordu ile beraber, Bağdat ci
varında bulunan altıncı ordudan bir 
grup teşkil edilerek Almanyadan su
reti malısusada davet edilen General 
Falkenhayn'm tahtı idaresine veril
di. General Bağdat üzerıne yürüme· 
nln gayri mümkün olduğunu anladı. 
DördUncU orduyu ve bütUn Surlye'yl 
idaresi altına almak maksadiyle ye
dinci ordu ile Sına cephesinde taar· 
ruz pla.nı teklif etti. KarargAhı umu
mi bu p!Anı muvafık buldu. Halbuki 
artık Türkiyenin taarruz için israf 
edecek kuvveti kalmamıştı. Son kuv 
vet olarak bu yedinci ordunun ve 
diğer bUtün kuvvetlerin ihtiyat diye 
muhafaza edilmesi IAzımdı. TedafUI 
hareketi ve Sina cephesinin takviye
sini düşünmek icap ediyordu. Bu fi
kirlerimi kabul ettiremedim. Mu
hakkak olan felAk'!tln bilfiil Amili ol
mağa razı olamazdım. Makamata 
katı lisanla bir rapor yazdım. Bu ra
por intişar etmiştir;.. Sonra istifa et· 

nümünü kutluluyorlar .•• 

• 

Ebedi Şef, büyük, Trakya manevralarında 

tim. Karargı\hı umumt bu istifadan 
sarfınazar etmem için hayli ısrarda 
bulundu. Nihayet kabul ett! Tekrar 
Diyarbakır'daki ikinci orduya J<u 

mandan tayin ettiler. Raporlarla söy. 
ledig"im hususat ıslah edilmedikçe 
hiçbir makamda memlekete nAfi 
hizmet ibraz etmenin imkı\nı olmı

yacağını söyledim. Bu kuma.ndayı 

da red ile 1stanbula döndüm.> 

ATATnRK't)N ALMA.,'YA 
SEYAHATİ 

O sıralarda, o zaman vellhat olan 
Vahıdeddln ile birlikte Alman umu· 
mi karargAhına giden ve Alman cep
helerini gözden geçiren .Muatata Ke
mal, orada, imparator Vilhelm, Ma· 
reşal Hindenburg ve General Luden· 
dorf ile görüşmüştür. Bu suretle 
müstakbel Osmanlı padU,ahiyle, ci· 
han harbini idare eden Alman şef

lerinin seciyelerini, kıymet derecele
rini nı\fiz zekAslyle ölçmiye ve Al
man cephesinin haklkt vaziyetini ta
yine muvaffak olan Atatürk diyor ki: 
«- o zaman hasıl ettiğim son 

kanaat harbi umumiye dahil olun
.,ı:luğu ilk anda söylemiş olduğum fik· 
rJn ayni olarak tecelli etti. Bu fikir, 
Alman ordusu ve ona merbut zum. 
renin mağ!Qp olacağı zemininde 
idi.> Almanya seyahatinden hasta 
olarak İsta.nbula dönen Mustafa Ke· 
mal tstanbulda bir iki ay tedavi gör· 
dükten sonra istirahat maksadiyle 
Viyanaya ve Karlsbad'a gitti. Bu sı
rada Surlye'de muvaffaklyetslzllk· 
lerl Alman karargAhının da gözün
den kaçmıyan General Falkenhayn 
memleketine geri çağrılmış ve yeri
ne Yıldırım orduları grupu kuman· 
danı olarak Mareşal Liman Fon 
Sanders getirilmiştir. Padişah sul
tan Reşat da ölmüş, yerine Vahldet· 
tin geçmiştir. 

Tedaviden dönen Mustafa Kemal 
bir kaç gün sonra padişah tarafın· 

dan davet edilerek ve kendisine tek· 
rar yedinci ordu kumandanlıtı tek· 
lif olunuyor. Fakat ahval, devletin 
aleyhinde olarak çok ilerlemı, ve 
TUrk ordusunun mukadderatı artık 

taayyün etmiştir. Bu mukadderatı 
değiştirmek hiçbir iradenin elinde 
de~ldl. Alman cephesinde dağılma 
emareleri belirmişti. 

ATATVRK TEKRAR YEDiNCi 
t ORDU KOMUTANI 

Mustafa Kemal 1918 yılı ağuato

sunda yedinci ordu kumandanlığına 
tekrar başlamak üzere Nablus'a gi· 
diyor. Aradan beş on gün geçmeden 
Sina cephesi Türk ordusuna kat kat 
Ust!ln olan düşmanın umumi taar-

madan önce lAzım gelen ııı 

bazı tavsiyelerde buıunuyot• 
sız ve şartsız teslim oırnaJlll' 
kesini anlatıyor. fakat b~_.. 
olmuyor. Kendisi hatıralafl""" 
ki: 

cDaha Halep'te iken. derı-1 
neyi tebdil etmek ve yerl11:2 
rlnl sarahaten söyiedlğılfl 

mUrekkep bir k!lblne geçirı:-~ 
munu ve ayni zamanda tıe0 

bula celblnr faydalı oıac.ıııs' 
tan açığa lstanbula bil 
Vakıa kabine tebeddUI ett~ 
benım lstanbula celbıme 1 
rUlmedl.> ~ .1' 

ANADOLUYA GÖNJ>_..... 
TEKLlFI ~ 

Mustafa Kemal tstanbuıurı 411 1 
tini bir mUddet Şişli'deki ev•; llJ. 

(Devamı: Sa. 5; si. 
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lylk Atatiirk'ii11 hapatının tarihi: 
·"Hayatta en büyük mürşit ilimdir,, 

K. Atatürk. 
O, yalnız düşmana boyun eğdiren 

bir kumandan değil, bizi ilme 
ltanuz ölürken muhakkak ki, gözleri açık gitmemiştir. Onan m inevi busuruna etilen Türk 'bi

yü kleri, onun eserine devam ediyorlar 

Atatürk'ün l 
sevkeden büyük bir mütefekkirdi 

askerlik hay ah 
(Ba ı 4 üncüde) \'C idaresi. mücadelenin her safhasın-

~lt edıyor. Kanaat getiriyor ki İs- 1 da, siyasetin, sevkulcey.şin ve te.şki
~buida yapılacak hlçt>.r .şey yok- !Atın muazzam gayeye hAdlm olacak 
lıır. O günlere alt ihttsaslarını kendi. surette nasıl kullanıldığına dair ta-
ili '6yle anlatır: rllie derstir 

«latanbul erbabı hamlyetlnce muh- Atatilrk'ün İstlklırt harbindeki 
ı.t1t namlar altında programlar ve plAnının ana fikri şu idi: Kuvvet 
1
1tltalar teşkil olunmak suretiyle ça- muvazenesi hasıl oluncaya kadar 
~ halAs aranmakta idı. Bunlarm oyalama harbi ve müdafaa: ondu 
""" birini ayrı ayrı tetkik ettim. Hiç sonra Anadolu ıçindekl düşmanı, mu
\ırı bir kuvve! teyldiyeye istinat et- vasala hatlarından ayırarak imha et
llıtyordu. Binaenaleyh hiçbiriyle teş- mek maksadiyle kati taarruz. 
l'llti ınesaiden bir netice beklemedim. AtatUrk'ün c:dllşman ordusu An&
lcııvvei teyidiyenin doğrudan diğru- dolunun harim! ismetinde boğulacak_ 
>. rnıııet olacağı kanaati bende pek tır> sözU bu hareklt p!Anının ve nt

~etıı idi. hal imha fikrinin sembolik lfadesl-
latanbulda cereyan eden ahvalden. dlr 

)\pılan teşebbüslerden, bilhaıı.o;a va· 
'IJetın vahamet ve fecaatinden mil- Sevkulceyşi oyalama harbi 1zm!T· 
letın haberi yoktu. lstanbulda otu- den Ankara kapılanna kadar _ kUiJ 

tııp nııııetl haberdar etmek lmkAnı uçuşu takriben 500 kilometre - sür
te. kalmamıştı. Bınaenaleyh yapıla- dü ve taarruz ve müdafaa Ue mez
ttıt "Y1n İstanbuldan çıkıp milletin cedlldi ise de asrl mUdafaa Sakarya· 
itine girmek ve orada çalışmak ol- da yapı.ldr. 
~na karar verdim. Bunun sureti Muharebe 11/temmuzda b1l4ladl~ 
lttaaını düşündüğüm ve bazı arka- İsmet Paşa, esas grupu çifte ku11at
:"l•rla müzakere ettiğim sırada idi madan kurtarmak için, 15/temmuz-

SAKARYAYA DOÖR11 

~ hUkOmet beni ordu mUfettişi ola- da muharebeyi katederek l"icate ka
~ Anadoluya göndermeğl teklif et- rar verdi. Müteakip gUnlerde ordu 
~:.'&ıı teklifi derhal maalmemnuniye Eski.şehir şimal ve cenubunda top-
...,,Ul ettim.> lanmıştı. DU11man Seyitgazi mmta-

A., ADOLlJY A GEÇiŞ kasma. Mktm olmuş. TUrk ordusu-
lıtuatafa Kemal Yunanlıların ,Jzmi- nun Ankaraya doğru olan muvasala 

te Clrdikleri gUn 15 mayıs 1919 kU- hattını tehdit ediyordu. Ordu şimale 
~ ve eski bir vapurla ve maiye- atılmak tehlikesine maruz idi. Nilı
·"'" blrUkw MiıııillllıM•lılİ!i•• ... -..-.. ... ,....tııı.r....ııt.ı~..._.7Tl _...,,. 
~tket ediyor. 19 mayısta Samsuna bir muharebeye devam etmek TUrk 
"-ıı1or ve derhal Ama~a. Tokat, Sı· ordusunun lmhasly1e neticelenebilir· 
"-a ınıntakalarında faaliyete başlı- dl. Tekrar manevra hürriyetini ka
~ \'e bUtün Anadolu ile gizil mu- zanmak için düşmandan arayı a.ç
"'berata gt~iyor. maktan başka çare yoktu. Atatürk 

.\tatUrk'ün bundan sonraki faali- 18 Temmuzda ordunun <Sakarya) 
~~rı bütUn veslkalariyle blr1lkte gerlslne çekilmesini emretti. 
:"1'11k nutkunda etraflıca anlatıldı- Bu manevraya <sevkulceyı;ıl lhtl
tl lc:ın biz bu biyografide yalnız esas yart rical) denir. Bunu yapabilmek 
'°~ta.lan bt-1 rtooeğiz: ic:in çok bUyUk ımLnevt cesaret ıt-

A8KERUKTES ISTWASI zımdır. Tarihte geri manevrayı emir 

1 ~ aıralarda memleketin her tara- ve muvaffaklyetle tatbik eden ser
llı«a muhtelif namlar altında btr darlar imha meytlan muha.rebesl ya
~rn teşekküller kurulmaya başla- pan serdarlardan daha nadirdir. 
.""9tl. AtatUrk bunları ayni prog- SAKARYA MUHAREBESi 

Yunanlılar 14 ağustosta kati neH-
ce kazanmak azmiyle blUUn kunet
lerini sarfederek b8'1nci \'e son t&· 
arruz için llerlemiye batladılar. ı::>Uf- J 
man. kuvvetlerinin çoğu ile, cenuptaa 
kuşatma yap..-ordu. 

23 ağuStosta Yunanlılar Sakarya 
mevzlinln önUne geldiler ve taarruza 
başladılar. Sakarya muharebesi baş
larken Yunan ordusu Türk ordusu· 
nun iki misli kuvvetinde idi. Düş
man çok Ustun olduğundan Atatürk; 
Bilyük harbin başında hüküm sUren 

dönim aoktaını 
hayatı birleşti. 

' ve ayni nam altında birleştlre
~-bUtün milleti aiti.kadar etmek ve 
~ orduyu da bu maksada hAd.m 
...__ak !8t1yordu. üzerindeki ordu 
\"•tt1111iğl 11ıfat \'e sa!Ahlyetlnden 
~ ~tlfade ederek bu noktadan işe 
~ı:tor ve az zamanda bu maksat 
'-t ti oluyor. Fakat takip ettiği me
...._ _tarzı tstanbulda malılm olunca 
~ini tstanbula dAvet ediyorlar. 
hıı._cıavete icabet etmiyor ve ml11et 
ı..~a daha serbeet çalıı,a.bilmek 

~ aekerllkten istifa ediyor. Her 
~ bir savat meydanında, bir mu
~iyetin remzi olarak aldığı rUt
~nı, asıl en bUyUk rütbeye, mll
Cıu •• "llhbert ve mıllet fedaisi olarak 
\~ rütbesine ermek Uzere fe-

eıtlyor. 

tek hattı anudane müda.t'aa etmek 19 Mayİs 1919 da Atatirk haya hnın en mühim 
fikrine bağlanmıyarak müdalaanın 1 açtı. O rün, Atatürk'ÜD askerlik hayatı ile sivil 
ellstlkl surette yapılmasına karar . 
verdi. Bu hareket tarzı eayeslnde beaı esnasında (muharebenin 8. gU- sıl olmuş \'e adetçe olan zaaf telAfi 
Yunanlıların kuşatması mUesslr ol- n~) geçti. Muharebenin 8. gününden edilerek kuvvetler takrlba mUsavl 
madı ve 23 ağustostan 13 ey!Qle ka· itıbaren dUflllanın taarruz kudreti hale gelmişti. Sakaryadanberi geçen 
dar 22 gUn devam eden muharebe ertmeğe başladı. 12 eylıllde Türk bir senelik zamandan nihai muha
zarfında Türkler Azami 20 kllomet· mukabil taarruzu ile rlcat etmiye rebeyi hazırlamak için istifade edll

başladı. r (Ankara) dan 50 kilom et- miştl. re geri çekildiler. 

TUrkiye Cumhuriyetinin kurucusu 1 kerllkten mUtehaşi idi. Asker olma
AtatUrk, 1880 de SelAnlk'te doğmuş- ma şiddetle mUmaneat ediyordu. Ka. 
tur. Babası Ali Rıza Efendidir. Ali bul imtihanı zamanı ona sezdirmeden 
Rlza Efendi önceleri RUsumat me- ı kcnd kendime askeri rüştiyesine gi
muru idi. Sonra memurluktan ayrıl- derek imtihan verdım. Böylece vali
dı. Se!Anlk'te kereste tUccarlığı etu. j deye karşı bir emrh•akl ihdas edil
Ali Rlza Efendi genç öldü. Oğlu mlş oldu.> 
Mustafa Kemal küçük yaşta yetim Mustafa Kemal bu mektepte kes
kaldı. Mustafa Kemal'i büyUk ruhlu kin zekAsı \'e yUksek kabiliyetiyle 
'Bir Türk 'kadını olan anası Zübeyde derhal kendıni gösteriyor. Bılhassa 

Hanım yetiştirdi. rlyazlycde çok UstUndUr. Bu, hoca· 
Mustaf~ Kemal ilk tahsilini SelA- !arının dikkatini relbcdiyor. O kadar 

ntk'te Semsi Efendi mektebi denen ki, hocaları Ona bir talebe gibi değil, 
modern mektepte gördU. Çocukluk ve yetlfmiş bir adam, kendılerinin bir 
ilk tahsil devresine alt hatıralarını arkadaşı gibi bakıyorlar. Rlyaziyede 
bundan 17 yıl önce Vakit gazetesi- az zamanda hoca.qından ziyade ma
nin muhabirine şu canlı ifadelerle !Qmat sahibi oluyor. derslerin Ustün-
anlatmıffardı: de meselelerle uğraşıyor. 
.çocukluğuma dair Uk hatırladığım Muııtafa KPmal adının men,el: 

şey, mektebe gitmek me@eleslne ait- Riyaziye hocamın ismi Mustafa-
tir. Bundan dolayı anamla babam a- dır. Bu hoca bir gün kUçUk Musta
rasında şiddeti! bir mücadele vardı. fa'ya dıyor ki: c:Oğlum, senin de is
Annem, ilAhilerle mektebe başlama- mln Mustafa, benim de.. Bu böyle 
mı · ve mahalle mektebine gitmemi olmıyacak. Arada bir fark bulunma
ist'iyordu. Rüsumatta memur olan lı, bundan sonra senin adın Mustafa 
babam. o zam&FI yeni açılan Şem- Kemal olsun.> 
8i Efendinin mektebine devam ~t- lşte bUtnn dllnyanm daima ı:evgl 
meme ve yeni uısul Uzere okuma- ,.e saygı ile andığı AtatUrk'ün ılk 

ma taraftardı. Nihayet babam iti bl\yUk adı bir sınıfta zekAyı anlar 
mahirane bir stırette halletti: Ev- bir hocanın ruhundan böylece doğ'u
velA. merasimi mutade ile mahalle . yor. 
mektebine başladım. Bu suretle an· ı Mustafa Kemal rlyazi)·e derslerln
nemln gönlU y.pılmış oldu. Bir kaç de hocanın bulunmadığı zamanlarda 
gUn sonra de. mahalle mektebinden 
çtktım. Semsi Efendinin mektebine 
kaydedffdim. 

Az zaman sonra babam \'efat etti. 

onun yerine diğer sınıflara hocalık 

ediyor. 

idadi tahı.lH: 

Dört senelik rtıştiye tahsllini mu-

Yafta~ 1lftlnlh Mustafa Kemal, 

idadi tahsilini ~apmak üzere Manas· 

tır'a gidiyor. Kendisi diyor ki: 

<Manastır asken idadisinde riya

ziye pek kolay geldi. Bw.nunla meş-

Harbiye mektebine giriş \'e Uk 
ııly88l faaliyeti 

Mustafa Kemal Manastır idadisi. 
nin Uç yıllık tahsilini de muvaffaki· 
yetle b tlrlnce, bu bılgi ve duygı 
zeng nliğl ile lstanbul'a, Harbiyt 
mektebine geliyor. Harbıye mekte 
bindckı hayatını gene Ondan dinli. 
yelim: 

c:Burnda da riyaziye merakı de· 
vam ediyordu. Bırlnci sınıfta saf 
gençlık hayallerine tutuldum. Ders· 
!eri ihmal ettim. Senenin nasıl geçti. 
;tinin hlç !arlcında olmadım. Ancak 
dersler kesilince kitaplara sarıldım. 

İkinci sınıfa geçtikten sonra asker
lık derslerine merak sardırdım. Şiir 

yazmak hakkında idadi hocasının va.. 
zettiği memnuiyet! unutmuyordum . 
Fakat gUzel söylemek \'e yazmak 
hevesi baki idi. TeneffUs zamanların
da hitabet tAllmlerf yapıyorduk. Sa
ati eller mlze alıvor, c:bu kadar da
kika sen, bu kadar dakika ben söv. 
liyeceğım.> diye müsabaka ve mUna 
kaşalar U>rtip ediyorduk. 

Harbiye senelerinde siyaset fikir· 
!eri baş gösterdi. Vaziyet hakkında 
henüz nl\flz bir nazar hasıl edemi
yorduk. Sultan Hamit devri idi. Ke· 
mal Beyin kitaplarını okuyorduk. Ta 
kibat sıkr idi. Ekseriyetle ancak ko
vuşta yattıktan sonra okumak lmkA
nını buluyorduk. Bu gibi vatanper
verane eserleri okuyanlara karşı ta. 
klbat yapılması, işin içinde bir ber 
batlık bıılundu~'l.ınu hsas edivordu 
fakat bunun mahiyeti gözlerim z 6-
nUnde tamamlyle tebellür etmiyor. 
du.> 

ErkAnıharbl~ e mektebine geçlş1 

ÜÇ senelik Harbiye mektebi tah· 
silini de muvaffakiyetle b!tlren Mus
tafa Kemal MUIAzlml sAnl olarak Er-

Annemle t>eTaber dayımın nezdlne 
y.rt~k.-ı,.yım j(6y bayatı geçiri
yordu. Ben de bu hayata karıttım. 

Bana vazifeler veriyor, ben de bun
ları yapıyordum. Başlıca vazife tar
)a bekçiliği idi. Kardeşimle beraber 
bakla tarlasının ortasındaki bir ku
lttbede oturduğumuzu ve kargaları 
kovmakla uğraştığımızı unutamam.> 

gul olmıya devam ettim. Fakat fran • 
kAnrharp mektebine geçiyor. Hatıra

sızcada geri idim. Muallim benimle larında kendisi der ki: 
Fakat genç anne, uyanık çocuğ'un 

okuyup yazmaktan kaldı~ını endişe 

ile görmiye baf)ıyor. Nihayet SelA
nik'te bulunan teyzesinin yanında 

kalarak mektebe devam etmesine 
karar veriliyor. Bu suretle Mustafa 
Kemal Selt.nik mUlklye rUştiyesine 

giriyor. Bu mektepte geçerı pek kısa 
· hayatını Atatürk şöyle anlatmakta· 
dır: 

c:Mektepte Kaymak Hafız ismin
de bir hoca vardı. Bir gün sınıfımız.. 
da ders verirken ben d.ğer bir ço
cukla kavga ettim. Çok gUrU\tU ol
du. Hoca beni yakaladı. Çok dövdü. 
Bütun vücudum kan içinde kaldı. 

BUyUlt valdem zaten mektepte oku
mama aleyhtardı Beni derhal mek
tepten çıkardı. Komşumuzda Binba
şı Kadri Bey isminde bir zat oturu
yordu. Oğlu Ahmet Bey asker! rüş
tiyesine devam ediyor ve mektep el
bisesi giyiyordu. On11 ~ördükçf' ben 
de böyle elbise glymeğe hevesleni
yordum. Sonra sokaklarda zabitler 
görüyordum. Bu dereceye vasıl olmak 
için takip edılmesi lAzımgelen yolun, 
askeri rüştiyesine girmek olduğunu 

anlıyordum. O sırada annem SelAnl
f!:e g<'lmiştl. Asken rüştiyesine gir
mek istediğim! söyledim. Valide 1111-

çok meşgul oluyor, acı ihtarlarda bu

lunuyordu. Bu ihtarlar benim pek 

gUcUme gitti. İlk sıla zaammnda ça
re aradım. İki, üç ay gizlice Frerler 
mektebinin hususi sınıfına devam et
tim. Böylece mektep dersler.ine nls
betle fazla derecede fransızca öğren
dim.> 

Edebiyata karşı llk he,·es: 

Genç Mustafa Kemal'in o zamana 
kadar edebiyatla pek temBSl yoktu. 
Bir gUn Ömer Nacı Bursa idadisinden 
Manastır idadisine Mustafa Kemal' n 
sınıfına geliyor. Ömer Nacı daha o 
yaşta şairdir. Mustafa Kemal'den o
kuyacak kitap istiyor. Biltün kitap
larını gösteriyor. Fakat ömer Naci 
hiç birini beğenmiyor. Bır arkadaşı· 
nın kitaplarından hiç birini beğenme
mesi Mustafa Kemal'ln gUcUne gıdı
yor. O zaman şiir ve edebiyat diye 
b r .şey olduğunu anlıyor. Ona çalış· 
mıya başlıyor. Bilhassa şiir pek CR· 

zlp görllnüyor. Fakat kitabet hocası 
kendisini şiirle iştigalden menediyor: 
c:Bu tarzı ıst gal seni asker olmak
tan uzaklaştırır diyor Bununla be· 

c:ErkAnıharp sınıflarına geçtik. 
Mutat olan deıslere lYi çalışıyordum. 
BuRların fc\•kınde olarak bende ve 
bazı arkadaşlarda 'yeni fikirler pey
da oldu. Memleketin idaresinde ve 
siyasetinde fenalıklar olduğunu keş
!etmlye başladık. Binlerce klşlden 
ibaret olan Harbiye talebesine bu 

keşfimizi anlatmak hevesine dllştUk. 
Mektep talebesi arasında okumak 
üzere mektepte el yazıslylc bır gaze
te U>sls ettik. Sınıf dahıl.nde ufak 
teşkllAtımız vardı. Ben heyeti lda-
reye dahlldım. Gazetcnın yazılarını 

ekseriyetle ben yazıyordum. O za
man mekAtip mUfrttişı İsmail Paşa 
vardı. Bıı harekAtımızı keşfetmiş. 

Tak p ettıriyonnuş. Mektebin müdü
rü Rıza J>aş:ı ı mlndc bir zattı. Bu 
zat padişah nezdınde İsmail Paşa 

tarafından tahtle edllmış, c:Mektep
te bövlc talebe " Ya farkında ol-

raber glizel yazmak heve"i gene; !erinden b 'le ı; rn 
Mustafa Kemal'ln ruhuna derın iz!e- ı pamıştık K p 
rint salmıştır. <Devıımı: 

~itte bundan sonra yalnız Tllr
\ in değil bUtUn dünyanın en ln
ıı..~erıııatına kadar bildiği Türk 
""Utı mUcadelemlz başlamıştır. 
t.ı..~tıdaki satırlar, Atatürk'ün 
~litl altında vatanı hürrıyet ve 
~llne kavuşturan istlk!Al müca

Bu; yeni bir mUdafaa sistemi idi ki 
buna se\·kulceyşce muannldane: ta· 
biyece elllstiki müdafaa diyebiliriz. 

Atatürk bunu sathı mlldafaa ta· 
biriyle ıfade etlt Sathı müdafaa fik· 
ri yeni müdafaa tanzimatına esas ol· 
muştur. Artık müdafaa hatları yok
tur. Müdafaa sahaları vardır. 

re mesafede]. Yunanlılar (Eskişehir Başkomutan AtatUrk taarruz ha
- Afyon) demlryolunun hemen şar- zırlıkları için zamana muhtaç oldu· 
kındakl başlangıç mevzilerine kadar ğu müddetçe: Devlet Reisi Atı\tllrk 
çekllmive mecbur oldular. ı 

· diplomatllc faaliyetine devam ett. 
~IZden kısa. notlardır: 
~latUrk lçerdekl ve dı,ardakl dUş
'1ı... -:az.a karşı muvaffak olmak az
~ idi. Bunları yapmak ıçin de 
''. Siya.set, sevkulceyş ve te.şki-

4lattırk'Un lstiklAI 

Yunan ordusu Sakarya muharebe
sinde çok kan zayi etti ve harbtn ga
yeilrtüa noktasını Sakarya muhare-

""'luu nıa 1'.'1.Sll. !abalı Ual •JkUZU b~IC Atatiirk fln X&lbl IOD 

tb~•nı vardu. Bütün milletin «ÖZYa.~ıarının a..-.nııya baş~ ta
rihi dakika işte budur. Saat dokuza beş ıeç! r 

19 eylOI 
1921 

de BUyllk Millet Aııkert hazırhklaı· hiter bılmcz mllş· 
Meclisi: Mustafa Kemal'e Gazi un-

kUIAt düğümünü kılıçla kl'stl ''<' tns
vanını ve yeni Tllrk devletinin MUşUr 

m!m edilen taarruz 26 ağusto t.a baş
rUtbeslni tevcih etti. 

!adı. 

lstlklAl harbir.dcn sonra Atatürk, 
Sa~arya meydan muharebesı Yu· 

nanlılara karşı kati netice huıl et· 

medi. Fakat kati neticeyi hazırladı. 
kazanılanı korumalc \'e hayat müca

delesinde dalma muvaffak olmak 
Kuvvetler arasında muvazene hıuııl 

içın her şeyden evvel keskın bir kı-
oldu ve Yunan ordusunun taarruz 

lıç yani ku\•vetll bir orduya malik 
kudreti kati surette kırıldı. Yalnız . 
mUdafaal mutlaka ise hiçbir zaman f olmak lüzumunu takdır etmış ve bu 
hedetlerine isal edemezdi. ı !keskin kılıç) ı yaratmak vazıfPsinl 

Ordusunun kuvvetını iyı tartan İstiklAl harbindeki kıymetlı mUşavı· 
Başkomutan Atatürk kati taarruz rl ve yardımcısı Mareşal'e te'l"dl et· 
zamanının henUz gelmediğini takdir mittir. Bu kılıcı kullanmağa ihtiyaç 
ederek taarruz etmedi. Llkln Devlet olmaksızın yalnız O'nun mevcudiye
Relsl Atatürk, Framıızlarla yazdan- ti sayFsinde, Türkiye harici sıyasetl 

beri cereyan eden müzakereleri intaç son seneler zarfında müteaddit mu

etmek için (Sakarya) zaferinin lnti· vaffakiyetler ihraz etti: Boğazlarda 

bamdan istifade etti. ve Trakya serhaddinde gayrlaskerl· 
AFYON TAARRUZU 922 ilk Ilga, tam hAkimlyet ISUrdat edll-

BütUn dahili buhranlar bertaraf dl; Hatay anavatana iltihak etti. Ve 
edilmiş, difer cepheler kt.milen llkl- bu kuvvetli ordu Türkiye Cumhurl
de edilmiş; bUtUn kU\'Vetlerl Yunan- yetinin nüfuz ve serefinln tllasına 

lılara karşı toplıyacak bır durum ha- hAdlm oldıı 
Ou meurlann en 'biyiip, ta"atlann en ulusu bile kÜ\Üktür. O 'ıunlara sıtmaz. Türk 

Atatürkü içine alabilecek büyukıi:kte olan yegane mevcudiyetlır 
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ATA TORK'ON YAKINLARINDAN HATIRALAR 

Sabiha Gökçen'le 
bir konuşma 

Kıymetli Türk tayyarecisi, şimdi Türk kuşunun uçuş başöğret

menidir. Çalışma tarzı, Türk vazife insanları için bir örnektir. 

Atatürkün matemini hepimiz 1 Soracak sual bulamıyorum. Onun 
duyuyoruz, fakat onun etrafında gözleri uzaklara dalmış, bir söz 
senelerce bulunmaları, kendisini s6yllyecek hali yoK:. 
daha yakından tanımaları, feyiz Tunceliden döndüğü zaman 
ve teşviki ile yetişmeleri dolayı. kendisine sorduğum bir suali ha. 
sile matemleri daha derin olanlar tırladım. Demiştim ki: 
da vardır. Tesadüf beni bunlardan - Memleketin emniyet ve Asfı

blrlle, tanınmış Türk tayyarecisi ylşinl bozmağa cür'et edenler üze. 
Sabiha Gdkçcn ile karşılaştırdı. rine bomba attığınız zaman tanı. 

Ankaraya gittikc:e Türkkuşunun madığınız bir takım insanlann bu 

,-- Yazan: 
1 A. E. Y. l 

dim. Fakat uzup. hastalığım uçu~ 
yapmama imkfıı nedi. Sıhha. 

tim müsaade eder eLmez bana ve. 
rllen işin başına koştum. Kendis!.,
ne karşı saygımı teessür duyup 
göstermekle değil, beklediji va. 
zifcleri yerine getirmekle ifade 
<?debileceğime kanaatim vardır 
İşte bu kanaat sayesinde kendimİ 
tutarak vazifemle meşgul olabili· 
yorum,» 

Yaralarını daha fazla dağlamak 
istemedim. Zaten maksadım, de. 
rin matemine bürünmüş, bir mcs
lekdaşile kurduğu mes'ut yuvanın 

yüz.den öleceğini, hatıra getirme· sükununa çekilmiş ve mesleği da. 
diniz mi? Kadınca bir tereddüt hilindeki mühim vazifesine ken-
duymadınız mı? disini bütiln varlığlle vermiş asil 
Şu cevabı vermişti: bir insanın rahatını bozmak ve 

hava mektepleri ve kampları di. 
rektörü Yarbay Osman Nuri'ye 
uğrarım. Osman Nuri, benim için, 
makbul tıp saydığım Türk vazife 
adamının en mükemmel örnekle· 
rinden biridir. Osman Nuri'nin 
bütün zevki vazifesinde toplan
mıştır. Akşam sekizde uykuya 
yatmaktan, her sabah üç buçukta 
kalkıp hava meydanına koşmak. 
tan, her genç pilotwı meslek ter· 
biyesi ve sıhhati üzerinde titre
mekten, biıtün malzemenin bakı. 
mı ve tamiri üzerinde durmaktan 
ibaret bir hayat onun için cenne· 
tin bütün hazlarile dolu bir yaşa
yıştır. Bunun haricinde zevk ta. 
nımaz ve mevcut olabileceğini 

tasavvur bile etmez. Sık sık ziya· 
retine gıttikçe hem haz duyarım, 
hem de memlekette en dlıirüst ne
viden vazife adamları yetişebilece
ği hakkındaki imanın1 kuvvetle
nir. 

- Vatan vazifesi görmek işin- hayatını meraklı bir yazı mevzuu 
de kadın, erkek farkı yoktur. diye gazete sütunlarına sürükle. 
Ben yaJruz verilen emri yerine mek değildi. Örnek bir Türk kadını Sabiha Gökçen uçuşa hazırlanıyor. 

getirdim. Bunun şu veya bu neti. Yalnız şu var ki Atatürk, Sabi- r
cesini düşünmeğe salôhiyctlm ha Gökçenin şahsında bir tek 1 
yoktur. Emrin haklı ve memleket Türk tayyarecisi ve bir tek Türk 
için lüzumlu olduğuaa iman bes· vazife kadını yetiştirmek isteme. 
Iiyorum. 'miştir. Bayan Sablhnnın metılek· 

Karşımdaki yUzdc bu sözleri te yetişebilmesine bu kadar alAka 
söylediği sırada olan azimli, vakur göstermesinin sebebi; ruhunun a. 
ifade vardı. Fakat kendine güç- radığı vazife kadını icin canlı bir 
lüklc hakim olduğu belli idi. Zi. örnek yaratmaktır. 

Atatürk gençliği arasında 

Atatürk öleli üç 
sene oluyor_ ••• 

Atatürk, bütün Türk mllletlnln onsuz bir ıdırapla Uerlleyltllıl 
takip ettıtı o merhametsiz hastalıktan ıo !lonteşrln 1938 de ölınU'til'· 
Evet, Atatnrk öleli Uç 1ene oldu. Halbuki bana daha dUn gibi geliyor ... 

Ankara'ya yeni ayak basmıştım. Bana siyasal bllgller okulutıb 
Fran8ızca öğretmek şerefi 'erllmlttl. Derslerimi dikkatle dlnlemelerllıf 
hemen alışmı!f olduğum talebemde artan bir asabiyet, bir dlkkatsliJJlı 
görüyordum. Onlar hep Ataturk'Un !lıhhl \'azl~·etı hakkındaki dok*°' 
raporlarını, bunca Umlt ettikleri iyilik haberini derin bir heyecanla '11 

sabırsızlıkla bekJh·orlardı. 

Derken bir s~alı, UJ38 yılının acı 10 sonteşrln sabahı, okul aırelC· 
WrU Emin Erl!fltgfl dershaneme girdi, kulağıma «Atatllrk öldll. oertl 
kMlnlzıı dedi ,.e talebeye dlinerek kara haber] bildirdi. 

Dershanede bir çı~lık koptu. O kc><'a çocuklar klrn!le iz kalmı'I Jdl• 
çücUk yavrular gibi hı~·kırarak ağlıyorlardı. Bütün dershaneler bir ancl' 
~andı. Okul baştan başa hı!;kırıklarla inledi. BU~1lk ölll için TUrlC 
gençUflnln duyduğu bu birleşik vo 3ilrekler yakıcı acıyı hiçbir .9ld* 
uutamıyM"ağım. , 

Onu tanıyan herkes Ur.erinde AtatUrk'Un yapmııt olduftı muka• .. 
met edilmez tesire Fran'lızlar da kapıhnı,ıardı. Ankara'da bulunan ,e 
ekserisi mütevazi mevkiler İ!ftal f'dcn Fran!!ıı.lar hemen kon!lolo!!la.n,.. 
&"lderek Ulus meydanındaki Atatıırk he3 keline bir çelenk koyabUmelerl 
için l<'.ap eden mlisaadcnln Türk muknmlarından alınmasını ıstedlltf• 
Ve J1 !lonteşrinde yapılan bu kısa fakat çok heyecanlı tezahür ebedi· 
yete kavuşan büyük Türk ,erının hatırasına ecnebilerin ilk tazimi oldd• 

Ataturk'ün eenaze mera imi ... Bunu da asla unutarnıyae.ajtım . .ı\I• 
manya. Fransa, Büytik Brltan~·a, , ovyetıer birliği ,.e traıı, Bulgar19ts' 
da dahll olmak üzere biitlin Balkan devletleri kendi fll\kalA4e mu,.Jlo 
lıas heyetleri ile birlikte askeri mUfrezelerle merasime lştJrAk ettllet· 

Cenaze merasimine ait hlnblr hatırıım 11,'inden, sırmalı, tUylil, "f*J" 
dıı.Jı, parlak Uıtlformaların arasından bir sima yükseliyor: Bir !lell
metıçlk. 

Tabutan batnda tüfeğine parmakları kenetlenmlş, yfizU takant' 
etmiş, batırmamak için dl~lerlnl ırıkmı' bir Türk eri duruyor, taJll'I 
a<·ıdan donmuş bir heykel gibi ... Yalnız gözlerinden, o ateşli gUıtıer111" 
den Anadolunun rü.ııgArları altında yanını' !'ehre.sfne yaşlar dökUld,YOf• 
t-,t.-, matf'me giren blltün bir mille.tin canlı tım!lall kar,ımda durayor• 

Bugün de o acı günün hatırasını yaşayan ve aA-layan TUrlt mnıetlı 
ebedi şefin ölmez eserine devam eden milli şef 1n6nU'yU kalbinde fat•Y"'' 

!yasal bllıller okulunda Fran!lızea prefeAllrl 
Renli Houllle 

Atatürk ' .. un 
Bu defa kongre işleri arasında 

vakit ayırıp B. Osman Nurl'ye uğ. 
rıyamıyacaktım. Bereket ki top· 
lantılar Halkevinde oldu. Türk. 
kuşu da buna komşu binadadım. 

yaretimin maksadını hatırlatan AtatOrkiln bu arzu u tamamile 
bir sualim üzerine o demir gibi yerine gelmiştir. Canlı örnek pek 
metaneti birdenbire çözüldü, Göz- iyi vasıflarda olarak mevcuttur. 
icrindcn yaşlar boşandı: 'Ordumuza iyi pilot yeti in diye 

- Beni mazur görün, dedi, ölü.

1 

büyük bir gayretle çalışıyor ve 
m.ü~den. sonra on ay hasta yattım. Osman Nuri gibi titiz ve çalışkan 
Sınırlerım h~üi sarsılmıştı.r, Bu bir prensip adamına: uBenim sağ 
noktada kendıme gelemedım ve kolumdurı> dcdirtmeğe muvaffak 

O, yalnız Türkiyenin 
değil dünyanın en 

büyük bir insanı idi manevi mirası 
B. Osman Nurinin yanına girdi

~im zaman masasının ynnıbaşında 
bir Bayan, karşısında genç bir 
tayyare subayı oturuyordu. Ba. 
yan, yüzünü çevirince kendisini 
tanıdım: DUnyanın bildiği tayya· 
recimiz Bayan Sabiha Gökçen ••. 
Kar§ısında oturan zeki ve sevimli 
yütlil, genç subayı tanıttılar: Ba
yan Sabihanın eşi Yüzbaşı Kemal 
Gökçen .•• 

Sabiha Gökçen ile üç sene evvel 
biri Trakya manevraları esnasın. 
da, diğeri Dersim dönüşü Eskişe· 
hlrde olmak üzere Jki mli1akat 
yapmıştım. Kendisini gorUnce; a
cı günün yıldonUmil vesilesile ü. 
çlincU bir mUlt'ıkat yapmak hatı· 
rıma geldi. 

Bu arzumu birdenbire ortaya 
koyamadım. Bayan Sabiha, Ttlrk
ku§ıınun baş uçuş öğretmenidir. 

Uçuş faaliyetlerine verilecek dü
zen hakkınfuı Yarbay Osman Nu· 
rl ile teknik bir bahse dalmıştı. 

Matem gününe ait duygularımı 
anlamak istediğimi, bunları ifade 
etmenin bir saygı vazifesi oldu
ğunu hatırlattım. Gözleri doldu. 
ırHayın diyemedi, Fakat dersi 
vardı. Ertesi gün üçte buluşmağa 
karar verdik. 

Bayan Sabiha ile eşi çıktıktan 

sonra B. Osman Nuri dedi ki: 
- Bayan Sabiha Gökçen sağ 

kolumdur. Vazifesini sevgi ve va· 
karla yapar. Saniye şaşmaz, lü
zumsuz sertlik göstermez, fakat 
maksattan kıl kadar ayrılınması. 
na müsamaha etmez. Erkek, ka· 
dın bütün vazife insanları için en 
iyi örnektır. 

Ertesi gün tam üçte kongreden 
kaç~ım, başdğretmeıı oda~nda 

Bayan Sabihayı buldum. Karşı 

karşıya oturuyoruı. Odanın ha. 
vası matem sükunetile dolu ..• 

geiemiyeceğim. Duygularım sözle oluyor 
Uadc kabul edemez. At t kü T. ·· ·· tld~ u A ı d k. ü dli f 1 a ur n o umunun y on • 

n a ım ı gece g n z ası a. 
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nıUndc; bu canlı örnek üzerine 
sız devam ed.~n bir m~te~, bir in· fük'knti celbctmc i Ebedi Şefin 
san için tabıı hal hükmunü ala- . Y • 
ibT B ld b. 1 t Tuhuna karşı bır saygı vazifal 

ı ır. u yo n ır e em ve ma e. 'b.ld' 
mi ise kelime şeklinde ifade et· ı 

1 
~m. . ~ 

mek 1mkanı bulunamaz vaıırc dJyc titreyen ~· 
Ba ka bir sual sordu~: Türk kadını için Sabiha Gol<ten, 

~tatürk'ün düşündüğü. istediği 

" Atatürk, ölmeyen büyüklerin 
en ölmez büyüğüdür ,, 

Toplayan: Neriman Hikmet 
- Babanızın, Atatürk'iin eski 

bir silfth arkadaşı olduğunu söy. 
lüyorlar. Doğru mu? 

- Hayır, babam askerdi, fakat 
Atatürk'ün maiyetinde bulunma. 
mı tı.1935 senesinde Atatürk Bur
sayı ziyaret ettiği sırada babam. 
kcndisilc karşılaşmak fırsatını 

!buldu. Benim tayyareci yctlşmcğe 
ıçok hevesim Olduğunu anlattı ve 
bu cmelimln gerçekleşmesi için 
yardımını diledi. Bir Türk kızının 
iayyarcclliğe heves etmesi Ata
turkün a}{lkasını çekti. Bana is
tediğim fırsatı verdi. Umumi ma· 
IOmatımdaki noksanları tamamla. 
:mak için hocalar tutuldu, tayyare. 
'Cillktc ilerlemek için de en geniş 
hulyalarımda bile yeri olmıyan 

imkfınlara kavuştum. 

yolda bir örnektir. Kıymetli va· Bu bUyUk matem gUnUmUztın 
kltlerlnl, umumt hayat için hiçbir UçUncU yıld<inUmU bUtUn TUrk mil· 
verim ayırmadan heder eden ka- lctinln olduğu gibi bll~ü ı Türk ı;o

fün ve erkeklerimiz de Sabiha cuklarının yarının haklkt varlıkları 
Gökçenin ortaya koyduğu misale TUrk talebelerinin en acı 'bir gUnU

yllrUyoruz, fakat onun aydınlattığı 

yoldan işarelle gösterdiği yerlere doğ. 
nı koşuyonız.' O .}alnız Türklyenln 
d<'fll, <lUnyanın en hllyUk, en iyi in. 
ııanı, bli3 Uk adamı idi. 

Elimden geldiği kadar çalışı. 

yordum. Çünkü bana verdiği fır
sata ve iyi bir tayyareci olarak 
yetişmem için gösterdiği aHikaya 
layk olmak istiyordum. Mese
ğimde terakki gördükçe benden 
fazla seviniyordu. Onu memnun 
etmek öyle yüksek bir hazdı ki 
mesleğe ait çalışmalar1m bir vazi
fe halinden çıkıyor, bir zevk hali. 
ni alıyordu. Bölüğüm Tuncelinc 
memur edilince beraber gitmek 
için izin istedim. Bu izni vermek· 
te tereddüd etmedi. vazifeyi erkek 
kadın farkı tanımadan karşılama. 

ma çok memnun oldu. 
Ölümünden sonra vazifeden çe

kilmeyi bir saniye bile düşilnme. 

bakarak noksanlarını ölÇeblllrler. dilr. Onun ölUm habcritıl duyunca ina· 
namadım. ÇUnkü bu büytlk adamın e. Tesadüf, matem gününün arife. 

sin&! Sabiha Gökçeni karşttna çı. 
kardı diye canlı örnclC bilhs1nde 
yalnız kendisinden bahsettim. Fa· 
kat Bayan Afetin adını anmazsam 
yazım yarım kalır. 

Atatilrk, Bayan Afetin meraklı, 

'dikkatli, çalışkan Türk ilim ada

mına örnek diye yetişmesine kıY,. 

met vermiş ve bu arzusu da tama. 
mile yerine gelmiştir. Bayan Afet 

bütün diınyanın dikkatini celbe· 
den tarihi tetkikler yapmıştır ve 
hAltt yapıyor. 

Bu üstün ruhlu Tark kadınları. 
nın ikisi de; mesleklcrindt! ileri 
gltmeğc çalışırken, Atatürk'ün 
gösterdiği itimada Hiyık olmayı ve 
vazifelerJnl başarmak suretile onu 
sevindirmeyi gaye fbllmişlerdit. 

Atatürk'Un bütun Tilrk gençliğine 
ayni yolda itimadı vardı. Her 
Ti.ırk genci şunu hatırda tutmalı. 
dır ki şuurla çalışırsa, kendini 
yurt hizmeti için iyi hazırlıyarnk 
geçinip gitmeyi ancak ikinci he· 
def haline indirirse Af.stürk'On 
ruhunu şadetmlş, onun dlişündü

ğil örneklere benzemiş olur. 
A. E, Y. 

Bu acı gUnde duyduklarını kelime
lerle lfade etınlye gayret eden 
mekteplilerin bugUn6e Atayı anışla
rmı naklediyorum: 

Galatasaray ll!le81 Mm sınıftan 6t2 

bedlyyen ynşıyncnğına kani idim. Ben 

onu çok seviyordum. Onun mUşfik 

yUzUnU ancak bir defa yakından gö· 

İlhan Bartu: üç yıl önce ayni gUndc rebilmlş idim. O nasıl olmuştu da bi
hem anamı hem zlm gibi, başka insanlar gibi tılebll
ba.bnmı kaybet- mlştl. Bu ölUmU bir tUrlU kabul ede· 

tim. Benim bu miyordum. Müthiş anlar geçirdim. 

gUn kaybettiğim Kafamla, fıkrlrnle, duygularımla mU. 
yalnız babam de· ca6elc etUm. Nihayet kendi kendime 
ğil, herşeylm idi. 
Fakat biz kolu ancak onun eserinin ölmiyeceğlne 

kanadı kırılmış 

bir insan gibi u
ğuşup kalmadık, bUAkls hiç durma· 
dan yılmadan çalıştık. O maddi varlı 
ğiJo aramızdan çek!llp gitmiştir ama 
mfınev1 varlığı bizim b<ınllğlmlzde, ru 
humuzda sonsuz bir mevcudiyet ola
rak kaldı. TUrk mllleti yaşadıkça. O 
da bizimle berabereebediycte kadar 

kanaat geUrtnce, and etUm, bu cum. 

hurlyctın en sadık vatandaşı ben ola
cağım. 

Kumkapı orta okulu aon .,nıftan 
864 Sadri Dmh·er: Ben Atamızı çok 

severim. Çünkü 
o da bizi seviyor
du. Onun bizim 

yaşıyacaktır. kalbimizde de. 
Hayır, o ölmedi. O aziz rncvcudl- ğlşmez bir yeri 

yet <yok> olamaz. Onun bize, TUrk vardır. Onu dal· 
milletine, bilhassa Türk genç;llğine ima hatırlarım. 

emanet ettiği cumhuriyetin bu mu· Bu büyUk cum. 
kaddes eserin yenilmez, sarsılmaz hurlyct eserini 
bekçisi olacağız .. Buna and ettik. Ata.tilrk meydana gelirdi ve onu bl· 

Galata."'8ray dokuzdan 81~ Alpaslan ze emanet etti. TUrk milleti çok acı 
Oktener: O bugün nramızdn.n ayrıl. günler yaşadı. Ebedi şefimiz AtaUlrk 
mıştı. Fakat ay- ., bUtUn fenalıklardan bizi kurtardı. 

nlan yalnız bir Milleti ışıklı bir dUnyaya kavuştur· 
vUcut idi, ruhu du. 
değil.... o ruh ki Kuml<aııı orta okulu birim~! sınıf. 

0 asil ebedi ruh tan 80 Rasim Taluy: Atatürk vata· 

dalma bizlmledlr. nımızı kurtaran: 
bUtlln milleti var. Her zaman, her 

an bizim önUm.Uz. 
dedir. 

o muzaffer kumandan eşsiz b94buğ 
bizim babamız asla ölmedi. Elbet fA. 
nl vUcudU çUrUyecekti. O et ve ke· 
mlkten ibarettir. Onun bu vatana 

ruh vermiş olan mukaddes ruhu hiç 
bir zaman bu milletten ayrılmaz. 

Galatasaray doku7.dan 1876 Uygur 
kUran: Onu kaybettiğimiz gUn, bu· 

., gUn mlllt matem 
gUnUmUzdUr. O 

lık içinde yaşa

tan çok bUyUk 

bir adamdır. Onu 
lçlmi2den gelen 
sonsuz bir sevgi ·fliı'lll*:'liıııır#!' 

ile severiz. Sev· 
glll Atam, hiçbir 

zaman ölmedi, o dalma bizimle bera
ber yaşıyor ve yaşıyacaktır. 

Derler ki bUyUk adamlar ölmezler. 
Atatürk bu ölmeyen büyük adamla• 
nn en ölmezi, en büyUğüdUr. 

bugUn refah ve Dokuzun<'U ilk okul llçllncU &ınıf· 

saadet içinde ya. tan Glingör Aıtıııışık: Atatürk dUn· 

esaretten 

şadığımız cum

huriyet ıdaresinln 
kurucusudur. TUr 
klyeyl düşman 

pençesi altından 

kurtardı. Harabe halindeki 

yanın en gUzel, en bUyUk, en iyi ada

mıdır. Ben onu çok seviyorum. ÇUn· 

kU ben Türküm, o da en bUyUk TUrk 

idi. Ben alfabeyi llk lSğrendiğlm za

man llk okuduğıım kelime cAtatUrb 
idi, onun adıdır. Bu ismi ölUnccye 
kadar unutnuyacağım. 

Sabiha Gökçen gök leri kollıyan bir erkek' arkaclaşile beraber ... 

aziz vatanı bir cennet yaptı. geriliği 
kovdu. Bızım yolumuzu medeniyet 
ıŞiğlle nurlandırdı. Biz şlmdi yine Nerlmao Hikmet 

''Dünyanın bir yerinde rahatsızhk 
varsa bana ne?,, dememeliyiJ 

"Beşeriyetin hepsini bir vücut ve bir milleii 
bunun uzvu addetmek icap eder. Bu vücudür'I 

parmağının ucundaki acıdan diğer 

bütün aza müteessir olur,, 
Ata&irk her ljeyden evnl büyük 

bir halk adamt idi, Ona aollak'•· 
bahçede, &'&ııinoda, sinemada her 
yerde &esadüf etmek Te onunla ko. 
auşabilmek imkillı mevcuttu. 

Ankarada balundutum bir sıra· 
da, ona Ankata Palas pavyonunda 
teııadül eUim, 
Her uman olclatu rlbi etıencesi 

arasında bile devle& lşlerile, in. 
ıanlıia kattı olan büyük dişün
cehırle meşıuldü. Hali kulajım· 

da akseden ve mlllete manevi bir 
miras olarak bırakbtı IJ• sözleri
ni 11nuta.DHyonam: 

. ... Şimdiye kadar bahsettlğlm nok
talar ayrı ayrı cemlyeUere aittir. Fa.. 
kat bUtUn dUnya milletleri aşağı yu· 
karı akraba olmuşlardır. Ve olmakla 
meşguldUrler bU itibarla insan men. 
sup olduğU milletin varlığını ve saa• 
detini dUşUndütü kadar bUlUn cihan 
milletlerinin huzur ve refahını düşUn
meli ve kendi milletinin saadetine ne 
kadar kıymet veriyorsa bUtUn dünya 
mUletıerlnl.rl saadetine hAdlm olmıya 
elinden geldlll kadar çalışmalıdır. 

BUtUn il.kıllı adamlar takdir eder ki, 
bu vadide çaltşmakla hk;blr ııey kay. 
bedllmez. ÇUnktı dtlnya mllletıerlnln 
saadetine çalışmak, diğer yoldan ken. 
dl huzur ve saadetini temine çalış· 

mak demektir. Çünkü dünyada ve 
dünya milletleri arasında sUk1ln, vu. 
zuh ve iyi geçim olmazsa, bir mil
let kendi kendisi için ne yaparsa yap
sın huzurdan mahrumdur. 

Onan için ben &e\'cllklerlme şunu 
tavsiye ederim: ımlletıert eevk ve 
idare eden adamlar, tabii evveli ken
di milletinin me,·eudlyet \"e H&de
tlnln Amili olmak ı.ter. Faka& aynl 
zamanı1a bötlln mllJetler IÇln ayni 
şeyi lfıtemek lbımc!ır. 

Bütün dünya h&dl~ert bize buna 
a~ıldan açıta 18bat eder. En uzakta 
zannettlftmlz bir hldlsenln blH bir 
gllıı temu etmlyecettnl bilemeyiz.. 

Bunun ~in beŞertyetın Mplılnl bir 
vUcut ve blr mIDetl bunun uzva ad· 
detmek icap eder. Bir vtkudün par. 
mağının acundaki IM!ıı1an ı11fer bU
tiln Aza mUteenlr olur. 

Türkiye, ve diğer dostları kuvvet· 
lidlrler. Bugün lçin hiçbir taraftan 
bize ıelecek bir fey beklemem. bek. 
ıemlye de ıuzum yoktur. tııte bu sU
kClnet içinde bUtlln dUııyayı mııta!aıı 
etmek fırsatı bl2de1ı:-. cDUnyıı:ıın 

t'U!n yerinde bir rahatsızlık varsa 
bana ne?> dememeliyiz. Böyle bir 
rahatsızlık varsa bpıkı keneli aramız· 

da olmuş gibi onunla atikat'iar 6Uil! 
lıyız. Hadise ne ka(lar uzak 611P" .... 
olsuti bu esastatı şaşmamak ıısıt11. 
dır. İşte bu dUşUnUş, UıSanıarı, Jll"' 
Jetleri ve hizmetleri hadbinllli 
kurtarır. Hodblnlık şahsı oısun, ~ 
11 olsun dalma fena te1Akkl edil~ 
dir. (il' 

O halde konuştuklarımızdan ,u 
Uceyı çıkaracağım. Tabii olan ıc•_~ 
mlz iÇln bUtUn !Azım gelwı te:~ 
dllşüneceğlz ve icabını yapaCNi11 
Fakat burıaan sonra blltUn (ltliiY' 
al&kadar olacağız. 11• 

Kısa bir mlıial. Ben as1<etil11·,; 
rnumı Harpte bir ordunun ~ı (iT 

idim. Ttlrklyede diğer ordular '' 'f'1'. 
ların kumandanları vardı. seıı 41 
nız ken(:U Ordumla değll. onla,,."' 
meşghı oluyordum. Bir gtin P:J'IU ıtı" 
cephesindeki hareketlere ait bit fi' 
sele Uzerlnde durduğtlm sırad• '!' 
rmı dedi ki: ~ır 

- Niçin Size nıt: olmıyan tfletl 
!erle de uğraşıyorsunuz? 

Cevap verdim: ,tll1 
-- Ben bUtlln ordulann vaı:lf P 

iyice bilmezsem kendi ordumu ne,,, 
retle sevk ve idare edeceğimi 11 

tayin ederim. ~f,. 
Bir devlet ve mllleU idare ,. oııdf 

tinde bulunanların daima göıö cSıJI' 
tutmaları !Azım gelen mesele bU _,. 

Bu mUnasebetle muhterem r1I 411 
flrlcrim ze ııunu diyeceğim. ae~dııl" 
ııUndllklerlml Bevdlklerime ~ 
gibi söylerim. Ayni zamanda 1 ıJf" 
lu olmıyan bir sırrı kalblll'lde -4'. 
mak iktidarında olmıyan b r ~ 
mım. ÇllnkU ben bir halk ~~~ıcıl' 
Ben dü,UndUklerlml dalın•~ 

huzurunda Baylemellylm. 'f 
1
,,.,t 

varsa halk beni tekzip eder. ~· 
'imdiye kadar bu açık 1<on"!.,ıııe 
halkın beni tekzip ettiğini ,.,.. 

~m~ ~ 
AtntUrkün kalbinden gelen "'.,,,.. 

be giden derin sözleri co,ıcun 11,ıtt 
larla alkışlandı. Bu kalp~n 4, d 
konuııma misafirlerimiz uzerl11 

çok derin bir tesir bıraktı. il' 
Pavyondan ayrıldığım ıarn~_,ııt 

de kalan his şu idi. Bir 1<aC~ıf' 
kocaman bir parça tarih 'Y ı<"dtc" 
tım. 

0

BUyUk önderdekl görll-f 1 )-e 

tinin mucizesi sayesinde ~·enl< 8 r 
• .nJ<se • ufuklar glSrmUş, hayatı ,~ ııtt' 

cenap ayni zamanda nikbin 
blr zaviyeden tanımıştım.-4. ;s. 1• 



'! ~Uhammen bedeli {48000) kırk sekiz bin lira olan 400.000 desimet
llııırabbaı yeşil ve 200.000 desimetre murabbaı kahve rengi d•me

ı lteçı derisi 25/11/1941 salı günU saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
ı.:ı.lıata·da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (8600) llrahk muvakkat: teminat ile 
~u:ı tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayrıt gtln saat (H,31>) za 

r Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (200) kunışa Ankara. Ye H&yQ&rpaşa veaıelerl: , .. 
lttııınaırtadır. (9713) 

'---~---------......... ·~-----------------------------
DOKTOR 

'l' ABA NT O 
~ hastalıklar mütehassası 
CfıNöMOTöRAX TATBİK 

EDİLİR) 
~. Şahdeğirmen S. No. S 

Tel: 49206 

~kerlik ilanları 

tzıunönU Yerli Askerlik şubeeln
~ 
· 'l'ttmen Ali Rıza oğlu Mehmet 

)\ 321 (39518) 
~ 

4\ııteğmen SWeyman oğru Ah. 
~ 812 (18386) 

°l>çu Asteğmen Ah. Tevfik oflu 
~et.tın 316 (24014) 
illrllye Teğmen Mansur oğlu 

'-ı 328 (44977) 

lkltye Teğmen Osman Nuri oğ-
.\Jı. Hulflsi 817 (31493) 

'kliye Teğmen Asım o~lu Şakir 
(a11927> 

l<:ılıabere Teğmen Ker•m oğlu 
~tUn 323 (43547) in acele ola· 
ftıbeye mUracaatıan ilAn elu-

DOKTOR---· 

fiAFIZ CEMAL 
LOKMAN HE~W 
~biliye Mitelıassısı 

Divanyolu M4 
~Uayene saatleri: Pauır 

tiç hergün 2,5. Tel: 23898 

He &. 

r 
VATAN GAZETESi 

iLAN FIYATLARI 

Başhk 
1 nci sayfa 
2 nci > 
3üncü > 
4 uncu ~ 

~uru; 

750 
500 
400 
150 
50 

---DOKTOR ---

Ç İP R LJ T 
Cildiye ve Zühreviye Mütehas
sısı. Beyoğlu Yerli Mallar Pa. 
zarı karşısında Posta · sokağı 
k*8inde Meymenet apartmanı 

Tel: 43353 

Yeni Neşriyat: 

Kızılay Mecmuası 
çıktı 

üç renkli çok gUzel bir kapak için
de Kızılay'ın ilk Tnt'Cmuası çıkmıştır. 
Kızılay'ın bu sayısı bir çok mağa. 
zitılerin çok UstUndedlr. Kızılay mec. 
ınuası resmi bir dergi değil, tıır salon 
mecmuasıdır. İçlnt'le btr çok tanınmış 
muharrirlerin yazıları ve ressamların 
karikatilrleri vardır. İçinde Mümtaz 
Faik Fenik'ln Esma Denlz'ln, Dr. 
Galip Ataç'ın, SlllAhattln Gilngör'Un, 
Profesör Vasfi Raşid'in, Dr. Sadi Ir
maıun, Ferid Zahir'in çok gU.el ya
zıları, hiktıyelerl, Cemal Nadir'ln, 
Ratıp TaJıtr"in karikatUr ve rcıılmlerl 
vardtr. 

Her ayın ilk gtlnU ç>kacak olan bu 
salon mecmuasını her yerde arayınız. 

Kitaplarınızı 
aalr •OLAT 

&ITAI IYIXDIX 
.ı..... :Biitiia Jlitapa.n bW&bı. 
ı.cetiniz gibi Ankara nefriya
WUD; Avnapaıun model veea' 
mecmualarııun BabıAJide y•· 
gtne •b.9 yaridir. 
~ u.ıı da kaimi eder. 
A.Uıara radde81 89 lstanbld 

~1 .......................... --

Tür.kiye Cümhurigeti 

Zira at Bankası 
Kw"iılu., ta.rihi: 1888. - Sermayesı: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajaua adedi: 265. 
Zira! ve tlcaı1 her ııevi banka muameleleri. 

Para biril<tirenlere 28.0~(l 111'11. ikramiye veriyoı: 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve llıbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara sen~e 4 defa çekilecek kur'a ile '"'att· 
dakl pil.na göre ikramiye dağıtılacaktır. ,, 

t de& 1,000 11ra1ik t,000 Uia ıoo 91et 50 Uralık 5,980 Ura 
' J) 580 • 2,900 lt 

' • ı.w • ı.ooo • uo > > 4,800 lt 

'° • 100 > t,000 lt ıet > 8,HO :ıt 

DİKKAT: Heııapl&runı.sdaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
,_,ağı dUşmlyenlere ikramiye çıktılı takdirde % 20 fa.zlaalh 
verilecektir. K uralar senede 4 defa, 11 M&rt, 11 Haziran. 11 EyUtl, 

11 Birincl.k4nun da çekilecektir. 

' . 
Maliye Vekaletinden : 

2/6/1941 tarih ve 4057 numaralı kanun mucibince ihracına sa
lahiyet verilen ve hasılatı tamamen Diyarıbakır ve Elazığ istasyon
larından Irak ve İran hudutlarına kadar yapılacak demiryolunun 
inşasına tahsis edilecek olan % 7 Gelirli 1941 Demiryolu istikra. 
zının 20 senede itfası meşrut beş milyon liralık birinci tertibine 
ait tahvillerin satışı 7/111941 sabahından 15/11/941 akşamına ka. 
dar yapılacaktır. 

Tahviller hamiline muharrer olup bchC?ri 20, 500 ve 1006 lira HL 
bari kıymette birlik, 25 lik, 50 lllttlr, 

Tahvillerin ihraç fiyatı % 96 olar~ tesbit edilmiştir, yani 20 

liralık birlik tahvil bedeli 19, 500 liralık tah-vil bedeli 475 ve bin 

liralık tahvil bedeli de 950 liradır. 

B u tahviller umumi ve mülhak bUlçelerlo idare olunan daire ve 

müesseseleTce, Villyet hususi idAlreterl Ye Be~diyelerce yapılacak 

müzayede, münakasa ve mvl{avelclerde teminat olarak ve Haı:lne. 
ce satılmış ve satılacak olan Milli emllik bedellerinin tediyesinde 

başabaş kabul olunacakları gH>l tahvil itfa bedelleri ve falılerl 
tahvillerin tamamen itfasına kada:r her tUrlU vergi ve rüsumdan 
muaf bıHınıacaklardır. 

JıleikOr tah Vlll.r Türlô,.. ç•1111tvrlJ'et Merllri, Tiiırk~ CUınbu. 

riyeti Z iraat, Türkiye iş, J:mlAk Ye Eytam, Halk, Türk Ticaret. 
Belediyeler bankalarile SOmer ve Etlbank tarafından satılacafı 

gibi diğer bankalar vasıtasUe de temin olunabilir. 9643 

Basıldığı yer: VATAN MATBAASI, Sahibi ve Ntfriyat MUdllı1.1 
AHMm EM1 N YAL.'1\1.AN 

Uyük Af.atürk'ün hayatının tarihi Atatürk'ün manevi huzurunda 
tA (Başı 5 incide) l kıyor. DUrzUler llzerine kıtalar göıı
~l duruyordu. Rlza P8'aya ha· dcriliyor. Mustafa Kenıal de onlaria 
lrnıtş1er. Sınıfı bastı. Yazılar beraber gidi;ı:or ve tenım harekctle-

111. UstUnde ve ön tarafta duru- rine iştirak ediyor. Bu vazifede bu· 
~ Oörmemczilğc geldi. Ancak lunuş ona. biı· yandan o zamanki 

batka 9eylerle iştigal vesile· mUlklye idaresinin ne ka.d:ır kötU ol
~Vkiflmlzf emretti. Cıkarken: duğunu; bır yandan da ordunun ta

iunS:lzle iktifa olunablllr:1 llm ve terbiyesındekı e:kslkltği gös· 
~nra hiçbir ceza tatbikine 1U· teriyor. Onun için denebilir ki, Su-
1ınadığını söylemiş. Böyle ha.. riye kıtası genç ErkClnrharbin zekA
Htnes!Jıde, kendine atfedilen sına geniş bir düşUnce kaynağı ol

~ rneydana çıkarmamak gay- muştur. o genişlik içinde O'nun ser
~ dahli olmakla. ber~ber hüsnü· best düşünceleri bUyUk tasavvur cc
~ ile lnkAr edllemo3dı.> velimla.rına meydan bulabilmlşllr. 
~tin Abt'lfilhamlt tstibdadının en Mustafa Kemal, etrafındakilere hUr· 
hllarma tesadOf ettlfi dUşUnU· rlyet ve adalet sevgisini. Jıaksı7Jığa, 

'it 
\lA"Olursa, ilerde btitiln savaşlara istibdada, kötü idareye karşı koy. 
'"k neslin daha. o zaman nasıl mu coşkunluğunu aşılıyordu. 
Q)lrııklıkla çalıştığını yukardalcl Vatan ve hürriyet cemiyetinin 
( l' çok gtlzel belirtmektedir. kurulu5ıı: 
~te her dllŞUndUğUnn açıkça Mustafa Kental dUrzUlerc karşı ya. 
:ıı ltUsuzca eöyllyen, Sultan Ha- pılan hareKAtta dört ay bulunduk· 

ldateelnt eert bir dille tenkit lan sonra Şama d6nilyor. Bu hare-
11 >.tııswa Kemal, eğer anlayı,ı· J<At esn&aında kıtaat& kumanda eden 
~klnlltı. g6rUşllnUn samimiliği LOtfi Bey isminde bir zatla ôhbap 
'ttrı :Sini bUtün arkad,.,larına sev. oluyor. Bu 2at Mustafa Kemal'l şanı. 
~ iş olsaydı, daha tahsilini bl- da tilccar Mustafa diye mo.ruf biri

n önce o devrin terhlp ve siyle ta.nıştınyor. Ttlccar Mustafa 
~Ya.setine kurban gldeceıtı mu· Tıbbiye mektebinin son sınıflarında 

tı. iken siyasetle iştigalinden dolayı Uç 
lt.ta Kemal Harp Akadcmulni eene kalebentliğe mahkQm olmuş, 

'lqit!ııeıklnun 1005 de blUrdi. Bir Muatata Kemal bu tUccar doktorla 
tt •onra tevkif edilerek Yıldıza arkadaşlığı 1lerletlyor, vo nradan bir 
~ılU, ve bir kaç ay mahpus mUddet i'eçtikton aonra 1906 yılının 
~•- •-· • lA birinci tıışrinlnde bir gece Mustafa -.n sonra Ru.. Paşıının ue - . • it Kemal ve dlg-er dört arkadaşı tUccar 

Urtuldu. ı.ıuııtafa'nın evındc toplanarak, aon.. 
&UrWl1yor: ralan meşrutiyetin litihsalinde mU· 

(Başı 1 i ncide) ı lçtimat kuvvet halinde blrikmiı.ı, 
çek göze çarpıyordu, Bunlar CUm· bu kuvvetler Atatürk'iln şahsında 
huriyet Bayramı günü Cümhur- canlanmır;, harekete geçmişti. Bu
reisi İsmet İnönü ile Büyülıf Millet gUn ayni Kuvvetin bir zerresi bl
Meclisi Rel.i;i, Başvekil vcı Genel- le kaybôlmamış, dağılmamıştır. 

Kurmay Başkanı tarafından getı. Yine canlı bir içtimai kuvvet ha
rilcn çiçeklerdi, Bu buketlerin ne llndc müşterek ruhumuzda yaşı. 
kadar manalı bir manzarası vardı! yor. Demek ki, AtatUrk ölmcmlş
Çok sevilen bir kardeşin, blr ba· tir, mllll kuvvet halinde içimizde 
banın kabrine, kalbtcn kopan bir ebedi varlığını muhafaza etmir;tir. 
sevginin eseri diye getlrllcn bu. Atatürk; varlıkları tchllkcyc 
kctlerden başka bir şey değildi, düşen mllletler arasında ilk ola. 
AtatUrklt', dün kcndisile bl!raber r k kurtuluş yolunu açtıktan son
c;alışan bUyUkl~rimlz ve bütün a 
millet arasındaki münasebetin sa. re ayni yolda ilerllyen rehberler 
mimi bir aile münasebeti oldu· olmuıtur. Onların da milletlerine 
ğuna, araya hiç bir resmi halin, bir takım hayırı dokunmuştur. 
hiçbir teşrifat usuHlnün karışa. Fakat hiçbiri Atatark'Un fera
mıyacağına bundan canlı bir de· gatlni gösterememiş, mi111 menfa. 
lll olamazdı. ati şahst endişelerden yüksek tu· 

Bir tarafla siyah kadifeli bir tamamıştır. Hiçbiri kendi mille. 
tabla Uzerlndc samfokaya dayalı tinin menfaatini; insanlığın mil&· 
bir attın madalya, Büyük AtatUr- terek menfaati ile bir hizada tut
kiln, ilstilnBcn hiç ayırmadığı ts. rnanın sırrını keşfedememiştir. 
tlklAl madalyası... Onunla geride Hiçbiri dUrUstlüğün ve bsııka mil· 
bıraktığı Alem arasındaki maddi letlorln hakkına saygı gösterme
bağ bundan ibaret ıörClnUyordu, nln,mlllctlerl saadete ve emniyete 

tçlm sevgi, saygı ve minnetle kavuşturacak biricik yol olduğu. 
dolu olarak AtcıtUrk'ün mlıncvl nu anlamak istememiştir. 
huzurunda kendimden geçtim, A· Alaturk bundan faZlasını yap· 
tatürk'ün. en canlı kuvv6'tleri ha. mışlır. Riyayı öldilrmilştür. insan 
rekete getiren, o hayat dolu Ata· sıfalile milletin diğer fertlerinden 
ıurk'ün nAşının aşağıda TUrk bay. farkı olmadığının, kusurları, zaaf
rağına sarılı bir ceviz tabut fçlnc.1e ları, hataları olabllecejinln unu
bulunduğunu tasavvura sıjdırmak tutmasına razı olmamıştır. İnkılap 
imkfınsız bir şeydi. Bana öyle gel. mefhumunu dalma aklın htıkim 
di ki, milli \'arlığın tehlikede ol. olmaıında gördUğU ve bir mlllc
duğu bir günde milletin ruhun. tin hayatında yeni yeni ııarıtların 
dakl bütün beka hasretleri, bO· icabına &öre serbestçe tedbir al
ton ilerleme emelleri yaman bir maktakl kıymeti pek iyl takdir 

~ rUn sonra Mustafa Kemal him lmll olmuş olan vatan ve HUr· 
e ıla.,tarını erkAnıharblye dal- riyet Cemiyetini kuruyorlar. Bu ce
'•1atırıyorlar. Kura ile Edirne mlyet gizli çalışacaktır. Cemiyeti 
~ite, yanl o zamanki ikinci genişletmek iç!Jı dUşUnUlen tedbir- Fakat gUzel bir tesadUfle SelAnlkte 
' U ordulara gl5ndcrill!Ceklerl• ler arasında 'Mustafa Kemal'ln muh· alıkonuluyor. 

1 t aralarında anlaşırlarsa ku- telif askeri sınıflarda ıtaj yapmak -

ettiği için siyasi vasiyetnameler 
yazmamı&, kendi isminin etrafın• 

da sabit bir takım fikirlerin blrik
tlrilmesinc razı olmamış, kendin· 
den sonra: .Atatürk sa~ olsa böy
le yapardı:1 denilmesinin ve aklın 
serbest cereyanına karsı yeni bir 
nevi taassup, yeni bir tıabit oto. 
rlte kurulmasının, yenl fetvacılar 
peyda olmasının önUne geçmlstlr. 

l1tu u Mustafa Kemal bu defa BcılAniğ• 't ... ın kalmıyacatını söyl yor· bahaneslylc Beruta, Yafaya ve Ku-
tt -tara Kemal arkadaşlarına dllae gitmesi de vardı. geldiği zaman Vatan ve HUrrlyet ce-

tlllyor. Ufak bir anlaşma ne· miyetı İttihat ve Terakki cemiyeti 
lh- Bundan sonra Mustafa Kemal t'eş- d al t p k 8 a ~'<le lklnt.I ve ~Uncu ordulara a ınr mış ır. e az zaman onr 
:aı. 1 kllltını yapmıştır. lt'akat bu işl Su· M rut·y t 1·ıA 1 d ..... erı ayırıyorlar. Bu hareket eş ı e un o un u. 
teıı riyedc arzu etti~! gibi yapamıyaca· Bu devreler zarfında Mustafa Ke· 

la:lt ç Erkll.nıharpelerln araların- .ıı.ın 1 dU.ŞUnerek, tekrar Makedonyaya 
~ lltt bulunduğuna delil adde- 6 mal'ln hareketleri tetkik olununca 
·r \t M 1 geçiyor. Orada bir çok hamiyetli ar- görUIUyor ki kendisi memlekette bü
Q 

0 ustafa Kemal Sur ye'ye kadQ.9lar buluyor ve konu,uyor. Ve 
~Ot; Şamda. bir aUvarl kıta· yUk ve radikal blr değ1şikliğln ıu-
•taj , dil Hürriyet cemiyetinin bir •ubeslnl bu- zumuna kanidir. Fakat Onun görUt· l yapmağn memur e lyor. rada teala ediyor. 

ı ~Uatafa Kemal yalnız Şaında lerl İttihat ve Terakki cemlyetinde-
~Or. Vazife alarak Surlyenln Tekrar Surlyeye dönen ve orada kl bazı şeflerin düşUnUşlerlne uygun 

"lı~ tarafını dol,.,ıyor. O 11ıra· Uç ıene kadar kalan Atatürk 1907 gelmemektedir. O zamanın zihniye· 
Q~~"ran ve Kuneytara civarın· yılı eyllllUnde, UçUncU orduya nak- ti genç inkıllpçının sözlerindeki de· 
'~erıe bir taknn meseleler oı· !ediyor Ye Manutırt. t&Jln olwıu1or. rln hakikati i4rlke mUııılt değBdir. 

Türk gençliğine yeglme vasiye· 
ti, istiklôl ve inkıHibı korumaları
dır.insanlığa vasiyeti de milletle
rin biriblrlcrinl sevmeleri, bera
ber çalışmaları. bir tek vücut ha. 
llne gelmeleridir. 

BUtOn tarih aransa milletine o
lan hizmetle, insanlığa hizmeti bi
rib lrlne bu kadar yaklaıtıran bir 

.... 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, G RI P, RO M ATIZ MA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

icabında güode 3 kaşe alınablllr. Her yerde pullu kutula rı ı rarla isteyiniz. 

... . . ·. .ı . 

. 
İstanbul Gümrüklerj Başmüdür:üğünden: 

)larka 1'o. 

YK 
R L 628/52 

BMS/S 

Miktarı 

KJ. Gr. 

o 
25 

28 
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12 
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adet 

000 

S. USTIS 

31057 
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000 
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94 
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Temlnı\tı 

LI. Kr Eş3'a cinııl 

4 
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22 

5 
7 

5 

E3 

6 
4 

5 
4 

4 
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G 
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ıo 

75 İpek boyun bağı (16 adet) 
32 Elektrikli gramofon 

1-0 8 kUçUk 10 büyük elektrikle işler 

çalgısız masa ve duvar saati 

50 Sade demir ocak aksamı 

25 Ayna ile mUrettep galalit traş kutusu 

00 270 dereceden evvel taknddilr eder. 
kısmı olmayan madeni gres )•ağı 

00 Mevadı satre ile G. mUrettep Uzerle
ri bez kaplı albüm kapağı ve evrak 
kapaklığı 

70 İspirtosuz boyalı vernlk 

00 Dişçi tornası 

60 İpek astarh derl kadrn çantası 

60 İpek astarlı deri kadın çantuı 
60 tpek mensucat 
65 İpek mensucat 
75 İpek astarlı deri kadın çantam 
15 Klğıttan çocuk oyuncağı 

50 M. S ile mürettep terbiye gôrmüs 
kUrkten kadın V&Pka!ı 

lO Demlr otomobil şasi aksamı 

50 Ecnebi ıısanne yamı mukavva kap· 
1r kitap 

00 Plllstık saph diş fırçası 

oo lçt çuha dışı deri kaplı tahta canta 
10 Bagalit: elektrik lenz.ınıu 
30 Yün fillma 

29 Kına kma kabutu tozu 
(Ecnebiye götUrUltMk Uz.ere) 

30 .Aaı teraZ! (ecnebiye göUlrlllinek ili:e. 
re) 

80 Seldökarllsbat suııll (-ecııeblye götU
rlHmek tlzere) 

00 Adi tcruı (ecnebiye ig'6t11rillihek U
zere) 

6/11/941 gUn!U Son Telgraf gaıetesDe nAn eaııdlfl ~zM'e yultarula kl eşya 1549 eayılı kanun mufillılnce 
211 24. 25/11/941 gUnleri açık arttırma suretlle ııatılö.Ciktır. Satıştan 3 g\ln EVvelliıe kadar eşya 9 - 12 ara

eında görülebilir. Satış Reşadiye caddesi Hah antreposundaki salış rnlld lir1Uğf.ln6e saat 13,SO daaır. Kanunt 
vesikalar ibrazı ve teminat akçelerinin satış gllnü saat 12 ye kadar yatırılması ldzımdir. Bu cşyatıatt mada 

muhtelif günlerde eşya satışı yapılmakta olup listeleri Salon i!An tahtası.nda e.sıhaw. (97'ist 

Fener, istiklali 11 - O yendi 
(Ba.'jı 2 fnci4e) ı buna mukabele eHller. Oyun 2-a 

leclsinin bariz bir hatasından is- vaziyete girdi. Bir dakika geçmlı;
tifade ederek Dcmlr.sporu 3-3 be- ti, SUleyrnan lilr kafa vuruşile d6r 
rnberc variyete getirdi ve maç ta düncil fstanbulspôr golünü kay· 
liu suretle 3-3 beraberlikle ne· Betti. Bundan sonra 2 gol dana 
ticelendl. yapan İ.stanbulsporl~ar sahadan 

Şeref stadında güniln son karşı. 6---2 galip ayrıldılar. 

ıaşması İstanbulspor - EyUp ara- Fener sttıdmda 
sında oldu. Her iki takım saliada 
en kuvvetli şekillerile gözüktü. 
lcr. 

İlk dakikalarda EyObil çok can· 
1ı ve İstnnöulspôr kalesini tehdit 
eder görüyoruz. Bu arada da fs. 
tanbulsporlular bir iki tehlike de 
gt'çlrdller. 

Nihayet 12 inci dakikada, İslan 
bulspor merkezden bir hücumda 
ve Tnrık'ın uzaktan çektiği bir şilt 
ile ilk golü kaydetti. Bu gol EyUp. 
IUlerl bir parça kırar ve bozar gi
bi oldu ve hilcumların birisinde 
Eytlp müdafii topu elle tuttu. Ve· 
rllcn pcnnttıyı fstanbulspor gole 
çevirdi. Bu gol EyüplUleri canlnn
dırdı ve İstanbulspor kalt'cislnin 
hatasından istifade edereK: bir de 
gol kazandılar. Devre de bu suret
le 2-1 İstanbulspor lehine bitli. 

İklnc:l devreye fstanbulspor çok 
canlı başladı. Fakat Eyüplüler de 
buna canlı blr oyunla mukabele 
ediyorlardı. Sıkı bir mücadeleyi 
mUteakıp Süleyman ilçüncü golil 
yaptı. Biraz sonra da Eyüplüler 

bUyUk adam bulunamaz. 
Türklüğün ve bütün tarihin eı· 

siz bUyilk adamının mAnevi hu
zurunda bütün bunlar hatırımdan 
geçti, Saygı ile eiilerek uzaklaş
tım. 

D15arda; tepenin etrafındaki 

Alemdar - Doğu 
Fener stadında günün ilk karşı

laşması Alemdar ile Doğu arasın
da olmuştur. Birinci devre müte. 
vazin geçmiş Jse de Alemdarlılar 
bir gol kaydederek devreyi 1 - O 
galip bitirmişlerdir. 

İkinci devrede oyun çok sıkı ol· 
mıs ve her iki takım birer gol kay 
detmiŞfotdlr, Maç ta bu suretle 
2--1 Alemdarın galibiyeti ile ne
ticelenmiştir. 

Vefa - Beylerbeyi 
Fener stadının ikinci maçı Ve

fa - Beylerbeyi arasında fdf. Bu 
matta Vefanın rakibinin çok zayıf 
olu§U dolayıslle oyunda futbol zev 
ki olmamış tablatile maç baş
tan nihayete kadar Vefanın h€lki· 
miyell altında geçmiştir. İlk dev. 
reyi Vefa 4 - O ialip bitirmiştir. 

İkinci devrede 5 gol daha yapan 
Vefalılar maçı 9 - O kazanmış
lardır. 

Fenerbohçe - lstikfôl 
Fener stadında gilnün son ma. 

çı Fenerbahçe ile Bakırköy ara· 
sında oynanmıı;tır. 

Sarı licivertliler sahaya Cihat 
ve Küçük Fikrettım mahrum ola. 
rak çıkmıılardır, İstiklAl de tam 
kadrosunu muhafaza etmiıtir. 

Bugünkü Proıram 

8,45 Program, ve memleket saat 
ayarı. 

S.48 Ajans habcfleH. 
9,0Ö Eöi?dl Şef AlatUı·kllti tilUmU

ntin UçUrtctı yılaönUmU mUna.. 
sebetlle, Milli Şer İsmet lnö
ntın o gUn bu lbU)"Uk acı dola· 
yı.slle Bllytlk TUrk mB!etlno 
yaptığı beyanatın ôkunması. 

9,~5 TAzlni suınıtu. 
9,10/9,15 İsUJillil marşı ve saat 

12,80 n Jtııaar Jtapanıf. 
12,60 Program ve memleket saat 

ayarı. 

12,!:13 Ajahs habcHcrl. 
12,45 /12,50 lst11t1a1 marşı ve saat 
19,30 a kadar kapanış. 
19,SO Program ve meftıleket saat 

ayarı. 

19,83 Ajans haberleri. 
19,4:S Ebedi ŞC.f AtatUrk'lln 6!Umtı.. 

nUn yıldönUmU mlliiasebetile, 
'Milli Şef İsmet 1n6nUnUn o 
gUn bu bUyük acı dotayısllo 

bUyUk Ttlrk mllletıne yaptığı 
beyanatın okünması. 

19,SO Atlı: Ata'mııan yaptığı hita
be1erdcn bazılarının kendi ses 
!erile neşri 

20,15/20,20 lstıldAl marfı ve saat 
22,30 a kadar kapanış. 

22,80 Memleket saat ayarı. 
22,38 Ajans haberleri. 
22,00/22,55 Yarın.ki program, tstik

lll nıartı ve kap&nlf. 

Yarışlarda alınan neticeler 
!ardır: 

Birif}ci yar1ş: 
ı - Hcvcıı, 2 - Sekban, 

Neriman. 200. 105, 100. 

şun· 

3-

parmaklığa yaklaştım. Ebedi Şe
fin anıt kabrinin yapılacağı tepe 
tam karşıda duruyor, Bir, iki se
ne sonra orada yükselecek kabri 
haynllmde cnnlandırmıya <;alıştım • 
Burası elbette Türk milletinin mü 
barek bir ziyaret yeri olacak, fa· 
kat bu kadarla kalmıyacak. Bir 
gün gelecek ki, bütün insanlık A
tatürk'ün kendisine otan bClyUk 
hizmetlerini kavrıyacak, bu zf. 
yaret yerine koşacak ve tarihin 
eşsiz BOyUk Adamının mAncvt hu· 
zurunda saygı ile dilecek. 

İkinci yar1ş : 
1 - Yavuz, 2 - Davalaciro, 
- Baron. Ganyan 125. 

Üçüncü yanş: 

MOJabaka Fenerbahçenin hlki
miyeti altında ve aönUk geçmi9tir. 

3 
ltk devreyi 7 - O galip bitiren 
sarı 1Aciverl111er ikinci devrede 4 
gol daha kaydederek semenin ıoı 
rekorunu tesis etmek ııuretlle sa. 
hadan ıı - O ıallp ayrılmışlardır. 

ı - Örnek, 2 - Ceyllmtek, 3-
Tuna. 540, 170, 120, 140. 

Dördüncü yanş: 

Ahmet Em.hı YALMAJll 

Ankara at yarışları 
Ankara, 9 (Telefonla) - An. 

kara at yanılarına bugiln 
ylne 20 bini aşan bir meraklı küt
lesi önünde devam edilmiş ve çifte 
bahsi Örnek - Özdemlr kazana. 
'C'ak 10,30 lira vermfftir,_ 

1 - Özdemlr, 2 - Yalatan, 3-
Sinkap. Ganyan 200, plise 260, 
140. 

Beşinci yarış : 
1 - Yıldız, 2 - Alcey1'.n, 3-

Cesu.r. Ganyan 645. 
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Devlet reisi Atatürk, sporcu Atatürk, halkçı Atatürk: 

ATAT ' AT ALAR 
Yaşar'ın dünya birincisi olduğu' Yazan· ] 

A • 1 Ce11at Abbas GÜRER 
gece fa nın en neş'eli gecesiydi ------------

A.tatiırk sporu severdi. Ekseri· 
ya -'&lon hafif jimnastik ekzersiz· 
lcrl yapardı. Son yıllarda ise; kü· 
rek çekmek, ve yüzmek başlıca 
uğraştığı spordu. 

!ere ulaşmak için acele adımlarla 
yanımızdan geçiyorlardı 

Bu tunç renkli Türk İşçileri; bu 
kadar yalnız ve mutevazi bir va. 
ziyette sabah erkenden Atatıirkle 
karşılaşacaklarını tahmin edeme· 
mlş olmalıdırlar ki : yanımızdan 

Floryada gün olurdu ki, bir sa· 
atten fazla denizde halle arasında 
kalır ve yözerdi. Hele kendisine 
mahsus ağır agı..r kürek çekişi pek 
metodikti. 

dalgın geçtikten sonrn kendileri
ne geliyorlar ve Atatürkü selam
lıyamadıklarından yüzlerini kap. 
lıyan muhabbet ve mahcubiyet kır 
mızılık larilc örterek arkamızdan 
bakıyorlar ve gülümı;emelerle hay 
retlerini gösteriyorlardı. 

Sporun her sınıfında vücudun 
kuvvetli oluşuna ehemmiyet ver-

1.A''llUıl.S!'::ı.ıo..r mckle beraber pehlivanlığı hem 
sever, hem pehlivanları takdir e
der, ve onlarla uğraşmağı, hemhal 
olmağı zcV'k edinirdi. 

Berlfn olimpiyadında dünya bi
rinciliği kazanan hafif sıklet peh
livanımız Yasarın muvaffakıyet 
.haberinin yarattığı neşeli gece; A· 
tatürkün ömrü içinde sayılabilen 
coşkun sevinçli gecelerinden biri 
olmuştu, 

}:sasen sofrasına davet edilenler 
pek güzel hatırlarlar ki, son yıl. 
larda, muhafazasına memur olan 
erleri; Atatürk; sık sık sofrasına 

çağırır, vıe onları boylarına, sıklet

lerine gÖ!'e güreştlrlr, ve hakem
liğini bizzat yapardı. 

Çütler.in güreş milddetinin yen
mek ve yenilmekle nihayete er. 
diğirri kabul etmez, güreşleri de. 
vam e(tirirdi. Ve :e:- Türk erleri 
bütlln kuvvetlerlle biribirine sal· 
dırmaiı, candan güreşmeli. Fakat 
galip, mağllip onlar için yoktur. 
Ancak beraberliği kabul ederim• 
demcklıe beraber, nadir bazı ilti. 
mas ettikleri de olurdu. 

Sofrada bulunan yakınlarını da 
seyrek olmakla beraber güreş im. 
tihanından uzakta bırakmazdı. He 
pimiz için endişeler doğuran bu 
imtihan; ekseriya dolu mideler es
nasında vAki olduğu i~·in tehlikeli 
de olurdu. 

Ayni boy, ayni cüsse, ayni yaş
ta olanları karşılaştırmak, yakın

larına pek yılgınlık vermczdisc 
de; genç, dinç, celik gibi olan mu
hafız erlerile karşılaşmak, ve el 
ense etmek hayat pahasına mal o. 
la<'ak bir hal alması da tabii idi. 
Bunun için sıra savuşturmak için 
sofradan sıvışmak fırsatını ara. 
yanlarımızla, güres meydanına ça· 
ğınlanlardan, şaka ve hatır tanı. 

mıyan ve yalnız başbul:larının em
rini ifaya hazırlanmıs erlerle el. 
ele geldikten sonra pes edenleri. 
miz çok" olurdu. 

* 1936 yılı ilkbahar mayısının bir 
sabahı güneş; Ankara u~k-1.ından 
k~inata hayat veren altın renkli 
başını kaldırdığı zaman; Orman 
çiftliğinin genç ormanı arasında 
her türlil emniyet tertibatından §· 

zade dolaşan Atatürkü gördll. 
Çiftliğin taze ormanını buda. 

yan, sulayan, ağaç diplerini kabar
tan ameleler; kazma, kürekleri o. 
muzlarında taksim edildikleri yer 

Evet yalnız basına, hatta yaveri 
yanında bulunmıyan Atatürk, tek 
bir arkadaşı ile çiftlik ormanının 
yollarında ne dolaşıyordu? Ne arı
yordu? 

Bu nurlu sabahın gecesinin mu· 
tat sofrası diğer gecelerine naza
ran erken sona ermişti. Atatürk, 
konuşmayı uykuya tercih etmiş
ti. Tan yerinin mavilikleri aklık. 
lara yerini bırakırken, ekseriya 
olduğu gibi, her türlii saltanattan 
dri, fakat temiz mutfağında tahta 
masa ilzerine bir gazete seren aşçı 
başısı Bolulu Mehmet ustanın yine 
misafiri olmuştuk. Manastır as· 
keri idadisinin yadigfırı, yağlı fa
sulya ile pilfıvımızı yem~, kar
ntmızı doyurmuştuk. 

Mevzuumuz, .-zaman olur ki, ha.. 
tırası cihan değer. kabilinden ma
zimizden daha çok bahisti. :tlallml. 
zi memnuniyetle goren Atatürk, 
istikbalimizi emniyette buluyor
du. Esasen hal ve istikbal ilzerin. 
de fazla konuşulmadı. Çünkü, Meh 
met ustnnın ikram ettiği demok· 
rat sofrasından ayrılır ayrılmaz 

köşkün giriş yerine çıkan Atatürk, 
hayatında bir çok defalar ruhi taz. 
yik karşısında tekrarladığı: 
Yarab, ııe eksilirdi deryayı izze

tinden 
Peymanei vucude :zehri :ib kat.. 

ma.<ıaydm 

Azade ser olurdum esip derdi 
gamdan 

Y.a dehre ıelmeseydim, ya aklım 
olmasaydı. 

Şiirini içten gelen yüksek bir 
sesle okudu ve bitirir, bitirmez 
ııotomobil gelsin. Biraz hava ala. 
lım! Fakat ne polis ve ne de baş. 
ka bir kimse istemez! Rahatsız ol
masınlar!ıı emrinde bulundular. 

Bu çok derin ve geni:ş tahlile 
değer mfınadaki kıtayJ okuduktan 
sonra idi ki; eseri olan yepyeni 
Ankarayı tevaf ederek çiftliğe git. 
miş ve bizznt yetiştirdiği yeşeren 
ve flllzlenen ormanı arasında do· 
laşı;) orduk. 

Bir ağaç dibinin toprağını ka. 
bartan ve o civarda yalnız çalışan 
bir işçinin önünde Atatürk durdu. 
!:;çiye o kadar yakındı ki, çapası
nın kalkıp inmesinden fırlayan top 
rakların kilçük par~ları Atatilr
kün, zarif, dilzgün tiz görmlyen a
yakkaplarını oksuyordu. Önünde 

Atatürk Ankarada gürbüz Kasta 
monu köylüsü ile nasal güreşti?-

duran, karşısına dikilen bu va. 
kltsiz zaire işçi bakmadı bile. Bu 
vazıyctte epeyce sessiz durduk ve 
seyrettik. İşçi ne kendisıne ne de 
çapasına bır an dinlenmek fırsatı 
vermiyordu. Bu çalışkan işçiyl 
vazifesinden Atatürkün gür sesi 
ancak ayırabildi : 

- Nerelisin çocuğum? 
Suali işçiyi doğrulttu, çapasını 

yere cıayattı. 

sin? 

Kastamonuluyumoeyim? 
Kastamonunun icinden mi-

Hayır 'koylüğündenim. 

Askerlik yaptın mı? 
Yapmaz olur muyum? 

- Harp gördün mü? 
- Sakarya muharebesinde bu-

lundum. İzmir alındıktan bir kaç 
ay sonra tezkere aldım. 

Pehlivan yaoılı Sakarya gazisi· 
nin cevabından haz ve zevk duy. 
duğu, fakat kendisini tanıtmak is
temediği için olacak Atatilrkün iş.. 
çiye son sorgusu: 

- Sen güreşir misin? 
Oldu. Bu suale kadar ciddi bir 

çehre ile gözünü kırpmadan ce· 
vaplarını veren Türk köylüsü iş. 
ci giililmsiyerek mutevazi bir ta
vır aldı ve: 

- Gilreşmez miyim. 
Dedi, Ne yalan söyliyeyim, top 

rağı çapalarken yeri sarsan dar
belerine şahit olduğum otuz, ot'uz 
beş yaşlarında gürbüz yaratılışlı, 

pişkin vücutlu, yay gibi atik, ve 
tetik bakışlı, çelik bilekli Kasta· 
monulu ile gilre mcmi Atatür
kün teklif edeceğinden heyecana 
düşmüştüm. 

Bereket versin başını gülerek 
bana çeviren AtatUrk gözlerini 
lnrptı ve işçiye dönerek: 

- Benimle de güreşir misin? 
buyurdular. 

Ben işçiye büyük muhatabını 

anlatabilmek imkıinını ararken A
tatürk: 

- Bırak çapanı ileri gel! emrin. 
de bulundular. 

Bu emre tereddiltsilz tebeiyet e· 
den Kastamonulu çapasını bırak
tı. İlerledi ve el ense etmlye ha
zırlandı . Ben seri bir harekel:c 
i~çinin arkasına geçerken At.:ıtürk 
ile Kastamonulu güreşe tubşmuş.. 
!ardı. 

Atatürkü, bütün ciddiyet ve var 
ku\ vetlle snran ve sarsan Kasta· 
monuludan kurtarmak için Ata. 
türke gösterilmiyen ve hissettiril
miyeıı bir çelmemle Kastamonulu 
yu yere yıkmıya muvaffakıyet E'l
verdi. 

büyük olan izzeti nefislerinin taz
mini; işçinin bir ayağının dayan
dığı toprağın kaymasından dolayı 

yıkıldığına, yoksa benim hiç bir 
müdahalem olmadığına dair temi
natlı sözlerimle ancak yapılabildi. 

Atatürkle işçisi tekrar güreş· 

mek uzere bıriblrlerinden ayrıla

bildiler. Kastamonulu katiyen A· 
tatürkü tanımamıştı. İşçiden beş, 
on adım uzaklaştıktan sonra. ufak 
bir tnOklltat vermek için AtatQr. 
kiln müsaadesini istedim. Bu gibi 
vaziyetlerde cömert olan Atatür· 
kün: 

- Bir lira ver! 
Demesi hayretimi mucip 

Teveccüh ve muhabbetine 
nerek: 

- Biraz sonra zatı devletleri
nizin kim olduğunu öğrenecektir. 
Tok gözlü, ve alnının terilc ka
zanmıya alışmıs olan bu yurtta:;, 
sizin lütfunuzu hatıra olarak sak. 
lıyacaktır. Bari i:;ine yarayacak 
miktarda verirsek sevindirmiş o· 
!uruz, mütalaasında bulundum; 
Atatürk gillerek, fakat çok mA
nalı kaşlarını çatarak: 

- Bir lira yüz kuruştur, az mı? 
buyurdular. 

- Evet yüz kuruş isçinin bir 
günlük yevmiyesldir. Cevabında 

bulunarak sustum. Atatürk: 
- Öyle ise on yevmiye ver! em. 

rinde bulundular. 
Döndüm. Kastamonuluya yak· 

!aştım. On lirayı kendisine uzatır
ken bu sefer işçi: 

- Bu parayı niçin bana veriyor. 
sun uz 

Sualinde bulundu. Koca TürkUn 
sebepsiz para almıyacağını hisset
tiğimden: 

- l\lintanın biraz yırtıldı da ye. 
nisini alırsın. 

Diyerek parayı kabul ettirebll. 
dim, Bu hareket tarzımızdan me
rakı artan işçi: 

- Siz kimsinlz beyim? ~dl. 
Cevaben: 

- Ben tüccarım. Fakat güreş
tiğin bey bu çiftliğin sahibidir. 

Diyerek Atatürkü tanımayı iş.. 

çinin zekAsına bıraktım ve büyük 
adama yetişmek üzere acele yanın
dan ayrıldım. 

On beş ,yirmi dakika sonra ay. 
ni yoldan donüyorduk. Kastamonu 
lu işçi bizi görür görmez koşarak 
yanımıza geldi, heyecanını saklıya 
mıyordu. Hemen Atatürkiln elleri
ne sarıldı ve öptü. Yüreğinin bU
tun samimlyeUle: 

- Demin Abam bu:a;Jaırtatım. 
Beni affet. Hiç ben sizinle güre:ıe
bilir mlyim? dedi. Atatürk: 

Fakat hemen ayağa kalkan işçi 

maglUbiyetinl saymndı. Kısa bir 
münakaşadan sonra her iki taraf 
çelmemi kabul etmediler. 

- Zcıarı yak.. Şimali bur.ada~ 
miz de bir.iı.. De?ıet. -.-e millet iş?c. 
ri başında ben senin bil~ilm, 
babanım. 

Milşkül vaziyetteydim. Asil kan 
taşıyan her iki pehlivanın, asalet
lerinin büyüklükleri nisbetinde 

Buyurdular ft ~ otpdılar. 
işinin bqıml yollachJar. 

' Cenıd. Aliıb9 Gt!m 

fı 


