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İmtıy111 sahibi : ŞEVKET BlLGlN 

Başmuharrir ve umuml neşriyat mUdilril 
HAKKI OCAKOOLU 

ABONE SERAITİ 

DEVAM MÜDDETİ Türkiye i~ Haric için 
St•nch.t .....• 1400 2900 
Alb a~·lık........ 750 1650 

Gü"lii geçmiş nilshalar (25) kuruştur .. 

T E L E F O N : 2697 

ılün münderccatından gazetemız mc5Uliyct kabul rtmez 

ıııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııı 

• . Son günü ve son dakihaları . , 
ile ha vatından intibalar . 

3 ncü c · s if 

Cümhuriyetin ve Ciimhuriyet eseTinin bekçısi. sabahlan çıkar sıyasi ga::etedır Y'EN1 ASIR matbaasında basılmıştır 

,.~ .--........,,,.............,,.....~....,.,,.,..,,..,...,....,..,,..""r""".,.,..,.,..---...-~T""T,....,.,~...._,.,..,.,."'f""J~---"'!""!':::-rı'l!!"'!"r"""' ... ~--~~~~~~:"""\'"'~7":'-:;-r~:"'.".-::~rii 

a 
··ş··noerken 

1938 enesi ikhıcl teşrinin onuncu gil· 
nil saat dolruıu beş geçe büyük Atamızı 
kaybetmiştik. l\fnhrckini değiştiren bir 
güneş gibi, bugün onun fani varlığın
dan ebediyete intikal ettiği ,matemli gü
nün ikinci yıldönümünii, kalplerimi%İ 
derinden derine sızlatan ayni aolar, ay
ni elemler içinde idrak ediyoruz. Şimdi 
on sekiz milyon Tiirkiin yaslı gönülle· 
rinde w ynşlı giizlcriııde Atnnın ebedi 
varbğı bütün enginliği '\'C ih~aınile yn
şamakmdır. Etr.Jınıızda ümit, hayat, "'''""'""'...,,..""" 
giizcllik ifade eden ne varsa hepsi on- ~~1'1~ 
dan, onun yarntbğt eserden ltir p:ırç-n· 

! dır. Onun kurtnrdığı Yatan toprakları 
ı üzerinde, onun dahiyane hamlelerle kur
' duğu cüınhuriyctin feyizli e erleri ara
sında Atntürk, biitün varlıklarm üstün
de bir varlık olıırnk ilelebet yaşıyncak· ım:~.A~ "'''"""'"""· 
tır. Bundnn nsln şüphe edemeyiz. Zira ~.~~·.:ı 
bir mlitefekkirimizin isabetle söylediği -~.r.ıı 
gibi, Atntiirk Tüıklliğün şuurudur. 
Tilrklük ölmez idealini onun yüce var· ı;::;~~f'. 
bğıpda bulmuştur. Nesillerce Türk genç- .,..ı;ı,""',.,_ 

liği Atanın sc\"gisl ,.c Atanın )arattığı ""'-"'''"'".,..,.·. 
iman ateşiyle dimdik ytlrüyeccl.."tir. Biz 
en çetin, en buh:::mılı hltdisclcr knrşısın· 
~:ı bile Amtürkün manevi '\'arlığımlnn :'""'~,..,.,.·11•· 
bOJI ;ıı k \ vet toplnmal..'iayız. l\1illctimi· 
zin yılmaz 'e yenilmez -;;ülırctini .iade 
eden odur. Onun eilınn durduk~n bu 
güzel vntnn toprnklannn kanat germek
te devam edecek oliın mnned \ arhğın
dnn daha nuunctli bir birlik kaynağı tıı.
savvur edilemez. lştc Türk milletinin 
atasına ebedi şef unvanını \"ermiş oL'lln· 
sının sebebi ... 

Ebedi Şef Türkliiğün ebedi ı;üncşidir. 
Ebedi Şcl Türk lmrtuluşunun, Türk 
yükselişinin, maddi imhlınsı:dıklnr için
de harikalı zaferler yaratnn '!'ürk azmi
nin ve iradesinin ebedi timsalidir. 

Atntürkün Cihuhuriycti kurdul;tan 
sonra 15 yıl içinde neler yarattığım bir b~~"l~lb'b~ı;~,1 
maknlcnin dnr crçh•csi i~indc sa:yrn:ığa · ~r·~·;::~·~{"'.:.' 

imkan \"nr mıdır? On beş nsuda haşan- f'lm~~&~i~~~~t~ ~""'·ı.-:";.· ......... 
lacnk işleri on beş yıln sığdıran ~siz 
dahinin yalnız lıa~ at tclükkilerimizdc, 
düşiincelcrimizdc, yaşayış tanımızdn 
vücuda getirdi~i munzzam inkıLlplnrı 
,:öz ününe getirmek ontm yaratma Irud· 

· rctinin hudntStızluğu öniinde hayranlık-

YAZAN' : l\IURAT ÇINAR 
& 

BUyük Ti:.rk milletinin tek bir kdp halinde hınçkırmağa ba..s}adığı kara 
günün ikinci yıldönümUnij y:ışıycruz. 

İki sene evvel bugün; ha1fıskar Atanın maddiyetinden ebediyen ayrılmak 
gibi bahtlann en h-arasm:ı uğramıstık. 

Bugün nyni hınçkırık, ayni ıstırap, ayni elemle Amnın manevi huzurun
dayız.. 

lll.:-.:15.,iı:~I Her yarnyı kapamak, her &ClYl dindirmek kudretini cihana kabul ettiren 
~-u-0·,~ czruruın• Ata mahrumiyetinin acısı önünde nczc diişerek dize geldi. 

"""'·'~=;_,- Geçmiş iki senenin tek hir gilnU yoktur ki onu minnet \'e şükranla anarken 
yokluğunun ncısını bUtUn benliğimizde duymamış olalun. . 

Atn bağhlığını namus ve vic-cfun borcu olarak kabul eden kadirşinas Tüık 
milleti onun nziz hatırası önünde iimrü ldukça hilrmet ve takdisle eğilecektir. 

Kabiliyet ve istidadumı köfil idare edilmesi yüzünden felaketten yakasını 
kurtnramnnm~ olan büyük milletini ölüm kapısının eşiğinden alarak bir ham
lede zafer ve medeniyet ~bikalanruı çıkarnn Amtürkiln ismi dünyaya gel
miş ve gele'-ek he.r Türl~iln knlbindc nesilden nesle intikal etmiş mukaddes''-""c-...,... .... 

~~:~~~~~F'.f.ftl~ijır:1 bir miras gibi ebediyete kadar yaşıyacaktır. 
Yirmi sene gibi tarihte çok kısa sayılan bir znmanın içine tam manasiyle 

~~t\~~i~~~~~~~t~~;~~~~~~llll hUr, müstakil ve medeni bir devleti ve muazzam inkılapları sığdırmakla za. 
:_~ man, mesnfc ve başarma kaldeltr!rJn dar ~crçivelerini parcalıynn Atatürk 

kendi milletinin kalbinde dalına (ATA), cihan tnrihindc de (Örnek Şef) ola-

~··~~~~~~'t;~~&GPJ rak nnıiacaktır. 
~ Bi7.i dünyanın en medP.n'i milletleri seviyesine yUkseltip ci.imhuriyet gibi 

.. a·~""·'--,'~"' bir fazileti <ınıanet etUltten sonra ebediyete göçen Atımın bugün manevi hu
zunmda ağbrken tek tesellimiz var : Onun yolundayız .. 

Onun hız vererek şahlr.ındırdığı istiklal aşkının kalplerimizde yanan ç:rağ 
ebediyete kadar sönıniye~ek ve biltiµı karanlıklrın parçnlıyacaktır. Bizi bu 
yoldan alıkoymak istiyen her kuvvet \"atnn ve cilmhuriyet aşkının ı:ıvlar 
içinde eriyip gidecektir. 

Ataya minnet ve şükr::ı.ı ifadesinin en doğrusu : 
Ya lstiklfıl! Ya ölüın .• 

MURAT ÇI 'AR 
~;~IJ!til~'tııi~:~~~.~~J:~{f~~t:"'ı.t~=~=o~~..O"".,...J""..ıa;cr~.,...~ ~::.~..ı·ı 

~----~---------x~x:~----------~--~ 
Ebedi Sef AtatürkUn \'efotınm ikin- saatte hayraklm· heı· yerde 

~ı yıldönümilne rastlıyruı bugün yur- cckikccktir. 
dun her yerinde ihtilal yapılacaktır. Bundan sonra Parti vil:ıyet 
Bu sabah .sant dokuzu beş geçe ~ nni heyeti reisi B. Atıf İnnn bir hitabe 
ölümiln vaki olduğu saatte Halkevin- inıt ederek büyük Atatürkün hayatı· 
de yupıl, cak ihtifale bütün İzmirli- nı ve eserlerini anlatacak YC Mill 
lcr d:ıvctlicllrler. Şefin Atatürk hakl,mdal.i beyanna 
1htifolde vnli, Belediye reW Parti mcsi yilksck · sesle okunacaktır. 

reisi ve erk.anı, Halke~ müm~sille- Büt~ m~ktcplerde de bu?a. müsa 
ri, gençlik mümessillerı ve Wlebeler b!h ihtünUcr y;::pılacak bu ıhtıfallcr
hazır bulunacaktır. de bütün mlebe ile muallimler hazıı 
Hall~cvi salonuna 'Ebedi Şef Atn- bulunacaktır. 

tan hayranlığa düşmek için kafidir. r-~~~~~ti.::.~~~tre~~~~~~~J.1.!~~~~ill~~~~~~!?!~'&~~LliM!~:!i...J~~~T!:~';ı5;:!;:'.S2fil 
Bu coşkun h:ıyra11l1ğ1 duyan sadece " 

türkün bir büstü konulmuş ve bay- Matem günümüz mün:ıs(b2Uyle iz 
raklarla sUslenmiştir. Saat ta.'"11 doku- mirdeki bilumum !.İnemalar, tiyatro
:ru beş geç~ Atatürkün bugün ve sa- lar, dnns salonları 'e ç.-:lgılı eglencı; 
ette öldüğü anlutılncak ve hazır bu- yerleri bugün };.apalı bulunacaktır. 
lunanlar nyaktn beş dakika 
rusm::ı:>ın:ı davcl edilecektir. 

· bizi r değiliz. Biitüıı bir alem, hütiin 
oir medeni insanlık At:l' ~irkün ismini ı;e 
.. ntırasını <İcrln hürıncile nnrunktndır. 

Hiç bir ~f millcfoı:n \'~!ığma onun 
uıd!!r 1..-udrctle nüfuz cdcnıcıniş, hiç biı· 
>anailifır kendi şahsiyetini eserlerinde 
~nun gibi ya'lntnmnnuş, hiç bir fani 
:nun bııfar cbcdfüğc hak bıznnın~
.ll'. Atatürk bu bakımdan eşsizdir de

mek lınta olmaz. Atntiirkün hm-iblı hu-
usiycUcrind .... n biri tlc keHr.ıcnlıı en şn
·ı nınnnsiylc büyük insan oluşudur. 

Atnmız y. lnız tüyük milliyetçi olarak 
'ınrckct ctmcltlc knlnımnıştır. Ayni za
manda in~hk \'e medeniyet mcfid'U"c· 
inin de ideal hahramanı o!muştur. lla

rckctlcrimfo, cst:rlcrindc, siy25ctitıin 
bfüün teznlıürntında onun göz knmnştı
ncı büyliklüğünü görmek lmhildir. Ebc
:li Şef ins:ınl:~rı tezlil eden, milletleri bir
İlirine kotan k:n ve münafcret duyguln
"ınn kr.rşı ücndcfosiyle nn:ıncvi düş· 
nanlıWarı atl"JIC\'İ dostlulrlara knlbct
ne'ktcn daima zc\ ~' duymuştur. 
Atııfürk Tli::k Ciinılıuriyeti etrafında 

nm"mi costluklıır halkas: ynrntmağn 
ii~i k de,.cr \ermiştir. Bundan dolayı
hr rJ L •• ~n Yakın Şru-k milletleri onu 
ser· "yle, ilhr.ml~ri~le sevmişler, onun 

.ı ı ~· l 'a len i '\a hhları:u ~ydmla-
n ":\ 1 i de hı• , ~]ardır. Atntiirk 

ı ı; !de şayanı hayret bir lmd-
I :, :ı :n Eon demlcrind~ 

Iıi.ş l;"r uı.•m::ma doğru 
, ı :ı u d:ılır=ı s (.; J- L:.ni.ş, hil
e' evt_ctlcrini ha hasırgrıyn 

• n-ı ı t edebilmek için s:lo Nr i 
,·.ı "r. c..a\Ct ctn i.,.ti. Onun Balhuı 

ntı l osu itinde kendir.i gösteren· 
~ i m . l l · r co'• I i i cnt-

ı ın 1 ' anı <>ıarak tıını 'er' · i 
,m: " bile Tür! 

0

Jı c cümhuriycti 
Jı k Atnttirklh"l ilhanı ctt"ği dış pol"-

• Hl J rfi lı rfin"" :ıdt!~ kalarak en 
'i i· k m- ::ı ::ır l. sısınd:ı bile yc.ull

:-: l r1 "ni muhnf~~ ctın".,tlı-. 
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yarın topl nanık vitüyeti sağlık vnz.iye
t · ni göz;den geçirecek ve aylık ıİ ler tet-

L 

it Son Tesrtn PAZAR 1941 
:au==z s 

Tomanba1 Şultan Selimin, en kısa ve cenahın kumanda nı Sadrazam Sinan kı1t -edilecektir. 
en düz yol olmak itibarile Berkehilhac- paşa. sol cenahın ise Yunus pasa ~ri- Son gunlerClc e'hircb ırastlanan lbir, 
tan geçeceğini tahmin cttivi için bu şo- ne lmı!I idiler-. Bunlardan ma"'aaa Ma- ıki münferit difteri valt"-ası üzerine ted
scnin önündeki Ridayna köyıi etevine, n~ ve ha l' i askerin'n başmda 7.ulka- birler alınmış ve önüne ceçilmiştil'. Vila-I 
elindeki toplardan bir çoğu~u ycrlestir-1 d'r o vıu ~li b y ve Adanadan gelen !~ti? ve şehrin sağlık variyeti gayet 

e 
kın za 

mişti. Etrafında s!perler l" ıs etmek ve kuvvet1enn b .ında -da Ra zan ovlu ıyıdır.. . .. 
kumlnrla örtmek .suret.ile hunları ı;zı - M hmet bey hazır ld ! n halde bun- lzm rcle Devlet Kınını knlmcırnışhr. 
m.esini de ih al etmemişti. nr d:ı O llı rın vki al'lllŞ Sıhh t müdürlüvU ~dl::~ettc~ ~nide~ 

• 
b 

tı r ca 
Ordusunun baş kuman~ nlı ını bi.T.Z t bu1unu ıırlardı... foharebe çok cetin K"nin istemistir. ,. m fıat1erı lm hayli 

kendisi ifa eden Mısır Sultanının mai- ve kanlı bir ekllde c reynn ettiği hn1de b a1ılamnı:,ıtır. 

ç 
~~~----~x x:~--~~~--~ 

Anknradan gelen haberlere öre l~ ıruıa nun.i olmamnkta<lır vcı 
giliz ticaret o:rporasyoniyle .ticıret Ve- ibı.©iı:Ueıxle .geni<:liyccektir. yetinde Meml(lklerin cesaret ve kahra- pek o bd r u7.un ürmedi. .. 

manlıklarile temayüz eden Alanbay, Harpl r irinde daim'i bir suıcttc bu
Kurdbay ve Canberdigaz.aU g'b' en lunm kt.an bu san"lt.a büyük bir mü
mukt dir ve cesur kumandanJ::ırı hazır mnr se 1 b tmis ohın T .. rk ord •sı.ı. onu 
bulunmakta idiler. 'darc cd n kumandanın yüksek deha-

Memli'ıkler Sultan Selimin B .. rk tül- siyle de bir kat öaha usll!.lık peyda ey
hac şosesi üzerinden geleceğini ve bu 1 diği icin d~ha ılk müsademede Mem
sur tle Ridayna köyünde gizledikleri lukl::ırı l 'l"r<ıına uğto.tmı.ştı ... 
toplan istimale fırsat bula~klarmı um- Bizzat Sul!.an Tunıanbay ve Alanbay
ôukforı için. neticede Türk ordu m la Kurt n bu muhar bed" kahramnn
bou:ıc klarından emin ör'inmekte idi- lık ve c ı· det harikalan gösterdiler. 
fer. iH ita Tomanb<>y, m iyet.ine Afonb~yı 

EZUN OLDU kfı.1eti arasınıla Ankarada ccreynn eyle- Diğer taraftan lngiltcrcden mem1eke-
-Kızılçullu köy en titüıri.inde clevıım et- ııı~~tc olan mfüızekereler~ bugünlerde\ timize her türlü ithalat eşyası, her nevi 

mekto olan E,titmen ıtcdrisab ikmnl edil- ne~~ce~encrek anl . ımzalanmnsı- yünlil erkek elbise kumaşları, rnanifa-
d a intizar ed.ilm d r. ..~ ~ ... , ....,ühim" • :.JLette ,,,.,.tt""ınya·ıı;... 

mi~ ve b ene bu m ·· e den yeni en '~" """' .... .ı;,u --.,, .. ;,:,> 

3'1 E.t:rtmcn mezun olm~tur. M.üzak~elcrd~ n'lasıncın:n . 'tatbikat. ~ e :ka,plımı etirılleoclktir. Bir jpmti 
\'eni mezunlar ıbu mü~eden 1bilrri ~ ~ılterenm r.memleketimizden sa- •,. b .. ...h•-1--:te ltn iheradmı unem'le-

"' b.n d.del . ..-;b'ti .. ~~-- s ~..........,,. .... 
ile te hiı: edilerek faydruı birer vıı.tandas aı cagı ına erın · ı=> 1 ;ısı ·~m- ik:etirnlıe elm~ 'iizcı·c ;yon çıkııca'kttt. 
ve b·rer ö"retic.i olarak ayr lmı~lardır. dır. ~kara ko~~rmdn lher Jihra, . ·c.anrt mu . ~'k tem.iz(1 
Bun1ıı.r vilayetin Menemen, Bercama ve m ddesı ay.rı ay.r:ı muzakcre ıedilme.lde- ~L7; ~· ıgı mem e . e 
Öd · ._ -~ d ı . 1_·• 1 • .!I· dir daim? ibır uro n~tın'kt.Ir~ 'Eu blir.onun 

cmı:J KB.Z1Uarın a:u ıı;;.oy ere tayın eaı- ,;fi'"--~- ] . d ,._ 1,_1 ik . ""-'~-- .;:ı_ -l-"-'t. b-,-·. ı. 
1.ccckıir ~ere enn evamı uıgı u.ıeım ıyc- l .merı eZJ .tUtA.iiTZlucı ~ ı;u =·ı uz-

. '"""""*- n'den piyasa1armuzdan mal .miı"beyaala- :mir Vl!' ıtstnnbtilc1a uhınarıı1ttır. ·-·- -.. -
• V CIV - Arap •tti 

uıııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııuııııııııuım 

Aty ar ı 
kim icat etti? 

DR. S. XAPANt 
Memlukler bu zanlarınd'.I hata etlik- ve Kurt.ha ı aldı ..• Atlarını dolu diz in 

lerini anlamakta gecikm~ilet'. ÇünlC ür~r • O nlı .saflarından A>ı;ip pg. 
Sultan Selim şose i.İ7.cr:.nden gel,.,cek dişahH1 c d ı a t;: dar ılerlrdiler .. SuJ
yerde bundan dalın tırızah ve daha umn tan Srli o sıra.da çadır& bulunını o·
bir yolu ihtiyar ederek Elmukattem <la- du .. H nr ı,..:tı dalın yakrncl n idare .e:t
ğının arkasından aolnşm~ ve bu suretle mek it""n atma b'nel"ek m haı he e en 
Memluk ordusunun gcricıine inmeğe mu- kıtnlerm y nmıı gitm" tı... edl. 1 F ürak be 
vaffıık olmmtu. Ve bu hc.reketile St 1- Cac'lıra 0 rPn stivı-r· r or.ıd• S ı1! • - ~ t. er a 1 m ~· . syat ~.d .. t V•• 

Alman a do~nı 
Ef ;a istan a ı a 

A.:t .koilllımmı ilk Clefa ıicırt .ed An;p
lardır. Dünün \le .bugünl.in k<>§U üstadı 
olan !ngilitler bidnyc'l'te A:rap ko~br.ını 
olduğu gibi 1m:il ıetı:nekle iktifa oel:m'iş
ler ve ancak son seneler 'Zarfında bunl&
n 'tamroniy1le 't'eT.kedip kendileri bilhas
sa 1toore1li 'koşu'lar Thdas etmişlerdir. tan Tomatiliayın toplarmı nrtık .hiç bir zam Si:r .. rı ~ !! v R m z n <> 11 ~ 1l- 0 

' Y 1 ~c r:ur. tıcar t mu ur ugu 
veÇhfle kullanıl mıyacak h r V:17. yete rnct VC !-'-~mut be~ 1 N<' I" h "n!"d r buy VZU '\lZCtkik1C rJ;.ı~.~::at•rJar ek Koşu ZC\>kin.i dünyaya ynyltn ve 't.attı

ran aa ~tiplı.esi.z lngiliilcrdir. Fr.msırlat' 
ko~u1m-ı lııgi.1izfordcn :görC!I"clt -a\dı.'klan
ııı muhtclif eserlerinde 'ifiıı:ıf ıetmekte-

getinnis bulunuyordu. Af" il 'k.. ,,,,.tılar.. , P~ n ~e 1 t ~ muk . ~k· fi-
- 5 - S 1• ,, T-rmanbav. onu p i .ah san - mjıı: ı.·e u 

1 
an.l . ~r ~.cz1r:. e ·ı.d - irHie ntı ak t 

Sultan Seümin bu büyük ü:-hUkeden rak s·" n .. .,~ya hücum etti. l t er.h .sat ~1a; .. •çın~ ~1d~l ~u~yy~r 
ordusunu koruruası düşman mem1ckcl- A1an'bay !ı.ıfahmut beve ve Knrtbay ere 1b Y

1 
ç 

0
_. mıd tb 1

1tıtetbı.kmı ~~1· kı- Ka:lıire. 9 (A.A) - EICM .cliı:lcr. 'tn2ffiz1crin 'Der"lzy'si, Fraru;;ızların 
l d f 1. b } l - t · .:1- t.. • ....ıı Al' ld . ....= ı ~,. l nnn u .ar n .- er .u ıı ı c~ ece -erin e na ıyette u unma c uzere e~ıs .. ...._ııazın "-unr ıye sa •ruııar. v • ı r . 
ettiği haber alma ~ch<.'keleri sayes'nde Oçilnün d i~ini bitinU1-ten sonra dolu tır. 

gazete:oine göre Arap nulıfilleri da Grand Prix'si hü'tün ko~ mcrnldı-
Londra. 9 (A.A~ - Hav:a ,~e emniyet bugünkü valı.im h.i.d.iseılerii Jce.r§lia- farının bilaiği, ~aumılması .gnç 'büyük 

kabil olmuştu. J zP-in r d•rdan fırlayıp (}sn anb as'lteri-
Tü.rkler lehinde çalışan be.ş"nci kol nin ar" •v ın geçtiler .. ~~ ~ sa1im yme-

Memlru<lerin bütün hare-1 ile-ini pünii rln<> er" - muvaffak oldular ... 
gününe padisaha haber\" rnekle idi er. D "'M"n•:ı \ rathğı buliln bu k;;ılıra
MemlQklerin e ki hal~ ~ !' i ·r.en M r- manlı' ' r k l 1 n bfr çelik c-ııfh;ır•nn is:ı
c datiık muhnre~s'n<l n sonra Türltleı 'n b t ed n cü.,.ük b'r menni t"'nrsi gibi 
hizmetine g'ren Hnvrebav bcc;.inci "kolun hiç bir tesir ika ed n erli ... Ve O. mnn'ı 
en faM, m becerikli ot"rüınından nü.dut or u · l,,. çe p nn Mc-ın1 "lJ r bü .. \: 
bulunuyordu. lfoyrebaym di!lal t; le b"r ç ~ yı·ınırutı al ında l 1 n _ya ıbi 
çôldeki aşiret reislerin~ n b'r <'o~u. ezild l r .. Hurdah oldJlıır ... 
Memlilkler ~leylıinde çalıc;mak ü ... erP 
a) . c.i kola ithol edildi} !eri nibi son 
uunanlarda Canberd'"'.!7.R i de bu te )ri
ı~ta dahil olmuştu. S 1ta!l T an11::ıvın 
R"danya köyiine b"r cok t o d 1 ınu 
bunun için dı.iz o~ n l n sın ve 
id ın arkasından dol ı ını pa H ha 
~izl'ce hnb r ver n v b nu tav i ·e 
eden Mcm tık ordu unda (alı n bu 
Ca )erdigazalid !l bac;k sı d v •

1di 
Sultan Sel"m Me Juk ord 

EDIRNEDE YETlŞE 
EGiT E lER 

DOBRIC O GElE 
GOC ıE LER 

Edime, 9 (Hu wıi) -- Lül bur.., da Edirne. 9 (Huıu i) - Son günlerde 
aç ldıw nı evv ce bildird·ğim k<iy Eğit- mc.mlc timi?e ecnebi meıuleket!erden 
menleri kursu tedrisatınll nihayet vermiş· ınıih cir {"e.lmeğc ba lanı• tır. Ce.len göç
tir. Kur ta yet" en ve mezun olan 70 menlerin hemen eks ri i Romanyan•n 
Eğitmen Tr kya köylerinde kcndılcrini B· l nri ta terkdıln ; olduöu Dobri
bekJİyen vazifelelinin başları a dönmu;r cad nd r. 
lerdir. -- ~---·- 'ç c 

KULAIH.J RA ZİYAFE'f, GÖNÜLLERi: 
ZF..L SESLl IiADI 

a 
BiR KAÇ KONSER VERi\'lEI\. ÜZUtE Gl...LİYOPLAR .. 

... 

muln1 y aa 
ZA : ÜÇ YILDIZ 
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- Şüphesiz yavrum ve hoşuna.giden 

her eyi yapmanı isterim. Talüne o ka
dar seviniyorum ki aklıma baska bir 
dü ünce gelmiyor. 
Ayağa kalktı ve kitap dolabından es

ki bir harita cıkardı. 
Seyahatin takribi olarak iizerg~ibını 

tayin etmek istiyordu. Sekiz on gün 
içinde Gülenin bütün Türk.iyeyi gezme
sine im'kfı.I\ mevcut olmadığını kabul 
etmek ltızım geldi. Bursayı, garbi Ann
doluyu, Ege sahilini ba tan basa gez'p 
dolaşmak için baş <iilndür.ücü bir sürat. 
le gitmek lazımdı. 

- Bir mmtakayı s eli V" orada do-
laşmalısıa? 

- Evet, itiraf ederim. Fakat henüz 
bir ka ar verm w e nctidarım yok. 

Cazibe teyze burnunu haritadan kal
dırarak ordu: 

Hiç olmazsa bu otomobili idare ede
b"lecek misin? 

- Şey .. tste benim d düşündü-tim 
bu! B b ının eski otomobilini idare edi
yordum amma, bunu öğrenmiştim. Fa
kat o vakittenberi o kadar terakkiler 
oldu ki, h'ç tanımadığım bir otomobilin 
volanınd.:ı emn"yette olac ğı.mı zannet
miyorum. Sen ne dersin? 

Otomobiller Caz.ibe teyze için bir mu
mma idi. Onu bir otomobil volanına 

koysalar, yüz metre bile gidemezdi ve 

-- --
Berael karaı ı 

e.zm-etleıinin tebli~: ak .. Yak kta:'k" A. ko u1araır. Bu lko~nn mUkMatı -bir 
Dün geceki düşman akınları başlıca m ıuzere • ın fal' • 1 .r~ ık.aç 1ıiilv.on franga baliğ olmaktadır. 

Londra ve civar ıınıntnlcalıır ürerine :tcv- memleketl~ı arasında bır birlik Dört heyvtm bacağı insana 'havadan mil
cih edilmiŞ!ir. Bidzyette oldukça şid- teıiaini münaka,a ·c ıtetkik t- yoıilar get.irebilecpği gibi 'he~sız veya 
detli olan hücumlar, az sonra şiddetini mektedirler. ihtirasla hareket edC!Illerln nül.y.on1annı 
kay.betm." eda daha halli olmak üzere Gaz t . ..... a·-· .. . da .hav.aya götürebilir. B.i;r KO,?U hayvn-

ecc ynn ndn.n sonrnyıı k dnr devam et- •• •• e enın og_ren. ıgıne gore .. .n.ımn hazan on be~ yUmi milyon :franga. 
mi>t:ir. · gcruşmelcr neticesınde Mısır hu- .batta aaba !adaya satilwğı nawr göru-

Bir ır.ikdar olü e yaralı vardtr. kfuneti, Sur:iye, ıF.iliatin, Irak e Je.n :va'.alarda:n Ckğüd.ir.. !"Q,gIDz1crden 
Bina lınsarla.-ı. da eydedilmiştir. Ma- bniuuut ArabUta..."'llD.ı i tiva ede- .sonıa en .nefis koşu at.lnrma ma1ik o1an 
~fih hasarat '-'e ınsnn~ r. r · -t, evvel- ce'k ı0lan bu !birliğe i tiha:'ka d vel F~I2lar~. P.arlstc ~n. ş.ana.-u, 
·ı ecel<lnden daha hafif o7u •u:-. oo·ı kti c:Gfo,Yde> di.iny.arun en mııkemmel afla. 

A:em1eketin sair mınwknlan ti?.erine 1 ~~ • r. • • • n ko,,c;muş 1\'le. bu J'llnj :mahalleri diiıı-
de h · mlar ptlm d lmnl kil- Af gamstan .ıle lr nın da 11ltihak- :ymun .en znrıf, eı:ı h~·ecwılı ve en ıı:ıe-
... ;~~ya~~ olm~~w·.a • nı rı mümkün görülmektedir. şeli koşulanıruı 5ahit .olm~<dardır. P.ari-
Rapo1lardan n1: ~dıgınn ~(1·e hasar !Er<lün Em· · Abdullab ilen si."l :enhbal~~~ ter::nedr.i ~~kenıe:m1i ıko-

• q_ n·· '·- M ..... - . • su :nu .ı=o ne gon enucaı; wretw e en 
msanca n rıat · z oı.muştur. un hD,· !sıra yap-.a ı ZI a.rct ' ıe e w clbi \erin' teşhir ıeclerieni' Bir ta 

ıp olara: .k .. ydedılen bir P~?tumı:z bu fay.ialu bdısi de eok b~y:ük xafb .a~r nr~ru:la ücade1eı'ıcercy~ 
kurtulmu tur. Bın :'11a~e}h İngiliz uıyı- bir at"ica uyandırmısbr.. ea.erken diğer taraftan bUy.ük ten.ilCT 

ı • 1tı t yyar ' uç 'P lottur. ı:;;.. .ince ve müstesna ıkndın m:ın'keıtlerin!n 
L ndr.a, 9 (A.f>ı..) - .Hnva nezaretinin libis al.1uğu roblar.la, kürklme rekabe-

i ~~arat eı;ns'i ~u .::1 n Brıtnnya o a a girişirlerdi. & nkşi:mr.sinıalan enıgfl-
:ahilinde .deı;ıızaJtı u olan LiJcymı zeı katlmhrı, itina ile ~i yaloslkh 
'z :ı·inde In lii !f.ayynl-.elerin.ın yaptığı mi!roklen.ı km:u r.erforltı~ gönnek "h~ 

ta rruz haJ...-bnda izah t verM.ektt:edir. d A t zaman bbilcİir. Bu !koşular Fransaı:I. 
indeki '11 ah1 um1ardan Bir elektrik tesis.aüyle deniz in.şrul't ava· a ......: .. h n İngilt---..:1- 11-.-.L IL--·-

k~ . tl . 1 4. 'l .:ı • 1 , '"'' ıoum uru , ı 1t'9.,,.,.;ıe ıııu.-aıtD. ~ 
uru} e ı esna- ., arına, ~ersane ya amnu l • &-• !al".İ\; le ~fkndirilirier. İngiliz kn.I1an. 

1 • • 1 ;r 1 ıtild ıi cirülcn 5 mah- lara ve deıruryo)una ton\arca • t la k • ;:cf,........,.; .. _1..ı •• ı... 
ıt • • ~~~ dl' nın a yarış rına -arşı g .............. ~ wuUK• 

n • ali c e .ine öndc:ilınele- ba atılm , buyük }an~ çık r ~ ~ 9 (Tei.aon..._, - A ~ e 1...-rı .alaka tsr.hl ir şöhreti hllizdir. Ed .. 
t cd p e n cmır '\;eril- tır. ti :bo:;anma rulvalıınnda esaslı t.a- ro vn h l .. 1 . . .... 'Kr. ---.ZJ.. . :ya,pan bir knnun !cyihası hazırla- va .. RJ'B; a go erll!ı. yuma~ 

r:,ı.rla ma -'Jelerz·n,:"ıı akladır. Bu suretle medem knnunda sır.ada bı.ıyu.k bır Jrosuya iştirak eden 
1'.,i,, ~ Ü' ııı:n!b .. -.1-~~· d~ .. ül d -· 'ldik k bayv.aru.n n kazanıp -azanmadığını so-r.:. ... ,,.u~ uşun en eg ı pc B' . . ld•w• . '")h. '--- }uL 

f l 
· 'yetli :J.a::rikhr rar. ırıncı ıgmı o5 , m.<,;e., so u; ve 

ajlrş i vat arı tes . ~...., ...... _;;_,__ bitap simasında memnuniyetini ifade 
~den ıhn'rf h<:t ar belirir. 

pit olu.nacak .. A ker ailelerine Türk.iyede mod rn koşular Aydm de-
miı1 olunun imfy 7. mulrnv. ' amesinhı 
'mr.ıılann•asmdan .sam11. başlamışın. Ya
ni ll.865 - 167-0 seneleri arasmda o1mas 
kuvvetli bir ihtinıal <lah"1indedir. 

-- --
s·ki heyeti 

itatym1 k nsofo hane inden : geliyor 
Pazar giınü on lkinci teşrin (Alsan- 1 A 

Aydın de-miryoiu kumpanyası direk .. 
törü ~on <dcreeede koşu merakını taşı
yan ifir lngili~di. tzmiroe büyük tn,..ilis 
tüccarlarını da i.c5"lk ed~k koSttl~ 
tertip C'dilme ine funil oldu. Bideycttf 
yar· l:rr ~ alınz bun'l:ırın hayvanlar~ 
münhasır kalmışsa da 1bilahare nt sahili 
Türklerin tle Bucadaki koşu s:lhasmda 
mevki. ald!klan görüldü. fzmir at yanJ" 
lan yalnız Türkiyede dt:ğil, bütün Bal
kan memleketleri de dahil olmak ftze1'9 
hepsine loymetli bır rehber olmuştur. --·--

cak) Domeniknn k:Ji esinde İtalya kra-
lının yıldönümü müruı cbetiyle, bir ru- em.ani S di 
ad merasim olaca1,tır Ye pazartesi gü- Memleketimizin tanınm~ kadın aan-

oskovada 
:resmi kabul ü 11 ikinci te 'n, ceneral konsolı:ıs.lu- atkailarmdan meşhur ole.uyucu Bayan 

T hih işleri de ~ üzere bir 
arknd sa ihtiyacımız vardır. İ.stiycnlcrin 
Ylt.'Nİ ASffi idaresine mürocn t etme
leri .. 
ınnıunııııııını:ııııııımuuıııınııııııııııııııııııııı 

-un binasında bir resmi knbul olacak. Muall i1e kemani Sadi ve ark.ndaşlann- Mosl.."Ova 9 (A.A) _İlk teşrin ihti!A-
Ayni gün ~geden sonra saat 17 den dan mürekkep bir musiki heyeti Pazar- rnin 23 unciı vıldönüınU münasebetiyle 

20 ye kad~r Ita1ya c neral konsolosu ve tesi akşamı ehrimiz.o ge1eccldcri '\'e Sovyetler birliği hariciye komiseri baJ: 
refil-.aları Izmir Itai an cemaatini kabul muht~if semtlc~e bir kaç konser vere- folotoI kor diplomatik şerefine bir r~ 
edecekler.. ceklen memnunıyetle hahcr lmm~r. mi :Kabul tertip etmiştir. 

s 

makine hakkında en ufak bir malumatı san kendini alakadar eden genç kızlarn 
bile ) oktu. Bunu apaçık itiraf etti. Bir az çok his, Uşıkane fil"mler göst~irse 
çılonaza girm· lerdi ve bu zorluktan yerinde olur. Zira bunlar onların üze
nnsıl çıkııbil cekl rini d" ünüyorlardı. rinde iz bırakır ve · e giri~ewi olduk-

K nının zili cınladı. Gülen: ca kolaylaştırır. 
- Belki de R imdir! dedi. • Ne felaket k", tam y rın Tarsusta bu-
Daha f lezof olnn Cnzihc teyze: lunan ailesinin yanına mezunen gide-
- Ve belki de o de- 'ldir! cevnbını cekti. Tam böyle sevimli bir bayanc -m 

verdi. rüyet sahasına girdiği bir sırada! Gülen, 
Aldanmıyordu. Gelen Cemil Şardan- fikrince, İzmirden lstanbula kadar sahil 

dı. üınidind<>n daha evvel isinden kur- boyunca tesadüf ettiği parçaların en ne
tulabilm.iştt Ve bundan istifade etmiş- fisi idi. Tesadüfi ri az da değildi. 
ti. Es n, bütün gijn çok me guldu ve Evet, şu mezuniyet zarureti nahostu. 
bayan Cazibenin bu d rece cazibeli bir Bir aralık anne ine bir telgraf gönder
yeğ ni olmasını kend' i "çin b'r tali ese- me~i düşündü, fakat bunu ik bili tatbik 
ri ndd tti. bulmıyarak derhal vaz geçti. Annesine, 

Cemil bey o kadar uslu d 'ldi. Ko- nadir ol. n z;} aretlerinin aavri n uavven 
l yca cgöz kupan ve s hhar bir tebes- f rih1 1e talikini zur göstermnk. iÇin, 
silnıU dudcltlarının ucuna getlı irdi. Esas sık sık innnılm v cıık ınazer t telgrnfla
prens'bi, elinin ucundan geçebilece'k n<>- rı ç.,kınisti. Son d f ında kadıncavız 
fis seyleri kaçırmamaktı. Gülenin de bu bunu prot to ile karşıladı. İnatçı bir 
nefis şeylerden b'ri olduwu kanaatinde hatun -olduğu iç'n höy e akalar te\'ali 
idi. Bu sebeple, karaya inmezd n evvel, ederse. fena b"r arar v rmesinden kar
en znrif üniformasını ı;iymişti. Gcliiken kulabil'roi. Delikanlı, T rsustan gelen 
bir program çizmişti. Yemekten sonr:a t.ahsi.sat:ının kesilmesini hiç :ırzu etmi
mi.safirlerlni <saray> s"nemasına ötüre- yordu. Anne hanımın ona tahsis ettiği 
cckti. Bu hafta orada oldukça aşıknne irat ekseriya eline geçmeden sarfedil
bir filim gösterdiklerini duymuştu. tn- miş bulunurdu. Halbuki, işi kurnazlığa 

veri?'Sc, tahsisat büsbü...~ kesilebilir ve 1 - Otomobili gör<lünüz mü? 
bu bir fel~~~ ollll'du. 1 N:ısıl görmez ohwdu! Daha dün o mil-

Zaten, but.ün akşam. başba:?a olmıya- kemmel arabıa.ıun önünde durmuş ve 
eaklar mı idi? : mesut bir mucize eseri olarak Çıgırtka-

1nsan günü gününe yaşamalı. Yarın nın yeı·ine geçmesine teessüf etmişti. 
başına ne geleceğini düşünerek kafa Kınmzı marukcn minderleri, küçük tel
yormak neye yarar? Cemilin hayatta siz telefon cihn1.ı, müıjk sesi veren klalo
tatbik ettiği neşeli prensip bu idi ve soniyle bu muhteşem arabanın y. nında. 
bun-dan .daima son derece memnun ol- kendisinin hıçkırıklı ve topal çığırl~tanı 
muştu. neye benziyordu? Otomobilin müstak;. 

Asfaltta dolaşırken, Cazibe. teyzeye bel s-.hibini r,al in -edecek olan yüz binin
çay vakti gitmek için bir vesile bulmak ci bilct•.n turnikeden hangi saatte çıka. 
ha~. gel.di. Bö!lece ~ilberini ~:ıtıa bile~cğini tahibt o1arak öğrenmek için 
eıvv<?l gorebilecekti. Eve gırerken, boyle yaldızh üniformalı kapıcıyı söylctmcğe 
erken gelme ini iz.aha kafi bir mazeret çalışmış, fakat muvaffak olamamısh. 
bulmamıştı. Fakat zihnini kurcalaması- Eğer mu\•affak olsa,ydı, kurnaz bir plb: 
na lüzum kalmadı. Zira, :teyze ve kız hazırlamıştı. Bir çocuğa para vercreli 
onu he~ eca.n içinde knrşılıyarak ~ynı za- turnikenin yı.mındıt bekletecek ve ge-
manda bağrı~tılar: çenleri birrr birer saydıracnktı. Tanı 

- Bir otomobil kazandı! yüz bini:ndn~n sırac:ı gelince, sıraya k .. 
- Bir otomobil kazandım! tılacaktı Fnkat hu oyunu sökmemi-:tL 
Cazibe teyze devam etti: - Amma tali ha! dedi. Dünyada göl'o 
- Gazinoya girerken olmuc: bu k düğüm otomobillerin en mUthişi budur, 

Gazinoya girerken böyle b'r otomobil Buna malik olmak için hayatımdan bir 
kazanılması size fevkalade görünmiyor yılını seve seve verirdim. 
mu? 

Hayır. Cemile fevkalade görünmisor- - R t TM E D t -
du. Böyle bir ~eyi o da duymuştu. 



ıe Son Tesrin PAZAR 1948 YElff UIR 

Onun ikinci Y ıldönümünde 
~---~~~~~~~tıMIW.----~--~~~~~~-

A tat ürkün Son 
Gün Ve Dakikası 

•• 
Olümüne tekaddüm eden endİfeler - Geçirdiği 
krizler - Müda i hekimleri raporları - Büyük 
hastamn baş uc nda - Son gecesi ve en son 
sabahı • Meş'um an... Saat dokuzu beş geçe. •• , 

Uledl Şef AtatihkOn ölümüne te- dılttan 11<>nra tekrar okutnmtlu, iolp J:bedt Şefin tnfüamını b1'>edm ve 
kaddUm eden günlerde Türk milletinin eden yerlerlnl deliftlmı1ller, bu Jı... )'Us kırka kadar çıka .-ı..t delin 
:kalbinde gizlenen endifelerl lfad~ eyle- ta yanlarında bulunmı Baıftldl c.Ja1 IUNtte qitillyoırdu. 
1lPk cidden imK~ 'iZ bir şey... Millet, Bayan dinıktlfter ~. Bı t f n Ebedl Şef bndhdnl Jll'llll Pftl ko-
hUyük hastadan her gUn haber bekli- $0D!'a o1'fu7a --tm ynrhıWA ... llUllUll hain f.!tl1Aama hıtidburdu. 
Yor. Onun iyili ·ne ve sağlılma dair çilmlf ve mesaj hazırlanırken de Ata- SAAT KAÇ? 
tatmin edici " b r!cr ~ lınmaclıltça 18 ttırk btr çok direktiflerde buJnnnnlflu. Sut on sekizi yirmi geçi.yor. Bil~ 
milyon inc:anın tasası artıp duruyordu. dır. Tamamen hazırlathktan aonra me- Şefin hayatta son geçirdiği saatlerin en 

Atatlirl~ün durmad-ın dev adımlarla sajı AtatUrk tekrar okutmuşlar ve din- tarlht ve şayanı dikıkat dakikası.. 
VürUy n ha talıflı hakkında lT h!rlncl 1emi,for. lazım gelen yerler!nl dellttlr- Gözleini açıyorlar. Derin bir 1lut6 
'l'e rin 938 tarih.inde riyaseti cilmhur mislerdi. içinde etraflannı çeYl.real.. Mt.rak 
li:nu • kati liğinin neşrettilf aşaltdaki 1K1NC1 KR!Z bastanm .son sözleri: 
t. Por hastal n \'ahametine ilk işaret- Hal böylece devam ederken 15 lncl - Saat kaç? 
t · Cümhuriyet bayramımızın ddncı g(lnil, Ve tekrarlıyor: 

l - cRcis"ciimhıır Atcıtürkün aıhAi yani 30 11kteşrln 938 tarihinde büyük - Saat kaç? 
.. zen 1 akkmda müdam "e mflfcı- hastada bir krizin ha~amakta oldutu Ridvan cev•p veriyor: 

tab "pleri tarafından bt&gü" verilen müşahede olunmuştur. - On sekizi ylrml geçiyor papm! 
t or ikinci maddededir. 15 inci Cilmhurtyet bayramını kut- Ebed1 Şef mutmain, tekrar .,.ıertnl 

2 - Reisicümhur At«ti1rlcii1' duçar lıyan ha1k arasında bulunmayı 90\t ar- kaparken emir verir gibl aJDI Talwr 
0lr!ukları ktıraci~er htuta1tls wonnal zulıyan aziz Atamız, 29 tlktepin 938 suali soruyor: 

ırini takip ederken, 16 niriRd Teırin 2kşamı Dolmabahçe sarayı lSnO.nde ve - Saat kaç? 
~ . 1R tarihine te14düf eden ~ gilftü denizde yapılan nUmaylf ve tenliklerl Rldvnn yine cevap veri70rc 

denbiTe aşağıdaki ara_"' ~iftir: duymuşlar, bundan rlyadMiyle elem - On sekizi y1rmS ~r pqmnl 
-1 - Saat (14,30) dan (U) 11• 1cadar duymuşlardır. Bu teesaür Anlan lkhıcl Koma derinleşiyOP. Doktorlar Ata-
t kee artarak devam .dn •mumt kr"ze vesile olm\l§tur. ti1rkiln omuzuna do1ruıuınk _,_,..de: 

• f 'le birlikte hazmı '" ... M 4n.r, bu Bu ikinct kriz 12 il1 16 IUıt devam _ ATATORKI 
c kadar nabız dakUcada (111), tenef- eylemi§ ve bu müddetin hitamında hu- .Doktorlar KOMANIN cS....e1dnl an
(22) ve harcınt Urteal (36.S) idi. talık tekrar normal aeyrine avdet et- lamak için Ebedt Şeft tlluar edlyle ça-

P. - &uıt (%2) dn k 1abah saat mi.ştir. · ğırdılar. Fakat cevap ,oktu.. 
10) a kadar yubnda ümi geçen draz t.K1NC1 KRiZDEN SONRA Bilyiik hastanın odamndan ~an pro-
ınen haf iflemif w Mbu dakikada Her iki krlu mukavemet gösteren f esör M. Kemal o uman1rt bqvekil Ce-

f ! 04), tenelfüs (!1) 1'• 1Mınıret derecesi Büyük Dahinin vücudu artık çok yıp- ıın Bayarla karşılq11'0l". Batyllklt JOnı-
v7) olmuştur. ran~, kuvvett.en düşmüştilr. Dokto~ yor: 
C - Yapılan. muayene ve m" a •ere Iar hastayı müteakip bir krizden vlka- - Doktor vaziyet ne merkad.eT 

el •iceainde tcsbit ve f4tbik Pdı1cn mil- ye için her tUrlil müdavatı yapmıcılar Profe-;örün cevabı: 
•atta" sonra umumi ah"a'de ha f hir Vf' ikinci krizi de atlatm!J olan AtatUrk - Kriz Komaya çevirdi. 

~ lah. uörillmekle benıbeT tı(!zim>t c"ch t" rar yanlanndakilerle konusma~a - Evet, netice ne olacak? 
t'ni muhafaza etmektedir.> · slamışlar, doktorlan ve yan1anna ri- Hekim ellerini yan tarafa dolru açtı, 
l31r hafta sonra şiddetli Araz h'llam n r'n çıkanlan sevindirmiflerdir. Hastalı- ba.Jtnı bir tarafa bnkerek çans1z11k içtn

~<ıtl olmuş ve 23 Blrinciteşrin 1938 ta- ;;.ın devam etti~ müddet zarfında mü- de bulunan 1nsan1ann tavnm takındı ve 
l' hine tesadüf eden Pamr ~nü Riya- davi ve mü.şavir tabipler her ıUn hasta- cc\•ap verdi: 
~tlciimhur umum! kltipli!(inln resmi hğın seyri etrafında mufuul raporlar - !ki ihtimal var. l'lıkat bunlardan 
~blilt ile hutalıtm normal seyrine av- hazırlamışlar, Ankarayı ,unu ~nüne hiç blrl kestfrf!ema. Kama~ 
ı.~ ettllf, gU.n)llk tebli! neşrine lüzum hnôerdar etmlAlerdir. se hastamız bndlM ,.U.. ~ 
"<ll!lladıfı bUdirllmiftlr. UÇUCU KRiZ se... • 
b Atatürk kriz anlaruıda dalgın yatmış, Büyük fellbtle netlceJenen kriz. Hekim ikinci ve korkunt ihtimali de 

:.ı ıatnanlarda yanlarında yalnız dok- ölümden 48 saat evvel birdenbire ve hiç izaha ve adlandırmala cesaret edeme
torlar bulunmuştur. D=ıktorlann bu hu- umulmadık bir da.klbda başlamıftır. dl 
~;.ısı. vermiş oldukları malitmata göre 9 Sonteşrln sabahındayız. Atatnrlrlln BAŞVEKİL VE ATATORX 
karaciğer hastalılı nonnal seyrini takip bir giln süren dalgınlıiı flmdi aon had- Doktorun milsaade ve tasvlhlyle bat-
{ :lerken birdenbire şiddetli haz gös- dini bulmuştu. O gUn .. t 18 de Dol- vekil bUyUk hastanm odasına glrdl. Bq-

rebHmektedir. Bu krizler esnasında ınnbahçe ci\ .. ırından geçmekte olan bir vekilin huş(ı içinde ağlaylfl çok hutn 
ta vücudunun mukavemetine göre motJriln s~i, bUyUk hastayı fevkallde bir şeydi. Hekimin lpreU iberbıe bq

r astaıığa tahammül göst..rmekt ·<lir. hass c:iyc+e sevkeylemişU. Atatilrkün vekU bUyilk hastanın odasını terkettl. 
Atatürk, 16 birinci Teşrin 1938 tarihine sesi işitildi: Gece saat 23 te doktorlann muayene
~~Uf eden Pazar günü başlamıf olan - Nedir bu gUriiltu, toplar mı geçi- si yarım sant sUrofl. Nöbetçi hekimler 
tıze bUnyesinin sağlamlığının yardı- yor? bUyük hastanın yanında beklerken di-

?l:ı.lyle mukavemet göstermi§, onu yen- Ebedi Ş ·'1 etrafındakilerin cevabı: ğer doktorlar saat 23 komnillcealnl yaz-
rnlştir. - Top değil papm, uzaktan bir mo- dılar. Bu raporda, kendi kanaatlerinin 

liastalık noımal seyrine avdet ettikten tör geçiyo... tam ifode.<;ini yırtan bir tahrir tarzı kul-
} nra Atatilrk gene eskisi gibi etraflyle F.bedi Şefin bu cevabı duymadılı an- landılar. Ondan sonra salonun kH§elerl-

onu makta d vam etm.iş, icap eden dl- !aşılıyordu. Koma devam ediyor. Ebedi ne serpili oltuklara uzanarak sabahı 
t ~ifleri vermi tir. Başvekili kabul et- Şef t krar soruyordu: bekleme ve koyuldular. 
ırıış ve B vekilin muhtelif işler etra- - Nedir bu gürültil, toplar mı geçi- öL'OM SABAHI 
f.lldaki maruzatını dinlemiş ve kendisi- yor? 10 tkin:ite rln 938 Perşembe.. Sabah 
~" 1Azım 1 n direktifleri vermiftir. Bu sual bir kaç defa tekrar edildi. sekiz ... Snat tam ~:?kiule hekimler top-

u rnUdd rfında Atatilrk, doktorla- Onun etrafında bulunanlar hakikati an- lanarak .,.,hah vizi'~ yapblar. Vazt-
r n ın · ·p ordu~ yiyeceklerl almış lamı brdı. Her kes mahzun ve müked- yet saat 23 t 'kinin aynı idL Koma hAIA 
,_ teleri miltalea buyurmUJ, tab1t p- der bc-kleşiyordu. devam ediyordu. Sonra hep birlikte aa-
ıc; lde, yanına giren her ke.sle konUftJlut- Ebedt Şef biraz "ikl\n bulur atbi ol- 1ona döndüler. 
tur. du. Saat 8 ile 9 arasındaki nöbet Dr. Ab-

!BUyük Millet Meclislnln 1938 Tepi- Bu sırada sarayda her kea ellerinde ravaya Marmaralının idi. Fakat koma-
~ saııt !çtimaında okunacak nutuklarım mendiller gizlice akıttığı g6z yqlarmı nm bu ileri Anında Dr. M. Kemal öke 

1kt. ettiren Atatilrk nutuk hazırlan- saklıyordu. no"betl kendi üzerine aldı. Beldlyorclu. 
Diler hekimler de her tın girip çıJayo.. 
tardı. 

Her kes komanın ara venMlinl bir 
kurtarıcı, bir mucize gibi bekliyorlardı. 
Başvekil de orada idi ve o da aynı kur
tarıcı sesi bekliyordu. 

Saat dokuz ... Yani ölilmden bet da
kika <:vvel... Dr. M. Kemal Dr. K.Aml1 
Berke nöbeti tcrltedecek. Bu sırada bü
yük hastanın sık ne.i.:s alışının boğaz
daki zorlukla hırıltı haline geldiği gö
rllldil. 1\1. KA rnil dt' M. Kemal gibi yata
~ın ynnın:ı. , o mustu. 

0p .. ~ "'r M. K"'Illal nihayet hUkmU
nil v li \'C bu :raz.ın haleti nezlden 
bi>skn b"r ş y ol-nadıi!ını söyledi 

D! ı ıda bulunan hekimlerin bundan 
habe~leri yoktu. Büyük ATATORK'iln 
halctl nez'i uzun slirmedl. Saat 8,55 te 
başlıyan bu hal tam 9 dakika devam etti. 

Dr. M. Kemalin gözleri Ebedi Şefin 
yubk arasmdaki başına ve saatine dl
kllml§ti. 

Son dakika ve son saniyeler ..• 
Saat •dokuzu bq geçe Ebedt Şefliı 

yastrktakl başı evveli sağ tarafa d~ 
çevrildi. Bir kaç saniye böyle kaldı. 
Sonra birdenbire kuvvetlenmif gibi bu 
bat yine yastık Ozerlnde dolruldu. 

G&lerl açıldı ve bUyldt An •.• Atatürk 
aldü. 
Doktoılarm ve AtatUrkUn yakmlan-

nın ap:larmdaıı dö1dl1en çıtı••·· ora
llBI doldunnuftU. 

Blfttıldl Atatarldl ._ Ma &91mek 
arzusunu yenemedi. Dr. M. Kemalin ell 
ö~ açarak bUytlk ATAYI bqvekl
İln yqtı gözlerinin 1<>11 bakııını terkettl. 

Müellim hidisenio fotoğrafla 

Onun azi= varlığı büyük Türkiin mmeti tartıf nc1a" saygı ile takip ~dildi 

Ou biıüa Millet ııe bütin ordu aon va:ifcsiııi yapıyor 
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ıo Son tesrin PAZAR 194q 

Atamızın Hayatından Yapraklar 

Atntilrkii doğ11ran brhtiynr a1ıa - Ebedi ~f>fin doğdukları. ev - Harbiye folebe.~i Mustafa Kemal 

iYıldınm <rrduları kımıaı 1' •. , • - Ordu 1m~andam Mustrıfa Keı •c' a 

f:!Jedi .5ef ı·e .Milli ~ef 11anya1ıa 

Ef'kdmharp 11ü.ıbo11ıı Mwta/a Kemnl - Çu1akkalede 1ıa.rikalar 11arcıtan Alba11 Munofn x .. mnl --- Vatanı kut'toraıı 
BAŞKUMANDAN 

Bac;kunıandan Jıarbrmlrı rr <\r • tırbı csnasmda bii11ii.k kurtarıcımn ild giı.--:• 
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VACJUK BA.HiSı.ERi 
···················- lktısadi Babiıler DOKHRVM KOŞESt 

········~········· ················••4••········· 

~~~~~~~~-x•x ak '/üksek irt·fada uç ömür havzasının Pankreas guddesini bi ir mı iniz? 

·meharet ist •• uyu •• r Deve ı·r· Pıes· 
Vflk\İJ·le, ,::ker 'hastb\ "'...,tun 111dı ıçWı.U- tünqot. 

ki kadar çok iŞitilmezken pnnkf"eas gud- Panhens ğucMesl i,inıie, bilinme · 
desi - hık yeti lti bahtiynT çobanın mi· dah1l ıe ~mmi} etli olan ~l et, hu v.ud
ı:Jesi gibi - bitm.me:sin-e p-ck lüzum ol- tlenin ıdllha öne. den bilinen fakat teker 

,__..._ _____ .::.__x•x·--.-.--'--'---- tnt,)l'l v!a"rdatl biri aayıhtd. H kim tnescl i meydana çık lktan sonra unu-

esel altı metre ·rtifada sa e 2 ltfEo· GzıınP t f a uctdı dertleri e Onun hazım i !erinde ynra- lulmuş gibi olan işleridir. Bu gudde şüp-
. . • ek d k. d "''hl" ;SU lt" fak dığı oğretili de, bü .gııcldtn n '.h ta- haix rtıühim bir tıormt>ft çıl:armakla be-rnetf'e sUraııe uçan bir t~ en bombanın 

Hedeften 28 mil azalıta atı!man zımdır-
22 teşrinievvcl 1940 Uınhli Resnu gn-~e et'!:' ~m. • cgı ır. re. 1 :ıt lıklan insanlara sı'k sık nlırai> vermedi- t·a~r tcdi iıniz ı-enıdderin he%mını ta-

zctede Ereğli kômtir ha\?Zasılll? devlet- ısrafkut bir,,, :i'Stihsal, . ~usuııi titta>;ı. ba- fiind1:n. ıı klın ôlmıyanlnr ona kafş'l a S- tne: lat. llcklcmedcn .gelen albüminU 
' eştirllmesi i!'lini tamamlıyan bır karar- kımından karh ofobılu; fakat rn Uı ıktı· k .. t l j· Şek h t l ~ i _. l h . b -~ k 
name neşrol~ndu Memleketimizin ma- leat bakımmdan muhakkak ıtararlıdır. \ ~ofa ermez ıc: t. .... ~r .. ns .a _ıg.ı~ın ~. J 1 bıua ann -~~ ~nk ag r 

1 
• 

k d _ ı_ zd dencı' lik tarı"hind' mühim bir dönüm Çünkü bu suretle bir çok tal~ Clamarlar ço d•V• d pe.~l . aa 160~ .... esınıln •1~ ~-ıts,.e· An;ıtl 1pand·~ 131.nb' '-'':n. ıgt ___., k~nn ar. a Her .kes b.ir .kaç gün evvel oksUen ~is- )-'etinden ÇO aaa n ır. . k. l .
1 1 

me ıgın en t crı cc ı.gı an a~ı aıK nn, ta nam an ~· {jl ı. ı.anımizut. 1 en 

~~~-----x x~-~~~~-

teminin bozulması dolayısiylc çok yük- !-IauS. düz olnYnk uca bilmek için bile noktası it~lt.il ~en bu tarih istıkb ide yn kulla~~l~~dn~ ter o .un~t ~ mı yon arcrı bilhassa o l:tlıtldeôen çıkanlan 'Cn tilin tin • den olmıyan ışekoer\i ı;-ıdatarda cc-o 
sek bir irtüacla b:ı.yıl:ın bir Sııitfire avcı tayyarenin kuyru\t tarn'fmı bir H apğ 'llenı~niyetle veya . .nada.melle anılacak- ı ton ,~0T?.ur zıynn ~d~l~ olın. hoımonun m r r haslalığ na l: - tıe otad cinslerini deği tirerek kanımız;.. 
tayya-sın· m' pilotM Jradnr talili olamaz. \>azİ.,etto bcJundumıak icap eder. G Jr. Nt.sıl ruıılacağı ısc bu karnrm hızu- Komur madcnlenrun ayrı nyn eller· t t __ .,;ı. 1 .... ~ ..... ~. ":l 'ltl ._ ,..,.._ ...ı L· k . l. t· . 1 Ş .•• 1 .. •-.;;; .. " cil • 'z1n tela d 1 ti"'' b" hzurtı Q ye CSlnl 1 ı; UIO._~ O~f'Cnl L<:: ...... - (J IU ef!n ina lt\e gı r t. tll \ııı,,-
Bu pilot bayıldıktan bir knç dakika son- .. ~ kanatlu na'Va kınbsınn. karşı eti nwıa inanan mnd~ kl cr:ını ;e ~- b~ ~~ nnma$lnın ih~ct 1~. mu t • re. ~tnôi p2nkreas guddesini b'tm~m k tnt r içih i ·n ~hemıni ~l de da· 
ra kcDdine ~ce tllyyaresini.n hemen iyi vaziyetle tutulmuş olur. ~lctimlzin göstel"CC;e erı g. yrdc c ve ışe uyü ısenna.yeye tı;nç. 8~1 eren kecısa· amnnmda 3ğrenifmm mod olan uİll;i• tlır. 
hemen amudi olarak yere doğra bütün Kesafeti ar: havada sert bir dönü~ im· vcreccl<lari cl1cmnuyete baglı ır. un yapılanı nlllsı ve aenn ış etine uyu- lerden geri kalmnk gibi olur Zamanmn "r b't bn· i . lt' k td ki k 
motörleri 'Çalıpnakta olduJ.:.'U hnlde in- kansızdır. Bunn teşebbü~ etrrı;k n~cn~ Malfundur ki Er~li :1töınür bazı lan gibi bntıd~halı tesinntırı d

1
a. her ie- i betle ~eri rılm k da, in~mn ytldı:r:~ ~ d'l~:f6 n;z r ~~~~~nı1~ ~&':~ me te olduğunu cönnüştür. irtifa kaybetmekle netıcelenır. Çunku denilince_ Karadeniz sahilinde ve on- •etme tarnfın an nyrı tı.yn yapı maın su· ~ b'I ek d . d hiH"k ti 1 e e d k de b 

!nsiyakt olarak, h~üz tamaıniyle ayıl- lranatl nn d -· n n\.iy; ! . dolayı 'yle l(uldtık vilayeti dahilinde Ereğlidcıı retiyle lözum ıı: ırermaye sarfedilmcsi- annı 1 n•ern ereeesm ed dl! ı sn- ein!ln endir: Ut:\lm e i ~ker u 

madan kon._.., '--lunu v~\n><c:ti:r. onsa.ın ban. muknvcmctinın azalması ~lluı~raya kadar uznnan bir saha hatıra di'I'. Bu g ydı-ımıt mnhz-url ra. ocaklarm ~tlmıınıa ·la beraber~ ~s,vctc e .. mSı ~ cinstendir. Bu cim ıekeilerle t>'n~t\ gıbi 
' uvı Ku '$- ~ 1· M nl l tim' . ·ı~r~d'ı hayatı k ld "el • • f d t ö n d ıp de moda alan lnlgı1 rden sot açılın .. ""'r ...... ı.erl olnn tek~cr yenılinee hiç h E" Bunun üzerhıc b\r ful iÇind havnlnn- ta renin bir kanat ucu üzerinde yana f{C ır. eı e m t l7.ın ı .. ....,... te e en J e.resını Y ı g t re :ı· 1 bil . l re b. t:t\r'' b ~ ~ 9=- , " , 

nuş ve hemen' hemen amudJ denecek ka. ym~sını, ?1~netic~ ani olarak .tayyare· kınımdan fcvkalfıde ehemmiyeti h!Hz lın bir çok tt"lrnik sebepler de ilave olu- k.a ln n mıycn e ır az P n· tned~m~~e .1üzum o.mcdtıh bağtrsaklar-
blr ..:ı:'Lı~ -·tte 400 kilo-etre süratfo nın dü§mesını mucıp otur. ~ulunan ınnd~n kömürü bu snhada tc- nabılir. - ar ar... . . . tb.n ıçen gırcrek hnıı ke.tı;nlat. r.'aht 

u.&AUA.l.U - .... .1':-"f 1 . b 1 -'·tadır K6 .. d 1 . i ı .. • til ı~..ı iş Pankre:ı.s gudd ı mıd6cun arkasımia. yediğimiz ~~rlerln bir ço - mcsc\l senıayn do·~nı ,..Jı'---,dig-ini görmlistür. Hava kesafetinin azlığı, aynı zamnn- o.u!>U ey~ u unmaıe. · mur ına en cnn n ~ıe m wue - ..._._ ·}d • d il 1 k ı . .t 
~ ,.,-u= ~ Cümh' . t d . l dar bir iki ec- 1 b'"'ı··ın· r .:! 1 a-'Ld· d a~uınm~ o ugun an onn c {l 00 n .. ~ntaı-dan tı an selo:tr o1A'CaK umu y .. 

* 
da. konttollıın .çok dah.a.kaba bir sure.tte urıy evrine m etme ıuıg ın ayua arını ~ ır e en k L bil 1 v . . . . b'I l ~ 1 • 

1--'- f b~ .....a-k t1 kil "' -''-"""ta ış' göı·en 1 ı h~kU a., clkl b. k" ma ıs;~ 1 o.amı~t:cıgı ıçm yertnı ; me- et ~ o cinsh~n a~dir Ohlann ·nnll 6000 veya TOOO metreden aşr.ğı irtifa- kuUnnılmnsını teap etunr. A lf<1A. irtı a- ne 1 .,.u e e Çwıt Dlll>.,.~ ngı t~re u meı.ı evv s~nc 11' ... • d cl p k k' y d' · 
larda oksijenin bithrermesi veya tayya- larda ~kamet ve irtifa değişikliklerin,_de münferit madencilerin elinde bulunan nun neşrederek husu.~i şirke~rl tekiılk ~~~~ ~~el :;·et>" ~~:ı:ke:l~as:ınc:'a b: k n~az~n~ t't:e ;it ~k~~i telc~r h li-
:recl tayyarede yerini değişUrlrkcn ınas- kontrollar çok dakik bir ve .itin ah bir şe- tömürb_havzkila~~ h~n_ı ill~n!ri fchnnt ~e ~p- vnılyetlerine göre gruplar halinae to~ dın ne t yoro.dtb"l bilinmedi'' i nman· he n.ge ':e {ln ku'1:tmb ıkt. '· t.. ., __ _ 

ikenin muvaklmt bir zaman için çıkmnsı J...ilde hıı.relcct cuiri1melidir. A:>-nı eebep- ratıcı ır .şe ue ıŞıe ı.vor, cm c ~az- lamağa ve aralarında müş~rclt i~lelme· • d .1 . ld su .. 
9
t rdiği de .ı;.u Qa P" ça u Ve .-.ouıy o~ 

hemen bayılmnyı mucip olmaz fakat ten dolaya tayyare yü~sek rtifa1nrda dn- a bir istihsal temin olUhaımyordu. Ne-- kr kutn'la~ ml't:bur eylemişti. ar n venbi7 ° ku nhf go e ktU n ~rtnkr~s guddt?ı.;inin ef\Sülin hormnnu 
--~'--nfn -·""~·"'· ............ ~dnki irtila'a ..:>re ha rabuk aüratini k"vbetmekte! motörü ekim bundan otuz sekiz sruıe evvel ya- ... ,... Ü _:_.,_,_ b' ld"- 'da ı ~ nasırtı meme te . ~ .~. rnr )-o. .rk. çıka~n j!l;ı bo7.ulup da ycm~kt~nfon gc-
··~ 'lr':"""'OA ~ "'" • ...., • 1902 d li'L .• ,L __ ı k 388 000 n.om ır ocaıuarının ır ~ c.u ı ~s nundan dolayı olacak kı oızon bektmlı 1 d l ha ~t --'~ h·t 
... ı..---1 kla eb _,_,_·ı· daluı '""buk durmaktadır Meaelo yer ae- nı esene l~ ısw~ nnca • .., ,_ amel"'n' ı"dares·ı vn gerek hn""l d 'l' d _ı .. • 1.. . ... 1 en gı a arın znnnı tam!lIIU~UUiK "i: 
•cuut ... u. ı ra s ep UHWı ır. r- · ' ..ond'1Il ibaretti. Bu mikdar Hf24 c kn- ereK " ın """... •.ın. e ..ue tercı~me~~e u~uı:n goru me- \>ozulmadıC.ı farzedilse bile dd(!n\fi 

Tayyareci için en bUyUk tehlike ok· viyaindc bir tayyare uçuş süratini snatte hi b' Ot b" . ve sıhhati bakımından <la fa>'dalı ted- mıştır. Pek e•kı hekımlerımız ona lev- . ... •. · ~ · gu 
sijen noksanının insan zihninde husule 60 mil giderken kaybetmektedir, halbu- ~ar ç ır ~ne g m t~nu gcçn::mı~ birler almak imklinını verebilir. iilmidc diye bir ad takmak istem~lerse g~utu ~ ~diını~ ~cme1tleriıı mlkta
getirdiği aksUlameller '-e dU~Unme nme- ki 6000 metre irtifada aaatte doban ki- tir. Halb~ki havzaya • mılll ~cı: 3867 numaralı kanuna müstcnldcn ya.- de bu acl raV,bet görmemiştir. Ka :ıp <li- .rı1e miltcnasıp değildır. Biz \ıe katlıtt 
liye1erlnin ~·.a~" .. 1"-""'dlr. Böyle hallı.-r- lometre giderken motor tamamiyle dur· "'~~.:1!~ın h aşlıland~a ~L .. ı-:.- pılan llfuıdan sonra kanundaki esaslar ı:.ndeki özdan tabM de hayvanlardaki çok Y<'Sa'k o kendi kudreti nisbelinde 

-r-.....,.. k d ıtıuw"'-'n i.ıU sa te rıcen YUN><!u•u-l \•c . . I 'h ett · · So d bi d · d 
de dikkaU teblf etmek mtçl~ir ve ok- ma ta ır. lS3i te iki milyon tonu aşmış; geçen dahi!uıde cıcakl~:m ve tcsıs~~ dev ctçc :-an'kreasa ve'rllm~ olsa gerektir. kaz.nl.1 ~u-; . nı111•1_a 1

r 1~n zıya ,':_ §C--l 
~ijcnsiz kalan tayya:re--...inin üzerine de- YOKSEK ıRTtFALARDA ::.ene ise ı.G96.000 i bulmuştw-. satın alı! :rOl.'!ı ışı ~hımış ,uulunma'k.t~- .. Bu~unl~ beraber, ... pankreas gudde~i . c;r ı şı..,.er.ıc~m .~ ı ,oz. ~a tno geurıes 
l'in bir rehavet çöker. Bu tamnnch mc- MUHAREBE TEKNtCt IC "rU h . t.ini tnkdir eden dır, Bu 1§ın do en kısa bir zamanda bıh- ıyıce ışlcyıp de ensulın hormonunu liı- ıçııı barsak~dakı muhıtin t>,8 dcrecl'd& 
scla bumunu Bilmek, ~hut ıd~müş bir Bundan ani şılır ki arzdan kilometre- h"k~~ti~z cb::ı~ milli ihtiyaç- rilmesi hem nlükalı madencilerin men- ızumu kadar çıkarmadığı vakit insnnın asit olm~ı 11\zımdır. Btı derecesi de ba~4 
haritnyJ yerden almalt gibi bıısi.t işler lerce yükseklerde harp eden bir a\'cı ~ uygun bir şekilde ve tam randman- faatine hem de asıl gaye olan milli men- yediği ~ekerli maddelerin kanda birike- sııklarda h t vakıt bulunmnz. .~nun i~m 
tehammül edilme% d ced ağır işl~r tayyaresinin pilotunun kullandığı tabiye la işlemesini temin gaycsi)·lc ccncıbi ser- faatc çok uygun ol:ıca-ktır. rek norme.l nisbetten ziyade olduğunu ve iltUtn .§~kt!rindcn b kn tUtlu şekerle 
gibi gel~: . . ni~lc irtlfulardakl harekalta kullanılacak mayesiyle kurulmuş olan Ereğli kömür BUtün ocaklar bir d~a devlet C!~in~ kanda fa~a ola~ şekerin böbreklerden ~rnildığı \1ll1: t~epslnin ktnl "ka~:ıcn-

Tene!Ius, çok defa tayynrecı hıç !nr- tal>ıyec1en çolc başka olmalıdır. Hasmına şirketine ait maden haklanıu ve tcsisa- geçtikten sonra her şeym derhal du:z~- çıktığını bılmek lanhtdır. "Ancak, bu hot- gı~ı farze_tıtıek ınsnnın ktmdisinC! faila 
~ında <>lmadan, gOçleşir v bUtiln ener- l:arş1 tabiye üstünlüğünü kazandıracak u satın alarak Etibank vasıtasiyle biz- lec Kini \'C k!imUr istihsalinin derhal sü- monun nasıl te. ir edip de ke.ndalc.i ~eke- gtiv~nmesı .deme-k 'Olur. O dere~de nslt 
Hslnl sarfetse bUe, bir dnklkndan mzla yGkaeklilt payı ancak lı::ontrollann pek :rot işletmeğe başlamış bulunmaktadır ... raUe al'tncnğını Ve kömür r~tınin dü tin fazla1ığını birdenbire yok ettiğinden il bır nıuhıt bulmak için hnvliee tu .. ıu 
çal~maz. mahinıne idaresiyle elde edilir. BiT defa l<'akat Ereğli kömilr işletmeleri namı 1- ccğini btıklcımck hata olur.t~ler bir müd- söz açılırsa o vakit mühim hir sım söy- yemek H\zıın olur. 

Gayret göstermekte ınsr cden:e, blt· da elde edildikten eonra, ynnltt bir dö- tındn çalışan bu tosisat hnricinı;lc kalan dı-ı buEtlinkü şt!kildc tdame oluruırnk temek istemiyenlerin yaptıkları gibi yal- Şekerli hastalar k.ln bir ş ker, bir de 
kinlik ootieesinde çok g;sçmeden baygın nüş yaparak yiizle:ru metre dü memeğe madenler; biri ecnobi ve döı·dil Tüı·k yeni v uyetc rıörc esaslı etUtlerln y:ı- nız ba§ s~Uanuık ihtiyatlı olur: ,imdilik şekerdk vardır. Şeker. kandaki Şl'keriıı 
dUşer. Bombardıman tan,ar lerl bunu ve düşmanın yukandnn kendi üzerine olmak üzere, beş muhtelif ıınonim şir- pılma!ıı v~ bu etütlere g(Sre alınacak ka- orasını mütehassısları da kesin olarak bil- nyni üzüm sckeri <kmcktir. Şckcrdk 
eks riyn deneml~ler ve clafmn bu nette ~uU nmemaama dikkat etmek mecburi· kctlo dokuz ayrı hususi ıiahsın veya mrlarla y~ni istfüsal pHiularının vUcu- mczler. Suyun şekeri erittiği gibi demek de kimyaca b'r ı::"kcrden f zla şckerl 
lle ka~tlaşnıı~lardır. yefndedit. şahsi gruplarının clindo buluııınakta ve da get:rilm~i lazımdır. Pek muhtemel- tıkla uygun olmnz. Öyle oltaydı bu hor- olan sekerlerdir. Onun icin üzümün bir 

Tayyareclye oksijen verilinceye ka- Bomba nişancı.sana da yüksek irtifa- böylo hususi ellerde bulunnn madenler- dir ki bu etütll'r, eSMı b~ş ~ne evvel mon iyi i !erken de yediğimiz şekerlerin lkac tanesi dokunur da, sırasına göre, 
dar, yahut daha alçak irtifal ra inlllp larda uçuş bir takım hususi güçlilklcr <len senede 1,920.000 ton kadar Mr istih- tt!!bit edilmis olrın bugilhkü kömUr fint- hepsini eritivcrirdi. Şu halde ensülin bir Jcls ... ho!W do~unmar., hele ho;aftan 
normal tenc!fils mümkün oluncaya ka- çıkarır. 6000 metre irUfad:ın bilo is:tbet- sal yapılınakta.dır. Görülii>·or ki istihsal forinin yeni rHara ttöt-e maliyeti pek knn~aki şekeri i e yarı}"t\cnk hnle getiri· önce çok tuılu .;en'lınNr.Sc ... 
dar bu baygınlık devam eder. 11 at~lnr yapılaWHr. Fakat nlşnn nlma- 'lxı!ammdau en eheınmiyeLli ma~cn k~pamadı~mt göstt-rec~k ve belki de f!. yor diye düsünmek daha doğru gibi gö- G. A. 

Tilrbo kompresörlü tayyare motörü nın gü.çliiğll ve icap eden maharet şun- grupları henilz hususi ellerdedir .. işte atler bir mikfar artmlncnktır. Ne bu-
b~glin alçak tazyik altınd kablli iştial dan fl!lla'lılabilir ki bu yUkscklil-tc, sa- bu madenleri de dcvlctlcı tirmck ınaksa- nu ve n" d(' ist'hs:ılln derhal nrtmnm~- E 1.E IZMtR U~tNCt SULH HUKUl" HA-
bır nıahlutu kompresse etmı>k zorluğu- ntt~ 2 O kilometre süratle uçan bir tny- di, le 3867 numaralı ve 30/5/940 tarih- 1 keyfl~ elini dt>Vlet idaresinin bL· nn- KtMLtctNDEN c 
nu şayanı ıncmnuniyet bir clcildo h.ıl- yıtreden, bomba hedeften henilz 2,5 mil li kanun çıl::arı1mıştı. Bu kanun, Ereğli !.isesi olarak de~il belki uzun bir devrin .. <> • • • • • • • • • • • 0 

• Onvn.-1 <lrvlet d ınİtJolhn vekili ııvu-
lctnılştir. B11 mesele dola:\·ısiyle evvelce t.ızakta bulunulurken bir:ıkılınak icııp "milr havzası dahilindeki kt>mUr ocak· t.2sfiyesindcn do~an Lir n Uco olarnk a •3 ı~ t Mut'lt Çın r te.rafınd :m Buca ~ağı 
tayYareler 1500 metreden :Ear.1.n irtifalara eder. 1.-u-uım taınamııuu \'Cya bir itlsmımn gôrnıE:•c tm insaflı bir har~kc-t olur. mı:ı.htıllcde Po,rraz rıok ğmda 2 N . fo 
çıkamıyorlardı. Fnkat kesafeti az olan TEHr .. tKELt DIR USUL ' lilc~e işlettirilmesine J arar venneğe ' lrtllkal devre i t;cçt'ltten ve yeni ''a- . . . 3. H. Tevfi"in hane-sinde fınncı 1 • 
hava bir tayyarenin hareke lerine gene Bllhdıın başka, bcmbwdın1ondn isabc-- icra Vekilleri H..,yetini s. liihiy:ıtar k~- ziyc c rörc teclb'tl r nJındıktnn sonr:ı · " b ~~erıkaı\ın çol~ ışlek belde! nııdcn hettin aleyh'ne 940/ 397 num '"n il nç1'" 
tesir etmekten hali kalıl'az. Böyle ~·ük- ti temin etmek için, niş.ıncı hedefini gö- makta ve hu ocakların devletç~ 1 l h r 1- idsreci'uimizirı maden e;1 tme inde Blnn e g~ye:. ~ıp ~ir otel n~~· lnn ecri miııil dava.ıııntfan doll!J'ı müd
tek lrtlfalnrda sUratlc yUksclmek kabil tetleın ğe, bomb mı bırakacağı nokta- mc i zamanının bir defaya mahsus ol- nevl,.tle hu w i cir'~ct arrıc;ınıfa fark ol- CJ~d~ '~funu~r ~zıc~nl~~~ı~:. l\f~ 1~~~ clcaaleyh n9;mına (ndcrilcn d~vet!u 
~hnadığı gibi tayyarenin m!'!nt"Vt'tl kabl- dan daha Uç mil uzakta bulunurk~n baş- m:ık itz~ı·c k~·aı·urunc il~ teslıit ve il n ınndıri•nı ve tlevleHc Uı \lC ile temi- h 

1 
d 

1 1 
. varnknsının ıknmetgahının meçhulıy üne 

lıyeu de bir hayli azalır. lam.alıdır. Binaenaleyh nişnncı hedefini olun .. cngm~ co~.·lcmc:k~cclır. ıı'ı d:; , l'in'u'len b"ıt"tin fayd.,Jarın elde 00·ı_ ~·a ut c •ence o ıyısiy c geoelel'l U}n• b · b'lıt ttilil' . d . .. . 
6000 zl E k l kili h t b k ""'J hık duran1:ırm Undüzün \tvuyabllınt>le- ~uı. ı:• 1 

• 
1 ~ 11 e t uzennc gaz te metreden fn a İrti alnrdıı. e- 5.5 mil U7.llk'A- görmek mecburlvetinde- cra ve . erı eye 1 u ·anunun ver· a·V• . b' . t t l . b l·l 1- " 1 1 \ L t bl t n.ıt.- d 

f Hl.il ,, d·~· ı·1ı· I . kull k A l . ~ını ıze u;o, e. n crmı ""· m ı:o. • • • b t ld h 1. iti )ilk t t'b::ıt ı e ı nnen .. ı ~ ı a a r~q;mcn e mu .. 
aa eti nzalml§ hnva tayyıırenin kanatları- dlr. Eıgı"l~a <ıkıyetberlı nnarn . masra ı c l' 1'akk ınızdır. yr:ıpı:~~ıc:~/ ~ er ur , eı ı ayycn giindt.' mahkemeye Sl'. lm_ecl'~inden 
rı.ı. yüksekte tutmakt 0 kad:u az iş gö- Mod"rn bı"r bom\.--'ırnan •~"yare.,: ... _ reg ı a .. sa a a.rı ara_ sın_ dakı kı •.• d.!l " h t k d L 1 u;.ı.ı-u """ ~ d s • lan lr to b'l .. ..1 a : m n gıyap ıK&ran n mış mu-
tur ki makinelerin a~ kndret istihsali yü- de nncak bir dnkikn si.ircn nlsnn alma mevcut uzcrlerın e ıntıfo hakkı tes1,, DEN: lU .? ~~tt'·ı <ırı_ı:<-.Y \'e o ınlo ı. g~~·u - hok me 25/11 940 tnrihine müııadif 
~~den yükselme ni beti tııyyarenin nısn- e..cınaınnda, pilotun mUmkUn olduıı..· ka- olunmuş ve.ya kiıaya vcı:ilmic; olsun olınn iZi' UR BELEDiYES_ t su ı~ı ı ıneıncsı ıçın pençcı c erme uçcr p , . ...:: .. f O b L.I l 

• 
5

" k al ul t k 11 k I' ı k dd 929 1 kat cam ~e~irilmislir. K:ıpılar sıms•kı ~ r.aı l!>"'~.u aat .nn trlılld mı 0 • tn ırtifalardnki kabiliyetinin onda birine dar dUz ucmnsı lfizımdır. T bit düşman sını, gere ım r 1sat l'l. ere ve gCTe • - ıoçe.şrnr İ en csı sayı 1 so- kapalı olduktan ha ka üz.erkrin<.> kalın dugundnn Muddca lryhın y{lvmi ve v k· 
~\İ4cbilir. Ynni, yerden 3000 kadem ir- dafi tayyare topçuları bundan haber- İm~yazlı fnal ve ı:ayr.~ ~.aal meırük veya bık ile poli,. karakolu nraaınd 1~. ~~rç.;- halı perdeler nsılmıstır. Dı>arıd•n ,..

11 
ti meıd:\ırdn bi:-:ıot i.11b tı .vGcut tmc l 

tıFaa 2 dakikn içinde yükselen bir tayyııre d rdır ve hundan istifade etmek ister- lmtıyazı feehedılmııı butun ocaldarın dev· da ha ıl olan bon•kluklatın l mırı ı'ı bır "' '" h r d b k l d si 
2.5000 kademden 28000 kademe "ük c- ler. letçe i~lettirilınesine karar verilmiştir. ny mücld tle p:ı:z'ltl·1n bırrckılnııstır. Ke· hafi! bir ses işitilmesine 'mkSn yoktur. v~ _a u: t~ra 1 

n ır v ! ~n enn 
1 " Oteldeki ınüs ahde niıı gundüucri en ak 1 takdırdı:-: hakkında lOV hı muhnkeı-o 
ınceyc kndar tnm 20 dakika alabilir. Böyle bir vaziyette pilot mahn11inin Her iktısacll faaliyet için olduğu g:.bi şif bedeli 4735 lira muvakkat teminatı ufak gtırl'ltü çıkarmaktan ve yükcoek meytı dcvnml k rar vr.tileceği ill!'.umu * . d~cmesi fü:erlne uuz'ü koyun uatmı!I kömür maden ocnklarının da devletçe 3 5 5 lirn 15 kurustur. Taliplerin teminatı 1 l 1 a· . d' tebli;;. mak~mın imim olmal• v bir nU•

4 Y .. k !c: • 'f · k ''· v'i "' "' "' • I tt' ·ı · · ı h ı h" d b' k C M D ı · . k kb l · sc c 1:oo~:na ,tan mene ılım ler ır. " k l"ukae ırtı ada tayyarcnın ço du:- olan bomba ni~ncısı, gÖ7Jcrl bomba ni- J c ı~ ml esınbı·nı· c Fvlcc a ~~ .. ın .. e . ı:hçoı· 1 . . ıuı a~lıkn!I. ~.a._ı_rrı.rnl mla8 / luzl /ıı9r4ıv0- T mizliğ" v hizmc•c b kan kızların hna1 divnnh nt'yo t:.tlik kılınnlak "ur tiy-
1\t ı ullanılması icap eder. Her ne ka· şruıgMı aletinde bir taraftan h8}'tlt vrr:i.- ıey soy ene ı ır. a at .-omur 13tı '!O ı c son pnar ı ~tı'lU o an ı kk l }' k d' le il"n olunur. '4631 (2192) 

dlr ke~afoti a1.alm~ hava tayyaresi pek el olwjeni teneffils ederken di~er taraf- İşinin mlihim bazı hususiyetleri vnrdır ki r~zarıesi günü saat 16 da t>!1cümene ~ ~~rson :.u~n nlk'U .ı:ı.p drı astı ~en .~r .. 
aı mukvemet gö terir, binaennleyh da- tan etrafında patlıuan mer:rınere aldır· bunlar müttehit idnr~ prensibinin c~rm- mür:ıcaatlnrı. 23. 5, 10, 17 4566 (2183) di.lzc n yemle v~t.ı e1ıı e ge~eyı gu?· 
l ··k . · • . ,. . . " · · b .. · · yapan arın ı ıyat arına rıore tertıp ıa yu sek ırlif 1ara yehşmek ımkanını rnıyarnk vazıfeslnı yapar. myetını te aruz ettırır. d'l . . 0 

Vcritııc de, aabihiyeti alçak irtifa sahihi- * Şurası muhnkknktt'I' ki bir m .. mJekctte 1 - itfaiye memur ve mü tnhdemle- c ı mıştır. 

ASABiYE MOTAHASSISI 

~. CA~ T 7' JNE 

Beyoğlunda 

BRiS1,0L OTELi 
, Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin mü teciri 45 senelik ote1cilik mütehassısı bay Ömer 

lütfü Beııgü'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve ııcak akar ıulan, bzmyo1an 

e kaloriferi vardır. Dahili ve hrırici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
a&ansörü ve hW>usi lokantası v,a.rdır. 

Bütün ani konf onı haiz olan bu otelin Ho.liç ve Mannara denizine 
\'e lstanbut cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu miikemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehasııtı 
Y tlmer Lütfü Bengünün idaregindedir. Bir defa 2:İyatet hakikati 
ydana koyat. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticarında 

1ıtunnn otellerde buluıurlar. 
._. sa 11 a::m:a ' ••J!l& • mamıa aı;ıaw~~ 

Kendin.zde 
nızda 

veya çoçukları
~ördüğünüz 

llnl itlik, l\:nnsı1.lık. Hazımsızlık, Knraı ni'{nlan. Kano şi.şmclert, Burun 
ltlrknd kn ınnwsı, Oburluk, Bn.ş dönmesi, S:ılya nkınnsı, Snr'aya benzer 
sinir halleri, Gece korkulan. Görmede, i itmede bczukluk, eibl ır.trri 

tabii haller; . 
Bunlar yeyip içilen şeylerin temiz ve saf olmamasından dolayı barsak

larda vetivip Ureyen ve knnlarunızı emen şolucanların t<?slridir. Bunlardan 
kurtulmak için .eczaneden bir kutu Santn alınız.. Ve i,_indcki tarife muclbin
('e kullaııınız .. Derhal kurtulursunuz.. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUŞTUR .. 

83:rı~~ı-iJ-lf-a:,_.....--:. lsınine 

Dikkat 

toprak altında mevcut bulunan kömiir riyle sihhiye ve i~ vesniti nakliye .. oförlc- ....... ;;;·-.,-.-•• -.-•• -,-.-•• -,-.. -.-,.-,-.-,.-,-.. -.-.. -,-•• -•• Her ~n saat üçten sonra Şamlı 
« OçUncü Beyler » Boka" No. 19 da 

h stn 'kabul ~der. 
çok kıymetli f kl'lt mikdnn m hdut bir rinc 58 ndet l.ııput ııntın alınm~sı, yn~ı 
servettir. Y nni milli rncvcudıyet ve re· i,leti müdürlüğUndcki ~arınıı.me~i veı;hile o 

v 

fE V ... 
$VRE !{A.SJ LTD. TELEFON : 36S9. 

UR ACJE TASI 
fah bakımınd&n her zerresi bir kıymet açık eksiltmeye konu?mu~tur. Muhammen 
ifade eden bir varlıktır. Bilhao a bugü11- bedeli 1044 'lira muvakkat teminntı76lira 
kü gibi bir harp halinde mtmlckclin ka- 30 kuruştur. Taliplerin teminatı C. M. 
nı ve canı kömürdür dcnilıe doğru olur. Banl:n ına yatırarak makbu?'hri}le ihale ,. ATATÜRK CADDESi Rces blnası 
Gerek vatan mildafıınsı ve gerek ntilli tarihi olıı.n 25/l 1/940 P "Znr esi günü i TEIJnrôN: 2443 

Dr. S" eym Ço u 
Çocuk hn!>-tnld hm 111Utcha 

TELEFON: 2310 
l\hııı;fen~ hnrtesi 42 Birinci beylct So. ettnn)'j ve nakliyat bakımından bu kadar saat 16 da encümene müracaatlnn. : .Londıa \le J.Jverpol halları 1~o 

ehemmiyetli g8rülc.n kömürün i~ctilıncıi 2 - Belediye zabıta Amir ve rnemur- : piyasanın UıUyacına göre vaputla· 
huı\Uİ ellere terkolunduğu ztı.man batı lnrına 85 takım kı;ılık elbise satın alın- : rıınız ~ frr vnoncaklnrdır. 

h 1 • 1 k 1 le "h . ı· . 1 . 'idil lü" .. d k' .......................................... . 
Evi: Gözl pc:ı J\::ı.rnl ol 1 nrşm 834/t 
l..ondranm (Tho Hospitol For s· "c 

Childrcn) h tnr.csinde ikm 11 cabsil et· 
nıişfir. 

nın zur ar n arşı o.şma ı tımıı ı var- ması, yazı ı§ erı mt r "uh e ı ~nrtna- • 
dır. mesi veçhile açık eksiltmeye konulmuş- M.E.RSiNLi FiD NLIGI MODORLO-

Hu uııt aerma)'e kar için çafoıtr. Binıı· tur. Muhammen bedeli 2040 lira muvak- <;ONDEN: . 
enaleyh en lmn bir zamanda en fazla kö- k.at teminatı 153 liradır. Tnliplerin temi- Mersinlidc 1cncmen cnddesi üzerin- DOICTOR OPERATÖR 
mür İ:;tihıııli ba§ta gelen gayesidir. Hal- nah C. M. Bankasına yatırarak makbuz- de Yor~i Palnloğoııa nit nrnzinin Mersinli &A jt KULAKCI 
buki rnua).Yen bir ahadıın en kısa bir zn- la:riylc ihnlc tftrihl ol:ın 25/11/940 Pa- lidanhvına ilave edilmek üzere istimin- Kulak, hurun . .Boitaz ha l~lıklan 
manda en fnz1a kömür çıkannnk demek za:rlc"i gÜl:'li •'.\ t 16 da <'ncümenc mürn- ~ine karar verilmis olduğundnn sahihi MUtehA!!Slsı 
o ıs hanın verebileceği bütün kömürü el· cautlrı.n 1 O, 14, l 8, 23 48,31 {2295) razin1n tarihi ilandan itibnren on beş l\Juıı~-cıı hanesi : Birinci Beyler 

gün zaılındn nraz!nin bedelini almak üze N 1 mt:<T -ıo 

Yenişehir Ankarada: 
.Müdafrıni hukuk cadde
sinde Tilrkiye 1~ ban
kası 'karşısında: Tele • 
fon S949 

PALAS B~yoğlu Tcpebaşı şehir 

lstanbulda ı üyatro:;u karşısında : 
ı T~lefon 41300 

Türkiyenin en modern ve en honforlu 
ot~ller;dir .. Fiatl~r mutedildir. 

Devıeı Deniz-yolları l:t:mi,. ;ufJesi Müdürlü· 
ğUnden: 
Vapurlanmıx İçin ealın alın ~ak ( 1260) kilo spe iyal Qjzcl Oil ve 2940 kilo 

marine engin Oil eııı:tra 6/ l l /940 tııırihindcn itibaren nçık eksiltmeye konulmuş
tur. lhe.lc muamelesi 16/ l I /940 tarihine müsadif Cumartesi günü si\ t ( 11) de 
clevlet denizyollan iz.mir ıubesj bina&ındn yapılacaktır. Me:r.kClr malzemenin mu· 
bammen bedelleri ile muvakkat t~min t akçnlnrı aşa~ıda gösterilmi~tir. Bu bap• 
taki şartnameler şubemiz körfez vapurlll)'1 ~cfliiJinden patası! olornk verilir. 

Speai}ral Dizel Oil 
Marine Engin Oil ExtrE. 

Muhammen bedeli Muvakknt l<'rnina~ akçası 

S29,20 
'352.40 

Lira 

• 
;4828 

79,39 Lira 
202,86 • 

(2297), 

l • o. ,.2._. .1.1:.ıı~EFON : ıı;..ı 
re müdüriyetiınize müracaat etme en E\'i : Cöztepo Tramvay eaa. No. 88' 
nkai halde iıtimlak knrarnamer;İ lıiiküm- TELEJ.'"ON : 3688 1 
lcrine göre muamele ifa edileceği karar- ------· _, . ..._ ...... ...._ ____ ...._ _ __.l 
nnme ahknmının l 7 nci maddesine uyu- DOKTOR 
lnrnk 13 ncü mndde i hükm\i dahilinde CELAL YARKJN 
t bliğ mnkamına kaim olmak Üzere ilan iÇ HASTALIKLAR[ 
olunur. 4832 <2294> !tınlr memleket hruıtanesl dahllt h' 

tnlıklar serirlyot §efl. 
Pazardan maa6a her gUn hasttılarıııt 

kabul ve tedavi eder. 

!ZMIR iKINCi SULH HUKUK HA
KtMLtt;tNDEN: 

Davacı devlet demiryollnrı vekili avu· 
kat Murat Çınar tarafından Bucada Öz
demir sokuk 12 sayılı evde oturan Cc
lfıleuin Alpsoy aleyhine 940/2 709 nu
mara ile açılan lac k dav sından dolayı 

TELEFON: Evi: 2545 
Muavenehnne: 3956 
MUAYENEHANE adresi: ikinci Be 

ler soknk numara 25 

rnüddenaleyh namına gönderilen daveti- . . , 
ye varakl\eının ik metcahının mcçhuli- Bır~tcı sınıf ıniıtehas ıs Doktor •• 
yetine m<'bnl bila tebligat inde•i üzerine Denur Ali KAMÇIOCLu. 
gazete ile il"nen vaki d vet iizcrinde mu· Cilt ve Tenasiil hastalıklan ve 
nyyen gi.inde mnhk4'meye gelmediğinden ElıEKmİK TI<~DA VlI.ERI ' 
h~kkında r;ıvap karan , ~rilmi~ ve muha- Birinci 8 l ler olmitı No. 55 .. ım... 
kemede 25/11 /940 tarihine müsadif ' EIJıaınra Sinema ı arkasında sababttıııC 
Pazartesi gi.inii !ant 10 na hırnkı1mış ol· aksnma kadar hııstnlnrını kabul eder. 
duğundnn müddcnnleyhin yevmi ve vak

OPERATÖR DOKTOR ~ 
E'J' CE ~iL ORAL t 

Frnn~ıı Ha mnm Operatörft ' 
ti mezkurda bizzat İ!lbatı viicut etmesi 
vcyıı.hut tarn!mdan bir nkil 11öndermesi A 
aksi takdirde hakkında gıyabi muhake
meye devamla karar verileceği lüzumu 
tebliğ makamına kairn olmak ve bir nüs

Her elin ö!lcye kadar Fran91Z hastaneıı 
sinde, ö!lcden sonra 81rincl Beyler _.. 
l·nıtınc'la .. No. 4! .. TELEFON : !110 lııası dlvıınhaneye talik kılınmak. tfıfr'etty-

ie ilin olunur. 4830 {2293). TEI..EFON r 34TI 



Çörçil dün bir 
nı.tuk söyledi 

RllZVEL TIN SEÇILf~ESININ 
INGIL TERE iÇiN EHEMMi· 

YETiNDEN BAHSETTi 
Nevyoık 9 (Kolombiya) - İngiliz 

başveldli B. Vinston Çörçil bugünkü be
yanatında B. Ruzveltin 3 üncü defa ola
rak Birleşik Amer:ka rcisicümhurlu.,"u
na Uıyininin deniz n.şın cesaret verici 
bir mesaj olduğunu söylemiştir. Londra
da 'erilen bir öji)e ziyaktinde söylenen 
nutkun başlıca kısımları şunlardır : 

ctiçüncü defa olarak Reisicumhurlu
ğa intihap t'dilmekle, Amerikan mille
tindC'll eım:ali görülmemiş bir eınniyet 
nisancsi olan bav Ruz.velte en hararetli 
tebriklerimizi bildiririz. Şimdi, Ameri
kanın muazzam istihsaHitınm, mühim
.mat fabrikalarının, yüksek fırınlarının. 
emsalsiz dökümhnnelerinin yardımına 
malik bulunuyoruz. Düşmana müessir 
şekilde mukavem~imize ve nihai zn!e
:rimizc Amerikada bUtUn partilerin mü
zahf'rcti müemmendir. lngiltere<le hiç 
kimse şüphe edemez ki Amerikanın mu
w.zam kudretinin bize bu suretle yar
dımı, davamız hakkındaki derin ruılayı
§tn ve sarsılmaz sempatinin bir netice
sidir. Biz de biltiln nzmi.mWe islihsalfı
tunız.ı hız.laştırmnğa gayret edlyoruz ve 
bunda muvaffak olacağımıza şüphem 
yoktur. 
Düşmnn, deniz aşırı yerlerden bize 

ehem olan mnddclcri nlmamı:z.a manl 
olm.'\k için elinden gelen her ~eyi ynp
ınaktadır. Binaenaleyh, bahri kudreti
mizin muhafazast, zaferin istihs..-..1i na
mına, mutlnk surette elzemdir. 

Küçlik ve kahraman bir milJet vardır 
ki ona sempatimizi ve hayranlı~rımızı 
bildiririz. Bu mlllet Yunanistandır. 
Kahraman Yunan milletine şu Londra 
şehrinden bu vaadimizi göndeririz. Mü
cadelesinde kendisin" yarclım et.nv•k icln 
elimizden gelen her ŞC'yi yapacaj'.rız. M'll
ıt.enrrlzleri, artan bir kuvvetle darbele
mekten hiç bir zaman geri kaLmyac:ı
ğız. Büilln tahnmmül ettiğimiz şeylere 
rağmen Avrupanm esaret nltwa alınan 
ve harap olan memleketlc-rine karşı tc
ııhhtitlerimizi terketmi~ dc,.1iliz. HE·psini 
kurt.-u-acağız. 

HiTLER 
Alman zaferinden 

sonra harbın bitece
ğini sö y/edi 

c<MILLETIN EN YOKSEK 
ŞEFi OLARAK GALiP GELE· 
CEGlfvllZE lf4ANIYORU~1» 

--~~--

A..Eman~a Aurupanın 
1.taitüfl? CJidf s~ri lıuv;vet
lerini e§er er edeceh 
Berlin 9 (A.A) - Bay Hıtler dün ak-

şı:ım Müni1ıte, nnsyonal - so<:yalist parti
sinden olanı. rın hatır .. larını nnma yıl
dönümU mWın betiyle yopılan b!r top
lantıda bir nutuk söylemiştir. B. Hitler 
bu nutukta evvela Almanyada iktidar 
mevklinc g çmek için ilk defa mücade
leye atıldı ı 1 Q23 yılını hatırlatmı~ ve 
sonra 1914 te evvelki Almanyadan bah
setmi~, ~·eni vuziyet münasebetiyle de 
Almanyanın •onuna kadar ıpücadeleye 
dev. m cdrc • ni söylemiş ve Alman mil
let inin sulha k"lvuşmağı ve sulh içinde 
çalı-ımağı ist d"c;.ini ilfive etmiştir. 

Ne•Jyork 9 (Kolombiya) - Dün ak
<::ı_m Münih birahanesinde söylediği nu
tul-ta b:ı.y H;t} r, harbm Almanya tam 
z:!!~r cld:) ctL1i zaman nihayet bulaca
ğını söyl~miş \ e demiştir ki: 

I!eı- uzlnşımı~·ı reddediyorum. Alman
ya. n.Uttc!iki ltnlya ile birlikte, biitün 
de\lel kombinezonlarına karşı koyacak 
kndnr lmwe1lidir. Hiç bir devlet koalis
yonu bizim l:o:ılisyonumuz kadar kuv
vetli olamaz. M:uhnrebe, Alman milleti 
tar<ıfın<kn zaferle ona nihayet verilince
ye knd.ır, dev;ım edecektir. Milletin en 
yi.i.k:;ek §c.>fi obrak galip geleceğimize 
ş. hsen eminim. 

B. H:t.1cr Alman tayyare istihsalatı
nın dünyanın t.n büyük istihsali olduğu
nu ve Amerikanın gayretlerine ral{men 
bunun. böyle l.nlne<!.ğını beyan etmiş ve 
~unu ila\ e ey1e~lir: 

Zira Alım:nyn Avrupanın bütiln en
C:üstri kuwe:lcrini seferber haline vaz
ctr.-ıek i.iz"rcd.r. 

Berlin, ') ( A.A) - Alman devlet 
Snr.sölyt"<ıi dün akşam siyasi ve çok uzun 
bir nutuk irnd ctmi,tir. 

Londrn, 9 (AA) - B. Çörçil bugün Bu nııtukt rı bıızı parçaları aşnğıda 
L.ondrada bir nutuk .. söylemişt~r .. Ba~vc- v• riyon.:z: 
kil bu nutkunda ezcumle demıstır ki: JJ• l k. AI • · 

11.- k )d v b". ·• d b ı ııl er e ·ı ~· manyanın vazıyetı, 
<,>ınntz ·n lt.(lffilZ utun ar ecre l9l 4 h ı·· k"k" v)"b" • 

ra{;men sırtımızdaki biitün yükle."n nl- L b r '"' " 0 d' 3 11 1 hm
1
.n
1 

I> u 1rketır 
b. k k ı hd" 1 d e• ... mı t zım uza ıyıı ta ı etti ter tında ve ır ço anı le ıt er orln,ın a l ,. . "k "d k.. ld"V• 

ne Avnıpnr:ın zapt Ye)a e•ir ed.lmi{, '"0 n:n ·<"?1°' 1 ı ·ti nr me~ ıın.e ge ıgı 
d d · b" · 1 b" l"kt hn ek t \'ak,t ln~ılteu ve lıalyn ıle bıt nnlnş-ne e nımn ızıme ırı.e _.r e 1 • d·V•. b "k" le-

d )ek tl · l:a ı , "b . teh rr.:ı ynpm : ı •e .sııu ve u ı ı rnem e en mem ·e erme rş ·ecı e 'e - l l ~ ~ ı · · .. ks 1 d L 
•_ı·) • • d ı.:·· ··k b. k d h" .e•ten yn nP HU"SO nının yu e; er.a
aıtkerımız d~~ en .uçu ır ·ıı:mını a 1 j ~i· le ide.re cclıhıektC' olı:ın 1 talynnrn ken· 
ter B et;.c 

1 
• •• d l . d l b ı c1· t !:lifini k bul etti i halde diğerinin ret 

l ld ~ unyd j;.kcd e "hın. e ~:ı. r~zl ~rİ- ıd t .-ini !O) J,.m· tir. lngiltereye ynphcı 
b~ 1.ıkgtımız 1

1 n d3.ln . :r~ k.t-ln ~~yr le ı ·ı~ h ... !R..rımı\ tc!ttfir n lngiltere tarafın-
ır ı · c veya ·en ı en ıçın ·ı ıc-a .,... J J I b 1 ı d • · d H" 

d v b .. f" lck ti · b .. f. da u. n .ıı Ll o urmn ı~ınn ışaret e en ıt-
ıglımız u ~dn mcmd he cnn;h b~ un !er, ln'7i't rr \e Fmnsamn mütemadiyen 

va arını teyı veya a n sarı ır cıuret- h 1 h 1 d kl idd" . 
te t~bit eyledik. .~r l<". ıır:: an ı. ıır nı •.n .etmış ve 

Avusturya. Çekotılovakyıı, Polony , • o.'ler " şo,>- lc de\•am eylemıştir: 
Norveç. Holionda, Belçika ve bunların - cO vakit mesc le hıırpten İçtinap 
hepııinden büyük olan Fransa ve hep- etn~el: d .. il, b~ h~rbi i~i "\'eyn üç sene 
ıinden yeni ol::ın Yunanistan.. telıır <'tmek gıbı bır şekıl olmış bulunu-

Bütün bu memleketler için ı;alışncai";ız yordu. 
ve harp edeceğiz ve bizim zaferimiz hep- ln i'tereniıı l~:up c?eceğini anladığım 
ıinin kurtulu!iunu temin edecektir. zamr.:ı hu harbın b,.n:m zamnnımda ol-

Simdi topraklarım son İtalya., tecn- ma~ını arzu <'tlİm. Çünkü ben yalnız Al
VÜ;Üne kar 1 müdııfan etmekte olen kü- :mıny .. nı:ı onhuca. yüzlerce senelerin ye
çük kahraman Yunnnist::ın için sempati- ti .~irememi. ol?.ız ı derecede meşakkata 
miz ve hayrnnlığımız. derindir. muteh:ımm:I bır de\ l"t ndamından ibn-

T arihi Londranın kalbinden bütü'1 I r t Lulunu\·ord.~n.~. Ayn~ z~manda ~l
hi!ı1crimiz ve endi~dcrimiz ar.ssmda rnü-ı m n} .-nın el' b..ıyuk otontesıne de snhip 
cadelesine yardım için elimizden geleni buh.ı:ıuyordum 
yaptığımız Yunan milletine tııı eamüni Jttlcr bundan sonra bir aene evvelki 
"\'tludi gönderiyoruz: Alçak mütecavizi ı. nziveti hül !l<.ı ettikten sonra: 
bu~ünden itibaren cinayet VI." ihanetledn cBugiin harp tnrih:nden bir sene aon
adaletin seciyesinden uleme jbret olacak r~ ı:::lc:r.:! mühim muvaffakıyetler haber 
~ekil de ve l iyik oldukları vr.çh:Ic ecza- vcrcbilec k va ... iyette bulunuyorum. 
ianncağı güne l:ndar daima artan bir Bütün Avrupa kıt.ı .ı kendine gelerek 
kuvvetle vurmaktan asla hali kalrnıyaca· müşterek dü~:n. n ol. n lngiltereye karşı 
ğız. (Siddetli alkışlar). kendi kendini seferber ediyor. 

Bu cinayetler ve ihanetler daima Almanya hu kıtaya hürriyetini bir kaç 
Mussolininin boynunda a ılı durmakta ay içerisinde bihnkl.ın verebilmiştir. 
ve ltalyan ismini lekelemektedir. lngilt renin bütün Avrupayı Balkanlaş-

Az. zaman önce taliimizi müteyazi bi:- tıımak te!l~Lhü ii al.:, ı kalmıştır. 
§ekild,. takdir ve tahmin eden dünya ln .. iltere bü,ün A"rupayı k.annaknn· 
buyün İngiltcrcnin yasayncııfönn İn3n- Jc C'trnck is~cdi. Şimdi orasını Almanya 
mııkt rtır. Dostlanmız bize ~üv,.:ıcbile- 'c ftıılyn yc.niden tanzim edeceklerdir.~ 
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çokları gönüllü nin manevi yardımla. 
olarak askere gidi vor rını istedi 
Bir 

İstanbul, 9 (Te1cfoııla) -- Şehrimiz
deki askerlik c:.ağında bulunan Yunnnlı
lar memleketlerine <lönmeğe başlamış
lardır. Bu ~am konvansiyonel trcn.iı:
le üç yüz Yummlı Yunanistana hareket 
eylemiştir. 

Şehrimizdcl.i Yunanlılnrdan Yunnnis
tnna gönüllü olarak gitmek için ele lıazı 
mürncaatlcr Yunan konsoloshancsine 
ynpılmıştır. . 

Yine şclırimizclcl:i .Arııanıtlru dan bir 
kısmı da Yunanlılnrln birlikte çarpış
mak üzere Yunanistana gitmektedirler .. 

a astır 

S~lrınik 9 (A.A) - Selfuıik i.inh·crsi
tesi bütün dünya üniversi~lerine hita
ben ~u meı:.ajı neşretmiştir: 

• asapan yerıne 

Makineye 
Verilirken 

~·-

Lambaren arazi 
sini zaptettiler 

··-Bf R FRANSIZ DENIZAL TiSi 
KENDi KENDINl BATIRDI 

Londra. 9 (A.A) - General Degolun 
kımları Fransız Ustuva Afrikasındaki 
Gabondn kain Lnmbarene arazisini zap
letmişlcrdir. General Dcgol bu suretle 
125 kilometre ilerlemiş bulunmaktadır .. 
Kaçruılar şehrin yukarı kısmına iltica 
etmişleı·dı.·. 

Elfznbct Vil, 9 (A.A) - Bravavilla
dnıı gelen malfımatn göre Vişi hükümc
tine bağlı Poncelct adındaki Fransız de
nizaltı"ının mürettebatı hür Fransız 
k\lvvctlcrinin muvasalfıtı üzerine Ga
bondaki Gentil limanı yalonında gemi
lerini b:ıtınnışlardır. 
· Fransız Doğu Afrikasının Vişi hükü
metinin kontrolü altında kalmış yegfuıe 
limanı olan Bibrcvillc mıntakasında 
polis hareketinin hiir Fransız kuvvetle
ri tarafından muvaffnkıyetli surette ic
rasına devam edildiği lıildirilmektcdir. 

x~x 

lniJiliz Tau~areıerı 
İtalyan sanayiini ve 
Alman münakale yol· 
larını bombaladılar 
Londrn, 9 (AA) - Hava nezareti· 

nin tebliği: 
Bombardıman tayyarelerimiz dün gece 

Jtalynn sanayi merkezlerini, Almanyada 
f11Ünnknle yollnrını ve diğer hedefleri 
bombaıdıman etmişlerdir. 

Londra, 9 (A.A) - Hava nezareti
nin tebliğinde 1ngi1iz tayyarelerinin dün 
~ece Almanların Coruıtanca gölü üzerin
de kain mühim tayyare ve balon üssü 
olan Friederichshıı.fcn üzerine çok tid
detli baskın yapmıglaıdır. 

BİTLER 
Nutkunu söylerken 
lngiliz tayyareleri 
A1ünihi bombardı

man etti 

i' irahanesi ciıa
rına bügük çapta bom. 

balar düştü 
Londrn, 9 (A.A) - İngiliz hnva ne. 

1.arcf.inin bir tebliğ;ne nazaran, dün ge
ce kuvvetli İngiliz bombardıman tayya

Vişi 9 (A.A) - Havas ajansı bildiri- releri fi'oları MUnih şehrini ve bu şeh
yor: Eski sub~ylardan Degol ve Larmi- rin marsandiz garlarını bombnrdıman 
net Dakar önündeki muvaffakıyetsizlik- etmişlerdir. 
ten sonra Fransız hakimiyetine karşı ye- · Roytcr njansmın hava muhabiri, Mü· 
ni bir suikastte bulunmuşlardır. Bir kaç nih hava tnarruzunu şöyle anlatmakta· 
gündenbcri Gabon sahilleri açığındo do- dır : 
}aşmakta olan hafif İngiliz deniz l..""Uvvet- İngiliz t.ayynreler:nin Münibe yaptık
lerinin müzaheretiylc Degol taraftarlan lan baskın, B. Hitlcrin nutkunun başlı
mUstcmlekenin merkezi olan Bibreville- yacaf.rı dakika olarak ilan edilen saatten 
yi evvelfı. bombardıman etmiş sonra da takriben bir saat sonro başlamıştır. Nu· 
nsker çıkarmışlardıı·. Mühim İngiliz de- tuk, ~ndrn snatiylc, 18.30 da başlıya
niz kuvveUerinin iştirak ettiği Daknr caktı. llk İngiliz bombardıman tayyare· 
hareketi k:ıdar ehemmiyetli olmamakla leri şehrin üzerine saat 19.30 da \'ar
berabcr G::ıbona ikarşı yapılan bu hare- ml!llnrdır. Bu suretle, tayyarelerin ~m
knt muhaberesi kesilmiş olan bu cenubi brı:-dımamı başladı.klnrı. zrunnn, Hitler 
iistuvada kfün Fransız toprağını mü~ nutkuna iyice gmşmış bulwıuyordu. 
kül vaziyete koymaktadır. Nutuk iki saat si.irecckti. Bombardıman, 

nutkun nihayetinden sonra clııluı epey 
siirmü tür. Soı\ İngıliz tayyaresi Münilı-

L T F ten saat 21.15 te aynlmıştır. 
Dig •r taraf tan, !:!llahiyetli lmynaklar-

dan öğrenildiğine nazaran, İngiliz bom
bardıman tnyynrelcri Münih şehrinin Berline mi dcmiryolu münakale hedeflerine de ta
&n·uz etmişlerdir. Bunların bir kaçı, 

_ 
1
• dıe ,:ror? Hıtlcrin nutuk söylediği meşhur birnha-

- J nenin yakınından geçmektedir. Keza, 

ccklerini biltyorl r. Dü•lT'-ıl"'lnrımız. ön
Jer:nc!e lnciliz mukaveme.ınin muayyen 
olmıycın bir müdd t için ve daima dalın 
büvfk mikyMta me\CUt oldL:'Unu anlı
yotlnr. Fakat bngiin!:ü yaşnma ile de
vamlı znfor ıu&<11ndn he.!: <"dilecek uzun 
bir yol vardır. Bu yolu katederken ln
giliz ırkının azim ve metaneti ve e!!ki 
mt:e <JCS !etimiz.in erefli intibak kc.bili
:retini dünyaya gösterecet-iz.~ 

ile te~hiz ı;r t ılı -:ı edılcı·ek kudretli bir 
taarruz si1tıhı h !ine ~ehnek için tekem
mül ettirile"c.!dır. 

Yine bu d \'r<' zarfında bilhassa bava 
kuv\ -ctlcrin.i.l İnı.iliz ta~ ynrecilerinin 
paı·lnk ve aşikar bir tarzda ihzar etmiş 
bulundukfou ko.·ı.. füet üstünlüğüne aclet 
iliitünli.i~ün·i d · ılnve edeceklerdir. 

-•v.ı:ı.IU:l:"Ul!..A ooış 
Bclgrat 9 (A.A) - Manastırın ikinci 

defa olar.ık bombardıman edilmiş oldu
ğu hakkında bazı yabancı matbuat or
ganları tarafından verilen haberler kat'i 
surette resmen tekzip edilmektedir. 

Biitün bilgilerin banisi Aristotun, 
1talyanlıır dahi mi.iste-sn::ı olmama.~ üze
rC', ilim nurwıu büt~in cihana ynyciığı 
Makedonyadan cihan üniversitelerine 
hitap şerefini kazanan Makedonyn üni
versitesi, nnanel'lrine sadık kalarak 
müstevlilere boyıuı eğmiyen ve esaret 
kabul ct:niycn kUçlik, fakat şanlı Elen 
ı:µillcHnirı lt.."tlyarun kocaman imparn
torluf:u fardındnn mn..-uz knldı'gı hak
sız ve tecavüz knr~ısındnk.i nefretini bil
dirir ve Mnkedonya ile Yunanistanın si
vil halkının ve bilhassa eli silfıh tutmı
yan ihtiyarln.rla çocuk ve kadınların al
çakça bombardıman edilmesini protesto 
ederek Yunanistanın bu varlık mUca
dclcsinde bütün dünya Unlversitelerlnin 
manevi yardımlarını hünnetlc temenni 
eder. 

ayni birabruıeyc yakın bulunan emtea 
Berlin, 9 (AA) - D. N. B. Ajansı tevzi garına da büyük çapta bombalar 

bildiriyor: Alman hükümetinin dlveti _,_ılın 
.. . F R'bb b bıri..U\. ıştır. 
uLerıne ve on ı vent~o un geçen se- Bu sene, yıldönümü tertibatı değişti-
ne Moskova~a yaptıgı zıyaretJ~r~-~ukn- rilmiş olcluğundnn, Hitlerin nutku için JjlKAU GAZEJEL[DI belc.olına)t üz.cı:c. So~etlC'l" bU:li~ halk ilfuı edilen saatte başka bir mahalde 

.. ~ fı H lft komıserler medm reısı ve harıcıye ko- bulunması muhtemel olmakla beraber, 

C ···çil nutkunu ~evam ederek dcm~
tir ki : 

•Pazan nicin düşmana karşı bir m'.lr
r °': r r ketim~ ır.uktelİir owmadı• :mız 
\"C '· "n c ·0 nn'l rı L. c in 'ircbilccc~i 
:) ı d b .... <' i 1ti ~ ' ı"l tt' oldu ·,u

! · 1" v1k i.:nllır ı ı dir. 
'- o dı.;r l i ,mi.i' ; n t 

• i''ınci v lın n ~ a• .,.ı-
1 • hdm. :.wrl n veyahut 

~ e v J io ·r:n l n .. lııd ~-
1 ( 1 ' 

r 

Maca1· topraklaırndan 
geçen Alman 

kuvvetleri 
1 ~GIL TERE rı~AC RISTANIN 

NAZARI Dl 'KATI 1 CELBETTI 

H; [ . b . h • . miseri B. Molotof i.~i memlekı;t arasınd~ Londrada zannedildiğine göre Hitler ve 
. t erın ır arp sa mevcut dostluk rnunnsebetlerı çerçevesi baslıca arkadaşları hiç şüphesiz toplan-. • .. /d ğ dairesinde şahsen yeniden temns suretiy- tıd~ hazır idiler. 
natkarı o u unu le devamlı gÖ~~me !eatis~ne de~~m et- İngiliz tayyareleı·I, en az, nutkun rad-

y azryorlar mck ve bu te.atıyı derınleştırmek _ıçın pek yo ile neşrini zor!RŞtınnışlardır.. Dün 
yakında Berlınc hareket edecektir. akşam, Londra s:ıatiylc 18 de, nutuk 

_Nevyork •. 9 (A.A) - Nevyork Tay- -~ -- radyo ile yayılacaktı. Halbuki bu saatte 
ml.5 c~zctesı ynzıf or: . . ı • t İtalyan radyosu, bütün Alınan radyola· 

cHıtJcr tıpkı ~a~oly~n gıbı h~rp sını- ava arıs rının bir çcyrel~ snat kadar ne~Tiyatla· 
Londrn, 9 (A.A) - Macaristandan fında oldukç::ı buyuk Lır sanatku.r oldu- _ nı tatil cd celtl<.>rmı ,.e nutkun rad~o 

ğunu i b t etmil,!tir. Fakat lnr,iltere de- -·- ~ ile nesrinin cumnıt c;i sab:ıhına talik 
nizlere h"! imrlir. fr.,.·lterc, eblokavı ida- Ö~Ü~.me ere edildi ini bildiı~1erdir. Bu sa1;; .. !ı t~. 
me edecek bir t~tiki mesaiye malik bu- b f ~lıtıt.. Alma~ radyoları, neşrin tekrar saat 16. 
lunursn harbi kazanabilir. ve kazanması Kle~ont Fermnd, 9 (A.A) - Havns 30 n mlik edildiğini haber vermişlerdir. 
i..:ap eder.~ ajansı bildiriyor : Bununla beraber, Bremen radyosu 

Nevyork l 1erald Tribün gazetesinin Paris • Soir gnzc lesi B. Lavalin bay bu sabuh nutkun İngilizce bir hüla!;a"ı· 
Bocnos Ayr s mul nbiri yazıyor: Debrinon ile birlikte Pariste Alman ma- nı ne'1retmiştir. Hotırlardadır ki, geçen 

«R•ızYeltin tckrnr Cü'llhurreisi seçil- krunlariyle taı:il.i görüşmelerle başlıyan defa Hitlcr ayni tnriht birnhanede nut
rnesi J1::ırbin bn mdan beri kaydedilen en müzakerelere devam ettiğini yazmak- kunu irat ettikten sonra, saatli bir bom· 

l't l; d"r. L·t:~ I ı .. '". ınd:\ bu t Jıı. L.ı ı ·.t ..... e L1 .k husudnr baba·' :ıncn'n · ·r kısmını bcrLa\a c.-
. e, rl iz.'ıar edilen memnuniyetin için Bouthlier iştitclt etmektedir. . mişti. 

ki scb~bi vnrdır. Alınan resmi tebliğinde de §Öyle de· 
Birincisi Latin Ameriknsı, Birleşik no. IAYA GİTl\ffil\IİŞ nilmektedir: 

Ametikadaki seçimi Totaliter -devletlere Vişi, 9 (A.A) - Havas ajansı bildiri- Diişınan tayyareleri dün gece Alınan 
knr ı carih bir vaziyet teldkki ediyor. yor : Bir Amerika radyosu tarafından topraklan üzerinde uçarak bir mikdı:ır 

Bııhu us ki ml:vzuu bahis Alman kıtnln- ikincisi Bııtı yarım küresinin rnın:lnfoası verilen ve B. Lavalin fevkalade bir dip- bomba atmışlardır. Mtinih, Stütgard ve 
rının !ngi}tereyc karşı kullanılması muh- için Amerikacn h11zırlnnan tesanüt ptog- lomatik vazife ile Romaya hareketini Botembergte bazı yerlere tam icmbetler 
temeldir. rnmını tamamen tasvip etmesidir.>. bildiren haberin asıl ve esası yoktur. vaki olmuştur. Hasarlar pek cüz'idir. ..... __....._ 


