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Türk milleti, Atatürk' ü 
içinden çıkarmak 
bahtiyarlığı ile iftihar 

duymaktadır. l 

Yazan : Bttıamettln fıLBıL 
l:::. uı:nn, dünya tnsanlıJuıtn en\ _ Kurmağa azmettiği y(lksek dü-

Yük:sek b ir çocuğunu kay- şuncelerinın yayıldığını görerek a
~tttı gündür. Dünya bu seve:Ui 1 ramızdan ay~ılırken bu mlllcUn 
"'-- ... hayatında daı a ad t ·· · ln ~"\;U45unun acısını duyuyor VP. ts· m sa e guneşın 

t'lb1 ı · d parlayacağını müjdeleyen bakışları 
tın e krvra.nıyor. 

A.tatiirk ta ihln şahikalarında ile t_ebşlr etmeli unutmamıştır. 
tıılııw. • .;,,bo/ 1 ak durmakta Dunya tarihini ışleyen şahsiyet· 
~, "' u 0 ar !ere bakınız At t· · k. . ·· k " 

"Ütk milleti AtatürkU arasın- . • . ~ ur ~ yu sr.~ 
~il. Yaratmak bahti arlığı ile if· mertebesıne erışebılmiş bır tanesini 
h•r d Y daha bulamazsınız. Onun yaptığı 

UYmaktadır. ı k ı•b . >ı.. n ı ca ın kudretıni , her geçen gtin 
tıı,i:tllrk bütün bir cihan husu- artan büyüklüğü ile daha iyi an
">Uı in karşısında mensup oldulu lıyoruz. Bütün dünya buhran lçin
~ltz::ın ölmezllğini, boyunduruk de, ateş içinde çırpınırken, bütün 
<u1ıu, lirmezhitinl ll~n ettıili zaman dünyada can, kan dökillilyorken 
le.r ae emın bir zaler1n parıltı· Turkıyenin imrenilecek blr cennet 

lltı &ören tek kudrettir. olarak durması, AtattirkOn esasla-

<ı.l.ııııetl•r tarihinde tıpkı karan- rın~ uymak yüzündendir. Biz. bu
;ı &~elertn derinliklerinde ziya- gu Buyuk Ataturkun devrlnı ya. 

1r._" Veren ıoıkla s•~an yıldızlar şayan bahtiyarlar old_uğumuzdan 
~l' ' v- r ~ ' dola · 
Ilı tanı.an doğar. Bu yıldızlar sön- Yı gurur verıcl ıftlhar duy-
)~t tlyaJarı ile karanlıklarda hafif makta haklıyız. 
l lar gösterebilir. Fakat bu ışıklar ı Yarı~ın çocuklarına, ondan aidI
ı..~ &ydınlığ altında derhal kay- i ~ııız ilhamları verirken gözleri-
..,,,_ ı mızden dökül ı · ıl 1 
)of ~· Atatürk ne semaların de- en ne~ ı par tı ar ge. 
l'l_rıııltıerinde parlayan bir yıldızdır, lecek nesl~ bahtiyarlığımızın de· 
.., o receslnl göste kt · 
.\.~ :Yıldızları söndüren bir aydır. .. rece ır. 
it Ürk bir güneşUr Parlaklığı 1- Bu b~yük varlığm huzurunda 
J . ._butiln dünyayı ayd;nlatao aıcak- geçlrdlğım günlerin hatırasını hiç 
'« ıı • bir zaman u~- o büyük l~ e bütün cihanı lSltaD kuvveUI; . .. '""'ı..omam. nun 
, buton .h •• ' b gu·· lillünun, korkunç_ gecelerln karan-.,, . cı anı yaşa-n ır · , ı ki 

Itır n · 1 arı arasında tıtreyen ve inleyen 
· oır varl;ktır. d" -•ı t:·· ım-a arı sabahları dojan güneşin 

~Urı 1.ltnhuriyeti kurduCu zaman sul rıhk ve sevimli ziyaları gtbi dünya
lt.erı korunması prensiplerini koyar- yı sardığına eminim . 
ttire beşeriyetin ıstırabını uzakları B"" gün bir akşam yemeğinde , 
ilue:ı ~.azar~arı ile görmüş, ~.erin- b~hranlı bir gecenin başladığı da
h 'tı olçebılen dimağı ile dunya- kıkal&rda herkes ümit veren söz
~,~ 1he ulaştırmanın yollarını çiz- ler bekler vaziyette iken onun et· 
h~İ.ft e tnuvaffak olmuştur. Beşeri- rafA teselli veren bakışları ile .beş 
btrrıabarış hayatının zevklerini tat- sene sükıln bulayım, CUmhuriyetin 
lırı1 ia. muvaffak olmak bahtiy&rh ebedi varlığı kuıtulur, on sene sil
'<tıı duYmuş ve bu mefkOresini ya. kOn bulayım dünyanrn en büyük 
'°11 iı müddetçe tatbik sahasına ve kudretli bir d . vletıni Türkiye. 
~tur. (Devarnıı SL 3, Stı. ı de) •+• .. •• F'MJS.r •• .. 7 .• 

Yazan: Halim Ş<ıllk lylson 

Ey tarihi oanaıı zaferler, fırtırıal&r 
Unutur yavJ'USuau senJ seven analar: 
Ey gölgede bırakan bllttln kahnun-.ılan 
Ey zeler sahnesinln yük11elen dumanları 
Ey Sakarya aBlaru, yumuldu pençelerin 
Fakat bu&'Ün elha.nda ytikAellyor eoerln 
Ey ölllm! Seni değil Şel'lml tanıyorum 
Bir ömilr ıa,ı-.ı<tao arilk utamyornm. 

Bir defa geriye döa, ne olur9un bir defa, 
Aftayan ınlllet susar görtıntlısen etrafa, 
Geril·• döntış yoktur ııenln gttneıı bahtında, 
Bunu ne 11en yaparsın ne J&hlanmış atında; 
Geriye dönllf yoktur, yolun böyle çlzllmlş 
Yolun, fakat orada aflıyanlar d!r.Umlş, 

Anadolu ağlıyor, Anadolu katafalk 
Göz yaşları içinde geçiyor önünden halk. 

BJr mlUet HVghlle zaterUe dirllmlş, 
Göklere çıkarılmaz rölderden lnd1rtınıl,; 

Ebedi lhtı.,amı bllmlyonan onda gör! 
Göz yaşını ıor&nan on eekJz milyonda göt1 
Ey ta•r? Kltabeııl ırUn dotmadan önce yaz! 
Ey köylü! Sen tarlanı bundan sonra dertn kazı 
Çocuğum ! OJretrnene kulak ver güzel oku? 
Henışerlm ! Sen çakarma kalbinden aıtt oku! 

Fırtınalardan Aonra ah, bu na.ij;ıl Umanhk 
Saadet ba.'kala'}tı değl'tl kahraınanJrk. 
Zeybekler! Çekllmeytn öyle mahzun dağlara, 
Sevmek n&!ll me,cutsa ulaşmak , .. rdır yara.; 

(Devamı Sa. 7, Sü. ı de) 

Milli Sef'in 
Millete beyannanı!si 

<<insanlık idealinin aşık ve mümtaz 
kahraman Atatürk! • • 

sıması, eşsız 

Vatan sana 
BtlYÜK TÜRK MİLLETİNE: 
Büttln ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili 

mill.ctlnin ihtiram kolları üstünde Ulu Atatürk'ün 
filnl vücudü istlraha~ yerine tevdi edllmlştlr Ha
kikatte yattığı yer, Türk Milletinin onun içi~ aşk 
ve iftiharla dolu olan kahraman ve vet~.lı göğsüdür· 

Atatürk, tarihle uğradığımız en zalim ve hak
sız ittiham gününde meydana atılmış, Türk mil· 
Jetinin masum ve haklı olduiunu iddla ve uan et· 
miştir. İlkönce ehemmiyeti kavranmamış olan gür 
sesi, asla yıpranmayan bir kuvvetle nlha.yet bü· 
tün cihanın şuuruna nüfuz etmiştir. 

En büyük zaferleri kazandıktan sonra da A· 
tatürk, ömrünü, yalnız Türk l\.fiJletinin haklarını, 
insaniyete ezeli hizmetlerlni ve tarihe hfı.kketUğl 

meziyetlerini Jsbal elmeklcgeçirmıştır. Milletimi. 
zin büyüklüğüne, kudretine. fazilettne, medeni
yet istidadır:a ve mükellef olduğu insaniyet vazi· 
Lelerine sarsılmaz itikadı vardı. ~ıNe mutlu Tür· 
kilin diyene. dediği zaman, kendi engin ruhunun, 
hiç sönmeyen aşkını en m3nal1 bir surette hulft· 
sa etmişti. 

minnettardır>> 
1 

Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmrş Türk 
cemıyetint en kısa yoldan insanlığın e.n müteki· 
mil ve en temiz zihnlyeUerile mücehhez mcdcrn 
bir devlet haline getirmek, onun ba~lıca kaygusu 
olmuştu. Teşk!!Atı ESasiyemlzde ve bt!güo hiz
met başında, irfan muhitinde ve geni§ halk içinde 
bulunan bütün vatandaşların vicdanlarında yer· 
leşmiş olan lilylk, milliyetçi, halkçı , inkılApçı. dev. 
letti, Cümhuriyet. bize bütün evse.file AtatürkUn 
en kıymetli emanetidir. 

UfCrlünd€nberl Atalürk ' ün aziz adı ve hatıra
sı, bütün halkımızın en candan duygularUe sa
rılmı~tır. Memlcketlmizln her köşesinde ve bütün 
milletçe kendisine gösterdiğimiz samiml bağlılık, 
devlet ve milletimiz için kudret ve vefanın beliğ 
misalidir. Türk milletinin a;ı:lz Atatürk'e göster
diği sevgi ve saygı, onun niçin Atatürk gibi evl~t 
yetiştirebilir bir kaynak olduğur:u bütün dünya. 
ya göstermiştir. 

Atatürk'e tAzim vazifemizi ifa etttğımiz bu an
da. halkımıza, kalbimden gelen şükran duygula

(De, ıuu. ;::,a. ı, ~ıı. .f. de ) //// 
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Asker Atatürk 
..... ... .. ,........ ... wP ..-.-u wP ruaunz p pq p .,.. F 

Atatürk, yalnız büyük 
bir asker değil, inkı
lapçı bir medeniyet 
kahramanı idi de. 

Yazan fBSAN ROP.AN 

H
ahikt bilyük adamlar, hlç' Harp onun için bir gaye değil , TUr-

d 
". . 

1 
kUn ve TUrklllttln ayak &!tında. kal· 

egı.şmıyen geçm ~ zaman . 
mı' kudretini kaldırmak Jçln bır ma.-

çehrelertle degil , daıma değişen nivelAdan ibaretti. Harp onun için ne 
yenlllkltrile büyüktürler. İr.sanh- şahst thtlraslar tçln bir zafer takı ve 
jm böyle büyükleri enderdir. Ata. ne de btr saltanat saça.ğı idi. Harp. 
türk bu ender ölmezlerden birisi- Türkiye cumhuriyetinin kurulması i
dir. Atatürk yalnız TUrk tarihine çin bir temel taşı }dl. 
dejU, insanlık ve medenlyeı tarl · Onun ıçin, Atatürk ile ötekiler a· 
hine de şeref ve a.zamet veren bil· rasında mukayese yapanların aJf. ına 
yüklerde.ndir. ŞB.farım . AtatUrkUn kurduğu TUrkl· 

Atatürk, yalnız askerlik hayatı, ye CUmhuriyetinl, mutlu i.Jçileri olan 
ebedi ve güzel bir efsane g ibi gö- blzim ne! lllcrlmizden ziyade istikbal 
nülden gönüle devredecek bir kah- inceleyebilecek ve takdir edecektir. 
raman olmakla kalmamıştır. Yal. Aradan asırlar geçse de, TUrk mil· 
nız DernenJn, Çanakkalenln, Sa- ıetin in bu bilyük evlA.dt. ebedi bir ln
karyanın ve büyük zaferin eşsiz san olarak t ':l ziz ve tebcil edilecektlr. 
sırdarı değildir . O. harpte göster· Bize \'e bizden sonra geleceklere, on
dili emsalsiz dehanın daha güz ~ll · ı ardan sonra geleceklere de d~en en 
nl ve daha büyüğür:il, lnkılAp yap. bUyUk vaz ife, onun büyük eserini, a
ı~akta1 devlet kurmakta da gös- şılanmış bir ağaç gibi daha güzelle~
teren bir medeniyet kahramanı ol · ı Urerek ve daha verimli yaparak ya-
n\uştur. ~atmaktır~ lman edelim kl ruhu her 

Atatür.k , birçok cephelerden an bizimle berAberdir . Iterl gltmek 
kahramandır ve büyük adttmdır. , ve yUkselmek iç in, hayatımızı her z.a • 
İnsan ona hangi taraftan bakarsa man bu berrak ve COfkUn kaynağa 
baksın daima bir deha görür ve doğru taşırmak ihtiyacındayız. On-
hayra.nlık duyar. dan Uham almasını bilelim. 

Tarihte büyük kumandanlar !ia~ Atatilrke cEbedl Şef> unvanını ver 
yılır; fakat kazandığı zaferlerin mekle onun ölmezliğini fertçe, mil
üstüne yeni bir hayat, yenl bir in- letçe kabul etmı.,izdir. Onu sadece 
kılıip ve yeni bir medeniyet kuran sevmek ve anmak ·kA.fi değildir. BU
büyük askerler pek azdır. Blrço- tün varlığımızla eserini yUkseltme
ğu askert zaferlerle ne oldum de- ye çalışmak gerektir. Sevginin de, 
llsl olmuşlar, yolları:nı şaşırmışlar . anmanın da ha.kiki ölçtlsU, onun gö!
Kahramanca. girdikleri şehirlerde terdlgt yolda topluca. yürUmek ve top 
zafer takları başı'arına yıkılmış; luca ileri gitn1ektir. 
dah& kısa söyliyeyim: önce birer Bir adım daha atanıa.k onun yüzü 
kartal gibi yükselmişler, fakat son- gWecek, bir adım gerilersek veya du
ra birer leş glbl düşmüşlerdir. rursak, bu beceriksizliğlmi.z ve thma.
Ata.türk, askeri zaferle başı dön. llmlz yüzllnden yüreği sızlayacak. 
miyen, bilakis onu asıl gaye için kaıı:ları çatılacaktır. icap etliği za· 
bir vaaıta telAkkl ederek ölmez man, bu uğurda sevine sevıne ölece· 
eserler yaratan müstesna. bir ze· ğiz. Bu, ölümlerin en güzeli ve en ,,. 
kidır. reflisidir. .-....... -_, 

ÖLüM YILINDA 
Cemil Cahlt KOTA.~ 

Kem gözle bakan varu. blı..im; alnımız al<hrl 
Çökmez bu hudutlu vatanın hml yaııakltr 
Gilnek; bu ~ göfett delen FaUJıi kimmiş 
Tunç renkU yU-ı:lln, a.y gibi mihraba. dlkilmi'j 
Bir kelle pin.ardır, yaıt.qan düşmana; yurdnıı! 

Kaç a.avlet eden orduyu htncınla doyurdun 
Bazan ; bir akın mangana, yol \·erdJ Urallar 
Kaç Wkede, ilimin ile taç giydi krallar 
Bazan kızarak, gök1erl zincirlere vurdun; -
Kaç devlete; kaç deTtettn hakkını ıtordun ! \ 
Bazan kaomm, rengine ram oldu deRlzler .. 
Son cengi •Ytklar, blu çehreodeld tr.ler, 
Reııgi.n ktzanr •• Sadece bir !Ahza öğlltııen 
Sancak diye miraca, çıkıp, Taıınyı, öp, sen 
Kamus de.ailen kalı.beyi. ırunla utandır! 
Olmek kanun:n: soy adıdır asb ,·at.andır. 
Alnın k-kesJz, gökteki nuNBn da beyaı:sıa 
Gökler eğUip yerlere ,ehnamenJ Yll""" ... 
Kem, gözle bakan varsa vatan ufkuna bir &Un, 
Mabıter!~k; küreye tufan köpttrürsünt 
Birden, değişir kanlı bakışlardaki mAna: 

I 
Çarmlh kesUir, kupkurn O,lanlald mlna 
SUngilnde söker, ,.mı ,,ataklar daha erken. 
<Jeddln dlrlllp al111111 takcllole öperken 
Ay luuıçer olup, göğsDne son kAbeyi kazsm ı 
GökJer kap&aJp yerlere ,ehnameoı yazsın 

* Bir kelle blnardlr yana.,..n dU.,ma.na yurdun.. 
Kaç sa,·let eden orduyu hıncmla doyul'duu 

Kem göz.le :ıaı.an varsa, blzlm alııt mu; aktır! 

Göçmez bu budutta.r vatanm l5m.i yu&k:tır 

~· · 

.. 
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=-B_o_z_d_a_ğ_e_t_e_k_l _e_r _i n_d_e_I 
• Şehir . :ıı:ı Denizci GözUvne 1:11:1 
ihtiyar köylünün Haberlen ., • b. lb 

Şekertevziab • enı . il' sa a Atatürke hasreti 
için hazırlıkla-

DünyanıD 
ağlad1ğı insao 

Yazan: 
le •ymdırm bir köyündeyiz .. 
19) Vakit öğle sonu.. . Yolla· 

rın uzaklığına bakmıyarak kendı· 

lerlnt ve sazlarını dinlemeye. tür. 
Jeülerlnt d erlemeye gdldiB:ııUz 
köylüler, bir cevre halinde blz.l 
sarmışlar . . • 

Blrblrlmizt yadırgadıtı:mız yok .• 
Türk köylusü, candaın lnandıkl.a· 

rına evinin kap~1 gibi, gönQl ka. 
pısını da ardına kadar aÇıYQr. Fa· 

kat yabanctlık duydu mu, bu kL 
pıya çatlk kaşlı blr kilit vurma. 
sıru da bilendir. 

cDün. ü hatırlıyorum: Osman
lı mfuıevveri ayrı bir Alem, OL 
mantı köylüsfi başka bir cihandl. 
Yukarısı aşağıya karşı sağır, ap· 
ğısı yukarıya karşı dl.ls1zdi. 

Sultanlar gününün hocası, a,sla 
kavrayamadığı cd ln• kitaplarının 

ışirıe gel~ tefslrlerlni yaparak, 
cennet ve cehennem masalları 
anlatır, köylüyü. öyle soyardı. 

Sultanlar gününün hük\tmct ada· 
mı, ckanunh adını verdiği eke. 
ylfıı ne uyarak köylüyü, öyle so·· 
yardı. Ve yine sultanlar gününün 
eşkıyası, kara taşta bilediği cpa. 
lau ya ve omuzundan eksik et· 
mcdlğl d\Iartln• e güvenip •Zor· 
balıkıı ı ele alarak, köylOyQ, öyle 
soyardı . .. 

Yakup Kadri; 11Yaban. da es. 
ki münevverle köylü arasındaki 
derin uçurumu, uzun u%8dıya hi
kaye ettikten sonra, bu anlaşa. 

mamazlığa kızan tek konu yüz· 
başı CelAle, sinirlenerek şunları 

söyler: 
«Seni bedbaht eden şey, senin 

kendi eserindir!,. Ne ektin ki ne 
!:>içmek ısuyorsun? .... 

Ç UnkO eskiden şehtr bir 

. tuzak• ve şehirli pusuda 
bekleyen • kurnaz bir aldatıcı. 
idi. Çilnkü eskiden cıokumuş a· 
d am P her işln dalaveresini öğren. 
mış ve h ileyi her zaman ckltaba 
uydurmasını bUeın 11 di . . . Bu o.çün 
ku 11 lcri bir haylı uzatmak müm· 
ltundür ama, ne lüzumu var? .•• 
BuGünkü açık hakikat: Türk köy 
JüsUoun layık olduğu mertebeye 
yi.ıkseltılmek lstendığı ve gcçmtş 
zamanıardııkt .ayrı _ gayrılık• ın 
ortadan kalktığıdır. işte önümiız· 
dek ı bır yığın köylünün, bakışıa

rllc, hallerlle "'e sözlerile bize 
ı;:östcrdiğl yakınlık ... 

* Durmuş Dayı seksen b~ ya. 
şındadır ve dlnçliğlni henüz kay· 
betmemiştlr. Öbrumde bu kadar 
çizgili yüz görmedım. Demek ki 

haya t. Dayının yüzUnü, ıstırabın 

ı;tvrı tırnaklarile bir ctecrübe ha.. 
ritası u .na çevtrm~ ...... 

Öyle bır edası var Y.l, ıFeleğe 
eyvallah .. demedığln i anlatıyor. 

Goestinlı kucaklayan beyaz saka· 
lına, ıklde birde e lim götü rerek 
konuşan bu ihtiyar, ·~ ölümlü 
dünyaya » metelik vermiyor .. • 
Belli ki geçmiş yıllar içinde çek· 
tlğı acılara o kadar alışmış ki, 

nrt ık 11 ıstırabın yolda~"' olmuş· 

tur. Bunları dilşWıürkcn, bir halk 
şairinin şu harikullıde güzel par· 
çası aklıma geldi: 
oGUnduz bendcn,11 
. Geceler gündüz benden.• 
ı< Gaın, yArdan vefalıdır,. 

~Hıç çevirmez yOz benden .. .• 

ff=\\ urmuş Dayı ile bir aralık, 

1.bJ büyüklerımizden konuş. 
tuk. Bana , gönlünün gizli bir e le-

Benzerler 
R\ ıinya bir taraftan harp ate-

1.b:U şlyle lr.l\ rulup dururken A· 

merlkalılar her derdl n•otarak arada 
sırada kendilerine h!!ı olan l!ltatt!I· 
tlJller, reportajlar yapmaktan dA geri 
durmuyorlar. 

Bir Amerikan ga:r.eteııf maharrlr· 
lerlnl memleketin dort bir taratma 
göndererek dünya<'a me,hur adam- 1 
tarın memleketteki lM>.m:erlerlnt arat-1 
tınnı,, elde ettlft netice de fn: Yal
nız Nev3 ork'da ı 7 Napolyon, 7 Bet
ho\ en, 32 Lenin, 4 Çan~yşek, 9 Al
ton!! xın. 5 Hltler, 8 Çörçll, 4 Lnyd 
<'ore \'C 2 Runeıte benzlyen lnMa 
••ıkmış. 

Bunlar lıt'ika. başka rrk ve kandan 
IMıınlarmı~. mfl<-.el.'i 17 Napolyon ben
z"'flnden 6 sı Amerikalı, 2 IJi Italyan, 
2 ıl fsp:ınvol, 1 1 Alman, l 1 t"oton- ı 
yalı, l J ~ı:u:.ar, l 1 lsk~yaı.: ı ı Da
ninıarkalı. ı ı A rjanthılı ''e ybıe ı ı j 
ı ·rK·ı o; ıınııı;. Bu tetkik ve lataıt.tfk 

:wriı.ı 'clr ıanMLk slnf'.ma rej.i"4örlMh1e 
\ rı \'ı•I ıtk rfbl riirttallyor. Fallaı ~ 
lu IMNllaıuwa lpae ~ 7anyabıtll'f 1 

SEBÇZ 

raat Edip Baaı 
mini şöyle açıkladı: ıtNe yazık 
ki, dedı. Ata.türkün yüzünü göre· 
mcdim! .. O kndar çalıştığım hal
de ... , Sonra ıçinl çekti: ıBir defa 
da Ankaraya gittim. Atatürk, ge. 
zıye çıkmJ.i, dediler,. İki yıl ceç
tl; ağır hastalandım, şehırde iyi
leşmeye çal1Şirken işlttim kı, Ata, 
bizim köye uğramış... Ylne gör· 
mck nasip olmadı, Senin anlaya
cağın bir akslliktir gitti ...• 

Sordum: cAtatürkü görOp de 
ne yapacaktın Durmuı Dayı? ... • 
Ağlar gibi bir sesle cevap ver· 

di: cBlzl kurtaran elini öpecek· 
Uın ••.• t!Ave etti: cAtanın gözle
rinde ~mşckler çakar; başı, bir 
yaınardağa bcnzermışı... TeseHI 

etmek için dedtm lı:i: cAsılı res
mine bakıp avunablllrsin!• O· 

muzlarını silkti: uGölgeniJt değe

ri mt olurmuş otulh Ve arka· 
smda.n ekledi : cTanrı, biricik 

İnönüne uzun uzun ömerler ver· 
sın . .•• 

Bu arada, Durmuş Dayıya, yaz 
mış olduğum aşağıdaki cağıtıa 

okudum: 

cGene sesimizi hıçkırık tutmuş,• 
cGönül bağlarında seller peri· 

şan .• 
ıDudaklnr gülıneii çoktan unut

muı:• 

cSözünU tüketen diller peri· 
şan ••.• 

* cŞu yüce dağla.nn dumanı biz· 
de,• 

«RüzgArlar koparan zamanı biz· 
de-.• 

ıHer dcrln raranın dermanı biz. 
de,• 

cSargıyı ileten eller per1$an . . ... 

* cBillb!ll, uçma gayrı! Eski kanat 
)'Ok;ı 

cGözil konuşturan sesinde tat 
yok .. • 

c YeşllLn renginde artık murat 
yok ;. 

• Yaprağı &(madık gilller peri· 
şan ..•• 

ra başlandı 

Bu ay nufus başına bir 
kilo şeker veri :eceği 

söyleniyor 
Halka verilecek ~eker etrafında 

Vekiller Heyetince müzakereler ya
pılmaktadır. tstanbulda bulunan 
Şeker şirketi müdürü. Ankara.da 
yapılacak toplantıya çağırıldıtıı 1-
çl.Q Ankaraya gitmiştir. 

Ögrendlğlmlze göre. bu ar da 
nüfus başına verilecek şeker ek· 
mek karnelerine gore yapılacak ve 
bu <k!fakl tevziat nüfus baııına o· 
larak bir kilo üzerinden hesap e· 
dllecektlr. 

Diğer taraftan allkadarlar, ha
riçten şeker getirtmek üaere llzım 
ıelen teşebbüslere girişmiş bulun· 
maktadırlar. 

,Yakında memleketimize çok mlk 
tarda şeker ıeleceğl tahmin edil· 
mektedlr. Bu şeker geUnce, tevzi· 
atta bugünler~ yapılan tahdidat 
kaldırılacak ve her kese bol bol şe
ker dağıtılacaktır. Şeker fabrika· 
larmın kampanyalarını arttırmak 

için de hazırlıklar yapılmıştır. 

Köyluye pancar ekme.sini teşvik 
ettirecek çareler aranmaktadır. 
Fabrikalar şeker ıstlhsallnl arttır· 
mak lçtn her türlü çattye başvur
mağa başlamışlardll'. 

Cezaya çarptırllan 
muhtekirler 

Ticaret odası ve Mıntaka Ttca.. 
ret mUdürlüli.i kontrolörleri son 
gilnlerde piyasayı esaslı surette t on 
trol etmeğe başlamışlardır. Bu a
ramalar sonunda bir çok esnaf ve 
tQccar yakalanarak MllU Korun· 
ma mahkemesine teslim edilmek· 
tedlr. 

Diln de evvelce Zahire borsası.. 
,na mallarını k.aydettlrmedt-n for
malite harici satış yaptıklarından 
Robert Bahar, Kaftebenkoğlu. Ba· 
kırköy yağ fabrikası . K. s. Gavur
ollu biraderler. 'Neslm Eskınazı. 

Şark yaj fabrikası, Sezamatro şir
ketı, Artın Toprakoaıu. Kostantln 
A. Papadopulos. Kostanlin E. Pa· 
padpulos, Numan Sadık ve kar· 
deşlert. Hilseyln KAzım Silivrili 
cezaya çarptırılmışlardır. 

O finya harb!lttın yeni bfr tn· 
klp.fa ıtttıttnı ga.terea 

hareketler kar11Sıncta bulunuyo· 
ruz. tlç seneyi deviren harbin 
dördün<:il senesin'n yeni ve cid · 
dl sürprızler doğurmak istidadın.. 

da olduğunu zaman :zaman mey· 
dana çıkan hadiselerle görüyo· 
ruz. Amerikan ve İngiliz kuvvet
lerinin Fransa Afrikasındaki top. 
raklara, Atlaıııtlk ve Akdeniz kı· 

yılarına bir çıkarmaya girlşmesl 

bu silrprlzlerden birini teşkil et· 
mektcdir. Bu çıkarma hareketı.. 
ntn yeni ye11t lhtiltUara yol eça. 
catını da bekleoek kap eder, 

Amerlkanm harbe ıtrdijt ıa· 

manla buı'ünkü hareketler i ara· 
llllda çok detlşlkllkler göze çar · 
pıyor'. Beklemedll! ve mümkün 
görmedttı bir JaPon darbesinin 
Amerikayı sersemletecetı )'erde 
uyanıklıh götürdülünü, bu dev
letin hergün harp aahalarmda 
stratejik mahiyeti bakımmdao 

çok önemlt harekeUere ıeçtlllnl 
belirten Mdlseler belli ediyor. 

(MJd vey) ada.wıa karşı yapı· 

Beşiktaşta fecil 
bir cinayet 

İhti yar bir adam kıs
kançlık yüzünden 
yeğen ini öldürdü 

Dün Beşlktaşta kukançlık yüzün 1 
den feci olduğu kadar garip bir el. 
nayet lşlerunıştır. Beşlktaşta tt\!a· 
murda 132 numaralı evde 70 ya· 
şında emeklilerden Hüseyin adın· 

da blr adam, karısı 5:5 yaşında Ay. 
ıe \'e 3-t yaşlarında yetenı Mw
tafa uğlu Ahmet lle birlikte otur· 
maktadırlar. 

Fakat ihtiyar adam yetcnt Ah· 
medln bu evden çtkmasını tstemek 
tedlr. Bu yüzden evveldenbcrl a

raları açık ve kavplıdırlar. 

Yazan: Hüsamettin Ü/sel 
lan Japon isUll hareketinin kırıl· 
maaı, Avustralya tçln Japon ih· 
r&ç kuvveUnl taııyan Japon do· 
cıanmaaının Koral denizinde telli· 
kete utratı1muı, Salomo n &dala· 
rının istilAsı emelıle teşebbüse 
glrlşllmesl. strıı.tejlk düştıncelerln 

verimli bir programa ba(!landığı. 
na işarettir. 

A ım'rika endüstri bakımın· 

da.n nasıl sUratle gelişen 

bir durumu a~ zamanda meyda· 
na get~meie muvaffak olduysa 
askeri bak~dan da müttefikler 
arasında en lyj askeri düşünüşü 
olan btr kudret oldutunu da az 
zaman içinde ı~le başla· 
mıştır. 

Amer lkanm, Afrika krt'asında 

Llberya cömhuriyeUnin toprak-

ıarına &5ker göndermesi de bu 

programm Afrikaya alt kısmına 

da başarılı bir alamet olacatın ı 

kabul etmek tcap ~r. Amerika 
askeri kumandanlığı, hangı saha· 
!arda hanıi şartlar altında V't' za
manlarda hareketlerin ıyı ve gü· 
zel olacağını tayin etmekte uzun 
gören ve uzun düşünen bir varlık 
olduğunu belirtiyor . 

Çıkarma yerlerinin ve zaman. 
larınm lntihabında düşman kuv· 
vetlerinln en az müdaha~ imk6n· 
tarını ıöıönünde tutmak esastır. 

Şimdiye kadar çıkarmaya engel 
olacak bir h4dlsenln oldu~u r.a 

dair telgraflar gelmemiş oldutu
na bakılırsa büyük bir deniz ka. 
filesine Alman ve İtal yarı deniz· 
altı gemilerinin ve tayyarelerinin 
taarruzlarını karşılayacak tedbir
ler alınmış oldueunu ve düşma
nın müdahaleye muktedir olamı
yacak en iyi zamanın intihap edll· 
dlğıni göstermektedir. 

Libyada tnıııız taarruzunun 
muvaffa k olduğu ve Alman kuv · 
vetlerinın rlcate mecbur edilerek 
büyük kayıplar verdltı bir za· 
manda, Cezayır ürerınc yapıla n 

çıkarma gün vP. saatinin askerlik 
noktasından en muva fık olduğu 

tabii ink1r edilemez. 
Alman hava kuvvetleri Libya.. 

da meşgulken Cezayir üzerıne ya· 
pılan çıkarmalara mAnl olmak ve 
bu çıkarma kuvvetini bUyilk za· 
rarlara uğratmak fırsatını bula· 
mıyacağı çok tabiidir. Alman ha
va kuvvetleri Lıbyada İngiliz ta· 
arruzlarını karşılamak ve rlcat 
eden Alman kuvvetleri.ili h imaye 
etmek mecburiyetindedir. Bu· 
rayı bıra karak Fransa müst-em· 
lekesine yardım maksadlle hare
kete geçemez. 

A !manya ve İtalya bu c;ı· 

karmaya mAnı olam&dıtı 

takdirde bu topraklarda yerle· 
şen Amerikan kuvvetlerinin Lib· 
yadaki mihver kuvvetlerin! tktye 
parçalam ak f ırsatın ı bu lacağını 

da unutmamak h lr zarurettir. 
Afrlkada harp yeni blr safha. 

ya. yenı bir dönüm noktasına gel· 
mlştlr. Bu dönüm ncktası başka 

sahalarda venı hareketlere yol a· 
çaca ktır Bundan sonra üçUrıcil 

bir hareke t ı de beklemek tablf 
addedilır, l\ladagaskardn harbin 
sona erdiğini bild iren tebliğ ga
ıet-elcrin bir sayfasıncUı okunur. 
keıı diğer slitununda Şimali Af· 
rıkaya asker çıkarıldığın 1 yayan 
telgrafl a rı okuduk Dediğimiz gi· 
bı Madagaskardan sonra diğer 

Fransız mü.stemlekelerine karşı 

taarruzlar başgostermlşti r. Bu, 
Amerikan yüksek kumandanlığı

nLll s istematik ve radikal çalı~tı. 

ğının en büyük bir mısalıdır, 

Gazetelerin y ine b•r koşe.slndc 

küçük bir telg raf okuduk, bu tel· 
graf Amer ikan kuvvetlerinin lra
na geldlğıni bildirmektedir. Ame· 
rlkalı (Var.del Vilki) nln beya. 
natı ıle bu vak'ayı blrlestırlrsck 

üçüncü hareketin hangi sah2da 
belireceğini anlamakta güçlük 
çekmeyıı sanırız, 

HÜ'.'f'lmet tin ÜLSEL 

''Ciğer sırığına asılmak,, 

O J'Ünll biç ana~· "": 
radaydım. Vöcud ...... 

~..-..ıııf 
klrgınlık vardı. Evden çıa-c ... 
trm. lhtl7ar blzmetçtml yo,..,. ..... 
mata göndermiştim. <>c1a111d• _,,,. 
mıt meraklı bir kitabin .... .111' 
lannı gözden geçll'ıyordad- l'l ~ 
11onra kapı açddı. Hlzmet.çl~__.,. 
ı-trdl: fakat l\lr adnn uerltyeı--.,ı 
kapının yaıın1$ çöktü. iki lfsi 
çe~me ağlıyordu. 

- Se oldu? Ne qlıyo,..~!.-... 
Bfr blrlnl kovahyao ıuç1ı1n.,..-

t1t.9ka bir cevap alamachln· v 
- Köyden f ena bir ..-er "' 

dın f rll 
TltreyM t'ladaldaft1Mlall ,... A-

cevap çıkmadan, ,....ıı ~~!;. 
rime d lktl. Sa nki: «~,;. 
yanında köytln miJO.n ~; 
olur f» demek isteyen bir ...U il 

Ro' ben daha o ode,ya l!.'!.ı. 
hıçkırarak kapınm yanına ~ 
zaman ıdçbı atladıtını ~ 
Fakat konduramıyonlum : k~ 
mak lııtemtyordum. Sen bir ,tıtl
lstlyordam ld 9a lbttyar ...,. ',dl' 
meı yıJdmm dti.fttl. 7aktı lıll .,,,
çeya cotıum öldlb, yahut ela_« .ulll 
nwn derede bop Jdu» deMD· ~ 
ki o da. ııorktupm haber Y ~ 
bunlardan birin i ıöytemefe ~-~ 

- Söylell('ne Ayşe ntne, ne e;:,. 
ffıçkınk ve göz. ya.'lyle Y0 

..... 

mu' bf-111 belirsiz. bir elim.le 4..,..
larrndan döküldü: 

- Ah ... Ata'mı:ı ölm1t9-.. ~ 
Karşılıklı ağladık." il,_. 

Ailııdık... J 
Yalnır. AYl}e nine ve be" ....... 

Ona bütün TURKITE, taatU ,_ .... 
DUSY A ağladı... tf' 

Ve O, dünyaca atıanmat- d 
bir tnıandı. 

IÖR~ 

Mers0riz3 iplik fiyatıar' 
yükseliyor 

. "" Merserize iplik fiyatları b'\,ıt· 
giın ıçınde bir mıktar daha Y':\, •ı· 
m lştır. Son günlerde bu ıplıtı 
losu 120 • 130 liraya çıkmı~ 

OLCM " "'~ 
Gazetemiz Klışe atolyeıl fi 

Nevton Karagülün babası 

D ayı. gözleri yaşararak be· 

nı dinledi ve başın1 manalı 

manalı salladı bır aralık.. . Ba
yındırın bir köyünde yaptığım 

bu konuşma, bende büyük bir se
vinç yarattı. Bu seviınç, yüce 
Atatürkün eşsiz ınhslyeU etrafın· 
da ıım1111 bir destana ın kurutm a· 
Ya başladığı müjdesidir: 

Memurlara verilecek 
be ·ava kumaş 

Evvelki run yine bu mesele ev. 

de bır kavganın çıkmasına sebep 
olmuştur. Kavgada Ahmet te bu· 
!unmuş, ve ıhtiyara karı11 lle bir· 
ilkte hücum etmiştir. Böyle bir 
küstahltğa son aerece hiddetlenen 
emekli HüseyırP,"' ucu sivri baıto· 
nunu kaptığı gibi delikanlıyı tehi!. 
kelı surette göğsünden yaraladık· 
tan sonra karısına da saldırarak o· 
nu da yaralamıştır. 

ARTİ.~ KARAGÜLY.4~ ı'' 
vefat etml~tir· Cenuesi bUauıı ~ 
at 3,30 da Bakırköy Ermeni ıııe" 
tanesinden kaldırılarak ane 6J' 
zarlıiın• defnedilecektir. Ari<• ye 

1 t ime ııtmeıı tlzere evden çık- ıekiz on ld"i sata. ıeldz on kı.ı aoıa. şımıza baı sailığı dileriz. cen-:Z~e· 
tını. ıeçer, halata yapı,ırlar. Hakemin yetişecek tren saat 2,50 de sır 

Sokalln b-.ındakl tallıllerln &nUn- l,aretl llurtne çekl,me başlar. Eter cide rı kalkacaktır. 
den ~rken on be• ya9hrındakJ bir iki taraf kuvvetlerinde pek fark yok- __________ ..-./ 

Daha diln, ebediyete karışan 

ölmez Atatürkiln «gözlerl.r.de 

şimşekler çaktığını. söyleyen ve 
aziz başını bir ayanardağD a ben· 

zcten Türk muhayyelesl, asırlar 

geçtikçe klmblllr ne zengın des
tanlar yaratacaktır. 
Beklediğimiz mllll şair, Ho· 

mer' in, 11İlyada ve OdiSC» sini: Fir· 
devsl'nln, ıŞehnnme. sini ve Fin
lerin, ııKalevnıa. sını gölgede bı
rakmalıdır. 

Bu öz gönüld~n arzuya, sonsuz 
temennilerlml de katarak yazıma 
son verıyorum ... 

Fuat Edip Raksı 

Altın 37 ,75 
Altın fiyatları düşmete başla. 

mışur. Son gilnlerde 38,90 ııraya 

kadar çıkan bır Reşadiye altınının 

flyau dün 37 !ıra 75 kuruştur . 

Devlet tarafından memurlara be· 
dava kumaş verlleccğlnı yazmıştık. 
Bu kumaıların hususi yünlil men· 
sucat fabrikaları tarafından yapıl· 
masına karar verilmiştir. Bu hu
susta lilzumlu yünleri hususi fab· 
rlkalara Silmerbank verecektir. 
Fabrikalar bu ış ıçın imali.Ye ücre· 
tile beraber )-üzde ıo meşru kAr 
atacaklardır. 

lht;kAr vakaları 
* Balatta oturan Mehmet Yavuz 

adındaki kömıircü fazla fıyatla kö· 
nıur satmak suçlle dün Mlllt Ko
runma mahkemesine verilmiştir. 

ıt Dükklinında mevcut rakıyı sat 
maktan imtina eden Pangaltıda ba· 
ka l Marlkulanık Milli Korunma 
mahkemesine verllmlştJr-. 

* Postahane caddesinde Borazan 
cıyan mağazası kese kağıtlık satı
şında ıhtlkAr yapmaktan suçlu o· 
ıarak Millt Korunma mahkemeslr.e 
verılmıştır, 

marasına gittiğinizi söylemeği ı.anuttu-

nuz. 
Genç adam başmı snllıyarak : 

- Bunu söylemem. lmkAnı yok söy. 
Jıyemem. ' 

- Söylemezseniz, hlkiı~nin yalan ol
duğuna hükmederiz. Mademki her şeyi 
olduğu gibi doğra söyllyeceğ nizl vaa
dettlniz. Bnrı tamamlayınız. 

- imkdnı yok söyllyemem. 
- O halde başka blr suale cevap ve· 

r lnlz. Baloıya gittiniz mi? 
- Hayır gitmedim· 
- Peki baloya gitmediğiniz halde ka-

Beyotlu hastanesine kaldırılan 

yaralılardan Ahmet, dün ölmUştilr. 

Bu suretle belki de hiç yoktan 
bir adamın ölilmüne sebep olan lh· 
tlya r adam hakkında adliyece aıkı 
bir tahkıkata başlanmışur. 

Kuru Uzü:n fiyatları 
Kuru ıizıim fıyatları dün biraz 

daha yükselmiştır. Bazı apeküli. 
ı :,ıler pıyasayı düşürmek ve ucu· 
za mal toplamak için dün de pıya· 
saya nlsbeten dilşllk fhıyatla Uzüm 
çıkaı-ınışlarsa da uzum pıyasasını 

bozamamışlardır . Kuru Uzüm fi
yatlarının vasati 70 kuruştan yu. 
karı blusu hi.ikümetln kuru üzüm 
ihracatın ı teşvik etmiş ve hariç· 
ten istekler i:elmlştlr. Son ıanler · 

de tngıltılere 12 bin ton kuru ü · 
züm vermek üzere bir anlaşmaya 
varıldıtı haber alınmıştır. 

90för yamatı önümde yUruyen bir H uğraşma. sıkı olur: Once bi r taraf I 
adamın yolunu ke1tl, ~de it( kt,ı karşı tarah he' on santımetre ıürf'~
bulunan bq takl arabayı rösterdi: ler. derken kar1fı tara.t gayrete gelir, 

- Dolmuta buyrun bayım... Eml· bir aınhr, variyeti düzelttikten başka 
nönö elli kuru .... Olj'er ımtma Mıl· hu sefer diğer tarafı beş on ıantlmet
maktaa iyidir. 1 re <:eker. Böyle bir iki fldlt ıeıı,ten 

- Anlamadım f Citer ıınttna uıl- 1 50Dr& bir taraf yonılur da öbür taraf 
lll&k dA nedlrf ı ııon bir pyretle aııbna vmıı. diye 

- feJ bayım... Yaal ırannaya. kayar, sonuna kadar ııüruklenlr n 
bbunek... maflQp olur. 

Adam, ba ııöz üzerine gülerek ara
baya girdi, cdolmwpt hareket etti, 
ben de Tak11lm tramvay durağına 

geldim. 
Arabalar, basamaklara uıJmı!J yol· 

cularla ~ellp geçtikçe şoför yamağı

nın «CIA'er ffınA'rııa a.11Jılmak• tablrtn
detu ince bulu.,u hatırladım, batırla

drm gilldüm. 
LlBYADAKI HALAT 

~USABAKASI 

Libya muharebeleri de böyle bir 
balat müsabakasına benudL iki ta-
raf gitt i, geldi, gitti, geldi. Sporda 
oldotu gibi elbet nihayet bir tarafın 
nefesi lreııtıecek. 

CEZAEVJ NIN BAK.KALI 

Cezae\·inln bakkalı vurgunculuk 
7aptığt için Mllll korunma mabkeme
aıne verilmJf. Eter ıuçu tahakkuk 
ederse bu adAma hapl'l ceı.aaı vermek 
yertndr olmaz, çUnkil r.ati ııtı gtlcll 

Sporda blr de balat mtjqb&kuı Ceuevlnde. Daha bafka bir ce&& 
vardır. Saflam bir balata ortaya ge- ıerek. 

ıutı'IU. llar&l't&Ştmlan laYJ)'• JÖ.re . Tatıuerı 

98 numaralı kamarada mühendis wmı. 
am Knit olduğunu iddia eden bir yolcu 
var. 

Bu adam hakikatte hırsızlıkla itham 
edilen ve bir kere de hapse (lrip çık· 
mış olan bir sabıkalıdır. Asıl ismi Wat. 
ter Kersten'dlr. Polis de kendi.tini ara· 
yor. Seyahatin başındanberi prenses 
Aniya'nın peşindedir. Herhalde elmasla· 
rın kokusunu almış olacak. 

maranın anahtarı ile kasanın an&ıhtarını 
nercd~ buldunuz? 

Ne demek istediğinizi anlayama. 
dım? 

Size dotrusunu söylüyorum. Ben 
kamaranın önüne ıeldliim zaman kamıı· 
radan birisi çıktı ve kapıyı açık bıraktı, 
gitti. 

- Benim Walter Kersten oldutumu 
ısbat ediniz bakaytm. 

- Bu sözlerln~z kAfi bir işbattır. 
- Sözlerim mi? Ben 1nkAr ediyorum. 

Kersten tabJidir ki kim oldufunu in. 
klr edecektir. Fak.at telslz telgraf me. 
murile gldip görüşünüz. Hamburg'dan 
bu adamın parmak lzlerlle fotoğrafları 
gelecektir. Onları tetkikten sonra baki· 
kati meydana çıkarmak güç olmaz. Size 
en u f.ak bir yardımda bulunablldlllm 
için memnunum. 

İnkAr etmeyiniz. Bu 
Mösyö Lund'dan 'çalmış 

pek61A biliyorum. 

anahtarları 

olduğunuzu 

- Anlamıyorum. Anahtar mı çaldım? 
Nereden? Kimden? 

Hessen sabırsızlanarak: 
- Inklir etmeyiniz c,.dim ya .• M:Mem· 

ki &nahı.ar sizde değildi kamaraya nasıl 
girdiniz? 

- Kapı kapalı değildi. 

Polis hafiyesi istihza ile: 
- Ne acaip blr vapur bu Atlanta, de. 

dl. Yolcular kamaraya kıymetli mücev· 
berlerlnt saklıyorlar, sonra da lı:&pılarını 

açık blı'8lı:.1p ~-. 

- Ya bu kimdi? 

- Bilmiyor um . Tanıyamadım. 
- Ne yazık! Demek ki meçhul adam 

yine i~e karıştı. 
- 8ôzle.rime inanmıyor musunuz? 
- Size naaıl inanayım MöSyö Waller 

Kersten •.•. 
Bu sözleri duyunca genç adam sapsarı 

oldu. Dudaklarında acı 
0

bir gülUmseme 
Ue: 

Ya... Demek ki siz de blliyordu-
nuz? 

Evet Mö!Yö Kersten! Siz b!r defa 
hapse glrip çılmuı bir sabıkalı hırsız.sı . 

Dl&. 

- Geç kaldınız. Vapur kaptanı da şa· 
hltlir ki Kersten Gldutunuzu itiraf etti.. 
nlz. 

- Hayır. İnkar ediyorum. Bunu sizin 
ısbe.t etmeniz lazrm. 

- Peki .. Mademki mutlaka bunu Is· 
tıyorsunu?. yapacağım. • 

O ıaman Hessen cebinden biraz evvel 
k c.mıırotun getirdiği mektubu çıkard• ve 
ağır ağır okumağa başladı : 

- Aziz meslekdaşım! 
Biraz evvel prenses Manlerskanın ka· 

merasında' vukua geler. clnay~tl 1\:ıber 

aldım. Bu ip yapan adamD' ki- oldutu
nu ta.b.miD ediJwam. 

Potis hafiyesi 
Greıor Senluı 

Hessen mektubu tekrar cebine koydu 
ve: 

- Şimdi hakika ti itiraf edecek misi. 
nlz? dedi. Genç adam ısrarla : 

- Hayır •. Hayır diye cevap verdi. 
- Peki o halde ben gidip telsiz tel· 

graf ınemurlle görüşeyim . Kaptan, siz bu 
adama !ülfen nezaret ediniz. Şimdi rele· 
ceğlm. 

Kaptan bu işi kabul etmedi. Korku
dan detll. Fakat herhangi bir yolcuya 
böyle blr muamele etmek ()!:a alır gc. 

<Dnaau 9W) 

Açık te,a11111t 
ıar.ı' 

Oğlum Yaşar Tczçakarı kUt ı 
ve ameliyatını ihtimam ve ıtW' ıı 
le yapmış olan Haydarpaşa ?l~tl 
rıe hastahanesi Hariciye başal1 e
nı Sayın Bay Nejat Sağuna. •jı. 
llyat esnasında yardımlarını rıı' 
ıemeycn hastabakıcılara Aie " . 
teşekkür eder. sayın ıazetentılJl 
vassutunu rica ederim . 

Bahrı Tez~ 

Acıklı lllr ııı.-
j 

İstanbul Posta mildür!Uj~ıı:; 
mütekait merhum Sadık BeY111

• f 
lu posta, telgraf, telefon dairC51 ,~ 
fl Ali Haydar ve maliye ve 11~ 
memurlarından Kenan ve fldtf' 
metttn Baltıc1 oğullarının ıcsr 

0
,. 

O!nap Baltıcıoğlu üç senedir rıı '{ti' 
tela olduğu hastalıktan kurtul• C" 
yarak genç yaşında ölmüştOr· rf' 
nazesi 9.11.942 günO kaldır1111ıı' 
Karacaahmet mezarlığma de ti" 
dilmiştir. Kederli ailesine taziye 
rımızı sunarız. 

--------------~-__.,/ 
Teşekktlr 

ti 
Bundan bir müdd~t evvel. 

1
:,-

kAr ve mal saklama suçundarı ı>tl 
altında olup; mevkuf bulunôUJ t( 
günlerde ve adliyemizin adaleti" d,ıı 
celllsl ile verdiği beraet kararı~ 
tonra, dostlarımdan aldıJıın f 
tup, telgraf, telefon ve yapıl•~ 
yareUere ayrı ayrı cevap ve 11' 
mümkün olmadığından teşek~· 
rlmln lblAğına. muhterem ga:ze 
zln tavassutunu rica ederim· 

Abdullah yasuıııf 
LimanHanN~ 

r-TAKVIM_....., 
10 İKİNClTEŞRiN 194Z 

SALI S 
AY 11 - GÜN 314 - Ka5ılll t 
RUMİ 1358 - Blrinclteşrl11 S ı 
eıca.t 1361 - ZiLK ADE ·I 
VAKİT ZEVA1 1 El~~ 
GÜNEŞ 7,42 l .~ 
ÖGLE 12,58 7,0 
İKİNDİ 15.39 9,~ 
AKŞAM 17,!'18 12· 

4 YATSI 19,~0 1.S 
İMSAK 5,00 l~ 
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10 
Bir daha genç 
olmak istemem 

2inci teşrin 

1141 
Rebeka muharrtrintn arkadqmuz Ihsan Boran Ur&· 
fından clWmiH ~evrilen bu nefis escrin.1 yakında neşre 
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B. Hitler 
diyor ki , 

\ 

Bize indirilen 
bütün darbe
lere mukabele 

edeceğiz 

Saracoğlu kabinesi -
Yarın Meclisten 

itimat istiyecek 

Fasta vaziyet vahim 
Amerikalllar, Cezayirden sonra 
F=asta Safi şehrini de işgal ettiler 
~idi Farruch kalesi de alındı. Ruzvelt, Mihver kuvvetlerinin 
randan sarılarak Tunus topraklarına geçileceğini bildiriyor 

Mttnllı. 9 (A.A.) - HIUer eöyledl
tı nutukta evvelA. 9 sonteşrın 1923 
ht.dıeeırinl aıılatmLf ve bu hldiıentn 
Nasyonal • Sosyallst hareketinin ve 
Almanyanm tarihindeki ma..nasuu be
lirtmiştir. 

Fevkalade kazanç v.: rgisi 
kanunu Meclise sevkedi ldi 

Ankara, 9 (Vatan) - Meclls. 
çarşamba günü s&at 10 da toplana
c:a..ktır. Bu toplantıda hükumet na
mına Başvekil Şukn.i Saracotlu 
şımdlye kadar alınan kararların bir 
izahını yapacak. alınmak istenen 
kara.rlardan bahsedecektir. Meclis 
mahaflllnde söylendiğine gore. hü
kQmelln Meclister. itimat reyi '11· 
temesı muhtemeldır. 

senede iki defa bina ve arsa altm 
satımı yapanlar fevkalAcle kaz.an 
vergisi vereceklerdir. 

Maama.fih, hükılmet, bu pro 
je üzerinde tetkikler yapııral 

son kararını verecek, tasvip veyı 
tadil edeceği projeyi Meclisin bL 
de~ içtimama yetl~tlrecektlr. 

~il,, 1 ( A.A.) - J'u'da 6tleden 1 bel&mlUlfUr. Deniz ita~~ 6nenı 1 NeYJ!Ork. 9 (A .A.) - Tok:ro'ya j lJtinıd• blldirDdlğin• ıöre Ceza.ir'de 
' •aat:ret vahimletmiftir· • DU.t· lldl:r. k~ı yapılmı' olan ha.,. akmmr tda- ild bin esir ~ır. 
~ lut&Jarı ve tankları Port Ly&U· Oraır'da tehrin dogu ve bat.ına re eden General Doollttle'in, şimdi, blaDb 8llGda Muiz ııınt 'bet küometr.ıtk mesafede bU· muhtellf çıkubna lıareketıeri yapıl· şimali ll'ransız Atı1k&lında.ld Amer1· ][.. A ~ K blanka k· 
tıt Jılebdle'yı lfgal etmf.flerdJr. tlllfW". Şehir bu be.kı:mdan biltHl ku- kan hava ıcuvvetlerini ldare ettiğini, vı.,ı. 9 -~d· u) d ~ :ı 
~ ~erlkan t&bunı lle on be4 ta.n· tatılmı.ş bulunınaJttadır. lt&r'1lık ta· harbiye na.zrrJığı bl1dlrm.ektedlr. larmd& ~ ~~~QUPt;rm ıı.rı 
, '-'t Oncl& Kua.blanka'ya 10 kilo· arruzMJ- yapıJm&.ktadlr. Denls kuv- Vifi, 9 (A.A.) - Vı.,1. ıstıhbarat oldu&'U .' . 
""'1 ilk ıneaatede f6rüldf11U haber vetJutmlz möıdafaaya hararetle Lftt- •jansmm verdJll bir habere göre a. .Berlin, 9 CA.A.) - Resmi teblığ: 
~lr. rak etmektedir. Ild torpltomuzla bir Laval. pazar günü Vi.şi'dekl Amert- Cezairln şimallerlnde bulunan A-

.,"-.t 13 de fehlr, Feddala'dan go- avtzomuz harp dtfl bı.rakılm~tır. Ik.l kan ma.slaha.tgtı.zarı B. Plnkey Tuck'e meri an ve tngllız deniz btrliklerı, 
ita "- biri bir tabur ve bir kaç dllşman korveti batırılmı9tır. iki memleket arasındaki siyasi mil· e sonteırlndenberı ıece ıündüz Al 
~ le k'Uvvetlnde UQ kolun taarruzu· Anglo • SaJaıon t&anuzunun ana nuebetı~tn ınıutaını reamen blldır- man ~e ttaı~an savaş uçakları teş· 
>'tcı~tra.ın19tır. Şimdi K.uablanka'nın hedetlnl teşkil ettltt e.n18fl}an Ceza- m~tir, kıllerınln hücumlarına maruz tu· 
"tr kilometre ~rkında muharebeler ylrde kıyı mUdafa.a.sı g11ndUz austu- Vil11 9 < A.A.) - ~alr şehrinden tul muştur. 
\irı 'Yaıı etmektedir. Limanın önUnde rulmuş ve 'ehre yapılan muhtelif Vi'i .ıstlhbarat &Jansına relen bir Londra, 9 ( A-A.) - Amiral Dar -
ı" -'ınertkan seri botu hava mUda· dUşman atl%Ulmelertnden ıonr&, mU- telgrafta dün öğ1eden sorıra geç vakit ,;ın ıle Toulor.dakl 'Fransız fllosu· 
ııı"lı bataryaları ~ taratından batrrıJ· da!aamız, a~ Ustu ate' keamek bır zırhlı. bir kruvazor ve iki muh· nun harekatı hakkında hemen hiç 
alt r. Blr kaç da avlzo batmıfUr. zorunda kalmıştır. Mahallt kuvvet- rıpten mürekkep bir Amerikan filosu. bır şey blllnmemektedlr. Oarlanın 
~, ll'lllttar esir alınmıftır. Dlln bir lenn muhaaama.tı durdurma &nlB.f· limana glrm1' ve Cezalr'ln 27 kilo- evvelce Cezairde bulunduğu ve 
~lıabet alan J ean Bart zı.rhlU!I ması rarntzon kumandanı General ta- metre dogusunda kil.in Matlfou bur· Amiralin emri üzertne şehrin tes· 

devam etmektedir. rafından *nıularunı.şttr. nundakt sahil bataryalannı blr ınild· Um olduğu tddla edilmektedir. Dar 
~t>akar·dan ıetirllen &lleler gemiler- Londr&, 9 CA.A..) - V M:hy radyo- det bombardıman etmlftlr. lanın esir edlldltlne dair dolapn 

Va.ktııe çıkarılabllmlftlr. au şunlan aöylemtftlr: Bir telgrafa gore Bamem ormanı şayıayı teyit edec mahiyette Nev-
Vıchy 9 (A A ) 

8 
t 1 ...n. Başka bir husust teblll;de Amerl- yorka hiç bir haber gelmemlşt.tr. 

r.n ' · · - son •ft' n ".. katıların Safi'"" lk dedil !le Cezair'in garbınde Notre Dame llttanıı resmen blldlrlldı..ı-ıne göre, "'', geçt leli kay - Toulond~ yalnız biri denlıe açı· 
~ll Af lk d t r. it dnkl mektedlr. Oranın 40 kilometre ka· d' Afrique bumu araamda kt.ln Du- lacak kabıliyette olan üç zırhlı, 4 
-~lıı«t br 

1 
a a ~d:azıye aşa ı dar .şarkında bulunan Arzeu'da kara· perre Jııstlhklm1, pek az ktflden lba· atır kruvazör, 4 hafif lct'uvaıör, 27 

,,, u unuyor u: ya çıkarın h 
0 

~ lada, Oener&l Bethoua.rd'ın sebep a _areketlerı devam etmek- ret oıan garnizonu uı.yıau u&-rama- muhrip, yirmi beş deniultı, ı dent:z 
~h t•ıım olma hareketi durdurul- tedlr. Am~rık&n kıtaları şimdi ,Si· smdan 17 saat sonra teslim olmuştur. tayyare ıemlat bulunmakta idi. Bu 
:lıttur , Satı M d A dlr ve lnt - Cloud un garbınde ve Valmy ntn Londra, 9 (Radyo) - Amerikan teb. limanda, tayyare ıemisi yoktu. 
'G~,1 • oıa or, ga cenubunda bulunmaktadırlar. Bu iki 

l'Q111 '·Ya Amerikan aakerleri çıka- mahal Oran'a ı:s kilometrelik meaa.-
111.... lftır. Düfm-an lhr~ kuweUerlnln fededfr A .... . 
_--.qılll l • me .... aıııar fimdi Oran'ın 
~!'11 Yetine ratmen şimdiye kadAr takriben 40 kilom tr bu ta ld· 

Uruırnuşt Yaln Sa!I şehri e e cenu r 
ta ed ur. ız stnde bulunan Perregaux civarına ka-

tııı~a. 11~1lftir. Kazablanka açıkla· dar gelmişlerdir. Bu mahaller mtıblm 
~'rtyan rnUHtm bir Cıen\z muharebesi birer demJ.ryolu noktalandır. 
~trn14ttr. Ltman IJlddeUe bom· V~l. 9 (A.A.) - Cezayir'de.Jd Fra.n 

V sız kuvvetlerine a.t(lf kea emn Yeril· 
( •• At t•• k mlştır. Şehir teslim oımu, ve Ame• uce a ur rlkan kuvvetleri buraya saat 22.00 de 

l'c (BA,I ı lndde) •+• 
~ı" g,tirmeğe muvaffak olurum• 

•trı .. 
l'or Sozleri ile ıimdl canlandırı· 

l!ı.ıın . 
tııu 11 ltararı t•klp eden günlerde 
~~•vır devletler Ue beş senelik 
16rd ltr •ktedllmete başlandılını 
bıt Um. Ari.dan on seneden fazla 
ıtt_ 1ıt.lltan geçmiş idi. tnıtltere 
.t.ı,t ının Türkiye sularına gelerek 
tQl'I\ Urk Ue ıörUştutünU ıördü
~QYQ2•rna.n hatıramda bu kudretli 
4dı tall\Un sözleri birdenbire par
rı.111; Evet Atatfirk, çlzdljl prog· 
~t aı' bUYÜk isleri keskin görOgleri 
l'~ Yaıı dehası ile istediği şekilde 

•Yordu. 

~.~Ütıya liderlerinin Atatürk hak
~i l' •'k ı dO§üncelerlnl her gün ye· 
r11l ımı hldlseler dolayısilc lşltlyo· 
t,~ AtatUrk clbl bir büyüğU ııö· 
~'ıı 'tn'k talihsizliğine uğradığın. 
'Ol'lt dolayı, ıstırabını. elemlerini 
lt11ıı;'n l\uzvelttir. Öldürülmek Is· 
~ıfldt il ll\llletınJn kurtarılması hak 
~ı... en tnıln yolun, AtutUrkO ta· 

"Old o\ılll Uğunu her zaman llfın eden 
~ııı ~rı Devlet Reisi Her Hltlerdir. 
l~tQ evlet reisi Çan Kay Şek, A· 
i1ı~:lcıın dehasmın hayranı oldu-

'!) sayıeyen adamdır. 
'oıtırUnya AtatnrkQ kaybettikten 
btıa.' huzurunu da kaybetmiştir. 
~qir tar ihinde hancı adama 51 
t-.ıın Utnan Atatürke yapılan me 
rıl\ le Yapılmııtır. BUtün devletle 
itil\ l lbten lıtlr&k ettiği bu ma· 
bn~11~craılmlnin başka bir devlet 
•11ı bııUnc yapıldıtını ıösleren ta· 
~ llılyoruz. 

U~ lı~ )'QJt 'I'ürk millet!, AtatOrku 
~il ; ~•nıan ovüneblllr. Onun çiz. 
Gıtıl'l\ı 0lda Yürümek saadetine er· 

lden dolayı ne mutlu bize. 
""--.... Rüsamettln tlLSEL 

gırmlşlerdir. Franaız ukerleri silAJl· 
larını muha!ua etmektedirler. işgal 
b&reketı tama.mıandıktan eonr a. stTII 
makamlar vazifelerine a.vdet edecek· 
!erdir. 

Vişl, 9 (A.A.) - lngillz haberler 
btırosu, Lejlonner kıya!etine b<lrün· 
muş Alman askerlerinin MusUya'· 
dan hareket ederek şhnalt Fransız 
A!rlkasına geçtiklerini bildtrmekte
dlr. 

Bu haber, Vişl mahtlllerinde yalan· 
lanmaktadır. 

Va.şlngton, 9 CA.A.) - Şimal! Af
rlka'dakl uınuml '.kıararga.hından bil· 
dlrlldlğlne r6rc. sekiz kafile inanıl· 
maz bir muvaffakiyeUe şimal! Afri· 
ka'dakl ha.rek!t tls!erlne vutl obnuf 
ve Amerlka'dn.n gönderilen tedailer, 
muhtelit stratejik noktalan ı,p.ı et
mişlerdir. Tayyare ile nakledilen kı· 
tala.r da muvıı.tf&.kiyeUe karaya in· 
mlşlerdlr. 

Nevyork, 9 CA.A.) - Burada za.ıı
nedUdlğine göre, Fransız kuvvetlert
nln, şimali Jo"'ransız Afrikuında. bu· 
ıunan kısmının mlkta.n 100.000 i bul· 
maktadır. 

Vlşl. tlmalt Fransız Atrikaema ta· 
arruz eden Amerikan kuvvetıerfnln 
140.000 kişiden mtlrekkrp ol<lultlaruu 
söylemektedir. 

Berne, 9 (A.A.) - Bir ll'r&naız kay. 
nağından alınan haberlere ıöre, Ce· 
zatr şehrinin SO kllometre kadar ba
tısında kılln S!di 'Ferruch ki.lesi, A· 
merlkan kıtalanna teslim olmu,tur. 
Amertkalıla.r, Cezair 'ehrt yaklnlnde 
diğer bir taktm mUdataa mevzilerini 
daha lşg.al etmlıJlerdlr. 

Vaşington, 9 (A.A.) - Reia Roo· 
ae\"elt.. Tunus makamlarına mllttdik
lcrln şimali Afrtkadakl Mihver kuv
vetlerini )'andan çevirmek Uzere Tu· 
nus topraklarından geçeceklerini bil-

dirmiştir. 

Büyük Matem Günümüzde 
...... •••••• 'I 

Şark ceplhesn 
.. 

Almanlar, Leningradda bir 
askeri hedefe girdiler 

Mostova, 9 (A .A.) - SovYet ıe. 
ce yarısı teblillnin ekl:'\de ezcüm· 
le röyle denilmektedir: 

Stallngrad bölgesinde kıtaatrmız, 

~t ımanın ufak gruplaru.:n hQcum. 
larırıı püskilrtmoıter ve tedafill tah 
kl:natıaruu ı.slab etm~!erdtr. B!r 
Aman piyade bölütU. mühim b'r 
!l&kerl hedefe glrmlıtlr Kızılordu· 
nun bir teğmeni beraberlerindeki 
8 ~'ıl Ue bu bölüiü yandan hücum 
~derek çekilmele icbar etmlş~lr. 

Berltn, 9 (A .A.) - A lman or· 
duları başkomutanlığının teb llji: 

Tuapse bölıeslnde, Alman V'E' 

Rumen krtalarınrn mahall! hilcum. 
laılle, düşman mevzilerinden kovul 
mu.ştur. Şid~tli çarpışmalarda bir 
dilşman müfreze\51 çevrilmiş ve im
ha edilmiştir. Başka bir noktada, 
kalabalık bir müfrezenin işgal et· 
tığı bir istinat noktası ele geçlrtl
mlştir. 

Merkez keslmtnde, hava hücum· 
tarı Ue So~etlerln lnşe gemi yol· 
ları bir çok noktada kesilml5tir. 

Lenlngrada giden iaşe gemilerine 
karşı yapılan savaşta, Alman ha
va kuvvetleri, Ladoga gölil üze· 
rinde ilç gemi batırmıştır. 

Libya cephesülfll<dle 

lngilizler Sidi 
Bar8niyi geçtiler 

Londra, 9 (A.A.) - Dally Mail 
ıazeteslnln Kahlreden blldlrdlllne 
ıöre, tnımı ltuvvetl4!rl Sl<H Bar· 
raniyi geçm.işlerdlr. Rlcat halinde 
bulunan mihver kıtalarının mevcu. 
du 20 binden az olarak tahmln e· 
dUmektedir. Alman zırhlı ordusu· 
nun hemen kAmtlen yok edlldlğl 
tahmin olunma.ktadır. 

Lon.dra, 9 (A .A.) - Rommelln 
zırhlı ordusu bilfiil yok edilmlı ol
duğu şu sırada Sekizinci ordu mlh· 
ver kuvvetlerinin arta kalanlarını 
temizlemekle me11uldür. Marsa • 
Matruh ile Libya hududu arasmda 
artçı muharebelerı cereyan ettiği 

tahmin edilmektedir. İtalyanlar ilk 
defa c.larak bugünkü tebliğlerinde 
mihverin geri çektldlllnı itlrat et-

mektedirler. Kırk bin İtalyan ve 
Alman esiri Mısırda kendilerine ha· 
zırlanmış olan «kafeslere. getiril· 
mlşlerdir. Esirlerin sevkine devam 
olunmaktadır. Bugün ge!en esirle-r 
arasında Pavie tümenine kuman. 
da eden General Nazareno Scata· 
gela da bulunmaktadır. 

Kahire. 9 (A.A. - Halihazırda 
Rommelin elinde kalmış olan kuv· 
vetlerın geoleJ? kısmının ya Libya 
hududu üzerinde ve yahut hudu
dun öte tarafında olduğu zanne· 
dilmektedir. Düşmanın son derece 
zayıf olduğu ve Panzer ordusunun 
bllkuvve inhilale uğramış bulun
duğu zannedllınektedlr. 

Londra. 9 (A.A.) - Mısır çölün. 
de. mihver esir adedi, gitgide art-

Zengınllklertni aömttrmek ve maııevt 
kıymetıerlnl berbat etmek olan sıyn
eetlertne htleum etmış ve demı.,ur ki: 

Bugftn :Alma.nyarun b&.'ında bu
lunan adam buhranlı devrede aaıa 

memlektııu bırakıp kaçmı)"&.C&.k bk' 
adamdır. 

Almanyanm arkasında muazzam 
bir mAzi vardır. Ancak Almanya biç 
bir zaman bugünkü kudrette olma
mıştır. Ve onu parçalamak dUşünce· 
sınde olanlar acı acı aldanıyorlar. 

Bize lndlrtlen bUtün darbele.re mu
kabele edeceğiz. Hiçbirini unutmuyo
rum. DU~manıarunız cevapla.rını l.la
caklardrr. Bu cevap öyle mUthlf ola
caktır ki aıuııarııu kaybedeceklerd.ır. 

Fnkatlde kazanç verıiet kanana 
Ankara. 9 (A.A.> - Cümhurl· 

yet Halk Partı~lnden alınan dlrek
tl!ler dairesinde ha.zırlana.n yen.i bir 

fevkaJAde kazanç verıisi kanunu 
projesi Vekiller Heyetine sevkMll· 
mek üzeredir, Bu projedeki esas· 
tara göre, senelik kazancı on bin 
llranJ.f\ ustünde olan vatandaşlarla 

Atatürk'ün ölüm yılı 
• • 

merasını programı. 
Merasim, dokuzu beş geçe 
saygı sükutu ile başlıyacak 

Ebed! Şet Atatürk'ün ölQmQnftn 
dordüncU yıldönümü milna.aebeUyle 
bµg11n, ~Utlln. yurdda ttıtit&ller yapı· 
lacaktır. 

\ 

ihtifal toplantılarına, BUyük kur· 
tarıcının fAnt hayata gözlerini kapa
dığı saatte, tam eaa.t 9.~ de batla· 
nacaktır. 

Toplantılar Halkevlerlnde, Halk 
odala..rmda, Halkevi ve Halk oda.'lı 

olmıyan yerlerde Pa.rti merkezlerin· 
de yapılacak ve dlht Ttlrk kahrama
nının azız hatrraeı anılarak onun yap
tığı büyük işlerden bahsedilecektir. 
CUmhurıyettn bUyük kurucusu, va· 

tanın bQyük evlldı Atatürk ıçın ter
tip edilecek olan bu aruna törenlerine, 
b ... ta o yerın en bUyük mülkiye me-

Li l şehri 
bombalandı 

C: nova, hovo hücu;rı 

larının en şiddetl isini 
gördü 

munı olmak Uzere, a9keı1 mall:am 
Amtrlerl, datreler reisleri, Parti, Hal
keVi ve Halk oda.sı mensupları. re:'!· 
mı ve husust teşekk'Wler mOmesııille
ri ve bUtUn halk daveW bUlunaca.k
Lardır. 

Saat tam dokuzu beş geçe, toplan· 
tıda. haur bulunanlardan bir zat ora· 
dakilere bugUnUn hazin manasını an
latacak ve bunu be' dakık.alık bir 
saygı ve ihtiram sük1ıtu ta.kip ede· 
cektir. 

Bugün Ankara Halkevtnde yapıla· 
cak ihtifal töreninden sonra. Ata· 
türk'Un muvakkat kabirlerinin bu· 
lundufu Etnografya mUzesi binası 

halkın zıya'!'etıne açık bulundurula· 
caktır. 

Abdurrahman 
Adili kaybettik 

Eski avukat ve meslekdaşımız 

SelAnlkli Abdurrahman Adil, ara· 
mııdan ebediyen ayrılmış bulunu
yor. Senelerce matbualt Alemine 
büyük hizmetler etm:ş olan mer· 
hum kıymetli hukukçularımızdan-

Londra. 9 (A.A.) - Amerikan dı. Cenazesi bugün öğleyin Cerrah. 
uçan kaleleri Lilles şehrine taarruz paşa hastahanesinden kaldırılarak 
etmişlerdir. İşgal altındaki Fran· Beyazıt camllne gelirllerek nam•· 
sada bulunan bu şehrin, çelik ve zı kılındıktan sonra vasiyeti mucl· 
lokomotif fabrikaları Almanlar ı. bince Eyüp sırtlarındaki Gilmfiş
çln çalışmakta idi. Amerikan uçan hane mezarlığına defnedilecektir. 
kalelerine 300 kadar !ngillz av u· Merhuma Allahtan rahmet dller-
çağı refakat etmekte leli. · ken kederli ailesine tazıyetlerimlzl 

Londra. 9 CA.A.) - Resmen bil· sunarız. 

dirucııııne göre. dün gece cer.ova· Emı· nön ıi Halkayı' Reı'sı· 
ya karşı yapılmış olan hava akını. u 
bu !imana karş: yapılan hava hü· 
cwnlarınm en şiddetlisi olmuştur. 

maktadır. 6 İtalyan tümeninin teç· 
hlzatlle birlikte esir alındığını, Reu 
ter ajansının muhabiri bildirmek
tedir. 

istifa etti 
Uzun zamandanben EminönU Hal

keVi rei!liğinl yapmakta olan Profe

sör Yavuz Abadan reisllkten lstita 

etml~tir. 

Devlet lktıs&di teşeltki9erbıiD 

murakabesi 
Ankara, 9 (Vatan) - Devlet lk 

trsadt teşekkülerlni murakabe edPı 
Meclls Encümeni bu ayın 16 ı:ıc 

günü srı.n.t 10 da Mecliste toplana 
rak devlet lktısadt teşekküllerını:ı 

vazl~tl.ııt tetkik edecektir. Bu en· 
cüme~. adliye, maliye, zira.at, d". 
vanı muhasebat ve 1ktısat encUme" 
!erinden beşer kişi intihap edllE 
cektir. 

Askeri durum 

( 
Yazan: ) 

iBSAll BOBAN \ 
Şimali /l frikada askeri 

vaziyet 

Mısır çölünde tnglllz ztrhh tü. 
menleri. çekilmeye muvaf!alt olan 
mihver motörlO krtalarının peş!nl 

bırakmıyor; muhl\rebe veya takip . 
rlcat hareketi M!lr'sa Matruh lle 
Mısır • Libya hududu arasma in· 
tfka1 etmiştir. Mihver ordusunuı 

ikiye ayrılması yüzünden ıerldc 

kalan ve ekserisini İtalyan tümen 
ıerı teşkıl eden mlhver kuvvetler· 
esir edilmektedir. 

Bu vaziyete göre. mihver tAtııfın 

Mısır - Libya hududunda tutunma.. 
sı da mümkün görünmemektedir. 

İngiliz zırhlı tümenleri Marsa Mal· 
ruhta yaptıkle.rı gibi Halfaya ge. 

çldlnl de cenuptan çevirerek takl· 

be devam edecekler ve Lıbya çölü. 

ne geçeceklerdir. Görünu~e gorc, 
İngiliz kumandanı Montgomery, 
durma.dan Bingaziyc kadar ilerle· 
mek ve yakaladığı her yerde mlh· 
\"er kuvvetini imha veya esir et
mek nlyetlnddcir. Zaten Bhıgazı

dcn öteye gitmeye İngiliz ordusu 
için lüzum da kalmayacak gıbid·r· 
Çünkü Amerikan ordusu. bilyüJ.; 
kısmııe Fas ve Cczair topraklarım 
girmiş ve seferi konmaya başlamış. 
tır. Fransız mukavemeti bu ha· 
,rıekfıtın büyüklüğü ve muvaffakı
yet! yanında devede kulaktan lba. 
rettir. İhraç hareketi devam etti· 
tine göre, çıkarılan Amerikan or. 
dusu ufak tefek bir kuvvet değil· 
dir. Her halde Tunus üzerinden 
Trablusgarba yürüyecek kadar kuv 
veUI olsa ıcrek. Yakında bu ha · 
rekfita İnglllz tümenleri de iştirak 
edecek Ur. 

Mihver ordusunun Akıbeti ve 
İtalyanın mukadderatı karanlık gl. 
bl görünüyor. İtalya, pek yakında 

tam blr hava • deniz ablokasına 

düşeeek ve hava harbi yüzünden 

pek büyük tahribata uğrayacaktır 
HulAsa, Şimali Afrlkada \"C Ak. 

denizde mihver stratejisi ıflıisa yiiz 
tutmuştur. Almanya ve lta.Iyıının 

buna kar~ı ne gibi tcdblrl~r ala· 
caklarını yakrnda öğ!'-E'neceğiz. 

Seklzlncl ordu 900 top ile 500 

tonkı tahrip elmiş veya ele ıt"Çir· 

mlştlr, Esir adedi 30 bin Ue 40 bin 
arasındadır. Bir daha genç .......---- -Vlchy, 9 (A.A.) - Kahlredeıı 
alınan bl-r habere göre, müttefik 

kuvvetleri gitgide Libya hududu· 
na yaklaşmaktadırlar . 

~,.~,.~~ . 
olmak istemem 1 

4TATURK'Dn 
li,Yatı ve cenaze merasimine ait film Milli Şef' in Millete Bey~ nnamesi Y /IZ/IN: 

Dapbae d . Maarıer 
ÇEVİREN: 

, Bugün ve Bu gece 

ı~EK Mitlf:ALEMoAn sôREYYA 
• Slnema!artnda gösterilecektir. 

lSTANBUL VEREM MÜCADELE CEMİYETİNE, 
AiTriR 

(B&fa ı lJlclde) //// 

rını ifade etmeyi. ödenmesi lazım bir borç saydım. 
Milletler arasında kardeşçe bir insanlık ha· 

yatı Atatürk'ün c:ı kıymetli ideali idı. BütUr. dun
yada ölümünün gördüğü ihtiramı, insanlığın ~tisi 

için ümit verici bir mujde olarak aellmlarım, 

Bu sözlerim yazılarlle \'e toprağımızda şövalye 

askerleri ve mümtaz şnhsiyetlerile yasımıza ıştı· 

rak eden büyük mllletlcre, Türk Milletı adına 
ş!.ık.-:ınlarımm ifadesldl.r. 

Devletimizin blnisl ve milletimizin fedakAr, 
sadık hadimi; 

İnsanlık idealinin ıiEık ve mümtaz siması; Et
siz kahraman Atatürk! 

vatan sana minnettcardır. 
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk nı:l· 

leli ile beraber senin huzurunda tAzim ile eğili. 
yoruz Bütün hayatında bize ruhundaki ateşten 

canlılık V{;rdin. Emin ol, aziz hatıran sönr~ez me· 
şale olarak ruhlarımızı daiına ateşli ve uyanık 

tutacaktır. 

IBSA N BOR A N 
Bundan hlr nıilddet en·cı gazetemJzde W rlka 

eailen Rebt-ka ronıanının ınlielllfl llaphne du '.\laurier 
tarafından meyc!ana getirilen bu eser dl',, Rebeka 
kadar gür.el ve onqn ka4al' ıllrtlkle)1cldlr. 

FAleblyat. da • a kutu olan askeri muharrlrlmlz 
lhlan Boran'ın t.emJz ,-e akıcı UslCihlle dlllmlııe CC\'· 
rllen bu eaerl, birkaç güne kc4ar Vatan slltunlannda 
balacabmu• .• 

... 

" 

• 
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VATAN 18 . 11 - 9.;;! --

Dol mabahçeden yayılan bir kara haber bir an içinde bütün memlekette 

duyulmuştu. Herkes, bu habere inanamamakta ve ebediyen göçmeyeceğine 

inandığı bir varlığın bir anda göçmesini bir türlü akıl almıyordu 
•--------------------------------------·----------------------=--mıı:ma-__ _. __ _. ..... mcs~~ 

. • ... 
r:bedt ~r Atatılrk,ukert awıenala?'da 

10 lkincite~n 1942... J ~7 "ne, tanı ömur O!çUsüne vuru
Sı::neler. birbirini o kadar çabuk ı laca.k olur!a çok bir 'ey tfade et· 

kovalıyor ki, arkamıza dönUp te ba.k-1 mez. in.sanı çok kere &.ldatıp, yanlıf 
tığımız zaman. bazan hAdiselerln aey- bUkümler vermeğe ,ürükler. 
rınJ takip etmege lmkt.n bulamıyo- AtatUrkUn yaptığı Lşleri gördük· 
ruz. ten sonra. bu işlert 57 ye vurmak, 

Fakat öyle hldiseler de var ki, y"' haddinin. b&f&rlle OlçWemedl• 
bunlar değil ıenelerln. &.sırların bi.le ğinl. ölçülemiyeceğlnl isbat eder. 
d~mağlardan sılemlyeceği izlerle kap. AtatUrkün. ti çocukluğundanbe" 

lıdtr. bin bir macera Ue dolu bayatı, O'nı 

ıo Iklnclteşrin 1938 gibi... yaşadığı mUddeUn ceztr m1kl.bınca 

Bugün. şu vatan huduttan tçlnde bUyük tevkaJA.delikler yarattığı, ve 
yaşayanlara değıl. bu sınırları aşıp bu tevkalldellklQl"in, TU.rk milletlnt 
buz kütlelerine, kum çöl:ertne kadar ne bUyük yardımları dÖkunduğı..ınu, 

uzanan yedi dUvelln yeti,miş c;eştt ı Türk milletlnJ ve Türk varlığını k&; 
çeşit ln!lanına sorunuz. belki onların kındrrdığını göster1r. 
ara.sından da yUzlerce kış:ı. bu tarıhı. Ftrtınalı geçen bir hayatın. dHrul· 
rurklüğlln bu elem günUnU. Büyük dugu yegA~e dakika, belki O'nun, ı;. 
Kurtar~ı Kahraman AtatUrkün e- 1Uın için titrettiği dudaklarından 

b~lyete goçtUğU günU, kalbleri bur- sonrakı ha.lidir. 
kularak, gözler! belkf de ya.ş:a dola- Bir şahika halinde yUkse1lp, ölmez 
rak hatırlayacak ve ~usacak !ardır 

I9te aradan blr sene daha geçtı 
Onun öiUm yıldönUmUnU ona yakışa

ca.k blr şekilde te-krar anmak fırsatını 
elde etmiş bulunuyoruz. Onu. ebedlyet 
lerin istiap ~emlyeceginl bilditı"imlz 

halde tarihin yaprakla.rı ara.sma gö
merken. tarihin ondan m!det umdu
ğunu ve O'nu gömmek değil, yaşat

mak istediğlnl artık a.paydınlık o
larak görmüş oluyoruz. 

O, aramızdan kaybolduğu g"Un 57 
y~ında idi. 57 yaş bu devrin adamı 
tçin daha henUz genç denebilecek bir 
Y&ftır. O, bugün aramtZda olsa ldl, 
&2 ya,ında olacaktı. 

• 

• 

bir varlık diye hatızaUrda yer eden 
lbidenln göc;U.ŞU, nasıl bUtün iman· 
lan sarsarsa, ~nun karı,ısında Urper
me tle karışık huşu içinde insan nasıl 
a!allarsa. •lll yedi senelik hayatını 

dolduran. bln bir kahramanlık men
kıbelerini yaratmış, öldü zannedilen 
bir millet. hayat eksirinl a.şılamış, 

bOyUl< ve kahraman AtatUrkiln ö
lüm ha.beri karşısında da ayni huşu 
tçln aaraılır gibi tSparmozla titrer. 

BUyOk Atanm ~lUmUnUn 4 UncU 
yıldönUmUnde, kitaplara, ciltlere ve 
nihayet tarihe 9ığdıramıya.cağımız 

bin blr ba.,.rısını ınlatacak değıllz 

O, büyük ıe~A.leden, ka.tra.ıar, dam-

1 .J 
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ATATORK, ebedi cevherin 
kanıyle yoğu ru l mu ş 

rı na 

bu kudretli 
toprakla

daha 
dZIZ, 

Bu topraklar bizim için 
daha mübarek oldu 

lalar surunaga ı;alıfacagız. 
n.da ulu orta. bır dunplin ve haksız 

HAYATI 
Daha befikte iken, onun ne acar. 

a.facan bır çocuk olduğunu herkes gö-
rUyor ve bu çocuk bUyUyUnce, l)Uyük 
adam olacak, dıye kehanetler savur· 
maya çalışıyorlardı - Bunlar kehanet 
degil, yalnızca haklkatl olduğu gibi 
gOrmeku. 

1880 tanhınde, Selt.nikte doğan 
Mustafa. basit bır ailenin. evvelce rU· 
su.mat memurluğu yaparken, sonra· 
dan işi kereste tlcarettne döken Alt 
Rıza Efendınin oğlu idı. 

Mustafa, daha çok küçük y"'ta, 
babasını kaybetU. Annesile beraber 
SelAnikten Lozarandaki ka.rdefintn e
vlne gittiler. KUçUk Mustafa.. buradı 
tam bır köy hayatı yaşadı. Okuma 
çag-ına gelmifti. Lozararrdi ·mektep 
yoktu. Kendisini SelAnige yolladılar. 

ilk tahsıltnl Şemsi Pa.ş;a mektebin
de tamamladıktan sonra Sellr.ık 

mülkiye rQştıyeslne girdi. Fakat bu· 
rada ulu orda oır disipline ve haksız 
bir değnek yeyı~ Kütük ı.ı:ustaf113J 

Atatılrk Ullll .HUcadelede 

le Sofya a.ta.şemıliterııgınde bulunu
yordu 

Sofyada A.tıl bir vaziyette durma. 
yı vatanperverltğıne yediremedi Or
dudan bir iş istedı. Kendisini Tektr
dağında henUz teşekkül halinde bu· 
tunan 19 uncu tUmen kumandanlığı· 
na getirdiler. 

TUmenın her tUrlU tıazırlıklarıru 

kısa bir 'Zamanda lkmal ettırerek 23 
mart 1915 de bu tümeni ?\ıiaydosa 

naklettirdi 25 Nısan 1915 de Seddül
bahir mıntakasında, düşmanın kara
ya çıktığını ogrendı ve derhal tüme
nine hazırlık emri vererek Kocaçı

rnen istikametınde harekett> geçtı. 

l\tustafa Kemal Kocaçımen tepesı

ne çıktıgı vakit bir şey göremedi \."e 
Conk bayırına doğru Uerlemeğe baş
ladı Burada tki.ncl grupa mensup 
27 inci aıay1n çekilmekte olan bır 

bölUtUnU gördü Bu bölUğUn cepha
nesı kalmamıştı Bu bölUğe süngü 
taktırıp mevzı aldırdı DUşman bır 

tereddüt devresi geçırdl. O zamana 
kadar da kendi bölüğO muharebe sa· 
basına yetışu. Uerleyen dU.Sman ta-

Dört 30 e't"Yel bug11.n raybettlfhnts A.tat1lrkttn tabotu Dolmabahç" sarayında 

mektepten ıotuttu ve nAçar askert lfte hocastn~n (Kema.l)e nanızet 1 arruzunu lttl ve onları geri çekil-
rUşUyeye girmeğe mecbur oldu. blr Yarlık olduğunu ta.kdırt buradan 1 mege mecbur etti Buradan Arıbur-
Çalışkanhğı, zekl.aı, bura.da her- başlar. / nuna koştu. O sırada düşman Ana-

kese kendini aevdlrmı, ve muallim- KUçük: Mustafa, hocasının ıstm 0 • rartalara ollyü.k kuvvetler çıkarmış
lerinbı bUyük takdırınJ ka.unmJ.ftı. tarak değil, ıı!at olarak kendl!ine 1 tı. 191~ ağustosunda Anatartaıar 
Riyazlyede çok lleri gltm1'tt. o·nun j verdığ1 ou ismi <la.ima yük.seltmege 1 grup kumar.danlJğına tayın edilen 
bu tstidadını takdir eden bocuı bır /çalışarak, hocasmın &ekAsında -;ez. 1 ?tlll'alay Mustafa Kemal 7 ve 12 inci 
gUn ke.ndi.!i:ıt dedi ki: ı diği bUyUk parlaklığ"ı daima Uerl gö- ~ tümenlerle kara.ya çıkan kuvvetlere 

_ Oğlum, aenuı adın Mu.ata.ta; be· tUrmeğ"e çalıştı . . I taarruz etti. Bu taarruz hem çıkar-
nimkl de Mustafa. isimler karı,ıyor . Sellnık aaker1 rUştiye!ınl bitirdik· manın gellşmestnt önledi. hem de dU., 
Bu bOyle olmaz. Arada bir fark ol· ı ten sonra. ~tana.stır ldadısıne geçtı, manın ııer!emesıne mAnl oldu. 
malı. Senin ismin bundan sonra Mwı. oradan Harbıyeye ve 1904 dt> de er- 9 Ağusto.s taarruzunda, düşmanı 
tala Kemal olsun. klru harp yüzba,ısı olarak mektep- AnatartaJar düz.l.Uıtu,, • ..t.a... lıC°.1.l&t...C• 

ten çıktı. 

Şamda süvaıi &Jayında stajını ya. 
pan Mustafa Kemaı 907 senesi hazi
ranında kolağa.5t oldu ve aynı ıene

nin. eyL1)J ayında SelAnik ordusu er· 
.k.Anı harbıyestne tayin edildi. 

81 mart ~yanında hareket ordu
ıunun erkA.nı harbiye reisliğinde bu· 
tundu. 

1911 eyln!Unde ltalyanlann Trabo 
ıuısgarp ve Bingaztyt işgale ba.şlama
Ian üzerine Mtı.!tafa Kemal Muıır yo. 
luyJa Demeye gıtmtş ve barekAtı el& 
almıştır. 

Tobrukta kendlstnln ten!ik ettiği 

200 k1'lden mürekkep bir kuvvetle, 
aUAh ve adetçe UstUn ltalyan kuv
vetlerine bir çok baskınlar yaparak, 
orada bir oyalama harbi yapmıştr:r 

Mustafa Kemal Llbyada lken BaJ, 
kan harbi patladı. Vatan clddt bl.P 
tehllke geçiriyordu. Dernede, Tobruk. 
ta kalmanın hiç bir faydası yoktu. 
Derhal Trablus cephesinden ayrılmak 
mecburiyetini hlssetti ve ayrıldı . 

• 1914 clhan harbi b14ladığı zaman 
AtatUrktın candan arkadaşı Milli Şe! tnönll muvakkat kabri ziyaretinde Muswa Ke:nal kaymakam rütbeal-

\ 

4.t&mu kaybeft'en rençllk gö~ yaşları dökUyor 
. ~er' 

Kemal tO Ağı.tstosta Cor.k Dayırına ı Bu ordu Nablusur. cenubu :.ıe " 
yerleşmiş. düşmanı da geri atmıştı 1 nehri arasınJ tutuyordu. u"' 
ve ikinci deta Çanakkaleyi ciddi btr 18 eyltllde tngilizlerın bUyUl< ı<ir.ı:ı 
tehlikeden kurtardı. vetlerle sahil mıntakasındakl B jlo(:.ıf 

21 Ağusto! tarıhinde . kUçtlk Ana- ordu cephesini yarmaları Uzerıne tJJ'e· 
f&rtala.r köyU lstlkametınde ba,ıayan Wa Kemal ricat hattını k3ybe 
bu taarruz çok 'fddeUi oldu ve gö- den orduyu geri aldı. 

ğU. göğse ~evam etti. Neticede dU~-
man yıne geri atıldı. 

• 16 mcı kolordu kumandanlığına ta-
yin edilen Mustafa Kemal. 1918 mar
'9:nda. Bitlis • Muş ve Fırat hattında 
80 kUometrellk bir cephe tu"tuyord.u. 
Burada yapılan umumi taarruzda da 
RWllar gerl pUskürtWdUler. Bitlis ve 
Mu, istirdat edildi 

1917 5enes!nde 7 Lnct ordu kuman
danlığına getirilen Musta!a Kemal. 
ordusunQ vert?en vazlteyi kabllt tcra 
görmedt Mareşal Falkenheim'ln ha· 
zırladığı bu ordu, başkumandanlık<;& 
tasvip edilen blr pli.na göre, Alman 
General Von Kres'tn kumanduıında

ki Sekizinci ordu Ca.zza mıntaka.sın· 
da dU.şmana cepheden taarruz ederek 
Ingiıtz kuvvetlertnt yerinde tesblt e
decek, Mustata Kemal kumandasın
dak1 Yedinci ordu da IngiUz ordu
eunun sağ kanadına karşı bir çevır
me taarruzu yaparak, bu kuvvetleri 
denize doğru atacaktı. 

Mustafa Kemal, bu plA.nı ka.bu1 et
medi ve bu ordunun kumandanlığın· 
dan istita etti. 

7 Ağusto.s 1918 de tekrar Yedlncl °""" kwnandanlığına. ı;etlrlldl. 

* ,,. 
Bundan sonraki hayatı da beP btl 

n1rlarda geçti. Sınırlarda gec;en tJ: 
hayatı olduğu glbt canlandırabilrt"~ı· 
lmkt.nıarı kUtUphaneıerln bil• I>l"d' 
ramıyacağr btr lş olduğu l<;ln, bu!~ıfl 
şaşırmış bır kitapseverin, ztl1~~ 
bir kütüphane önünde hangi l<

1 '1ıı! 
seçip kana kana okumak isted~t&:• 
bulamaması gıbl, bız de hangi 111r duı11 senin Uzerlndt> fazla durup 
yacağımızt bllemlyc:ıruz. f(t' 

Yazdıklarımız sadeoe Musta.f'a pi' 
malin hayatından a.lınmı~ uınurtıf !1'" 
noramalard.ır. AtatUrkUn yabancı ,,11 
limlert. yaba.net sınırları do~tP 
bUyük föhretin1 anlatmaya ne 
ne de maddeten lmkAn va.rdll'· 

111
t 

O'nun şimdi L!ttklAl müca.deit?!I tt" 
alt 14ıerdekJ Düyük Daşarııarın• 

mas edeceğiz. 1 ıı:· 
Tt. 19 Mayıs 1919 da samsuna ç~·· 

masile başlayan MılU mOcadelt • 
b•' 

yatı ba.ştanbaşa bir tarih ve ~ı· 
tanbaş:a bir kahrama.nlı.k men.ıutı 
dlr. ol 
sın AMERiKALININ nrrısA- ~" 

d te~ 
Atatürk Srva.s ve Amasya a rf" 

IAtı kuvvetlendirmeğe çalıştığı 51 
) 

l> evıı.ını Sa. 6 Sü. 1 d• (..-' • 
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• 
Ata tlrk'iin anası ve IDÖDİİ 
Büyük Türk kadını, bir gün oğluna şunları söyledi • 

• 
., ,_..., ..,. , ........ ,.., ,.., r ,..,.. .. ._.... ....,., -..tıMJU7WF• Ps:P e m n ·--•- ...-.......-

''O ğ l 11:m, sen hu l smet Beyi her zaman yanında bulundur./ smet Be!!i 
gayet nazik, terbiyeli ve zeki buluyorum. O senin işlerine yarar,, .. ,,... ............... ., .. -.... ...... ....... 

'!:bedi Şene ~lllll Şef, yanyaııa 

~ ütareke ı:ünlerlnde;. bugUn 

1

1 en yakını; gördüğü ve sevdiği U~ 
~ inkılap Müzesi adını taşı· beş kişiden başka kimse vakıf ola. •n •ı · mamıştı 
bıa ~ şlıdckl AtatU.rk evınln ks~ · 
Clu~; hakiki vatanseverlere açık el· Atatürkü.n bu seve:lli guvenllir 
~~ u gibi; akideleri zayıf veya ark:daşlarınctan bırt: bugiın başı .. 
lt: er ve maksatların açığa kc.ya· mız a buyuk iftiharla. tuttuğumuz, 
dıtıacak kadar kara~hk adamlara ,.e necıp Türk camıasının blrlık ve 

Ilı ar:ıktı. 1 beraberliğinin timsall gordüğümilz 
\1u yüce Cilmh , ... , tarekenin ağır acılarla geçen ur Relsf sayın Mılll 
o~.. . s.ı ismet in .... b 1 

lüıtr tıncte; asıl Türk cevherinin : At .. .. onu _uıunmakta ld . 
oı emiş vasfına bihakkin layık aturkun bu yüksek kabiliyet· •n •ı .. teki mahdut ark d ı . 51 '-'t ~ aturkü görenler: ne kırat b .... k T. a aş arını, ana 
t11~ l'rıızaçta olurlarsa olsunlar millt uyu urk kadını Bayan Zübey. 
L '-'lşeı l de de tanırdı. 
'l:lJp ere ıstırap içinde cırpLnan 8 k d 
'<lıı Ve dimağlarının ergec tfdllvi . u. a ıncta: medent ve mütekA· 

•cek1 . mıl 1nsanlarda t 1 k ltı:ı erini ıctcn duyarlar. kur- . nsan ı namını 
to lış Ürnitlerlnt haklkattenmis g<bl aranılan hertilrlü ahl3kl ve ınsant 
btı:erek eş!-iİZ büyük kahramanın faziletler noksansızdı. Hele yüksek 

lıtunctan ı 1 d zekAsı onur.la beraber doğmuştu 
lie ayrı ır ar ı, Atatilrkün 

bır . r tarafı karar.tık görerek hiç 
1 1 

de.hasının anasından 
hL. llrrıit beslemeden. ve yalnız me g.e m ş oldu&u ınanındayım diyebi-

l\ lk · Iırim. '&e ıntısına kapılarak gelenler 
ı:d aydınlıklara kavuşarak çıkıp Bayan Zübeyde geniş görüşlü. 
l'naCrlerdi. İnanları aykırı veya Lr:ce ve. uzak sezış[ı, Vt derın duy-
! ın gulu ldı. 
trı.ıa aksatıar yolunu tutmuş o-
~,~ ' da Atatürk evı.nin dış kapı· Yaşlle. başile, riltbe ve mak•m. 
ltl'itı~n düşünerek caddeye kendL tarile ve yaptığı kurtarıcı ve ya· 

..\. atarlardt. satıcı büyük işleri ıle Atatürk: 
lta.ıl'tllatilrk bu zümreler sahiplerine daıma çok sevdliL ve zeka ve gö. 
tıılı.h a t\azik ve miltevaı:ı davranır. rüşUne eilvendii;l: onu yetiştiren 
'l•b.atapıarında gördüğil kabiliyet 1 an11esl_nl/n kar11S1nda bilyük%ğ!ı 
tk.eetı_~de açılır, veya görüldükle· ntsbetınde tam küçük bir sevgtll 

13 gore telkinatta bulunurdu. olul kalmıştır. 
~ı.r Yüksek k•ta başvuranlardan: Ana, oğulun: hafta içinde, veya 
llirn,lirkün kalbinde, vicdanında ve haftayı geçen gi.lnlcr zarfında sey· 
lıtıı ~ıncta taştığı kudretlerin tam· rekçe görüşmeleri ciddi konulara 

e olgunlaşmış olan •milli sırra. bağlıydı. Ben de bu ana o&ul gö· 

----· .. ,, . ,......, ............... ............. 
Bu sözler, büyük inkılabın hazır
landığı Atatürk'üri Şişlideki 

~vinde konuşuldu 
:.:cı,melerlnde çokluk beraber bu
lunur, büyük Türk ailesinin temel .. 
il, köklü terbiye sahnelerine aşhit 
olurdum. 

Bu göreyler cmanzaralar• Türk 
içtimai bünyesini çelik gibi sağ
lamlaştıran usul ve adetlere batlı 
kalmanın yüksek kuvvet ve derin 
manasını görmek fırsatını bana ve_ 
rirlerdi. 

Atatürk evir.in birlncl katında. 

yol üzerindeki oda bana iş yeri. 
ve Atatürkiln ziyaretçilerinin bek~ 
leme s.ılonu olarak ayrılmıştı. Bf .. 
rinci katta bir yemek salonu, bir 
hizmet odası ve ikinci kata çıkan 
merdivenin daya.r.dtğı le; holden 
başka bir şey yoktu. 

-r- Tazaa: ~ 

S Cevat Alıbas GORER S 
' --- -- .- --...( ~~dF=~uxz• UW4CNL 

ğl, ve edeceği millet ve memleket 
işleri hakkında anada toplanmış 

şüpheleri giderecek sorguların aç· 
tığı konular ve aydınlanan ananın 
verdiği öğütlerle neticelenirdi. BıL 
hassa; böyle bir ana, oğul dertleş. 
mesl padişah Vahdettine bir gün 
temas etti. Bu konuyu ana ortaya 
koymuştu. Ve; 

- Bu padişahlar korkunçturlar. 
Saltanatlarını sürmek için gaddar 
ve zalim olurlar. Dikkat et kendini 
vakitsiz israf etmef. .• diyordu. A· 
tatürk dikkatli ve teennili, ve ken.. 
dlstne hAs yüksek mantığile ana· 
sına; 

- Vahdettin millet ve memle· 
kele doğrulukla hizmet eder ve 
lstiklA.limlzi candan korursa ona 

kimse bir şey yapmaz. Fakat bu 

• 

• 

1 

{" l 
• 

ikinci kat; Atatürk katı idi. BL 
rlnci kat piyes sayısı kadardı. Yal .. 
nız bu kat birinci katın aksine o· 
!arak kurulmuştu. Şişli caddesi 
üzerinde Atatürkün hem bürosu, 
hem misafirlerini kabul ettiği ge
niş salon. ve bitiş!ğt emirber oda
•undan ve arka tarafta da Ata
lilrk~n va.~lc nıiasile hlr (aındö-

, adamı yakından tanıdığımı bilirsi-

BUyUk Türk Anası Bayan Zıibe)·de 

niz. HilekArdır. hfilletj esir gibi 
kullanmak Lstediği meydanda. 
Vahdetttn hakikaten yalnız ber.lm 
için değll, herkes için korkunç. 
tur ... ded.kten sonra bir an durdu· 

Ebedi şene ~lllli şer Milli MUcadele gUnlerln4e 

ları gentş. ve leler okuy&n ıüzel 
gözlerile Atatürkü saraark: Ata~ 

türkün gOk renkli. zengin manalı 

gözlerinin ciddiyetini okumak için 
sustu. Sonra birdenbire yer.i bir 
soru ile Atatürkün kuvvet ve vic· 
danını ve teyakkuzunu yoklamak 
Plaksadile dc.ğruldu Ve söze baş

adı: 

- Hergün evimize blrçok!arı 

ıelip gidiyor. Bunlarla uzun uzun 

görüşüyorsun. Görüştükler1nlze ka 

rışacak delilim. SBn herkesi iyi 
tartarak konuşmağı benden iyi bi. 
lir.sin. Ben yalnız bir ana gibi her 
dost gözUkerı veya görünmek iste· 
yen insanlara kolay kolay i.ranma
manı rica ederim. dedi Atatürk; 

Fakat Bayan Zübeyde; ollunun 
bu açık kalbinin sayfalarında oku· 
yamadığı bir ismi arar dikkallle 
bir lahza gülümseyerek söz sOyle· 
meKe hazırlandı. Ve bulamadılı 

ismi hatırlatmak için büyük asker 
oğlunun yardımını dileyen bir va
ziyet aldı, 

Atatürk; üç beş isim arasında 

cmiralay İsmet Bey• i de (sayın 
ReislcUmhur ve Milli Şefimiz) söy. 
lemlştt. Annesi: 

- Ha!.. Arayıp bul"-madığrm 

lslm bu idi. Mustafa: .anası dalma 
Atatürke 'A-'lustafa hitap ederdi .. 
arkadaşlarının her birerlerLoln kıy· 
metlerini ve sana muhabbetlerin!, 

ve bağlılıklarını ben de hlssediyl:'r 
ve görüyorum. Hepsi iyi adamlar, 

- I\1erak etmeyiniz. Ben gördü- güvenilır insanlar oldutunda ben 

)!;bedi şer Atatürkle )tllll Şef InOnu a!kert 

ğün bu ziyaretçilerin hepsini neza. de seninle beraberim. Fakat sen 
keten güzel kabul ediyorum. Ço· bu ismet Beyi her zaman yanında 

mane\'r:ıla.r da lzahat alıyorlar ... 
I tunu-n hallerini. kabiliyetlerini öl- bulundur. İsmet Beyi; gayet nazik, 

sambr ?dasından ıbnrettı. 1 yı. resmi denecek kadar seyrek ve 
tlçüncu kat; ikıncı katın ayni ciddi idi 

glbi idt. Atatürkün anr.esinin katı Ana. oğul; birbirini sorgusuz zi. 
ldı Bu katta yatak odalarile misa- 'yarett: nezaket ve terbiyeye aykı. 
fır kabulüne mahsus salon tertip· rı bulurlardı. l\1üsaadc 'ilınmadan 
lenmtştı Bir kuçU.k oda da eşya 1 ne otut anayı, ne de ana c.aıu zl
muhafazasına, ve kahve ocağı va- yaret edemezdi. Esasen: düzelecek 
zıfesine ayrılmıştı Bayan Zübey· ve yoluna konuiacak aile işleri; 
denin evl<1.tltklartıc fazla eşya çatı yaradılışının zeka kaynakları olan 
katına yerleştırılmişti. ana, oğul arasında bir anda hallo. 

Her zaman olduğu gıbi bur~ lurı.urdu. 

da ai~ece görüşmeler: eski terbiye ı Asıl: nadir ve fakat uzun suren 
ve an ane icabı ve yekdltere karşı görüşmeler; Atalürki.ln tak~p ettl· 
derin muhabbet ve saygıdan dola· ==================== 

ATi M ve 'OLK!JM 
GU\11Ukler1 yenmı,ıı o engeller! 

•:ı,tı; 

Onderdi her an, her yen1 kalkın· 
mada ba,tı. 

Fanf Ata birden ebed:leşti o 
gllnde 

Duyduk daha engln acı her yrl
dönllmünde 

Bir benzeri yoktur yine e-.- iz, 
yine tektir; 

EksUmeyecek ya.,larımız dlnme
yeeektlr. 

Tlirküı:, Atatilrkün bize gô~ter
dl~I izde, 

H iç yılmayız a<ıla yedlmtı, yet· 
mı,tınlz de. 

Andlçtlğfmlz kutsal öde,·: UlkU· 

muz ölmez. 
Kalblerde Atam böyle ~a,arken 

o gbmillmez. 

ğildir. Benim yapmağa çalı~acağtm çerek konuşuyorum. Benim yakın terbiyeli ve zeki bultıyorum. O ~e 
birinci iş: milleti uyandırmak ve arkadaş tanıdığım insanlar azdır. nin işlerine yarar. öfildünil verdik· 
onu yetiştirmek. biltün kuvvetlle Üçü ,beşı geçmez. Siz de bu yakın ten sonra oğlunun: 
ayakta tutmak ve memleketi par- arkadaşlarımı tanırsınız Bu arka· - Peki anne . 
çalanmaktan, ve milleti esaretten daşlarımın cevherlerini 'ış başı·r:da, Sözünü almış ve odasına milste. 
kurtarmak işlerini; yine milletle 1 muharebe meydanları&da tanıdım rih olarak çekilmişti. 
beraber yapabilmektir. ve tarttım. Onun için bu arkadaşla. Bayan Zübeyde oğlu tarafından 

Buna muvaffak olmam için dua ra güveniyor. ve güvenim nisbetin. bu öğüdünün büyük bir saliibellc 
etmenizi lsterlm anne. diyerek prog de oc;,ların kardeşliklerlne inanıyo· ı tutul .. il , 
ramını annesine söylemiş ve anne· rum. duğunu goremedi fakat m lı 
sinir. şüphelerini kaldırnı:ştt. Bu ce Cilmlelerlle Atatürk; üçü. beşi 1 tarihımiz: 1916 sonlarından 1938 
vaha büyük Türk anası ~e~nun geçmlyen arkadaşları hakktnda an-1 tkinclteşrlnin onuna kadar tutuldu· 
clmu,lu Birkaç dakika: butun a- nesine kalbini olduğu gibi açmış. ğuna şahit oldu. 

na. şefkat ve sevvt"'lnin; görüş hat. tı. ! 8/ 11/942 

• . . 

R.e'l\ım, Ebedi Şef A.tatt\rkUll mllnevl e\ lldı Sabiha. Gökteni bir oçu şa ha:ıtrlanırıken tMblt ediyor ErcUmend ALACAKAPTAN 

.. 



Hazin bir yıldonümü 

Atatürk 1ü dört yıl evvel 
bugün kaybetmiştik 

- Mustate. 

V.&T.&Jıl 

ATATÜRK 
· çocukları 

ne diyor? 

- - --- --=-----=-- - -: 

ıe.n--

Ebedi Şef ve ilim 

Atatürk, 
ilimdir 

' ' Hakiki mürşit, 

7 ' 
demişti 

- Benim de adım Muata.fa, demek ) 
ki adaııız. J 

Bize bu yavrular, 
ihtisaslarını göz 
yaşları İçinde 

söylediler 
( A taturk. şahsında telkin ettıtı 
C sevgi ve !n&ıı lradeatle bir mil

let yaratmata muktedir olmanın en 
kuvvetli tıın.sallnl verm~tır. 

Sen Gazlyt tanır mısın? 
T&nrmam. 

- Sever mi.sin? 
Severim. 

- Niçin? 
- Paııa olduru tçm .. 
Mustafa Kemal, bundan ı:ıonra, k11-

Cilk Mustafa lle alı\kadar olur. Onu 
hastanede teda.vt ettlrdikten ıonra, 
mektebe yerleştirir ve adam olması· 
oa yardım eder. 

SON OAKIKALAB 
Canlılığın , dinamlkliğin şahst bir 

tim.sal! olan Atatürk 24 .saatllk gUnU. 
oa:Iışmaısına kAtl görmeyerek günü 
uzatmak ç;a.relerlnl arayan ve daki· 
kalardan izam! lıtlfade lmkl.nl&rmı 
çıkaran bir dAht idi. 

O'nun btr yatak içerisinde ölüm
le pençeleı,titfnl haber tlanlar O'nun 
ölümU de yeneceflne lman etrni• bu
lunuyorlardı. Fakat menhus daktka 
geldi çattr. Koca bir mi11etln, 'koca 
~lr tarihin üzerine tltredltf BüyUk 
Adam, Dolmabahçe Sarayının duvar
ıar1 •Tasından tekrar hayat badlre
~tntn uçnunJe.rma değil, ebediyetlere 
lntlkt.I etti. 

Onun yanında bulunan doktorlar, 
son daktkuını mümkün oldutu ka
d&T uzatmağa çalışan insanlar A.ta· 
tUrkı &it hatıraların en haztntnt ta
şıyorlar. 

Operatör Mim Kemal anlatıyor: 
- Kıırnmdan on ktlo ıu alındıktan 

ltlr gün sonra Ataturk aon koma dev. 
resine girmiştir. Bu devrenin bUtün 
acıklı ıarhaları gözUmUn önilnde: 

BUyUk Kurtancı, sakin, ldeta u
yur gibidir. Ara orra, kUçUk lhtllA.ç
larla yatağında srçr1yorsa de bir ıa
hlye sonra, tekrar aynt sük'O.nete ka
vuşuyor. 

Ebedi Şerln manevt bozurunda 

Yatağının ba,ucuna kadar gelen 6-
lümün. O'nu ebediyete götürmek için, 
dakıkaları saydığını hissediyor gibi· 

ilk bahtlı Mehmetçik lşte bu Mehmet ytı.. Yavaş yav~. hançere!inde ke!ik Başı 4 üncüde <-) 
IRrd& Amerikan Yardım Komitesinin 
.:-ark .şubelerini teftişe gelen Ol. Har. 
bord kendlsile kon~nıu,tur. 

1.-fu:tta.la Kemalle Amerikalı arasın. 
ta olan kon~yı ~ağ'ıya nakledl-
ıoruz: 

ciktir. hmltdar ba~hyor ve yüzü, tedricen * slyahlaş:ryor. Gözler kapalı ve gôfU.S 

19 Mayı.! 1919 da Samsuna çıkan mUtPmadlyen inip çıkmaktadır. 
Atatürk Samsundalt Err.uruma geçti. 10 lkinclteşrln günü: Saat dokuzu 

23 Temmuzda Erzurum kong-resl- çaJıyor. AtatürkUn ancak be~ dakl· 
ni topladı , Sonra Sıvas kongresine kası kalmıştır. 

Ol. Harbord Peki, ya muvaffak de riyaset etti . Bir aralık kapalı gözlerini birden-
olamı.uanız? 16 mart 1920. Istanbul U,gal edil· bire açıyor, ba.tmı ser1 bir hareketle 

MuRtata Kemal - Bir millet. mev· mlş,tl. Mecl1s dağ11dr ve mebwılar ı~ .sağa çeviriyor, bu, O'nun, bize eon 

r.ııdiyet ve LstiklAlini temin için ta· 
~~\"V'Uru kabil olAn her teşebbüsü ve 
~edakArlığı yaptıktan sonra muvat· 
r~k olur cYı:ı. muvaffak olama.ua. °!> 
demek, o milletin ölmUı, oldufuna 
hükmetmek demektir_ Şu halde mtı
let yaşadıkça ve rectakArlığa devam 
ettikçe muvaffak olmamağa tmkl.n 
yoktur.> 

Meşhur bir lngiliz gazeteci.si de A· 
ld.tilrkü f«)yle tarif ediyor: 

•lstanbula ilk defa 1918 senesinde 
gelml.şıtim. Bir akşam üzeri, Perapa.· 

gal kuvvetleri tarafından MaJtaya bakt•ıdır. 
sUrUldU. lJıtanbuJ Mecllsinin; uğra· Ağrr ağır yatağına yakl•fıyoruz. 
dığı bu Akıbetler, milletin ve memle- Ben, bıçkırıklarımr zaptedemiyerek 
ketin mukadderatını tayin edecek bir ölU.UnUn Uzerlne kapanıyorum ve ta· 
teşkllAta !Uzum hissettiriyordu. lihslz elimle, onun ş:lmdl yuvaları l· 

23 NiSan 1920 de Ankarada topla- çinde. Y&.rı açık duran, dünyaya küs
nan fJüyUk P..fillet Meclisi ilk içtimaı- mUı,. asOman rengi göüerlnt kapatı· 
nı yaptı. yorum. 

Büyük dehalar arkalarında bırak· Biraz IOnra da. Doktor Mehmet 
ltkları eserlerile anılırlar. AtatUr· KAmll gelip, beyaz bir tQJbentıe, o
kün bJze brraktığl eser, TUrklyenin tA nun çenesini bağllyor! 
kendlı!tdlr. Ctımhurtyet rejlmtle, siya- Ve Ata.türk denilen tarih! kapı. 
s~ lktıs&d~ kUlt1lrel lotlklA.llle lnkı- flnl hayatın yllzQne ı,te böyle ka
IAp ve dürU~tıü&U ile bütün cihana panıyor.> las otelinde oturuyordum. Bir adam ""' 
kendini tanıtıp sevdiren ve aevgi met Dolmabahc;e 11%erlnde dalgalanan 

yanıma geldi ve bir Ttlrk generali· 
ntn benimle konuşmak. iatediğinl söy. 
Jedi. ismini &ordum: <Mustafa Ke-
mal') dedi. 

Konuşmayı kabul ettim. Konuşma
ya başladık. Mustafa Kemal. düşlln· 
celi Vt" kederli idi. 

humunu qılayan TÜrkiye.. . t,ayrak yarıya indirtılyor. 
Lşte bu mefhum 1920 de Atatürk TUrk mtllettne matem t!}Sretlnt ve. 

tarafından atılmıftı. Bu mefhum fi· ren ilk işaret budur: 
lizlendi ve bugUn bUy1Jk bir varlık Ltmandakl bir ecnebi vapur bu lf&· 
hı:ı.Hnde kendisini göstermeğe başladı. retl ilk görendir. 

ATATURKE Arr OATIBALAR o da bayrağtnı yarıya indiriyor. 
Türk kadrnının bugünkü mevktinl Do1mabahçeden yayılan bu kara 

Bana. memleketin halinden bahset- h be bir oa t hazlrlayan büyük Atatürk, bir gün a r a. e varmadan bütün mem 
ti. •Bu böyle olmaz her şeyi deği.f· Akşehir civarında bir köye gidiyor. lekele ulafıyor. 
irmek, yenileştirmek IA.zım> diyor· Hava puslu ve yağmurludur. Sıtma· Herkes duydufu bu habere inan· 

1u. cak bir dam altı anyor. O sırada bir mamaktadtr. Göçmlyecefine lnandı-
O'nu, ikinci defa lzmlrin kurtulu- evln önUnde duran bir kadının yaru· tr bir varlığın bir anda yok olmuını 

ljlunda gördüm. Beni tanıyacağını U- na yaklaş.ank soruyor: havıaıasına sığdıramıyor. 

mit etmiyordum. Fakat tahminimde Hemşire, yağmur var, soğuk var, Boğazın kUdurmuş suları, Dolma· 
aldanmıştım . Beni görür görmez ta· beni kabul eder misiniz? bahçenin mermerlerini yalarken ıankt 
nıdı . Selamlaştık. Kadın hiç tl.'rt>ddUt etmeden: milletle beraber h1çkırıyor. 

Bf"n AtalUrkll en kederli anında Buyurun, diyor ve Ata.tUrkU bir BUtUn tabiat, bu elem haberi kar-
ve en me.9ut anında. görmek fırsatını odaya alıyor. Odada ateş olmadığı ve 9ısında eğilip secdeye kapanmıştır. 
bul mu~ bir adamım. Sonra Ankaraya yeni bir aletin yanması da uzun bir Dışarda dolaşanlar bir mezar sükf\· 
ı:çittlm, beni yemeğe alıkoydu.> Millt zaman ı..ıı.tediğinden köylü kadın: tu içinde kıvranıyorlar, 
\lUcadeleden evvelki Mustafa Ke- .. l!literReniz bizim odaya gidelim, * 
naile, mlllt kahraman ~lustata Ke· orada hazrr ateş var, diyor. Kom~u· tşte bir eene daha geçti.. 
nali bir araya toplayan bu, bizden lardan bir kaç kadın odada oturmu' Bugün 4 üncU ölüm yıldönUmün.l 
olmıyan yabancı gözlerin intibaı, Bil· konu~makta.lar. Atatürk odaya gt. anıyoruz. O'nun acı yasına kalbltrl
yUk Atatürktiu ciha.n4Umul kudreti-' rince ona da .sual sormağa başhynr- mızı alıştırma.k ~ln çırpındığımız da 
n~ tuvtr etmeğe kA.fidir zannedlyo- ıar. kikalar dördUncU YJlınt doldurdu. A· 
rum. Kadınlarla olan konuşmayı Atatürk rıııdan 4 sene geçmesine rağmen, O'· 

ATATl"RKl"X <ıILAHLA-"OIBDIGI 1 şoyle nakletmektedir: nu unutmak değil, O'nu kalblerlmlze 
MEHMETÇIK - Kadınlar içinde bana. öyle mU· daha kuvvetle yerleştirmek için ça· 

Sam.!llna c;·ktrğ1 zaman üstü başı him sualler soranlar oldu ki, şa.11ır hşıyor, didiniyoruz. 
yırtık. p1buçları patlak, silıih,ız bir dım kaldım. Askert vanyeti, dUşmt· Aramızdan kaybolalı dört yıl geç-

efp·- gördO. YUzUnün rengi bakıra nın hali, en mUhim düşmanın hangi· tlğl halde Onun ÇiZdlğl yoldan yU· 
dönmUş bu a.sker ağlıyordu. l ıt olduğunu soran kadınla! çıktı. Bun rUyor, ve O'nun gösterdiği i!ıtıkamet-

. '\.tıt~irk · l ları sorarken hiç te telA.ş eseri gös- ten ayrılmıyoruz. 
Askt>r ağ~ maz, arkadaf, dedi. termediler. insanca konuştular. Fa· Atatürk, senin ebedi cevherin bu 

Sen ne a~lıyorsun? kat bilAhare benim kim olduğumu kudretli vatanın ecdat kanile yuğu-
Nefer irkildi. ba.şını kaldırdı. Bu öfrenince telA.ş gösterdiler. Söyledik- rulmu~ topraklarına karıştı kar~a.lı 

.Resi tanıyordu ve bu (ehre ona htç te leri şeylerden kendilerine bir zarar bu topraklar bizim için daha aziz ve 
yabancr gelmiyordu. Hemen doğrul· geleceğini zannedere.k korktular. ÇUn daha mübarek oldu. 
1u. Anatartadakf kumandanını çelik kü fimdiye kadar resmi bir adamla Sen, kendi adını taşLyacak nesillere, 
ıay gibi l'elAmladı. açıkça konuşmayı büyük bir kaba- kendin gibi ölmez dinamik ruhlu e-

0, sualinı tekrar etti: hat telA.kkl etmişlerdi. nerjiler, kaynaklar bıraktın. 
Ne ağlıyoroun • ÇOBA-" ~mSTAFA -"ELER Seni. gerçekten ISlmtııı f&rzedip kut 

ıe Anadolunun temiz yürekli ço- ANLATIYOR sal emirlerini yerine getirmeyecek o-
cuğu ıçinı c:;ekt~~ Mustafa. Yalova çiftlikte 7~ kuruş tursak, TilrklUğiln kalkınma~ı için 

Df\f'man, memlek•ti bastı, hU· haftalıkla çalışmaktadır. 8 ya.ı,mda- sarfettiğin emekler bize haram oltiun. 
kömet beni terhis ediyor. Sihi.htmızı dır. Her sabah sığırları önüne katar, DördUncU ölüm yılını andığımıE bu 
elımızden aldılar. Toprağıma giren şafak sökerken dağlara çıkardı. gtinde, senin bize cenn~tı ahrette de· 
dU.,nıanı şimdi ben ne ile öldUrece- Bir ya.z günü çoban Mustafa yine ğU, dünyada verdiğin bu toprakta, 

aıJtyrları otıatlr en karı,1dan tozu du- ~eni bir hayat ekslri gibi anıyor ve 
mana katan yırml kae.ar atlının gel· çlzdlltn yoldan, ebediyete kadar yU· 
ditlnl görUr. durur. Atlılardan biri rUmek için ne IAzın1sa yapmaktan bir 

ti,m" 
Büyük ve dil.hl kumandan: 

l'zülnıe çocuğum, gel benimle, 
dedl ve Samsun deposundan nefere 
ırll"1 verdt. Atat11rkUn yanına katılan 

yanına yaklaşarak sorar: an ol~un kac;:ınmayacağımızı bir ke· 
- Adın ne senin kUçnk? re daha tekrar ediyoruz. ••• 

AtatUrkün ölüm yılı münasebetlle 
Atatürk neslinin yavruıarile de ko· 
nu,tuk. Onla.roa.n bu hazin yıldönU
mUndekl ihtisa.slarını sorduk. Şu ce
vapları verdiler: 

Cağaloğlo Kız orta 11nıl UJ. C. 
rlen Jpek EIWMll\ 

«- AtatUrk dentılnce hemen e;t"1t 
alması, bUyUk kahramanlıklart ve tn. 
kıllptarlle gözUmUn önünde o bUyUk 
insan canlanıyor. AtatUrk demek 
Türk inkılA.bı demektir. TUrk demek 
Atatürk demektir AtatUrk aklıma 

geldikçe okuma hevesim ve memleke· 
time vereceğim tayda bir kat daha 
artar ve kendı kendime memleketime 
faydalı olmağa and içerim. 

AtatUrkün ölümünU ilk defa hoca. 
mızin okuduğu bir gazetede gördüm. 
Benim babam yoktu, biricik babam 
Atatürklü. Onu da kaybetmlftlm, ar· 
tık Umltolz ağlamaktan baıka bir ,ey 
yapamadım. 

* Cağaloğlu Kız Orta Sımt m. ıı 

dan: Sa&det Gllnebakaıı 

• AtatllrK Türk mllletlnl l!lUm· 
den kurtarmıştır ve ayni zamanda 
bır çok tnkıl!plar yapmıştır. Atatürk 
Türk çocukları Ata.türkün bu ema
netınl ölünceye k.adar korumıya borç
ludur. Onun ölUmU ile duyduğumuz 
büyük acıyı unutturmak ısteyen is
met lnönUye candan bağlıyız 

AtatUrkUn ölUmUnU işitir işitmez 

içimde çok derin bir acı ile titredim. 
Bütün TUrk bayrakları dalgalanırken 
birdenbire yarıya tndlrllerek karar· 
dılar. işte o gündenbert ne zaman bir 
bayrak görsem bu karartı gözümün 
önUnde canlanır.> 

* Cağaloğlu Kız orta 8ıo.ıf UI den 
SP..b9.h"- 'Vılmaz: 

c- Onun mümtaz. ögreticl ve yaı a
tıcı simaSt dalma gözUmUn Onünde· 
dlr. At&tUrk Türk milletini bUyilk 
bir uçurumun kenarından kurtar
mıştır. Atatürk olmasa idi bugUnkU 
yaşayışımızı ve saadetimizi elde e
demiyecektık. 

Beşinci sınıfta idik. Bir öğle te· 
neffüsUnde mektep bayrağının yan • 
ya inerek hazin hazin dalgalandığını 
gördilm. Biraz sonra hepimizi çok 
fazla ağlatan büyük ve kara haberi 
aldık . 

Dolmabahçede yapılan merasime 
bl' de iştirak ettik. A tatUrkUn kata
fa,kı önünden geçerken kendimi kay 
betmiştlm. Şuursuz bir insan haJinde 
idlm.> 

* Cağaloflu Kız orta ıanat 111. C den 
Neza.hat Alkaya: 

,,_ Atatürk Türk milletini kur· 
taran büyük b•r başbuğ olduğu 
lçln bizim ilzer~n11zı1c çok derl!t 
bir tesiri vardır. Bunun için Ata· 
türke verdiğimiz sözleri daima tu 
tacağız. Onun yaptığı 'tnkıtap1arı 
o•z de genişleteceğiz. 

Onun ölümile büyük tir varlık 

Telkin edilen bu iradenin bir Z&J'U· 

ret prensip! olan milliyeti aşılaması 
ta.rihf mahiyeti itibarile son derece 
önemlidir. 

At&tUrk lradeslnln Anadolu orta.-
sında yUrUmeğe ve hayat kaza.nmağa 
başlayışı, bir milletin difer dtl4man 
bir millete k&rfI mukabil kalkin.ma.sı 
gibi sade bir &Jaı111bıel mahiyetini 
"'1"'1'tı. 

Bu hareket, din baskısının tehdl· 
dtıe a.srrlanıa susta durdurulmuş bü· 
yük bir milletin görtınmeyen dln için 
değil, görünen vatan için ayaklan
m&Sının tariht bir fUur bulma ha
reketidir. 

Mlllet üstündeki tesir ve Mklml
yetlni (h&lite) mAnevt kuvveti yeri· 
ne, bu tesir ve kuvveti, aşıJadıfl inan 
ve aşktan alan bir trade kuvvetinin 
telkinidir ki, bu millette Jlk de!a (ken 
dini duyma) üstün ı,uunınu yarattı. 

Atatürk, elinden vatanı alınmak is
tenen bu milleti yuvaaını kurt&rmağa 
ç.ağırırken, onlan haya.il za.terıer va. 
dederek kandırmamıştır. 

Millete, kendisini koruma.ııı IAzım 

geldiğini, bunun hayatını kurtarması, 
yeniden kurması için llzım olduğU 

tlkrlnt 8.fılamı4tır. 

Türk milleti, Osmanlı imparator• 
luğu zihniyetinden bu sureUe, \atik· 

IAU için yaptığı harbin en karı~ık 

g{lnlerlnde duyduğu ,uur uyanıklığı 

lle ayrılmı.ş, kendisini bulmuştur. 

IstiklAlfnl kazanan bu büyük mU· 
let, emeğlle temin ettiği bu hürriyet 
içinde birbirine yakıa.,arak sevişmek 
ve inanmak imkA.nla.rrnı arameğa. ko
yuldu. ÇUnkU bu yeni millet her kuv. 
veti, kendisinden almak zaruret ve 
fUUrunu kazanmıştı. 

Bu durumda koca bir millet neye 
dayanlr, eua.line Atatürk cevap ver
di : Hakiki mU111ıt ilimdir. 

_,.__ -~
BQyUk lrortancı kahraman AlatUrlı: 

Harf lnkıllbından sonra, zihnin cek kıymetleri meydana r;etırltıı' 
~· 

Bundan eonra Türk milletinin fen
de, unatte ve fikirde lnkifaf ettiği 
nt görüyoruz. 

işlemesinde yegane vasıta olan oku· tir. er" 
yup yazma imkA.nr hususuna çalışıl· Şehirlerimize diktiğimiz ıı:eyk çı· 
mıştır. TUrk mlma.rJarının mahir eıındd uı•-

Dünyanın en güzel ve zengin dllle
tlnden birine ea.hip olduğumuı ;hald~ 
hakiki sanatkA.rların yetifmesine im
kln verilememesi yüzünden bu lisanın 
nuıl karışık bir hale dU,tllğllnU bi
ıırı.. 

KUltllrUn yeglne a'll vnıtaıu olan 
dllln temtzlenmes11e ba'1anıla.n bu ir
fan ı,ı harf lnkıllbı ile dünya tari
hinde misil görUlmemlı ileriye doğ
ru bir kUltUr hareketini yarattı. 

Lisanı, anc&k hakiki sanatkArların 
tşleyeceğlnl, tutturacağını bilen Ata
türk, bundan sonra edebiyata biJ:yUk 
bir allka göııtermtıttr. 

O'nun hay.atını ya.kından bilenler 
söyler ki, AtatürkUn meclislerinde e· 
diplere dalma ['18..!tlanır ve edebiyat 

H.a.Utelerln köy kahvesi ocaklarına kcyor. C&ddelerlmtzl atıateyen b .er 
asılan resimlerinin altında görünen tarın mimarları aramızda gezinl~ıt 
ve kimsenin okuyamadığı yazıların llekteplerimizde- kltapl&ra sat1\t, 
yerine, bu k~ede kalan köylere, yazı olan genç kafaları besleyeTI ~U ,ı
lle gazeteler ıürUlmllş ve o köylerde yine o dershanelerden yettten öl! 
bu yazıları okuyabllen insanlar yara.. menlerin bilgisile yazılmaktad 1t·J11 
tılmıştır. Dünya irfanını yayan muıceııı 

Zihnini bu suretle (bllmeğe) doğru gazeteleri, dUnya gazete tekniğin~, 
çeviren TUrk halkı, kendi varlığının rendirecek derecede UstUn neşr )tf 

milli ve beynelmilel ,uurunu kavra- yine bu mtlletln yetiştirdiği r;en 
mağa ve yavaı, yavaş devletinin şek· blliyetlerdir . 
1 d 

........ , 
in en ve bu şeklin ne demek oldu· DUnyanın, bizim kUltUr pıy ,ıı• 

ğundan haberdar olmak lmkAnına soktuğu eserlerine taş çıka.rt&ll • 
ka.vuşturuımuştur. eserlerlmiz meydaı:ıdadır. işte bU ~ 

Asırlarca. zihin gıdasından mahrum millet böylece dipdiri ve mukerrıfl' 
bırakılan bu kU.SkUn ve mağdur mil- bir hale gelmiş bulunuyor. 0, 
!et, kendi se.Jlnl işitmeğe. bunun zev· Biz bu aydınlığa Ata.tUrkÜJ1 
kile serpilmeğe ba.,lamış bulunuyor. derliğile girdik; 11' 

Bugün, dünya. medeniyetlnln sanat, Bu aydınlıkta Mil\t Şet L!met 
fikir ve fen . adamlarile boy ölçüte- nünün önderliği ile yUrüyeceğiZ. kon""'1ur· 

~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~-~~~~~--:-, 

Cağa.loğlu Erkek orta, ınoıf fil, A 1 c- Atatürk adını duyduğt.U'1 kaybettik, fakat bu ölüm. onun bl
zt verdiği iroar.lardsn biı. eyırma. 
dt Bize emanfot etttfı '_Lımhurlye-

11 dalma muhafaza edeceiiz. 
AtatürkUn öl<lüğünü duyduğu

muz vakit büyük bir varlık kay
bettiğimizi anladık. Mek!eblmlzln 
bayrağı yarıya kadar inmişti .. He. 
pimiz •neşeslzllkle sınıflarımıza 

girdik. Başöğretmenimiz sınıfımı_ 

za gelerek bize ağlamamamızı, me· 
un olmamızı öli.ltledt. 

* Cağaloğlu Kız orta. sınıf D den 
Humeyra Coral: 

•- Atatürk ismi kudretli bir 
lnsanl hatırlatır. Milletimize gayet 
bılyük iyılikler ;yapmıştır M•llet:n 
hAkiıniyeti. uaW>ti ve ce!ah.ı ıc:n 

dan Erı<oo Çetlnı:il: I kit evveli!. bir acı duyuyorum. ÇW' .. ,~ 
1 

biz Atamızı kaybettik. cGenÇ • 

c- Atatürk çok bUyilk bir odam-

dır. Ondan aldığımız imanla bu mil· 

letl dalma yükseltecek ve tıerletec&

ğlz. O, bizim lçın en büyük bir kay

naktır. Bütün kudret ve kuvvetimizi 

bu eözU söyleyince kendisini tutaıt" 

1 

dı, riyasız ve gUzel gözleri iri trl f 
dıımlalarlle doldu. Bir müddet btJ l'd 

metil göz yaşları dizleri tı.stUnd• 
: ran ellerine dUştU. Sonra söytel11t 

'devam etti:> 
topl •. <- Yarın biz bu acı içln 

cağız.> 

* Cağaloğlu Erkek orta, sınıf ı:tf· 
dan MU.fit Yorulmaz: 

c- Atatürk ismi bize meıı' 
ketimlzi kurtarmış büyük bir '( 

evlAdını hatırlatır. Onun isıf\l 

1 
onda bulduk, ondan aldığımız kuv· 

vetle dalma yilkseleceğiz. 

u&ra.şmıştır. v .ı. ork millctını bir 

uçurumun kenarında iken kurtar· 

mıştır. Mllletlnln inkılapçı olması 

için çok çalışmış ve bu çalışmasın· 

da da muvaffak olmu~tur. 

Atatürk öldüğü gün okula gir. 

dlğlm vakit mckteblmlzln bayralı.. 
nt yarıya kadar indirllmlş gördüm: • 
Bundan birinin öldüğünü anladrrn. , 
Fakat ölenin Atatürk olduğunu 

öğrenince yüre~jmden bir şey kop· 
tu. Okulda arkaôaşlarımın cıvıl· 
da~maları susmuştu. Elryfa büyük 
bir sükOnet çökmüştü Bu acı •0-
künetl dalma içimde ~.ıyarım.• 

AtatUrkUn ölUmUnU işittiğim vakit il 

çok UzUld'". fakat o ölmemı,tt. O

nun varlığı bızım ruhumuza tamamı • . 
le nüfuz etmt~tı ve artık oradan al·' 
llnmiyecektır. 

* CağaJoğlu, Erkek orta, •ıDJ,f ın. B. 
den ılyhan Alemdar: 

tiln "Iılrk tarlbı boyu.._ 

kalplerımizde yazılı olarak 

caktır. 

Atatürk Türk mll!etinl kar• 

günlerinden çıkararak bugun"O 

yatma kavuşturdu, 

Onl\n ölilmilnü duyduğu"1 
ilkmektep taJebesi idim . .t.r1'9 

larla birlikte bu acı haberi b' 

den )lcrgünkü gibi sevinçli s•" 

oturuyorduk. Bu kara haberi 

tınce hepimizi derin bir hilzli" 
ladı. O zaman hepimiz birden 
lamalla ~dık.• 



ır 
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BASAN PISTIB ÖZÜ TAÖ I 
l'..__. ta.fiyetm, 11erem ve lrMRzlık1a sıda ıaretlle 11öcvde ~~et "'°" ~.e hTiet •e cMa Jraynatıdır. Btrinet ve lkinel Teremlerl Jratl:yetle iyi eder. 1'tfbaYT tıeılyft eder. Balık yafntdan ve bfttb mrıka'ft't ~lardaa " bütftn SJdalardan daha iyidir. Vltaat. 

11a1o1'1 ,.._.. • -ıta bir Jaldır. Bir JdJeMa • kile ~at"ııta maadlhtir. Blr ldle ~ m 11 tm lıılJo bıo kile IBUfaıle eder. Rllıl&D Depe9a ·ye Ş.belerl. 

BUYUK ATAM. 
"(Başı l inekle) cU$ıt 

,, nlar toplamaya çal~ırken 'baltn.J, 
Ç"killp bir kenara çalın harman dalını, 
Onu g6rflCek<1lnlı. datlarm ötesinden, 
Onu ıorecekainlı. mak lraldık eeetad-. 

• • • 
Gençler Mker yarrl<h şetti verdin anaya, 
Zafer kartaUannı ~tırdm Haymanaya; 
DUıtmaıılan çttaedJll, duttdln ltitap1an 
Bir clh&o h• unuula yaptın lalnl&plan, 
'Bize yakUJtırmadııı kttlablan feBlerl, 
Yavamn nefee &ıdr IDdlrdtn nfeelert; 
Ren dört DAia tıaJchJ'dın Sakaryada atlan 
ı-nhtı il.,..._ .e rtızel aaaat.l&n 

istekler yük.•İellyor de\Tlliyor her Yuak 
Harp ola da dö~ aulh Glaa ela ~lift .. "' 
Atatürk'e ibUram. seJAm Y•I retse, 
Vazifen kotlu olsun hUner gö"-ter Mecıı. 

B.lı. tıG yurdun severiz topr&trııı taşıaı, 
Severb Aıatörk'tln asil arlmdafun, 
Aevertz, o ..mmı autaıdan yazanı, 
tnönG'nde çaı1t1~bk unutmayız Lou.nr, 
B ir emir nr Jnönll atlngtllerl takan&! 
Bir emir 11er Iontl ttlfeklert ~.ata~! 
K.albbnt parça.llJ"Or saferleria 114Mncl ! 
llalblmJ parçalıyor .• ctttt o bftyttır. Mbef! 
Oelnller deralr aldı, ba ııe ac. a ynhk 
Gar! Mavt den.tı.lerde• ~kselmekte aytlnal* 
lllt.tııu.. " Dıta1'8111 fçlndesbl kat.atallı 
BiT' karanldl ıav «fbl geçiyor önttnden hlı8r1 
ı,rklantan j-aprlmll} gibi eriyerek cttı 
Ne aea gördü.n u diloya böyle güzel bir yetft ! 

10/11/942 - s.,ttoa 
Haöm tlGk l,J1ıl.-

AT AM'ın ÖLÜMÜ 
Her giln Jlbl. bugöa ele fil meta ~ 
DerinllJtnde senin llayallnt aram. 
l;tralında doı..,.o. o. En ID•'ol nhlvD 
l!'.ııhltıslne ATA~I uaaıl d1ye sorarız. .... 

Sesler tu!ıırllir btrden, heyecanlı thnJde 
Kapılarak bek)ertz, O, Kudretli 14!18Ull. 

Bir yaprak hlşırdasa, kımıldasa blrdıdt 
Ona lAaeı edem tııcltır diye lflllt.~- · 

Sorarız ay yıldn:a. Atam haoıı illerin 
Göklerinde acaba parlayaa liineş oldu. 
Der ki : cıwtılı~lll taıfly&ıı eııerlerııı. 

I erldblyle btrteşlP bayratrna k&Jboldu .... ,_ 

nıııa. hm:urunda Atam el b&tfıyara.k, 
Her an «fbl bu gün de bO,uia etıUyor. 
8tıtün cöı.ler, röntlller basranıa atlı:raraJr. 
l.TA.ll btd ltrr*'IP JM11'e1e cttttn dlyor! 

Oirt yıl otdn ey Atam ayrılalı bizlerden 
ıtuııumuz ket'ler dolU, ka.lblerımııhep kırık 

INONUYLı: ytırörktı0 bırllklıtııı izlerden 
&Mretta ~darda dUj1lm..lcn1.,"f\ bıçlrı1*.. .. 

AZADE TARCA N 
Kış jımnastlklerinc başlamış. 
tır. Adres Ntşantaşı, Ihlamur 
yolu No. 6 . Tel: 81430 

ZAYi 
Samatya nüfus ıdareslnden almış 

oldujtum nUfus tezkeremle 330/1092/ 
520 No. ıu askeri daimi çUrilk repo· 
rumu kaybettim. Yenisini alacağım· 
dan eskisinin hlikmU yoktur. 

330 doğwnlu He.ydar ot. Sırrı 
Bqvardar 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Hakimlltlnden: (942/552) 

Kadri Dere tarafından karısı o· 
ıup mukaddema Fatih Kıztası c&d· 
desinde Bergama apartmanında bır 
numara.el& ıken hfllen ikametgAhı 
meçhul Kemal kızı Meliha aley· 
hine açılan bosanma davasının ya. 
pılan muhakemesi sonunda. dava
lının ihdas ettiCI esbaptan dolayı 
aralarında şiddetli bir geçi.msızlik 
olduğu sabit olduğundan boşanma 
larına ve yirmi beı; lira ücreti ve· 
kaletle ı 730 kuruş masarifi mu· 
hakemenl:rı müddaleyhe tahmiline 
ve kabahatli karının bir sene mUd
deUe başkasile evlenmekten mem
nulyıetlne 19.10.942 tarihinde tem· 
yizi kabil olm&k üzere karar veri· 
llp namın sureti de mahkeme d'· 
vanhanestne ası!mış olmakla müd
daleyhin tarih i ııandan itibaren on 
beş &iln içinde usulen müracaatla 
hakkı temyiıtni ist imal etmediği 
takdirde hOkmiln katlleşmi' sa
yılacağı t.ebllğ yerir.e ~çmek üze· 
re nan olunur. 

Yeni neşriyat 

islim-Türk ans:ktopedis~ 
42 ıncl nüshası mühim bahisler• 

ihtiva eder ek çıkmıştır. ı - Ana. 
clolu ve Rumeli Ayanları: Efdalet 
tın . 2 - Fıkıhta lya.n bah si: Tem· 
ylz m ahkemesi r e lat Ali Himmet, 
::> - Mukayeseli hukuk: t sllm hu· 
kukunda ve medeni hukukta ~
yan: Profesör Mustafa Reşit. 4 -
Hukuku esasiye: Ayan meclisi, ;,ts
ıamda teşkilatı esasiye. 5 - Ayet, 
115an ve kuran: Ömer Rıza. 6 -
Ayetlerin notuıa; "MeKk . mcdc
nt tekvini ve tenzili, Muhkem ve 
mütesablh. naslh men suh. haber e, 
mtr ve t ezkir, a.hklm Ayetleri ve 
mükerrer lyetler; 7 - Tasavvuf· 
ta tya.n; 1 - Mehdillk davasında 
buluınan İl>nl T ümriltQn Ayetleri · 
Profesör İsmail Hakkı İzmirli . 9-
Ayetullah : M. Şükrü 'Ulkütaşır. 
10 - Ayin: Efdalettin, 11 - Boz· 
guncu ve yıkıcı müsteşrik ve mis. 
yoner zihniyetini yürütmek isti-

, lnhlBıırtar : A. Edıp ULlJ~ ' yenlerle davamız var: Eşref Edip. 

"'-----------~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
•• zArt M. M. V. Istanbul 4 No. lu Sa. Al. Ko 

t,'lt _ı · 42 d ers yılı baŞtnda Tıp 
•ık Wtestnden aldığım hüviyet ve· Başkanlığından : 
ra,._'cıııı k aybettim. Yenisini çıka.. e kal '~ltında k em e<:zayı tıbbiye De 9 kalem sıhhi malzeme satın alınacaktır. 
tııl', n esklslnin hükmü yo - Ih:ılest l7/ ll/ 942 salı g11nU saat 15 ve 15,30 dadır. ntcın mu\'&kkat 

teminatı 1436 lira sıhhi malzemenin 2006 lıradır. Taliplerin belli giJ.ıyie 
Tıp Fakültesi 3 üncü sö· Fındıklıda.ki • numaralı satın ..ıma komisyonuna velmeleri. 
ınestr talebesinden 4261 şı- • 
~ast Saykal. 

Z A.Yt 
ı 

lı.ıt'anbul Belediyesinden almıs ol· 
\>~tı~~ maaş cilzdanım1 zayi ettim. 
rıın ' 1111 alacatımdan eskisinin hOk 

Yoktur . 

~skı UskQd&r Tephlrhanesln 

den mü~kalt Halil Ö:ı:lnce. 
.......___---~~~~~~~ 

Dr. H AF 1 Z CEM AL 
1 

<l>aJdııye müteha!l!ıı•u) 
•tanbuı Dıvanyoıu Tel: 2239S 

1 
_ Abone Ocr.+i 
~lfe d&hillnde: 

(124.9) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden : 
Aşağıda kUnyelert yazılı Yd. Sb. ve memurların şubemize müracaat. 

ıarı aksi takdırde k anunt mua.ıneleye tevesslll olunacağı. 
Sn. 6· Hs. M. Bekir oflu Vehbi An UskUp 329 . H . Top T~m. Meh

met 0A'1u__ ~ustara Lütfi 50837. Top. ölç. Tfm. Ismail oğ. M. Mlthat Er. 
dener 50• 42· Ecz. Utğm. Yuef og. Iaak Adatao 38341. Top. Tğm. Adil 
Soyar :so4s3. P Tğrn. Remıı of. Mahmut Pırinç\ıi 4.94.0:S. Nk. Tğm. Iazet 
of. Arif Hikmet Beton 138811. (1620 • 1163J 

RC§l<dlyo ır ' 
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8.45 P rogram ve saat ayP.rı, 
8.48 Ajan.s ha~rlcri, 9.00 Ebedi 
Şet ATATURK'Un ölOmünUn 
dördüncU yıldönUmU ml1na.sebe
tile, Mlllt Şef i smet In5nU'nün 0 
gUn bu bUyük acı dolayulyle 
büyük Türk milletine yaptığı be
yanatın okunması, 9.05 TaZlm 

iLAN E'IYA TLABI 

Ba.,lık 

l lncl sayfa 

s üncü • 
( ibıcil • 

fOO 
160 
60 

Aylık sUk1)tu. 9.10 Istiklııt marşı ve sa-
150 K. at 12.80 a kadar kape.nLf. 

,._____ 
ltto Uc 8 aylık S aylık 

,,, '750 400 

~ ~"tlık 
~lot 8 a~bk S aylık Aylık 
~ 800 K. yoktur. 

!oı{~teye SÖnderllen C\'r&k dere 
l't' edllnte.ıln iade olunma7~ Zl· 
~ea'ulJyet kabul edilmez. 

. L i . S .~ .. 
I 9 lKlNCİTEŞRİN 1942 

lrıo Sterlin 5,24 
1
00 

Dc.ıar 132.00 

ıo0 1sviçre frangı 30 
\Qo Pcı:eta 12,9375 

l.sv~ç kronu 31,135 

ot.u: 
12.30 Program ve sut ayarı. 

12.33 Ajans haberleri, 12 . .f5 Is· 
tlklAI marşı ve saat 19.30 a ka· 
dar kapanış. 

AKŞAM 
19.30 Program , .e saat ayarı, 

19 32 Aja ns haberleri. 19 . .f5 Rad· 
yo Gazetesi. 20.15 Ebedi Şet Ata· 
tUrk'Un ölUmUnün dördUncU yıl-

Sahibi ve Ne~rlyat Müd llril 
AHMET EMİN YALMAN 

Vatan Neşriyat Türk Ltd. Ştl 
VATAN Matbauı 

Ist&nbul Beledlyeal 
ŞE BIB 

TIYAT BO L A&I 
BU AKŞAM 

S&At 20,30 da 

DRAM KISKI 

NU R 

Yıı.zan : Andre Obey 

Türkçesi; ~Ubecceı Yarar 

Her perşembe saat 18,30 da 

tarihi matine 

KOMEDi KISMI 

ASRil.EŞEN BABA 

Yazan: Splro Melaa 

Türkçeal: A. Hacopulos 

cumartesi ve paı.ar g"tlnler 

15,30 da matine 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırıkl.k ve bütün ağrıları nazı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe · alınabilir. 

Müzayede tehiri 1 Türkiye iş Bankası 
Emlak ve Eytam Bankasından : 
11/11/ 942 çarşamba günU Baat 14 de sat~ı mukarrt>r Te,vikiyedeld 

iki parça arı;a satışının 30/ 11/ 942 tarihine tehir edildıği ilan olunur. 
(1252) 

lstaobul Belediyesi llanlar1 
Tabının bedeli 

829,00 

1815,60 

2000,00 

687,00 

900,00 

Dk temlıı&tı 

62,18 

136,17 

150,00 

51,52 

'>7,~0 

Beyoğlu hastahanesi için alınacak 

KatkUt. lpek lplik ve Llstik Eldi· 
ven. 
Zl1hrevı hastalıklar hastahanesüe 
DiSpanserlert için aıınacak 45 kalem 
tıbbi ecza. 
Yollar şubesi için -alınacak 100 adet 
el arabası. 
Beledıye motörlil vesaitlne ait 13 
adet dış llstlftn t a.miri. 
Te.ınizllk lfleri ame\esine tahta ayak· 
kabı yapılmak üzere .alınacak fırın · 

lanmış gürgen ağacı. 

1120,00 &4,00 Karaköy ve Gazi köprfüıU için alına· 
cak elektrik malzemesi. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminatı miktarları yukande. yazılı ifler 
ayn ayrı açık ek8ıltmeye konulmuştur. 

Şartnameleri Zabıt ve Muameldt Müdilr!Uğü kaleminde görillebllir. 
Ilili'le1en"""2S7ll/ 942 Çarşamba gunn ll44t H lfc 'Da:tmt "Enı:utnende ~pı
lacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı IA.· 
zımgelen diğer vcslkalarile ihale günü muayyen saatte Daimi EncUmen· 
de bulunmaları. (12'73) 

r ............................... , 
Türkiye Cümhuriy eti 

Ziraat Bankası 
Kurulu' tarihi: 1888. - Sermayesi : 100.000,000 TOrk lir-Mı 

Şube ve ajans adedi: 28:s 
Zıral ve Ucart her ne\1 banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28,000 Ura ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarmda 
en az 50 Urıı.sı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a. ile &falı· 
dakı pllna göre ikramiye dıı.ğıtıl-aca.ktır. 

4 adet ı,ooo liralık ı,ooo lira 1 ıoo adet 
' • ısoo • 2.000 il> 

4 lt 'l:SO 11> 1,000 lt 120 lt 

40 lt 100 11> 4,000 lt 160 lt 

50 liralık 5,000 lira 

'° lt f,800 • 

ıo S,200 ıt 

DIKKAT: Jl!'Saplarındıı.ki paralar bır sene içinde 50 liradan a~a
ğı dilfmıyenlere ikramiye çıktığı takdirde ')O 20 fazl:asile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart. 1 t haziran, 11 ey11U 
11 Blrlnclklınunda çekilecektir. 

KAŞ E L E Rİ 

.Kl.çük Cari Hesaplar 

1943 ikramiye Planı 
Befldeler 1 Ş•'•t, 3 llQıs, 2 &pltoı, t lklnol· 

....... tarllll••la•• ~aflbr· 

r-1943 iKRAMiYELERi 
1 adet 1999 Lirahk = 1999.- Lir 
1 ,, 999 ,, - 999.- ,, 
1 ,, 888 

" == 888.- " 1 ,. 777 " =-= 777.- ,, 
1 666 - 666.-

" 
,, 

" 1 ,, 555 
" - 555.- " 

1 ,, 444 
" 

- 444.- ,, 
2 ,, 333 

" - 666.- " 10 ,, 222 ,, - 2220.-
" 30 ,. 99 ,, - 2970.-
" 60 

" 
44 ,, - 2640~-

" 250 
" 

22 " 
= 5500.- " 

334 
" 

1 1 ,, = 3674.-
~' 

TlrldJ• tı Baauuaa para ıatırmüla ralluz 
para blrlktlndt •• faiz alaı ola~z, arm za-
maada talt .. lsl de deaealf OllU'IUU. 

.. 

T cşvikiyede Satılık Arsa 
TEŞVİXİYE EPtfLAıt CADDf.:SI ÜZERİNDE BElt T ÜRLÜ BİNA 

YAPMIY /1i M Ü SAİD İKİ ARSA SATILIYOR 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
EIM Ne. YE&l Kıymetı 

Ura 
399 Teşviklye - Harbiye Vallko· 21.325.

nağı mal!allesi Bostan ve 
Emllk caddeleri e6ki 81• , 
yeni 23 numaralı arsa. 

iOl T~kiye - Harbiye Valiko· 30.130.
nağı mahallesi Bostan ve 
EmlAk caddeleri e6ki 8/ 6, 
yeni 27 numaralı arsa. 

Mesaluwıı 

t26.50 M2 

507M2 

• Tem.Jna .. 
I..lra 

2133.-

3013.-

Izahatı yukarıda yazılı gayrimenkuller pe.yln para ile ve açık arttır· 
ma usulile satılacaktır. Ihale 11/ 11/942 çarşamba gUnU saat H de Ban· 
kamız Istanbul Şubesi Satış Komisyonu huzurunda. yapılııcak ve en yük· 
tek bedel Merkeze bildirilecek ve haddl l&.yık görl1ldUğU takdirde Maliye 
VekA.letlnden istizan edilerek muvafakat cevabı alındıktan sonra kat'ı 

ihalesi yapılacaktır. 

Satıı; esnasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde tc· 
mlnat akçesi derhal arttm1mıynrak ihale kimin uhdesine icra edilirse 
aradaki fark ondan tahsil edilecektir. 

MUzeyedeye iştirak edeceklerin mukadder kıymetin yUzdc onu nls· 
betinde teminat yatırmalan l~dır. ist eklilerin teminat akçesi, nUfmı 

tezkeresi ve Uç adet !otografi& blrlikte bildirilen gün ve sute kadar 
Şubemiz Emllık Servisine müracaat etmeleri mercudur. (526) 

(zmit Deniz Satınalma Komisyonuı:d~·: ! 
1 - Beher adedinin muhammen bede11 220 liradan 220 volt mUtcma· 

dt cerey&nlı ve a.<ıgart 19 m/m e kadar delik açabilecek evsafta 3 adet 
Elektrik delik motörU pazarlıkla aatm almacakt:r. Eksiltmesi 11 ikin· 
cttefrin 9t2 çarşamba günQ saat 15 de Izmltte tersane kapısındaki ko
mtsyond& :f&pılacaktır. 

2 - Teminatı 99 liradır. Pazarlığa l~rak edeceklerin ilgili ticaret 

veslko.larlle bırltkte belli gün ve saatte komisyona mUracaaUarı. 

A1. M. V. 3. No. lu ' . "1lma 

Komisyonundan : 
1 - 20 metre kaynak şalurnolarma mahsus llistlk boru. 
2 - U kilo 2,5 X 2,5 Mm. dört köşe salmıı.stra. 
3 - 25 M3 fabrika çam tahtası . 
t - 10 kalem muhtıollf kırtasiye. 

:1 - 100 adet 110 voltluk muhtelif ampul 
6 - 20 Kg. keçe çivi.si. 
7 - 5000 Kg. &!lpest tozu. 

( 1107) 

~SHAM ve TAHVİLAT 

dt~ Slrincı tertip Milli Mü-
·, ~a. istikrazı 19,-
Q~-.. 81rlncl tertip Milli MU-

dönümU mUnasebeUle, MllU Şef 

ismet InönU'nUn o gün bu büyük 
acı dolııyıslle bUyük Türk mllle· 
Une yaptığı beyanatın okunma
sı , 20.20 Aziz ATA'mızın CUm
hurlyetin onuncu yılında necip 
milletimize yaptığı tarth1 hıtabe
nin kendı seslerıle neşri. 20.45 la· 
tlklAl marşı ve saat 22.30 a k&· 
dar kapanış. 22.30 Men-.leket ea
at ayarı, 22.32 Ajans haberleri, 
22.50 Yarınki program, lsUklll 
marşı ve kaparuş. 

1 A lı D İ Ş, N E Z L E, O B i P, R O M A T i Z M 4 
Ve Bütün Ağrıları Derhal K eser. 

8 - 4 kalem 18X25 genişliğinde tek ve çift: kallı kayı~ 
Yukarda yazılı muhtelif malzeme 13/ 11/ 942 cuma gUnU öğleden ev· 

vel saat 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin o giln ve saatte 
Tophanede Merkez Komutanlığı binasında M. M. v. lstenbul 3 numa· 

laUJtrazı 19.-~- ...___ 81BBİH Vl!KALniNiN ltUBSATINI BAİZCİR. İCABL!lıiDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİL n1J satm alma ikomisY,onuna gelmole.rt. (ll80) 
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Atatürk, büyük bir asker, bir inkılapçı olduğ~ 
kadar hakiki bir sporcu, bir sporseverdi de 

Ata'nın en büyük hô._tıraşını da bugün Çoban taşıyor 

Ebed1 ~et Atattlrk yib:erk-

Dört yıl evvel bugün kaybettiğimiz Atatürk'Un m!
nevf huzurunda saygı ile eğilirken, onun hatıraları da 

gö~rlmlz. önünde canlanıyor. 
Atatürk, Büytlk bir asker, bir lnkılApçı olduğu ka

dar bir sporcu, bir .apor 6evcrdl de. 

Güreş ve deniz. sporlan Ebedi ~ef'ln en çok sevdiği 
ve zevk aldığı sporlann başında gellrdl. 

Onun en büytlk ~vkt yazın sıcak günlerinde deniz 
sporu yapmak ve haftanın ekseri günlerinde birıncl 

ıını! güreşçllerlmlzı karşı ka~ıya gctırmextl. 

Çoban Mehmet'ler, Büyük Mustafa'lar, Yaşar'lar 

sık sık Floryaya davet edllır ve önünde güreş tutar
lardı. Gerek hariçte ve gerekse dahilde yapılan ecnebi 
temasları yakından takip eder, gallblyetımızde zevk ve 
mağlQblyetımizde de teessür duyardı, 

1936 Berıın ollmptyadlarında Yaşar'ın dünya şam
piyonu o lduğu haberi gelınce duyduktan sevinci yanın
da bulunanlar şu ~ozıerıe ifade ediyorlar: 

- Atatürk 1936 oltmpıyadında Yaşann dünya şam
piyonu olduğu haberı gelince. o kadar çok sevtndller 
ki, bu beJkt de Mlllt mücadele yıllarından sonra ızbar 
ettıklerı en büyük sevinçti . 

• • • 
Biz mütareke yıllarında Iııtanbul işgal altında iken ne

ler çektik. Spor sahaJanmrzda ecnebi mUletJerın bayrak
ları sallanıyor, kendı toprak)erunızva ve yine bu toprak· 
larda bOyUyenlerin taşkınltklartle karşılaşıyorduk. Işgal 
kuvvetleri takımlarile haftanın bir çok günlerınde ya· 
pılan mUsal>akalar bilyOk blr alllkıı ile takip edilir ve 
zaferlerimizi gizliden gizli tesld eder, sevincimizi içı· 

mizde saklamak mecburiyetinde kalırdık. Bugün bızi 

kurtaran, bize bu mcsud günıerı yafatan o kahrama.nı, 
o halAılklırı saygı ııe anıyoruz. 

~.ll 11 

• • • 
Atatllrk'On spor sahasında da unutulmaz hatıralan 

ıeverdl. Yukarıdaki rP<ılm r;neıu ~erı F'toryada dentzdeon çıkarken gö!lt~lyor 

vardır. Onun en büyük hatıralarından bıri.n.i de bugUn 1 Güreşte büyük bir varlıktık. Balkan şamp!yonluk· 
Çoban Mehmet taşıyor. Jarı birbirini takip ediyordu. Muva!faklyetten muvat· 

Atatürk Çoban Mchmedt çok severdi. Sı.k sık ken· takiyete koştuğumuz günlerde blr Alman takımı Is· 
dlslnl çağırtır ve iltifatta bulunurdu. Galip l;'eldıği za· tanbuln gclmıştı Taksim stadında yapılan bu gtireş· 
man taltif' eder, mağlObiyetlnde de çagırır, kendlsıni :erde rsklplcrimlzln bırer bırer sırtını yere getirdik. 
ldet.a hırpalardı. Bu zafer, Büy~ Ata'yı da sevındırmişti. O akşam 

Buglla am hatıraırm ••ygı Oe and,_. 

ğımıı. Atatürk'Un en bllyUk hatna

aıru tapyan Balkan atrr ııklet 

pmplyonu Çoban l\lebm~ 

Alman güre~çileri l!e güreşçUerımlz 

edıldl. 

Floryaya davet 

Alman güreşçiler. o ak~am gUreşçilerımızle karşı· 

ıaştırılmış. Atatürk bu güreşlerı ııüyllk bır alfıka tle 
\ 
seyretmışler ve 1>u za!er sevınclnı bır defa daha tat· 
tıklan sonra Çoban Mehmedl yanına çağırıyor ve ken· 

yapılan 

dısme diyor k1: 

- Çoban, sen her önUne geleni yenlyor6un, 

yenebilir mısın? 
Çoban derhal Büyük Ata'sına şu cevabı veriyor: 

- Paşam, sızı bütün dUnya yenemedi, ben nasıl ye-

nerım. 

Büyük bır zeka e8eri oıaııak Çobanın verdiği bu ce

vap Atatürk'ü çok memnun ediyor ve arkasını okşıya

rak: 
- Yaşa Çoban. diyerek tlllfatta bulunuyor. 

Bu hatıra Çoban için, sporcu gençlik için ne unutul

maz bır hatıradır. 

c • • 

Ebedi Şefi btr gün Makstm salonlarınoa yapılan 

TUrk . Italyan gUreş müsabakasında aramızda gör
dilk . 
Mahşeri bır kalabalık s.alonu doldurmuş bulunuyor

du. Bır an ıçınde Atatürk'Un güreş mUsabakalarına 

gelecegı haberı ortalığa yayıldı Hepimız Ata'yı ara
mızda gormekten sonsuz bır sevınç içinde tdık. Çok 
geçmeden: , 

- Atatürk geliyor, dediler. 
Güreş milsabakaları devam ettiği bir sırada herkesin 

gözleri kapıya dıkıldi 

Bilyilk asker, inkılapçı Atatürk uzaktan göründü. 
Salonu bır alkış tutanı çınlatıyordu. Rıngin önünde 
kendtlerıne ayrılan yeri ışgat ettiler. Bıraz sonra da 
tekrar güreşın başlamasını işaret buyurdular. 

Çocuklar Büyük Ata'larından aldıkları ml!.nevt kuv
vetle ltalya.nlarm üzerıne arslanlar gibi atıldılar ve her 
gllreş ancak bır1 iki dakika sürüyor, rakıplerın sırtları 
yere geayordu. 

Bır güreş arasında salonda AtatUrk'ün sesi ytlkseldl: 
- Bır parça hava. Pencereler açılsın. Evvel! bava 

sonra spor! ... 
Pencereler açıldı VP gOreş tekrar ba~ladı . Bundan 

sonra yapı:an müsabakalarda da ltıılyanlu güreşçlle

rımlz karsısında bırer lk~er dakika dayanamadılar. 
a.ema.ı 0-. 

• tatnrk gtlr~çllerimlı: arasında -en 

tok aevdlkltrlndeo blr tanesi de Bal

kan 9amı>lyonıımıız l\l~taf• 

Çalcmak'cb 


