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VESi ASIR Matbaasında basılmıştır .. 

Büyük Matemimizin Oçüncü Yılı 
Atatürke 
Minnet! 
---------

Bizim taJiimiz, perişan tarihimi· 
~in emrettiğa da1lilıada, Aıatür· 

lıürnüzü IJıdmıış oımalıtır. Yarım 
asır ev11eı doğabilir ve pelı er
lıen gelmi' olurdu. Yarım ası~ 
sonra doğar ve pelı geç halmış 

Olabilirdi. ranrı onu bize tam za .. 
111anında verdi-· Kimsenin seve-
1'1iyeceği gibi sevdiği için, lılm· 
ıen!n sevilemiyeceği lıada,. se
l>ildl ••• Oıdü ..... 

Fakat nrknsmda ölmiyen, Cilmiyceck eserini bırak
tı .. Bu eser Tiirk vafom. Tiirk nlıısn Tiirk Ciimhuri
Yetidir ... 

Tiirk Yatanı ondan iince de vardı. Binlerce yıldan 
heri ''r.rdı. Altay dağlarıııdnıı. Pamir yaylalnnndnn 
httıınm: da Volgalan ve Tımalım nsnrak Peşte ,.e 
f.ütes ka_pılanna, Hinlalaynl:ıı:ı ''e Alpları geç,.rck 
l>elhi ''e Roma sar:ı~ lımnn. ("(Hicri vu stenleri ciiQıi
~erek, zümriid o •aJard::ı dinlcnerd .. Pas-üik cnginlt'
rinden Atlas kıyıla.rııın hıtlnr Atalarımız tnnınmış 
dünyanın en uzak sın•rlarma k:ıdar ''akit vakit hn 
tafanı yaydılar, kurdular ve yn~attılar. 

Fakat bu vatan bugiinkii vatan değildi .. 
Dtinyalara buyurdu~ co ktm bir deniz gibi kabaı · 

d_ı ve yayıldı, yükseldi \C yarattı, sonra ezildi '~ 
lıırpa1andı, (iinendi ve p:ırcnlandı. l<'nlmt en dfü•kiin 
~nUndc değil, en parl:ık devrinde hile Atntiirkün 
budlııkti Türk vatanına verdiği birlik ve siircrlık 
0 nda eksik kaldı. Atatiirktcn önceki vatan topraktı. 
lıu topratı o- kudretli elleri rır.nsmda ,·oğurdu ve ona 
bir nıh verdi. Türk ulusunun rııht;nıı : Kendi nı
hunu? •• 

'l'Urk ulusu ondan önce <le vardı. O kadar vardı i<i 
hu varhğm ağırlığını duynıamıs, yarabcıhi''l altında 
değişıneıniş dünyanın bir knn • toprnrrı bulunnmaı. 
ller yere kendini veren bu varlık yalnız kendisi için 
Yoktu. Yalnız kendi dcği ı.nez yuvasını sınırlruıdıra
lnannş, kendi istiklalinin dolmnulmazlıbm. kendi ço
tuklarının yasam:ık ve yiik elmck hakkını korm·n
lllanuştı .. 
. Atatürk hunu ~·aptı. füstnkil, hiir ve dum1adan 
lleriyc koşan Türk ulusunu yarath. Tiirk milletinin 
"erefinin, istiklalinin ve tükenmez vnrJımnın inancası 
0 larak Cümlmriyeti kımlu. Vatan, millet ve ciiınlm
ri:retten siinmez ve parçalanmaz (;y]e bir hiitünfük 
Yaptı ki. Tiirkliiğiin en sonunda kendi kendini anlı
~an ''e kendi kendini knvnyan ruhudur. 

Milli şefin 
Büyük Türk mille
tine beyannamesi 

-------------Büyük Türk miJietine; 
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili milletinin ih

tiram kollan üstünde ulu Atatürkün fam vücudu isilnllat 
yerine tevdi e-clilmiştir. Hakikatte yattığı yer, Türk mille
tinin onun için aşk ve iftiharla dolu olan kahraman ''c ve· 
falı göğS'üdür. 

Atatürk, tarihte uğradığımız en zalim '\'e haksız ittiham 
~ününde meydana atılmış, Türk milletinin masum ,.e haklı 
olduğunu iddia ve ilan etmiştir. tlkönce ehemmiyeti ka'\T81l

mamJ§ olan rilr sesi, aslB yıpranmıyan bir Jnıwetle nihay<'t 
bütün cihanın fUuruDa nüfuz etmiştir. 

En büyük uf erleri kazandıktan sonra da Atatürk, öm· 
riinü, yalnız Türk Milletinin hakJannı, insaniyete ezeli hiz
metlerini ve tarihe hakkettiği meziyetlerini ispat etmekle 
geçirmiştir. Milletimizin büyüklüğüne, kudretine, faziletine, 
medeniyet istidadına ve mükellef olduğu insaniyet vazifele
rine sanı1maz itikadı vardı. •Ne Mutlu Tiirkilm diyene" 
dediii zaman. kendi engin rulıunun. hic sönmiycn aşkını en 
:ninalı bir surette hüJasa etmic:ti. 

Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış 'l'iirk Cemiyeti· 
ni, en kısa yoldan insanlığın en müteltamil ve en temiz Wı
ııiyctlcriyle mlicelıhcz, modern bir devlet haline getirmek, 
onun başlıca kaygusu olmuştur. Teşkilatı csnsiscmizdc ve 
hugün hizmet başında, inan muhitinde ve geniş halle içinde 
lın!un:m bütün ,·atanclaşJarın vicdanlarında yerleşmiş olaıı 
r Milliyetçi, Halkçı, fn1uııipçı, Dc,•letçi Cümhuriyet. 

·, ·irnn evsafiylc Atatürkün en kıymetli eınnnetidir. 
Ufulünden beri AtaUirkün aziz adı ve hatırası, bütün ha1-

lmnızın en candan duygulariyle sarılmıstır. Memleketimizin 
her .k~esinde ve bütün milletçe kendi ine gösterdiğimiz 

~ :;ambni bağhlık, Devlet ı:e milletimiz için kudt"Ct ·ve '\'Cfamn 
belii misalidir. Tiirk milletinin aziz Atatiirke gösterdiği 
tiCVgİ ve saygı, onun niçin Atafürk gibi bir evlat yetişiircbi
m bir kaynak olduğunu büfün diinya •a ı;:östcrmiştir. 

Atatiirke tazim ,.nzjfemlzi ifn ettiğimiz bu fında, hnlkımı
ııa, kalbimden gclen şiikrnn du:rgulanmı ifodc etmeyi c>den
mesi lazım bir borç saydım... 

Milletler arasında kardeşçe bir insanlık hayatı Atatürkün 
en kıynı"•li ideali idi. Bütiin diinyadn ölümünün gördüğü 
ihtiramı. insanlığın atisi için iimit verici bir müjde olarak 
selAmlarım. Bu sözlerim, yn7.ılariyle ve toprağımızda şöval
ye askerleri ve mümtaz şahsiyetleriyle yasımızn iştirak 
eden büyük milletlere, Türk Milleti adına şiikrnnlnnmm 
ifadesidir .. 

Devletimizin banisi ve milletimizin fedakar. sadık hadimi. 
İnsanlık idealinin ftşık ve miimtaz siması, 
Eşsiz kahraman Atatilrk! 
Vatan sana minnettardır .. 
Bütün ömriinü hizmetine verdiğin Türk l\lilleti He bera

ber senin huzurunda tazim ile eğiliyoruz. Biitiin hayatında 
Lize ruhundaki ateşten canlılık verdin.. F..min oJ, aziz hatı
ran sönmez meşale olarak nıhlnnmızı daima ate..cıli ve uya· 
mk iutacaktır. 

İSMET İNÖNÜ 
Türkliiğii kurtarmak i('İn doi{-ı _ 

~~g~gza::-~;::~~, .... eo·---~8--.-0·.·~·v·.-.·-u:k·--- -·:·,-·-~y-~·~ı~Y~Idii~ü~ü~ü-~;~~b~til~---·-·-·~~~~~~~--~:~-
~İni bul:ımayız ve b111amıyaca- OJsuıı Atam 
1{17_ Onun gıöi, 2ılmanında gelen. ' 

t'aın:ınındn isini biitünleyiı> gt- At Bu···gu·· n ·bu·· tu·· n· yurdda -bu·· -~l'h ''C iri derken kendi ruhunu a n ı n 
0 ksüz bıraktığı her vaU!.ndn ın 
tuhiyle kaynatan ha ka bir insan 

~~il:~~ii~!~:~:~~ia;~~~::~~ 1,arih~ geçec(•k yu··k ı·~ıı·fal yapılı' y'· or 
~i~~~!"ıı: .. gı~~ <:~s~~d:S~~:n;;~: kıy n1 et tar v c~- . il . . 
rak kabul edilemiyecck, Atatür. Cİzelerİ 
l«in şnhc:ınaa inc:anlık ~ii bir 
hU,iyc.t aranat"akiı. 

Fakat sadece bir insa\ıdı ve en 
hiiyiik meziveti de· inc;an' olmac:ı 
İdi. İnc:anhk~ iistüne ~ıkmak ,Y;te· 
rtıcdi. İnsrınhiı ve insa1)1ıvrı ya· 
Jlıtn iyi varatıMlıih kendillf~ hc•kf 
~·aptı: f~sanlık ölrfüıiindcn h;c 
hir zamnn aynlmndı .. 
İnsandı ve • ne ~·azık! - öliinıe! 

de nsnnlarn verP"i ~lan ıstıraptan 
Sonra kavuştu. Yıllor ve asırlnr 
"ecccek. bu ölümiin acısını • bu
~i.in - daima duyaca~ız. Kendi· 
ttıizdc bir lıasret yarası lıissedc
rek. 

Söylenmesi bir tezat bile ols:ı. 
hakikat şudur ki Atntürkiin ii1ii
ttıil le Türklük kendi bünyesinılP 

_l>ir eksiklik duymadı.. Cünkii 
Atatiirk ·ynp:ıca*'nı tnm olaralı 
Yspmı • eserini hütünlemic; ohm 
hir ulusn milyonda bir nasip olur. 
IJalıtı neık yaratıcı idi. Snvastı 
kurtardı. kurdu ve nncnk ond:m 

ı sonra öldü .. Bu balomdan. iiyle 
c!Pncbilir ki. hu essiz insrm za-

N~hayebi; bir hüniyet kabili taaav
vur değildir, hakJann en büvü((ü olan 
hakkı bayat bile mutlak değildir. 

* ,. 
Dii§mana merhamet aciz ve zaaftır. 

Bu, İn!anİyet göstennek değil, insanlık 
has!!asmm zevalini ilan e~mektir. ' 

Felaketler insanlan. 8'ıllan başında 
milletleri daima uimkar, ceyyit hamle
lere aevkeder. 

* Heyeti içtimaiyemizde, devletimizde 
hürriyet bipayandı;. Ancak onun hudu
du onu '1ipayan yapan esasq1 mahfuzi
yetiyle kaim ve mahduttur. 

* Bu millet evlatlannm fedakarlıklan, 
kahramanlıklan için vahidi kıyasi bulu
namaz. 

* Dertli insanlar muhatt'bmın derdini 
dinlemekten ziyade kendi cerihalarmı 
açm:ılctan zevkalırlar. 

* tr>=tnn ve öliime de hakim ol· Cümhuriyet fazileti ablak.iyeye müs-
SONU 2 İN'cl SAHİFI~DE - tcnit hir idaredir, Cümhuriyet fazilettir. 

Bütün yurddaşlar, bu sabah ı=alke,'İ salonunda 
Yapılacak törene iştirak edebilir 

Bu sabah saat dokuzda İzmir ve 
K:ırşıyaka Halkcvlerinde toplanarak 
Ebedi Şef Atatürkün yasını tutaca
ğız. Valinin, vilayet ve şehir crkfuıı-
nef. gençlik mümessillerinin, bihi
mum münevverler ve meslek :ıdam
lariyle cemiyet mümessillerinin, Hnl
kcvi mensuplariylc her istiyen yurd
daşm iştirak edebileceği bu ihtifal 
için bir program hazırlanmıştır. 

İz.mir Halkcvlnde hazırlanan bir 
köşeye Büyük Atanın bir büstU yer
leştirilmiş ve köşe hususi bir itina 
iJe hazırlanmıştır. 

Sant tam dokuzu beş geçe, yani 
Atatürkün ufulü ı::aatindc Kız Mual
lim mektebi müdürü profesör Rahmi 
Balab:ın ihtifali açarak Atatürkün öl
düğUnü ifade edecek ve hazır bulu
nanları ayakta beş dakika saygı sus
masına davet edecektir. 

BunclAn !':<'Ora yine profo.,ör Rahmi 

Balaban Atatürkün hayatı, memleket 
ve mil1ct için yaptığı büyük hizmet
ler ve k:ıhramanhklnrını tebarüz etti
ren bir hitabede bulunncakbr. Kar
şıyaka Ha1kcvinde yapılacak ibtifal
de de B. Tarık Ziy,a Işıtman ayni su
retle bir h!tabede bulunacaktır. 

Buhu müteakip Milli Sef İsmet 
lnönünün Atatürk hakkındaki 20/ I t 
938 tarihli bcvannamesi İzmir H:ılkc
vinde erkek lisesi lngillzce muallimi 
B. Sait Odyat tarafından okunacak
tır. 

İhtilalde hazır bulunanlar bHfthare 
heyet halinde Cümhuriyet meydanı
na ı?iderek Atatürk hcvkeli önUnde 

yapılacak ihtifale iştirak edecekler
dir. Bll!"ada vilayet, belediye, Parti 
ve cemivetlerlc mUesseseler adına bir 
çok çel~nkler Atatürk heykeline ta
zimle konulacaktır .. 

Şehrimizdeki bil<ımum ilk, orta 
oku)1arla lise ve meslek okulJannda 
da ayni suretle ihtifuller yapılacak ve 
talebeye Ataturkün bayatını aydınla
tan konferanslar verilecektir. 

Ankara,· 9 (Telefonla) - AtatUrkü 
kaybımızın üc;Uncil yıldönfunü müna
sebetiyle bugün bütün yurdda ihti · 
fuller yapılacaktır. Ankara radyosu 
da hususi bir yas progranu tatbik 
edecektir .. --·-·· ·-~- -

BUGÜN 
3 üncü sahilcmizi Atatürkün ölmez haiıralanna tahsis eylemiş bulunuyoruz 
HARİCİ HABERLERi SON SAHİFEMİZDE 

BULACAK~INlZ .... 

Mil11onlarca Türk bugitn 
«Seni> anıyor bütiln · 
Kalbinde&in her Türkün 
Rtthtın şad olsun Atam . .. 
Mukaddes emanetin 
Hep bO§ında. Milletin 
Bekliyoruz menl, metin 
R11hm1 şad olsun Atam. 

Merdiz gururumuz var 
Yurtda huzurumuz var 
ônıek şuunımtız var 
Ruhun şad olsun Atam. 

4(. 

Dostluk yapana dostuz 
Dosta I:lırka.uız, Po8'ftız 
Hep 30 Ağııstosuz 
Rıı1ı11n şad olsun Atam. 

~· 

Milletler iirke, fü·ke 
Bak1yorlar hep Türke 
Cennete döndü tJlke 
.Ruhun sad olsttn Atam. 

Başlarda clNÖNÜ> müz 
Bayramdır her gllnümüz 
Var §4nımu iiniimiiz 
.Ruhun şad olsun Atam. ,,. 
Hacet yoktur yemine; 
Dünyanın her fennine 
Karşı koyarız yine 
Ruhun şad olsun Atam. 

NlYAZt Hicran Damla. 



SAHİFE 2 YEHJASJR Mo. 11012 Kırk Ye~rnıci ıo4~ 
cc_ ıızJ... ;:es 

TARİHİ .ROMAN lt'aJ:~n: S<!!h- Alıdaman 

Rir daha tekrar et, diye hayk1r<lı -
---------------------

••• !3 .... 

eniden 30 ~ol! 
(;İ~i ~ eı·vor 

---·---
Slovakyadan İstanbula gelen çiviler

den sonra İzmirc de cfom!r çivi getiril
mesi için teşcbbüsata girişilmiştir. Bize 

b B P"r"" ne!cs .alayun.. verilen mulfunntn göre ynkında Almnn-şiındı Gcvherli hanım Jı,i.bı Mehpare rem uyur.. ır "' r- d 1 · 30 t i · t' U kt' 
ıf!k h E"ct, Hu'"scy"ın efendi memuriyette bu- ya an zmıre o.n. ç vı ge.Jr. ec.e ı.r .. Cle, kendisini derin bir a u a ve cyeı::a- • Alm d 1 k il f ü 

na kaptırmaktan kurtaramamıştı.. Az lunduğu sıralarda yükünü tutmanın yo- anya an getm ece - çıv erın ıa 
kalsın )ufa knrışıp Teyynr zadeye kar~ı lunu bulduğu için şimdi Karun kadar gayet ucuzdur ve takriben kilosu 3?-3 l 
duyduğu ilgisini anlatmış olacaktı. zengin bulunuyor. !stanbulda onu bilme- kuruşa mal olacaktır. Bu suretle J?ıya-

Gen çkız pek büyük bir zorluk çeke- yen yoktur. Halkın dili. zenginliğine bir sacla çivi ihtiyacının temin edilmesı de 
ı-ek kendisini tutahi1di.. kinaye olarak Hilseyin efendiye altın ba- milmkün kılınacaktır. 

Kocakan ise, o dakikada duydur,7\1 se- bası diye bir de lakab takmıştır. ----
vinçten birden bire şaşırmıştı .. Elini kal- Fakat Sultanım, Hüseyin efendi çok Y ni İngiliz lokomotil 
binin üstüne bastırdı .. Ve titrek bir ses- iyi. eli açık, gayet cömert bir zattır. e 
le: Yoksa onu da, hakladığınız öteki zen- Ve vagonları İSlemeğe 

_ Bir daha tekrar et. diye haykırdı.. ginler gibi sizin o muhteşem bodurumu- ba ... ı•yor 
Acaba ben yanlışını anladım?. Demek r.uzda misafir etmek niyetinde mi bulu- ~ •• . . 
:bunu teahhüt ediyorsun? .. Teyyar za- nuvorsunuz?.. İngiltcreden getirilen lokomotiflerm 
aeyi buraya getireceksin, öyle ~i?.. Müthiş kocakarı gevrek bır kahkaha montajı yapılmış ve.bir kısmı seyrüsefe-

Hadl öyle ise, hiç dunna .. Şimdi git, salıverdi .. Ve bunu müteakip dedi ki: l'e başlamıştır. Yakında bir lokomotif ve 
onu nerede ise bulup hemen buraya gc- - Onun şimdi bu saatte, sarayımızın 8 vngondnn mürekkep bir kompoz.Isyon 

zemin katındaki slislil odalardan birinde Ankara - İzmir hattında sefere başlıya
tir:Öerviş Mahmut ayaga kalktı .. Gitme- bulunmadığı ne ma10m?.. Belki de bu caktır .. 
ıte hazırlandığı bir sırada son söz olmak znt bu dakikada misafirimiz olmak şere-
Qzere Gevherli hnnımn dedi ki: fini ihraz etmiş bulunuyor... ti 

- Siz hiç merak etmeyin .. İki saat Fakat buna henilz iyice kanaat geti- Yugoslavya caret mu· 
eonra Teyyar oğlunu karşınızda görecek- remeaim.. kavelesl leshedildl-
siniz. Şimdi ben buradan doğru Topka- Senin anlattıŞ.ın bu Hüsc;'in efendi Türkiye ile Yugoslavya arasında mU-
pıya gideceğim .. Ve surun dışında, Def- Teyyar zadenin oz ?~bası mı... nakit 1660 sayılı ticaret ve seyrUsefain 
11. d BUs • f d" i ba- dan alıp - Asıl babası degil .. Teyyar zade HU- h. · f h d"l ,..,i ,.,er ar eyın e en ın n gın . eI dini" }At] y d. Fakat HU- anlaşması Ukilmetlnuzce es e ı m'"". r. 
bnu buraya getireceğim .. Gevherli hanım sey~ en . n ev .. ıgı ~r. Dünden itibaren bu mukavele hu:küm
birden bire keskin btr çığlık kopardı... seyın efendi Teyyar uıdeyı çok ufak bir 1 . . tatbik edil . şehrimizdeki 
~ynı zamanda kocakarı, bir tarafı tu- yaşta iken yanına almış .. ~nu kendi öz ~:1~ 1 bildiri~:;!~;ı 
tu 'hl b"' '"k b" t lA ' • d h evladı imış· gibi sevmektedır. 8 ar ara .. ~ ......... 
nı!:~!rfndcn h~lamı~~: e aş ıcın e e- Cevherli hanım bu sefer Mebpareden Türkiye ile Romanya arnsında mevcut 

- Aman Derviş Mahmut .. Hele bir az yana dönerek ona dedi ki: ticaret anlnşmnsının müddeti ise. kAnu
c:lur .• Bunu bana bir iyice anlatmalısın.. - Şimdi hemen git kızım . Bizim KAh- nuevvel iptidasına kadar temdıt edil
Senin dediğin bu Defterdar Hüseyin ya Ferhat nğayı bul, ona s5yle. Buraya mlştir .. 
efendi de kim oluyor?.. gclsin .. Aynı zamanda Anberle kanber ---

Şasırmaktan kendisini alamayan Der- de ~ir tarnfn ?YT;lm~sın~ar aşağıya ine- Mürakabe komisyonu 
viş Mahmut ('Cvap verdi: ceğız .. Oradaki mısafıri bır kcrre de Der- • 

-
Yeni Sulama Tesisleri 

Baklan ovasında sulanıa 
şebekesi kurulması için 
çalışmalara başlanıyor 

Bil tihare, Atça, MoraJı ve Sölıe 011alarında da 
t esisat yapılması muharrerdi r •• 

Nafia vekaleti su işleri umum ınildür
lüiü. Cedi% !havzasında Adalanın sağ 
kıyısı imtldadınca 15 bin hektarlık ara
zi lle Ahmetliden itibaren Gedizle soğ 
kıyısı boyunca 4-4 bin hektarlık araziyi 
auya kavuıturmak için tertibat almıştır. 
Bu hulllsta yapılacak inşaatın en kısa 
bir zamanda ikmali için her tülrU hazır
lıklar yapılmaktadır. 

Büyük Menderes havzasında, J~ıklı 
bendinde toplanan aulan kullanmak 
içln evvela 30 bin hektarlık Baklan ova
sının şebeke.l kurulacak; sonra ıııraıUe 
Atça, Moralı ve Söke ovalan ele alına-

rak icap eden regülatörlerle diğer tesis
ler ln§a edilecektir. Atça, Moralı ve Sö-
ke ovalarında ceman 70 bin hektarlık 
sulanır arazi mevcuttur. Burada büyük 
Menderesin tatkınlıkları da önlenmiş 
olacaktır ki yurdun büyük sulama dava· 
sı durmıyacak ve devam edecektir. Mak 
aat Türkiyede kabili istifade araziden 
azamt surette yurdun müteneffi olması
dır. Bütün bu teaisler ikmal edilince 
f.Benin h~n bütün istihsal maddeleri 
rekolte itibariyle bugünkünUn çok fev
kinde neticeler verecektir. 

l htikarla müccdele devam ediyor 

Bir evde virmi bir cuval 
~ ~ 

gizli şeker bulundu 

A a ürke 
·ı net! 

---Q---
- HAŞTAltAFI l İNCJ SAHIFED~ • 
muştur. Ciimhuriyct adiyle büHin ait 
nU fadc etmiş olacat'lınız ınunzzaın '! 
rini yarım bırnkm:ımış ve onu gih'eJP""" 
ellere emanet ettiği irin gözleri nr~ 
kalmamıştır. 
Yalnız oınuı başnrabilcceği işler ~ 

dı. Bu, ciimhuriyct abidesi dcdiğiınls. 
Türk milletinin kurtuluşunu, istiklaı:: 
hakiıniyctini, biitünlüğiinli, medeni~ 
ni ve her eyini temsil eden bu ın
-zam ubidcııin, bir grnnit kayası içindi' 
çıkanlan heykel gibi, tasarlanması,~ 
tutması, hütiln giizellik '\c ihlişn W 
ortaya çıknrılmnsı ve caıılnndınlntast 
idi. Aiatürk bımu yaptı. . 

Canlanan heykel şimdi kendi kcndiıı' 
yaşıyor. Atntürk başımızda olsaydı. f 
ne böyle yaşıyncaktı. , 

Ka~'lbımız eser için değil, kcnd~ 
i~indir. Onu her birimiz bir baba ~ 
sevdik. Bizi kurtardığı için sevdik. ~ 
yaşattığı için sevdik. Tek söile, 
SC\•diğt için sevdik. Onu daha fazla _. 
vcınezdik. Öldii. \"c jşte daha fazla : 
viyonı7" Her gün artan bir sevgi ile _ _.. 
vlyonız. Çiinkil, on u kaybettiktc~~ 
na, ne1er kaybetmekten kttrtuldu~~ .... 
zu geçmişe nit bir ürperti ile hisscuıı
teyiz. 

V:ır oldub.-tan sonra (ilmek her ~ 
run nasibidir. Bizim taliimiz. peri~~ 
rihimizin emrettiği dakikada Atatü·-,,.1 
mUzü bulmuş olmnkhr. Mustafa Jt~ 
yarım nsır evvel doğablir ,.e erken ';, 
mili olurdu. Yanm asır sonra do~at tıl' 
pek geç kalmış olabilirdi. Tann ond 
ze tnıu zamanında verdi .. 

İnsnn olnrak doğdu, insan ola~ 
şadı ve insanca öldü .. Khnsenin # 
yeccği gibi sevdiği irin kimsenin §e 

miverc(ti kadar sevildi . 
ÖldU ... 
Bununla beraber, işte ya ıyor! 
Minnet sana, Atatürk! 

Y. A· - Benim eski dostlanmdan biridir. \•iş Mahmut görsün.. Bakalım, bizim takviye ediliyor .. 
- Nerede oturuyor? Teyyar zadenin babalığı olan Defterdar T:caret vck!Ucti yurddn fint mUraka- Bir manıraturacı ve bir de deri tüccarı ilıtikAr -----
- Topknpının dıc;ındu, bağında otu- bu adam mıdır? •. Bu cihet bir iyice an- be işinin esaslı bir surette yapılma~ yaparken suc;üstü tutuldu... Bornov «! ~azı 30 

rur. lnşılsın... . . için yeniden bazı tedbirler almak ilzere - kU!'Usa satıyorıarınıf 
- Ecıkfilını tarif eder mısin9 • Sen artık bura~a dönme·· Gıt rahatı- tetkikata başlamıştır. İstanbul ve İzmir Anafartalar caddesinde 375 numaralı rJn 85 kuruşa satılması icap eden beyaz a'f' 
- Kır sakallı .. Etine dolgun .. Elli bec;, na bak.. Sana ihtıy~cım kalmadı~ piyasalarını sıkı surette kontrol edebil- <llikkfuıda deri ticaretiyle meş~l Aydınlı pikeyi 120 kuruşa Sami adında bir mü!!- Bornovtt Aşeih cay sokağında 54 s aı' 

altmış yaşında bir adamdır. Fakat Sul- Derin. Bir meroka tutulan genç kız, mek için İstanbuldaki füıt mUraknbc Mişon of;lu Hayim Malkinln ihlikAr yaµ- teriyo sattığı tesbit edilmiş ve suç üstü lı evde oturan B. Mehmet Hepşen/ bW 
1tanım, neden bunlan benden soruyor bunu giderıneğe muvaff~k ~lamıyacağı- kontrolörlerin!n sayısını kırka, İzmirdc- tıg-ı ve bir kaç giln evv<ıl kilosunu 170 temize ınilrncaat ederek, Bornovn ıı IJ 
sunuz? .. Yoksa siz de bu HUseyin efen- nı anlntma'ktan müte':.ellıt hı~ hayal s~- ki kadroyu on beşe çıkarmnk icap eyle- kuruşa verdiği ham Keçi derilerini 260 yakalnnmıştır. Bu da adliyeye verilmiş- belediye memurunun nezareti alt~ 
diyi tanıyormu sunuz?. !ci?tuna uğrayarak, buyük hır teessur mektedir. Bu hususta alınacak karar ya. kuruşa satmak teşebbUsUndc bulunduğu tir. satılan gazlann 26 kuruş erine Jd it 

- Onu bir az sonra sana anlatırım. ıçınde hemen orada
4
n aynlmıştı.. km ...n-Jerde tatbik edilecektir. il * 10 kuru!ltan atıldığını şiktiyet c}'letrı 

Şimdi şüphemi tamamiyle gidermek is- ı>""• ._._ .. .,_ ihbar edilmiştir. Zabıtanın tedbiri o Ç 1 bah d 1559 ıl k kta 18 tir ıı' 
d K k b . ıt d evvelce numaralan tesbı't edı'lm1" 200 11- ayır ı " c say ı so a v" il& k d"k'-tı'yorum .. "'opkapı haricinde bun an b""- or un" ır yer a ı zın anı ~ :s yet ıtın amının nazarı ı rı. .. 

ka Defterdar HUseyin efendi adında hlr KAhya :sFerbat ağa geldi .. Anbel' ve ralık derlyl 260 kuruştan satarken Ha- numaralı cvda oturan kahveci Hamidin cclbe<lcriz 
utın oturmadığına emin misin?.. Kanber ise. yatak odasının kapısı önlln- Yangın başlangıcı ylm yakalanmış ve hakkında takibata evinde şeker saklı olduğu ihbar edilmiş " ./ 

- Aman Sultanım.. Bu nasıl kabll de yalın kılınç duran kara suratlı, dev K~cilerde Şadırvan altında 834 Un- başlanmıştır. ve yapılan araştırmada 21 çuvalda 1000 
t»labilir? .. Benim bildiğim, Topkapının endamlı nöbetçiJcrdi.. Bunlar esasen ora- cl1 sokakta Muzafför Hanın lokantasın- * kilo kadar ıeker bulunmuş, şekerler 
aışında bağı olan ve burada oturan yal- da hazır duruyorlardı... da bir yangın çıkmış, fakat hemen yeti- Keçecilerde Odun pazarında 26 sayılı rnUsadere edilmiş ve Hamittc adliyeye 
nız bir Defterdar Hüseyin efendi va!'- Ferhat ağa. elinde b UyUk btr fener şen ltfalye tarafmdan aUn~. manifatura maAUMı sahibi Sezai Berki- verllnılştir. 
k~~~~~~ınb~~~~un~~~e~p~~~~~ ~~~~~~$m~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
:rım. Bu adda başka Defterdarın burada nımle Derviş Mahmut ise orta yerde bir rmm saç boru.sunun fazla kızarak pen· 
oturduğunu duymadım.. mevki tuttular .. Anberle Kanber de en çere tahtalarını yakmasmdan. çıktı11 

_ Nasıl? Hiheyin efendi zeııglımll- gerideki safı teşkil ~lerdi. anl•f!lmqtır •• 
lllr? •. Bu suretle vUcuda getirilen katar lrıo- _ _ .__,._, 

- Aal- Ustüme iylik, sağlık!.. Adeti lu yola dUzUlmtıştll ... 
Dünkü Lik maçları 

~ sual1 b unlar .. Aman, Sultanım ke- - BiTMEDİ - KAl.PIJRA ._ __ ._._..,_,._._._..._., __________ ,_ _____ ,__.,_._.. ___ , ______ , __ _.._, _______ Ml•-----H 

Güreş birincilikleri 
&ORMEK tSTEMit 
Anafartalar caddesinde ·'10 numaralı 

fmnda tezglhtarlık yapan Fuat Bozya
blı. Mlpı adında birisine iki buçut: 
liranın kusuru arasında bir tane lcalp 
g(lm6' lira vermlf Ye baklanda tahki• 
kata beflanm•ptr. 

Altınordu ve G öztepe rakiple
rine i(&lip ır:elmişlerdir 

lstanbuldan sonra en iyi 
dereceyi lzmir aldı 

__ .., . .,. ..... _ OçOncü hafta llk maçlannda raklple
rlnl aa.yı farklariyle yenen Altınordu ve 

ALACAK YOZ1J'NDEN Gaztepe takımlan puvan cetvelinin ba-
Btll Y .ABALAMA 91na geçnıeie muvaffak oldular. Diğer 

--- Alaybeyde Saml ÖZgUrO.n kahvesinde talmnlara nazaran bu aene daha kuvvet-
, İstanbul, 9 (Telefonla/ - ~üreş f= Melunet Ali (Çorum) ikinci) Hakkı fmncı Kadri usta. evvelce fınnında ça- ll blrer takım manzarası ar:xeden bu iki 
lleruyonu tarafından 4 bolge gu- (Eskişehir) üçUncll.. lı.ştırdığı ve parasını vermediği Arslan kıymetli eldpln 1941 - 1942 liklerinde 
:reşçilerinin Işt:rakiyle tertip edilen gü- Ağır siklette Çoban Mehmet (İstan· Ataman tarafından· tabanca ile kalça!lll- . . d 1 

1 
ki b kl kt di 

biri "l"kl · üsab kal niha t- ıyı erece er a aca an e enme · e r. 
~~ ~e~11c :eticefer =lardı/~ bul) raki~iz birinci oldu.. dan yaralanmıştır._.,.._ Hatt! benklenmedik hftdlseler :ruhur 

56 kiloda Halı•t (Ankara) birin"' Re- MUsabakalnrın sonunda gilreş fedc- etmediii takdirde 1942 lzmir ıamplyo· 
~P (İzmir) ikinci, İsmail (Ailira} rasyonu reisi Tayyar kazananlara ma- Türklüğü tahkir etmiş... nunun lacivert kırmızı takımla san kır· 
üç(lncü.. dalya ve saat vermiştir. Sinekli caddesinde 27 numaralı Ha· mtzı takım arasında cereyan edecek 

6 1 Kiloda Bektaı (tatanbul) birinci. mızı karbon fabrikasında c;alışan Sur~ye müsabakalar neticesinde anla~1lacağı 
Faz.li (İzmir) ikinci, Manol (İstanbul) M 1 Keitel tebaasından Abdürrahman Kadiş, ayn; tahmin edilmektedir. 
üçfincU.. artı>Ş8 fabrikada çalışan Muharrem ile kavga Dünkü maçlarda Altınordu Karoı:va-

66 kiloda Ahmet (İstanbul) birinci. .- ettiği sırada Tt.irklUğü de tahkir ettiği 
K li) ikin al + __ L) -~ iddia e~ ve hakkında tahkikat baş- itayı 5 • 2 Göztepe de At~i 4 •O mai-

Büscyin ( ocae · el, T at (lZIIlir Bükreş, 9 (A.A) - Rador ajansı bil- lamıştır.. }up etmişlerdir. 
O~ciLkİtoda Beslen (Kocaeli) birinci, diriyor: Cwnartesi günü öğleden sonra - --- Birinci müsabaka Altınordu - Karşı-
Doğan (İstanbul) ikinci, Mehmet Ali Mareşal Antonesko başveklilette mare- Petrolü eksik vermiş.. yaka takımları nTasında icra edilmiştir. 
·A~--bul) Ü"un·· eti.. şal Keitel şerefine bir çay ziyafeti ver- Maçın ilk dnkikaları Karııyakalıların 
\.a.:ıMW " Alsancakta 1512 inci sokakta 4 sayılı rlk k 

79 kiloda Rez.ak (İstanbul) birinci, miştir. Kend!sine Romanya yıldw n~- d'"kkt!-d b kk Ilık den Hasan Hangü- ene ve ata oyunlanna Altınordu 
bü "k sal"b" il l K · u wı a a a e müdafusının kar"ı koymasiyle germi<> TA.dil (Samsun) ikinci, Muhlis (İzmir) nının yu ı 1 ver en mareşa eı- niln 250 gram yer.ne 210 gram petrol " '" " 

nun bidayetinde hlkim olan Altınordu
lular Kat11Yalc• müdafaastnın bütün 
gayretine raimen daha ild sayı kayde
rek sahadan S - 2 ıalip olarak ayrılmış
lardır. 

Bundan ıonra Cö:ztepe - Atet takım• 
ları karıılaıtılar. Bir hafta evvel Alta
ya kar§t muvnffakıyctli bir oyun çıkara
rak ve berabere kalmağa muvaffak olan 
Ateşin Göztepe takımına kartı alacağı 
netice merakla bekleniyordu. Oyuna 
batlandığı uman Ateşin genç oyuncu
larının Göztepc takımına tehlikeli akın
lar yaptığı görüldü. Fakat kale önünde
ki beceriksizce hareketler yüzünden sa
yı kaydına fıraat bulamadılar. Nihayet 
güzel bir akın esnasında ilk golü kayde
den Göztepeliler birinci devreyi l • O 
galip bitirdiler. 

Makineve .. 
'erilirken 

•ı IB 1 ! t•l 1 1 

Yeni Alman ta~ 
arruzu TuladaO 

başlıvacak ____ , __ _ 
Stokholm, 9 (A.A) - Tuta kesL'lllD~ 

ki vaziyet 1sv~ç müşahltlcrln1n dik.le~~ 
çekmekte devam ediyor bu mUşabftJP
g8re Almanlar hazırladıktan yeni ta~ 
ruza buradan bıışlayncakhırdıt. Al~ 
mahfilleri Moskova etrafındaki va%İ:;; 
hakkında taın blr ketumiy~t göstcrfbl' 
ve hasıl olan yeni duraklamayı fenaıı" 
valara atfediyorlar. GISrUnlişe göre 4' 
lnr Mojaisk ve Kallnin kesilmelerltı., 
ve bilhassa Lenin~radda bilyilk blr rııaf 
:kavemct gösteriyorlar burada R~' 
Nevayl LU lburgdıı geçmeğe ve LadJ
gölU kıyıları boyunca araı.l kauınrn dl 
muvaffak olan Almanları gerl :ıt~ 
çalışıyorlnr. Moskova etrafında tc. fi' 
metre sıfırı gôstcıınokte devam edıY fJf 
Birlblri arknsıtıdn yıığnn knr vo ya~rrı ıf. 
yolları yeniden .(llmur d~ryası halı.ne ı;1' 
tlrmlşür. B rlindc i arct edildiğine ı,, 
htıkild Rus kışı ancak Sonkilnunda ı.
Jar bu sebeplen rnorkez kesiminde }ti' 
tarihten evvel hiç tir bUyUk taarrltı il' 
rekctinc gl!Çilmmıctıi miimkürdUr. ~
kuru soğuk ve do-nmuf arazi lıarel< 8' 
idare.si icin zaruri olan iki §arttır. il' 
llnde nlHivc edildiğin güre 86fi 011

1
_. 

ne içinde Rusyttıtın iklimi rnülıiyirtı JfJ' 
ml!ğe yilz tutmaktAdır. Bu sebeptend 

fiçilncü.. tel ayni akşam Bükreşten hareket etmiş verdiği şikayet edilmiş ve hakkında ta- ve birinci devre 3 - 2 Altınordunun le-
87 k!loda Narin (İstanbul) birine\. ve hararetle uğurlanmıştır. kibata başlanmıştır. hine bitmiştir. ikinci devrede daha oyu- ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!'!---~--~~~~~~~--~~~~!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:"""'!~~~~~~~--~~~~~--~~~§2:YI~iiiliimii ....... ~ 

ikinci devrede Göttepeliler Ateıllle
ri serbest harekete imkan venniyecek 
şekilde marke altına almağa muvaffak 
oldular. Ve: fasılnlada daha üç sayı ya
parak Ateşi 4 - O mağlup ettiler. 

layı Napolydn oı'ıfolat'ı ıfıatut ıtal-a 
6ğuklarla bir rnukaye ede buhnıi11"· 

ıırtık varit olamaz, 

l
cıcxxxı• ~§~,~.r..-.... BCOCXXdtJ.;clc.2.,. U:cu..ıeKıcıc===f." ..... ~l-K~A::l"J.:\=r~_-E~.c:;f'Al~...,:f"...O.:•~ 1 ğu kadar suraııc hüküm istihsali için nuınında gibi, çarpıyordu. zan olmuş, bunun yerini acı bir yorgun· mek ısteı:niyorum, takat mi.ıknve.met e"' 

l'C , ~ ıcap edeni yapacağım. İki öpU arasında : luk tutmuştu. medln. Ben daha lfsedC? iken bir ark~f' 
Nezaketle cevap vCTdim : - Sen benimsin! Diye fısıldandı, be- .._ Ferit, görüyorum ki hiç b:r z.:ı· sım seni öptü~Ü.11.i. iltihnrl& söy cıııı 
- Teşekkür ederim. Doğru, ben de nimsin. benimsin!.. man hakiki olarnk senin knrın olnmb- Onunla dBvltşHik ve hm P.:alip gc.c1itıı ~ 

1 ~JJ..ctT....c.ıı-....-..cıcr/~~...:er..r.r..oocr~..o;oı-..cccc:cr...occeıı vaziyetimizi kanuni bir şekle sokmak Bununla beraber Feridin değişmediir- dını. Bilmem anlıyor musun, evlilik sa· - Evet, ama ona inandın_ Beninı }ı~ 
lüzumunu hissediyorum. ni, beni daima istihkar ettiğini hisse<li- de bir et cazibesinden daha {azln b:ı- kı :dn böyle konuşanlnnn hep inP tn 

Kısa bir sükut oldu. Sert bir eda ile· yordum. Rica ve istirhnmlanmın bey- .şey i ter. Halbuki bizim aramızda her dın. 
belki d h ah l k Kartırsız bir sesle sordu : - Senin için · a a r at o aca • hude olacağını ve kendi ri:uısiyle beni şey bundan ibaretti. d 

dedi .. Çok kimseler seni ele geçirmek bırakmJyacagıv nı görerek. bir clirni kur- - Evet. fakat heosi bundnn ilxırei. - Snkın söyledikleri seylerın ~~ 
h ld b 1 1ar olmadığını mı bana inandırmak L: tı. 

Aşk ölmez ! 
isterler ve her a e una ça ışıyor · tanmıgva muvnffak oldum ve suratUül knlmıyacaktı. Eğer ö.ı:...enmescydim .. c ro a• s~? ~ 

••• A ••• y A ZAN • VC •ıı.Dız cvap venn im.. şiddetli bir tokat. indirdim. Eirıfon bire durdu.. _ Hayır, hayır snna inandırrn_sk1M • • • & - Böyle lşık.lann var mı? diye tek- Ferit beni bıraktı. Sar ........ ı.ş çehr"- - Neyi öğrcnmeseydin? 'r.. .... ... ...- terliğim hiç bir sey yok. artık benırn jrff 
İşte o akşam babamın evine döndilm. 

Şimdi, kalabalık nikah deiresinde Ferl
ôiıı yanmda oturmuş, bu facıa akşamm
&n beri geçen altı ayı düşilnüyonırn. 

Yeni evliler kap!n doğru giderken 
hakikat Alemine döndüm. Ne yapacağı
mı bilemiy<ırek, Feridin yanında kala
balığın hareketini takip ettim. 

Zarif bir nezaketle sordu : 
- Seni evine götüreyim mi? Otomo

bilim şu köşededir. 
SöUer alelAde idi. fakat Jtolumun üze

rine dayanmış olan eli bu sözlere, itiraz 
etmek kudretini blJlmadığım bir otori
te veriyonhnn.. 

- Peki! diye fısıldadım. Halbuld pek rar sordu_ . sinde çok kı.uırmış bir yanağ!yle bana, Hararetle cevap verdi : sen mevcut değil ve bir daha d~ _.. 
iyi biliyordum ki reddetmeli idim. tçim- Başımı ~aldırarak, soğuk btt sesle ilk defa beni görüyormuş gibi bakıyor- - Senin ne olduğunu neden söylem!- mevcut olmnyacakSıtı. Apdal ve k~1r:;~ den gelen bir ses: c Dı"kkat! Tehlilce cevap verdım : d Bana d ğru b" dını t S d yeyim. meseleyi şimdiden ttısfiye etmek va kalbi olmauan İıir ins.-ınsın. Çt rı _ 

S id• ti ? u. o ır n at ı. on ere- d~'- i S • ff~ k k , , , ~ d ., •• var! > diyor gibiydi. Bununla beraber. - ana a ıye var mı ,_ ıştı .. ı · k ı m1ar ı.ına yi.. ~n·n için iıK er c oımn ı- l1cini ilk defa kollatm arasına nJdıl!ıtı .;.w 
k dar _ Eve•' .:ı: e bağ•~dı ce ,.ızm ve goz en ıvı cı saçı- b d l !:r" 

üzerimdeki cazibesi hala o a kud- Koll .... tLY .. •• yol'du. İlk defa olarak ondan korktum. ğımı ve en en evvel bn$lm arının mev · kit, seni sadik vcı tak.Simsiz bit a, '(I 
ıetli idi ki ondan kendimı kurtarmağa arımı yakabyarak. yüzline bak- Bana doku 1 D" gU 

1 
di cut olduğunu ac;l~ unutamadım. Benden sevdiğlmi. daima .&eVıniŞ blduğurntı 1' 

muvaffak olamıyordum. mağa beni mecbur etti. Sanki g'"ozlertm- - nma. ıye r c mH evvel başka kimseyi sevmediğini bana senden ba~ka hiç klm min bana tto1< fi' 
Eve gelince, babMının çıkmIJ olduğu- de bir cevap okumağı ümit ediyordu. - Ne?en dokunmtyacakmı§mt? Sen fnandırmağa rıasıl kalkı~tın? Snna karşı mamiş olduğunu 'Ve MlA da dokuriJY\11• 

nu gördUm. Bir karnr vernıemc vakit Parmak.lan etlerime o kadar derin ha.lA ben.im kanınsın!- muhnbllet ve hürmetim ohnasını nas1l cağını anlattın. 
bırakmadan, Ferid beni evin içinde ta- basıyordu ki luıykırdıru : Ağır bir koltuğıın arlcasına iltica et- istiyebilirdin? İnleyerek: 
kip etti. Nefesi kesik kesik çıkıyor ve - Bırak beni Ferit! tim. Bir elimi kaldırarak tekrar vurma- - Sen deli misin? - Ah, buna inanabilsem! d~di. rt1~ 
dişleri aşağı dudağını rsmyordu. Gözle- $imdi sesimde hınekmldaı- vardı. ğa hazır duruyordum. Acı biz tavırla ; Bu ihumm 8y)c şiddetli bit nida flP. - Bana ister inan, ist€r inanms~·~icll 
r. parlıyordu. Fakat bir şey yapamıyordum ve bir- - Endişe etme! Dedi .. Seni, arzun hl· olmuştu kt durakladı ve ytizllnden bir ehemmiyeti yok:. Sana bağladığım '\a1" 

- Bir müddettir, seninle zaten konuş- den bire kollarının kıskacı içinde bulun lafına öpmeğe kalkı.şmıyacağım. korku ifadesi geçti. FakRt derhal ken· llyik değil, Sana verdiğim aşka 
ınak istiyordum. Eğeı' ~~.,:mıak istiyor- dum. Duduklan dudakbı.rım üzerinde Alnıma dilşen saçJanmı arkaya ata- dini trıoar1adı.. değilsin. Haydi Kıt! 
san. bana söyliyebil.ınin. Mümkün oldu- idi ve kalbim, en hararetli aşkımız u- rak, br koltuğa kaydım. Bütün hlddetiaı - Daima fena b.:::reket ettitmi söyle- - 8' ... m-MEl>,.......t -
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Atatürkün Son 
Gün Ve Dakikası 

Olüm ··ne tekaddüm eden eııdişeler - Geçirdi~i 
krizler - Büyük hastanın son ~ecesi, 

son sabahı ·ve son dakikası 

Ebedi .Şefin A nkarada yapılan cenaze töreninden hazin bi-r ha.tıra 

L_ ~dt Şef AtatUrkUn ölUmUne te- sani içtimaında okunacak nutuklarını Şefin hayatta son geçirdiği saatlerin en 
~dUm eden gilnlerde Tilrk Milletinin dikte ettiren AtatUrk nutuk hazırlan- tarihi ve şayanı dikkat dakikası .. 
""'1binde gizlenen endişeleri üade eyle- dıktan sonra tekrar okutmuşlar, icap Gözlerini açıyorlar. Derin bir husu 
~k: cidden i.lzUcU bir iş .. cBenim naçiz eden yerlerini değiştirmişler, bu husus- içinde etrafiannı çevirenlere büyük 
~~dum bir giln elbet toprak olacak- ta yanlannda bulunan Başvekil CelAI hastanın son sözleri: 
~ diyen Atatilrk bu müthiş akıbetin &yara direktifler vermişlerdir. Bundan - Saat kaç ? 
'lll'k milletini kalbinin en derin köşe- sonra orduya mesajın yazılmasına geçil- Ve tekrarlıyor: 
~en cerihadar edece~ini biliyor ve miş ve mesaj hazırlanırken de AtatUrk - Saat kaç ? 

................... 

~O. f(>yle bağlıyordu: cFakat Tilr- bir çok direktiflerde bulunmU§lardır. Ridvan cevap veriyor: 
;:[! c:umhurlyetl ilelebet payidar ola- Tamamen hazırlandıktan aonra mesajı - On sekizi yirmi geçiyor paşam! 
~... AtatUrk tekrar okutmuşlar ve dinlemiş- Ebedi Şef mutmain, tekrar gözlerini 
L_~türkUn bUyUk hayatının son dem- lcr, llzım gelen yerlerini deliştirmlşlel'- kaparken emir verir gibi aynı vakur 
~de TUrk milletinin yaşadığı acıklı dl.. suali soruyor: 
.:.... hatırlayalım. Her gece matbaada tKtNCt KRtz - Saat kaç ? 
~ızın başında.. Acab!l ylne rapor Hal böylece devam ederken 15 inci Ridvan yine cevap veriyor: 
~. yine endiıeli blr haber alacak- Cilmhuriyet bayramımızın ikinci gilnU, - On sekizi ylrml geçiyor pqam! 
ia:!nı? diye çok tızUntillU anlar te91r- yani 30 tlkteşrin 938 tarihinde bilyUk Koma derinleşiyor. Doktorlar Ata-
"'t. bastada blr krizin başlamakta olduğu türkUn omuzuna dokunarak seslendiler: 

.\tatürkü deviren müthiş hastalık dev müşahede olunmuştur. - ATATORK! 
~ariyle seyrini takip ediyordu. 17 15 inci Cymhuriyet bayramını kutla- Doktorlar KOMANIN derecesini an-
~citeşrin 938 tarthinde Riyaseti Cilm- yan halk arasında bulunmayı çok arzu- lamak için Ebedt Şefi tekrar adiyle ça
!lla urnumt kAtipllğinin neşreylemlş ol- layan aziz Atamız, 29 tlkteşrln 938 akşa- ğırdılar. Fakat cevap yoktu. 
\liu bu rapor hastalığın en bUyUk V'!- mı Dolmnbahçe sarayı önUnde ve deniz- Büyük hastanın odasından çıkan pro-

l'rlet işareti olmuştu: de yapılan nümayiş ve şenlikleri duy- fesör M. Kemal o zamanki bar-ekil Ce-
t ı. - cReislcUmhur AtatürkUn sıhht muşlardır. Bu tessür Anlan ikinci krize lll Bayarla karşılaşıyor. Başvekil sonı-
~Yetleri hakkında müdavi ve milşa- vesile olmuştur. yor: 
~ tabipleri tarafından bugün verilen Bu ikinci kriz 12 ilA 16 saat devam ey- - Doktor vaziyet ne merkezde? 
~I' ikinci maddededlr. lemiş ve bu müddetin hitamında hasta- - Kriz Komaya çevirdi. 
~~ - Reisicumhur AtatUrkUn duçar lı'k tekrar normal seyrine avdet etmlJ- - Evet, netice ne olacak? 

llkları karaciğer hastalığı normal tir. Hekim ellerini ya ntarafa doğru açb, 
~ takip ederken, 16 Birinciteşrin 1KtNC1 KRlZDEN SONRA başını bir tarafa bükerek çaresizlik için-
~ tarihine tesadüf eden Pazar gUnU Her iki krize mukavemet gösteren de bulunan insanların tavnnı takındı ve 
~Q@tı bire aşağıdaki Arazı g&temıiş- BUyUk Dahinin vUcudu artık çok yıp- cevap verdi: 

• ranmış, kuvvetten düşmüştUr. Doktor- - lki ihtimal var. Fakat bunlardan 
~ - Saat (14,30) dan (22) ye kadar lar hastayı müteakip bir krizden vikaye hiç biri kestirilemez. Koma derinlesmez
~"lkÇe artarak devam eden umum! zaaf için her tUrlil mUdavatı yapmışlar ve se hastamız kendine gelir. Derinleşirse ... 
~birlikte haz.mi ve Asabt araz, bu saate !kinci .krizi de atlatmış olan AtatUrk Hekim ikinci ve korkunç ihtimali de 
k~ar nabız dakikada (116), teneffüs tekrar yanlanndakilerle konuşma~a izaha ve ad1andınnajta cesaret edemedi. 

) ve hararet derecesi (36,5) idi. başlamışlar, doktorlan ve yanlarına gi- VAŞVEKlL VE ATATORK 
~ı: - Saat (22) den bu sabah saat rlp çıkanları sevindirmişlerdir. Hastalı- Doktorun milsaade ve tasvibiyle baş-
L.:."') a kadar yukanda ismi geçen araz ğın devam ettiği mUddet zarfında müda- vekil bilyük hastanın odaSlna girdi. Baş
~en hafiflemiş ve nabız dakikada vi ve milşavir tabipler her gUn hastalı- vekilin hustl içinde ağlayışı çok hazin 
K~), tenefffüı (22) ve hararet derecesi ğın seyri etrafında mufassal raporl:"r ha- bir şeydi. Hekimin işareti Uzerine baş-
~., olmuştur. zırlamışlar, Ankarayı gUnU gilnUne ha- vekil büyUk hastanın odasını terketti. 
~ - Yapılan muayene ve müşavere berdar etmişlerdir. Gece saat 23 te doktorların muayene-
'esindc tesbit ve tatbik edilen mil- UÇ"ONCU KRtZ si yarım saat sürdU. Nobetci hekimler 
aı.1-;ttan sonra umumt ahvalde hafif bir Büyük felaketle neticelenen krlz büyük hastanın yanında beklerken di-
~ görülmekle beraber vaziyet cid- ölUmden 48 saat evvel birden bire ve hiÇ ğer doktorlar saat 23 komnilkesini yaz-
~tlni m~hafaza ~tmek~edir.> umulmadık bir dakikada başlamıştır. dılar. Bu raporda, kendi kanaatlerinin 
~ lr hafta sonra şıddetli Araz tamamen 9 Sonteşrin sabahındayız. AtatürkUn tam ifadesini yırtan bir tahrir tarzı kul-
' olmuş ve 23Bi,.inciteşrin 1938 tari- bir giln süren dalgınlığı şimdi son had- landılar. Ondan sonra salonun köşeleri
tt~. t~dilf eden Pauır günü Riyaseti- dini bulmuştu. O giln saat 18 de Dolma- ne serpili koltuklara uzanarak sabahı 
q.~r umumt kAtipJiğinin resmt tebliği bahçe civarından geçmekte olan bir mo- beklemeğe koyuldular. 
~ talı~m normal seyrine avdet et- törUn sesi, bUyUk hastayı fevkalade has- öL'OM SABAHI 
~d ~nliik tebli~ n~rine !Uzum kal- sasiyete sevkeylemişti. Atatllrkün se.sI 10 tkinciteşrln 938 Perşembe .. Sabah 

1tl blldirilmlştir. işitildi: sekiz .• Saat tam sekizde hekimle'l' topla-
~ ~tatUrk kriz anlarında dalgın yatmış, - Nedir bu gilrilltU, toplar mı geçi- narak sabah vizitesini yantılar. Vaziyet 
~tl tarnanlarda yanlarında yalnız dok- yor? saat 23 tekinin aynı idi. Koma Ml~ de-
~ bulunmuştur. Doktorlann bu hu- Ebedi Şefin etrafındakilerin cevabı: vam edivordu. Sonra hep birlikte salo-
~ vermiş oldukları malCımata göre - Top değil paşam, uzaktan bir mo- na döndüler. 

Büyük 
Atanın 

'farihe. geçecek 
kıymettar ve

cizeleri -
Türke rniiapet ve iyi bir ,ey •eriniz, 

bunu reddetmesi ihtimali yoktur. 

* ölmek ancak öldünnek mabat ve 
gayesine matuf olmak lbtmdll'. Fakat 
öldükten sonra hiç bir pye temin edl
lemiyecekae neye yarar. 

Kan ile yapılan :ml&plar daha ımıb
kem olur, kanam lnkıllplar ebeclilettirf
Jemes. 

* Medeniyet Öyle kuvvetli bir 1ttkbr 
ki, ona biaine olanlan yakar, mahve
der. 

* Her hareketin maksada mutabakati, 
her türlü ahval Ye ,erait dalu1inde mak
sadı açık surette görebilmiye mütevak
kıftır. 

* insanlar gariptir, bı1zen en akallılannın 
bile nazarları, hakikatlerin besatetJ kaı·
tıaında butlana gider. 

CLc&!!t 
SAHiFE ı 

K 

Onu Düşünürken -
Atatürk Müzesin-

de bir saat 
* _,.,.,,~~~~~~~~ 

Dünyanın her tarafında muallimler I z inl... . . b b ük · · 1 
cemiyeti beıeriyctin en fedakar ve muh- . eng ıg~yle ııtik alde daha üy'" zıyarelr genç nee e tavsiye eylemek Ji-
terem unsurlandar bır kıymet ıfacle edeceği muhakkak d B b' ed • 

• olan, tzmir belediyesinin hazırladığı zam ır. urasa 11' mliz en zıyade. 

MUL--L-..1 ğ* . .J:.... cAtaürk müz~ıindeıt yiz. Ufülünün yıl Atatürldin büyük hayabndan bir aafh... 
~ueue ya an mennı YG6•uuru, • • 

o yağmurdan ürlnniyc:ı1eri ürkenlerden dönümünde onu duymak ve diifünmek yı, izmıre aıt habralannı amlandann 
daha az ulatar. için, hatıralariyle bezenen bu müzeyi bir panoramadır. 

* Kılıç ve sapan: Bu iki fatihten birin-
dıi, ikincisine daima mağlup oldu. 

* Eğer ııunun bunun teveccühiinden 
1ru, -.-et clmıya te::ıc~ül ederseniz, hali
niz bilmem, fakat atiniz çürük olur. 

* H~ikati konll§maktan korkm.ayınaz. 

* BiT Türk düynaya bedeldir. 

* Ya§&mak için mücadele ,arttD'. 

* Hayali harici aitayifler peşinde dola-
p.nlar, noktai iılinatlannı kendiliiin
den kaybederler. 

* Bir millet sanattan ve sanatkardan 
mahrumsa tam blr hayata malik ola-
mas. 

* Kadınlarm umumi ve hususi vazife-
lerinin bqında validelik vazifeleri var-
dır. l\1iu:ede: Atatürkiin m "italaıi odasında 

Libamuna kani oldufumuz hlr iti fzmiri huauai bir aWca ile aeven Ata- MHli Şefimiz izmiri ziyaret ettikleri 
derhal ~ türk, iz.miri ziyaretlerinde daima bu zaman Atatü k kendilerine tahala edl-* konakta ikamet eylemiıtir. Burada her r • 

Meseleleri. hadiselere " deiil ha- yer, her köte onun dolgun hatıralariyle len konakta kalmalarını, burada daha 
ldkati veçhile mütelea : ~... dolu..... İtte Ütamlan yemek yediği .çok istin.bat edeceiini a&yleT Ye lzmhe * mütevazi oda ... lıte misafir kabul ettiği tebliğat yapllırdı. Bu itibarla müzeala 

Zaman " hadi.sat ber didl luıbyld ~on ... Şimdi Atatürkün büstü konulan bqlaa bir b,.metl de EceYe alt dan w 
ispat Ye iahar eder. hol... işlerin lconUfulduğu bir yer oluıudur. 

* Medeniyetin emir ve talep ettiilnl 
yapmak inan olmak için Widir. 

* Medeni eser vücade ll'fllİnnek kabili-
yetinden mahrmn olan kHhnler bürri
Jet ve istiklaUerinden tecrit ohımmya 
mahkUmdurlar. 

* Cenç fUdrll demek. Wdld fl1drll de-
mektir. 

* Hayat mücadeleden ibarettir. 

* Her türlü muvaffakıyetin, h• nevi 
kuvvetin, lmdretin membu hakikisi 
milletin kendisi olduğuna kanaatim 
tamdO'. 

* MeYCUdiyetl m;m,.-_ diifman 
olanlarla dost olmrvalım. 

* Hissiyat denilen feJ aldım, mantıjm, 

muhakemenin cnk fevkinde bir kuvvet . M- .:J_, 8 .. ""k hrıd Aıaı·· ,_,, b"" '-l: ve kudrete liktir. uzeue. uyu u' e UTIÇUn w ... 
ma * .. Müz.e~? me~ivenlerinl 5ıktık. Bü- bu karyolada yath. Bin bir mqğale içln-

Bir millet, bir heyeti içtimaiye, yal- Y';1~ Ataturk, dunyalara tııgmayıp ken-ı de yorulan güul ba~nı bu yastıkta din
na bir ferdin p,.nıti ,.. meaiai ile bir dısıne daha geniı ufuklar arayan lendirdi ve burada tam bir emniyet lçin-
batve bile atamaz. Ebedi Şef fU küçük ve mütevazi odada, de (lÖzlerini kıaa saatler için yumdu. 

* Hakikaten ıinei mmette serMst bir 
fert olınU kadar dünyada bahtiyarlık 
yoktur. 

Çok 
ol.mu. 

* fe)' mesmu olur, fakat menak 

* insanlar tabiaten, fıtraten beraber 
va.şarlar. Fakat ben.bet- )'8.trYan inaan
lıır mutlaka idare edilmek ihtiyacında
dırlar. 

* Büyük hadiseler, fikirlerde büyük in-
kılaplar yapar. 'dt t-11'.er hac;talı~ı normal seyrini tnkip tör geçiyor. Saat 8 ile 9 arasındaki nb'bet Dr. Ab

-~ken birden bire şiddetli Aru gös- Ebedi ~efin bu cevabı duymadığı an- ravaya Marmaralının idi. Fakat koma-
1'.~'."bilm"k~clir. Bu krizler esnasında laşılıyordu. Koma devam ediyor. Ebecli nın bu ileri anında Dr. M. Kemal öke haleti nez'i uzun sürmedi. Saat 8,55 te 
~ vUcudunun mukavemetine göre Şef tekrar soruyordu: nöbeti kendi üzerine aldı. Bekliyordu. baslayan bu hal tam 9 dakika devam etti. 
~ın tahammill göstermektedir. Ata- - Nedir bu gUrUltil, toplar mı geçi- Diğer hekimler de her tın girip çıkıyor- Dr. M. Kemalin gözleri Ebedi Şefin 
~ 16 Birinclteşrln 1938 tarihine te- yor? lardL yastık arasındaki başına ve saatine di-
~ ~en Pazar gilnü başlamış olan Bu sual bir kaç defa tekrar edildL Herkes komanın ara vermesini bir kilmişti. Müzede: Atatü,.;..;ı" 314tak odaı 
~ bUnyesinin sağlamlığının yardı- Onun etrafında bulunanlar hakikati an- kurtancı, bir mucize gibi bekliyorlardı. Son dakika ve son saniyeler.. E.bedt Şef. gecenin geç ve yahut gü- ait t.abrayı .ak ..ıı:. anlatırdı. 
bıL..."~ rnukavemet göstermiJ, onu yen- lamışlardı. Herkes mahzun ve müked- Başvekil de orada idi ve o da aynı kur- Saat dokuzu bcs geçe Ebedi Selin yas- nün ilk eaatlerinde Ecenin •İm liyalı lzmirin fatihi: clzmirde denizin ren-
~·. _ der bekleşiyordu. tancı sesi bekliyordu. tıktaki bası evvela sa~ tarafa do~ çev- denizini hu pencereden ae)'Tetti. Kolu- gl mal mi. mor mu, lacivert ml. 1-
~~k normal seyrine avdet ettik- Ebedi Şef bir az aUldllı bulur gibi ol- Saat dokuz .. Yani ölUm,ien beş dakl- rildi. Bir kaç saniye böyle kaldı. Sonra nnu dayadlia, elile denizi ve ufuklan tayin edil~eL Bir bak1tt• mor denir. 
~ '°llra Atatürk gene eskisi gibi etra- du. ka evvel.. Dr. M. Kemal Dr. KAmil Ber- birden bire kuvvetlenrnlı; ,:tibi bu baş gösterdlii hethalıt pencere... Atatürk dikkat edince ko)'Ulujuna laübnedenıl-
~~ k.onuşmakta devam ehılş. icap eden Bu sırada sarayda herkes ellerinde ke nöbeti terkedecek Bu sırada bUyUk yine yastık üzerinde do~ruldu. lzmlrln denizlnl ve ha denizin ensfnlik- niz. Gözünüz dalarsa llcinrt olduiuna 
-~~eri vermi.,~ir. Başvekili kabul mendiller gizlice akıttığı göz ya;larını hastanın sık nefes alışının boğazdaki Gözleri açıldı ve büyUk An.. AtatUrk lerlnde KÜnetln gurubunu anlata anlata ka"i olununuz:t buyurmutlan!L 
~L~e Başvekilin muhtelif işler etra- saklıyordu. zorlukla hırıltı haline geldiği görUldU. öldü. bitiremezdi. lzmirin gurubuna hayran- Müzede Atatürkün lzmir körfezinde 
lıt lLıtı ınaruzatıru dinlemiş ve kendisi- Ebedt Şefin intizamını kaybeden ve M Klmil de M. Kemal gibi yatağın ya- Doktorlann ve AtatilrkUn y&lonlan- dı. gezintil,.rine tahah edilen bir andat da 
~~ ıelen direktifleri vermiştir. Bu yilz kırka kadar çıkan nefesleri derin nına koşmuştu. nm ağızlarındıın dökülen çığlıklar ora- Hakikaten bu müzenin balkonundan YBr. Müzenin kütüWı"ne.tnde ge~ bk 
iM... -..et zarfında Atatürk, doktoTlann surette isitUiyordu. Operatör M Kemal nihavet hUkmUnU sın1 doldurmuştu. guruhun lhtipmm• 1eyıetmek b&yük bir subay Atatürke ait bir aerl mDtal• 
~~ gfirdOğU yiyecekleri almış ga- Ebedt Şef kendisini yavaş yavaş ko- verdi ve bu lra~ın haleti neziden başka Bqvekil AtatilrkU 80n defa görmek zevktir. Güneşin ufukta, aankl sulara ediyor. Onun kalplerhnb:deki mOşterek 
' ~ nıiltald buyurmuş, tabii şekil- manın hain istilAsına terkediyordu. bir şey olmadığını söyledi. arzusunu yenemedi. Dr. M. Kemalin eli gömülerek eridiği zannedilir. habralannı bütün ulviliğiyle duyuyo-

~lııına giren herkesle konuşmuştur. SAAT KAÇ ? Dışanda bulunan hekimlerin bundan örtüyü açarak bUyUk ATAYI başveki- lzmlrln istirdadını müteakip Atatürk ruz. 
~k Millet Meclislnin 1938 Teşrini- Saat on sekizi yirmi geçiyor. BilyUk haberleri yoktu. BUyUk ATATORK'iin lin yaşlı gözlerinin son bakı§ma terketti. Belkalıveden lzmlrl doya doya seyrine Adnan BtLGET 
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Amer.ikanın Helsin
kiye bilClirilen kar=ar-ı 

---e---
er,İ~- i @~ta0 

dan d .. ir_ 

e&: o~~ 

Anıerika 75 nıHyar 
<lolar 3)7Jrnıış_1r 

Amerika Hariciye Nazırı Kordcl Hul Çjrı sefiriyle görii§fiyor 
ıcr..c:ı--..r..c:-r.r..r.;.r..r..co--~..rJ.:ıCY~~~_...~~~J"..r.-:rJO"',~~....-~.corJ.r~ 

Vaşıngton, 9 (A.A) - Hitlerizmi or
tadan kaldırmak için Amerikanın 75 
milyar dolar sarfctmeğe hazır olduğu 
Finlandiynya bildirilmiştir. 

Znnnadildiğinc göre Kordel Hut Fin
landiya ile Rusyn arasında münferit bir 
sulh yapılmasını tavsiye ettiği .sırada 
Alman umumi karargfilıı tarafından d(?I'-

Bütün ln~iliz 
halkı -·

ln""iliz 
•••••••••••••••••• 

Tavvareleri 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

piş edilen projeleri akamete uğratmak 
maksadiyle hazırlanan bu muazzam cVtJ 
planını da Fin el~isine bildirmiştir. 

-------·----~--Avrupada ikinci bir Fransaya şiddetlibir 
harp cephesine akın yaptılar Finlandiya 

taraftar - • - •--
- • - Batı Almanyasına da Askeri harekata . 

IJazı taarruzlar nı · 
Almanların hedeli Sov· yapılmıştır.. hayet vermek niye. 
yet Karadeniz lilosuna Londrn, 9 (A.A) _ İngiliz hava kuv· • d J ·ıd · 

felce Uğratmaktır- vctleri dün gece işgal altındaki Fransa- ftn e ueğı tr 
Londra. 9 (A.A) - Stnlinin Rusya ya çok şiddetli bir akın yapıruştır. Ö~le --·--

üzerindeki Alman baskısını azaltmak bir fın olmuştur ki iiç yüzden fazla In · Londrn 9 (A A) _ Fin sözcUsü Ym
için Avrup~da y~n.i bir cephe .nçılm~sı gi1iz av tayyaresi şimali Fransada fahri- landiyaru~ aske~i harekata nihayet ve-
ha'kkında gosterdığı an.uya İngılterenın kaları bombalamıştır. Lenste hedefler ~· h kkı d k. h be 1 · t k · t 
h .. ·· f h lk · · ~k ·~· · .. ,__ b. d 1 1 .. d k-'- recegı a n a ı a r erı e 7.ıp e -utun sını a ının ıştıra ettıgını ııoy- KI5a ır zmnnn n n ev er ıçın e ıwnış- i ti 
ı~mek ]azamdır. tır. Dört düşman nvcı tayyaresi düşü- m ş r. . . , 
Sivastopol ve Nevrosiskinin maruz. kal- rülmüştür. On beş İngiliz tayyaresi ka- . Ru~velt, .Finlerın sulh arzul~ına druı

cJıi::'l büyük tehlike aşikardır. Berzahın yıptır. Pilotlardan biri kurtulmuştur. hiç bır deh~. olm~dı~nı gazetecı]er top-
Knfkasya tarafında fyi bir yol şebeke- Londra, 9 (A.A) _Hava nezaretinin l:ıntısı.nda soylemiştır. 
si yoktur. Yalmz Nevrosiski de bir demir tebliği : İngiliz hava kuvvetlerine men- Amerika hariciye nazırı Kordel Hul
yolu vardır. Arazinin cesaret kırıcı ma- sup teşekküller dün gece Esen ve batı lün yaptığı beyanabn bir harp propa
hiyeti, Almanlar için gcçilece~ bir y~l Almnnyada hedefler üz.erine hücum et- gandası mahiyetinde teW.kkisi vaziyeti 
olamaz. Tayyarelerle b~ . demıryolu cı- miş ve bombalar atmışlardır. kan~iıracak mahiyette telakki olunu-
varına asker naklolunabılır. Almanların Ostand ve Dünkcrk doklarına da hü- yor. 
bu miihi~ hedefte~, .zorlııklnrAyiiziinden cunı edilmiştir. Sekiz tayyarcmiz üsle- 18 ağustosta Kordel Hull ile Finlan· 
vnz geçmıyeceklerını kabul laz.ımdır. rine dönmemiştir. diyanın Vaşington sefiri görilşmeleri 

Kırıma kar~ı yapılan bu tanrr~zun. en Berlin, 9 (A.A) _ Alman savaş tay-
başlıca aebebı, .. So~yet Kara~~n_ız fıl~- yareleri İngiltere ve İskoçya sahilleri hakkında neşriyat yapılmıştır. Bu neş-
sunun harekat uzcrıne olan muhım tcsı- kl d 6 1. .1. t• t . . . b riyala göre S_ovyetlerin sulh hakkında 
·d· Al 1 L · d .. · açı arın a ngı ız ıcare gemısını a-

rı ır. man arın enıngra uzerıne ae- tınnışl dı B 1 d b" . bil Uk b" ve Finlandiya için iyi niyetler göster-
ri ilerlememele•ine Sovyetlerin Baltık ar r.· .un ar an ırı Y ~ dikleri Finlandiya sefırine 18 ağustosta 
filosunun tesiri pek büyük olmuş ve Bal- snrmç gem:ıid:r. Bu?.J~n m.ecm':' tonı-
tık sahilinden ilerlemelerine mani teşkil lfitosu 38 hındır. Kuçuk bır şılep te bildirilmiştir. Rusyanın bu teklifinin 
etmiştir. bombalarla tahrip edilmiştir. . Rusyanın zaif dilştüğü demek olmadığı -----·----
Bu harpte Sov-

yet zayiatı ---·---B. Hitl~r hu zaviatı 
J 

Alman tnyyareleri 819 sonteşrın gece- da Hul1 tarafından sarahatle beyan edil
si Duvr limanını hoınbalanuşlardır. Dün miştir. Almanya mağlQp olduğu takdir
gündüz Manş aç.ıklarında İngilizler ağır de Sovyetlerden Finlandiya hakkında 
kayıplara uğrrunışlardır. Ccmnn 25 İn· müşkülat çıkarı1mıyacnğı hakkında te
giliz tayyaresi dilsüriilmiistür. minat istenilmesi meselenin uzamasını 

İngiliz. tayyareleri gece batı Almanya- intaç etmlştir. 
sına hüeum1ar yapmışlardır. Sivil halk- -·------
tan bazıları ölmi~Ur. 9 Uıyyare diişürül-
müştür. NAPOLI 

- l lX!• se: 

Alman, Sovyet harbinden mtibalar 

r.~~:~~~~~~] Mareşal Voroşilof'un [!.J~~~w~!~~~w~g 
Al } bir be yannamHi K d 

man ar oıd·· .. ~- h. ırım a 
L . d orucu ır sa- d•• 
enıngra - vaş olacaktır uşman ta· 

da geri atıldı K1zı1orc1:Nazilitm kip ediliyor 
mahvına kadar 
harp edecek .. ---·---

Kırım da Almaıi· 
lar müdafaa

ya !?eçti -·-Bütün cephe boyun-
da muharebeler çok 

şiddetlidir 
Londra, 9 (A.A) - Buraya gelen son 

haberlere göre Ruslar Lcningrad cephe
sinde taarruza geçerek Almanları yarım 
mil geri atmışlardır. 

Londra, 9 (A.A) - Rusyadaki askeri 
durum hakkında pek az malOmat var-
dır. Geceki S'ovyet tebliği dün, bütün 
cephede muharebelerin devam ettiğini 
ve bilhassa Kınında çok şiddetli oldu
ğu bildiriyor. Gece alınan haberlere gö
re Almanların bir çok kesimlerde mii
dafaada olduklan bildirilmektedir. 

---~-~•~----

Sulh mu? 
---· ---

Vi yanada bir 
Avrupa konfe-

Moskova, 9 (AA) - Mareşal Vo
ro§ilof Sovyet işçilerine bir beyanna
me neşrederek faşist canavarlarım mah· 
vetmek için istihsali iki misline, üç mis
line çıkarmağa davet etmiştir. Sovyet 
mareşalı diyor ki: 

« Hitler muvakkat zaferlerini elde et· 
mek için çok büyült fedakarlıklarda bu
lunmak zorunda kalmıştır. Kendine köle 
olan Almanların kanını esirgememİ.§tir. 
Bu kanlı ders şimdi Moııkova civarında 
tekrarlanmaktadır. Hitlerin milletine 
vaadettiği yıldırım harbi, kolay zaferler 
harbi Almanları kütle halinde ölüme 
vermi§tir.~ 

Çete harplerinden bahseden Voro§i
lof diyor ki: cÇete harbi henüz ba§lama
mışrır. öldürücü bir sava, olacaktır. Jki 
kuvvetli demokrasi İngiltere ve Ameri
ka ile hürriyet seven bütün milletlerin 
müzaheretine dayanan k1zıl ordu Nazi
lik ve faşistlik mahvoluncaya kadar 
harbe devam edecektir.~ 

-----~·~~----
l~ii h nanda -·-Londra, 9 (A.A) - Müstakil Fransız 

ajansına göre general Katru Lübnanın 
ihtiyaçJaı·ı ve emelleri hakkında almak 
istediği malfunotı önUmUzdeki hafta 
içinde LUbnanın mUhtclif bölgelerinde 
topJamağa tlnvet edilmiştir. 

Lübnan istikl{i}inin ilanından evvel 
zaruri olan bu tetkik işi hUr Fransız 
generalinin son günlerdeki işlerinin ~ok
luğu yüzünden geciJoniştir. 

---·---
y alta Almanlar 

tarafından 
zaptedildi -·-Kış gec~leri Sovyet-

lerin hava taarruzla
rından korkuluyor 
Berlin, 9 (A.A) - Alman resrJ. 

tebliği: 
Kırımda Alman ve Rumen kuvvetle .. 

ri düşmanın takibine cenup lı:.ıyw v• 
Çerç adası boyunca devam eylemiftir· 
Yalta 7..apt ediJmiştir. 

Londra, 9 (A.A) - Bir Macar teı,. 
liği: Doğu Kırımda müteaddit Rus me,.. .. 
zilerinin yanldığını bildirmekte ise do 
bu tebliğ teeyyüt etmemiştir . 

Londra, 9 ( A.A) - Alman radyosd 
dün akşamki neşriyatında şunlan söyle~ 
miştir: 

Uzun kış gecelerinden istifade ede
rek düşmanın Almanya ÜzeTİne akmlııt 
yapacağından hiç şüphe yoktur. 

-----
ASOR ADALARJ.NDA 

Lizbon, 9 (A.A) - Portadan geletl 
bir asker kıtası bu sabah Limo vapurile 
Asor adalarına gönderilmiştir. Bu }ota 
oradaki Portekiz garnizonunu takvi~·e 
edecektir .. 8 - 10 nıilyon insan ı Kahire tebliği 

olarak ifade ediyor lı'obruk ii!rinfl' bom-
---•---

Ineiliz tavyare- ransı toplanıyor Afyon Halkı ---·---
Bu harp 918 harbinin balar atıldı 

devamı telakki -·-Kahire, 9 (A.A) - Orta şark İngiliz 

ediliyor kuvvetleri karargfilurun tebliği : 
7 /8 son teşrin gecesi Tobruk limam 

Berlin, 9 (A.A) - Almanya devlet ilzerine bir kaç yangın bombası atıl
reisi Bitler dün Nnsyonal Sosyalist par· mıştır. Hasar olmamıştır. 
tisi auısınm önünde uırm bir nutuk Düşman mevzilerine giren devriyele
söylemiştir. Bu nutkun belli başlı taraf- rlmiz dU...cnnnnm ateşiyle karşılaşmış va 
Jannı aşağıda hülasa ediyoruz : üç ölü vermiştir. Daha sonra mevzileri-

HiUer Versay muahedesini değiştir· mize ynklaşmak istiyen düşman devrl
mek için yaptıf,rı biltün gayretlerin neti- ye]eriyle yakından füfenk ateşi teati 
cesiz kaldığını ve Demokrasi ile idare? edilmiştir. 
edilen memleketlerin Avrupayı harbı:? Hudut böJgesiııde düşmanın devriye 
yuvarladıklarını işaret ettikten sonra faaliyeti oldukça fazla olmuştur. Bunun
Almanyanın doğu tarafındaki düşmanı 1n beraber devriyelerimiz bütün gece 
Polonyayı 18 günde nasıl mahvctüğiıı! vazifelerini muvaffaloyetle ve kayıp 
hatırlatmış ve İngiltereye kendisinin vermeden yapmışlardır. 
uzntınış olduğu dostluk elinin rcddedil-
me!'i üzerine nihai zafere kavuşmak lay kolay yerine koyamıyacağı derecede 
i~in luzım gelen bUtün tedbirleri ele al- büyüktür. Bitler esirlerin adedine ha
mağa mecbur kaldığını tekrarlamıştır. karak Sovyct Rusyanın insan zayiatını 

Bitler bundnn sonra harbin bütün saf- 8 - 10 milyon arasında tahmin etmekte
haJnrını eski nutuklarında vermiş oldu- dir. 
ğu bütün tafsilatiyle yeniden gözden Bitler, Amerikadan bahsederken Ruz.. 
geçirmiş, milletler arası yahudiliğinin veltin Amerika gemilerine ateş açmak 
dünyaya verdiği büyük zararları tefsir emrini verdiğini, kendisinin ise bilakis 
etmiş ve nihayet sözünil bu beynelmilel ateş açmamağı emrettil,'Üıi söylemiş ve 
yahudiliğin en kuvvetli hakim olduğu Alınan gemileri ateşe maruz kalırlarsa 
Sovyet Rusyayn naklederek o salında kend:lcrini müdafaa ctmeği bilirler, de
baslıyan savaşın safhalarını birer birer miştir. 
gözden geçirmiştir. Bitler, nutkunu bitirirken bugünkü 

3.600.000 esir, 15 bin tayyare, 22 bin Almanyanın 1918 de olduğu gibi inhilal 
tank, 27 hin top bu savaşta Rusyadan etmesine imkan omadığını, bugünkU sa
:ıaptolunan gamıimin mikdarıru göster- vaşın 1918 hnrb"ı in devamından başka 
rnektedir. Bu akla hayret verici rakam- bir şey olmadığını ve Almanyanın her 
far Hitlcrin ınütalaasmca Almanya da- halde bundan galip çıkacağını söylemiş 
hil r,lduğu halde bütün Avrupanın ko- ve alkış1amnıştır .. 

Almanların eline geçen bir Ru.s fabrikası 

leri tarF fından ı.ondrn, 9 <A.A)•- ıntıerin bir Av-
rupa konferansını toplayacağını teyit 

bombardıman eden haberler, son 48 saat içinde gelen 
ve alman bir çok işaretlerle de teyit 29 Aiustos tarihini ''Inönü 

2ünü,, olarak kabul etti d• Jd• edilmektedir. e 1 ı lyi haber alan mahfillerC' göre şu iki 

---·---
Brendi zi ye yapılan 
taarruz da muvaffa
kıyetli olmuştur ____ , ___ _ 

ita/yan tayyareleri de 
Maltaya taarruzda 

bulunmuştur -·-Londra, 9 (A.A) - Perşembe gecesi 
İngiliz hava kuvvetleri Napoll şlmendü-
fer istasyonunu ve fabrikalarını muvaf
fakıyetle bombardıman etmişlerdir. Tay
yare meydanlarında yangınlar çıkarıl
mış ve hasarlar tesbit edilmiştir. 

Malta, 9 (A.A) - Malta resmi tebli
ği: 

Cuma akşamı az mikdarda düşman 
tayyaresi adanın muhtelif noktalarına 

bombalar atmıştır. Hasar ve zayiat az
dır. Avcılanınız düşman tayyarelerin! 
yakalamışlar ve üç tanesini düşürmüşler 
ikisini de hasarn uğratmışlardır. 

Roma, 9 (A.A) - ltalyan resmi teb
liği: 

BrencliıJye yapılan düşman hava hü
cumu esnasında, taarruza karşı koyma 
batarynlan Uç düşman tayyaresi düşilr
mp.şlerdir. Dün gece Sicilyaya ve cenubi 
tt.alyaya yeni hava hücumlan yapılmış
tır. Napollde bazı evler yıkılmıştır. Halk
tan 2 ölü ve dört yaralı vardır. 

Afrikada Tobruk ve Sollum cephele
rinde dUşmanla yaptığımız çarpışmalar
da müfrezelerimiz düşmapa ağır kayıp
lar verdirınişlerdir. Bir n'z esir nlınmış
tır. İngiliz tnyyareleri burada bir has
tahaneye bomba isabet ettirmişlerdir. 
YCTli halktan ölü vardır. 
Doğu Afrikasmda Korkaberk ve Çır

gaya düşman kuvvetleri tayyare hiına
yesindc hücum etmişler ve püskürtiil
müşlcrdir. 

Akdcnizdc bir İtalyan destroyeri 4 
düşman tayyaresi düşürmilştür. Bizim 
de dört tayyaremiz üslerine dönmemiş
tir. 

iki esas tekarrür etmiş gibidir: 
1 - 17 Sonteşrinde böyle bir konfe-

rans toplanacaktır. Afyon, 9 (A.A) - Milli Şef İnönUye mutanı sıfatiyle şehrimize geJişlerıdit; 
2 - Bu toplanh Viyanada yapılacak- Afyon halkının derin saygı ve sevgisini Hatırlardadır ki İsmet lnönU, :Ebedi Şe 

tır. beilrtmck için her yıl :!9 Ağustos günü- Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakınakl• 
1yi olarak bilinmeyen bir şey varsa 0 nün İnönü gilnü olarak kutlanmasına birlikte o geceyi belediye binasında g~ 

da Hitlerin Rusyayı Dük Vili.dimir ile karar vermiştir. Belediye meclisinin bu çirmişlcr ve hep birlikte Dumlupınat 
temsil ettirip ettirmiyeccği meselesidir. kararı almasında sebep Milli Şefin 922 meydan muharebesinin planlannı hazır" 

Konferansa, şimdiye kadar sıkı bita- <::yı:-::.l<::ı :>-29<::>A<:::>-ğu<::st><::os~g>'ün~ü~a k:::::ş>"'am:::::::.<ı:::::c>"'e:::::p>"'h:::::eı-<k::::;..<o-::::><l:::::amışl.<:::::.<:::::ar..<d:::::ı..<r .::><::><::><::><::><:::><:::><:::><:~,er. 
raflık muhafaza etmiş olan İsviçre, İs- '1 
veç ve Portekiz devletleri de dflvet cdi- Zoou)dakta Uzun Mehmedin 11St 
leccktir. Bitlere göre sulh konuşmalan- ~ 

nm inkişafını bu devletler temin edebi- ı·ncı· yıldo··nu··mu·· kutlanmıştır 
lecektir. Bitler, bilhassa bunu arzu et-
mektedir. Londranın bitaraf mahfilleri- - -----------
ne göre diğer Avrupa devletleriyle an· Zonguldak, 9 (A.A) _Uzun Mehme- vil erkfin, tnlebe ve halk hazır bulunınııf 
laşmak Bitler için kolay olacaktır. Bu din 112 inci yıldönümü bugUn kutlan- Uzun Mehmet hakkında ve kömilril bııl
devlet adamlnrJ Berlinde alınan karar- mıştır. Uzun Mehmet parkında yapılan h b 1 rd U uJS 

ması etrafında ita e e en sonra ı 
ları usuien kabul ve tasdik edecekler- törende vali, belediye reisi, viluyet ve 
dir. belediye meclisleri azAları, askeri ve si- Mehmet anıdına çelenkler konmuştur.:., 

~...c::::::-<::::::~-<:::>~<::><::><:::::.-<:::::.-<:::>-~~c::::>'::::::.-"""':::::-.-::::-...-~~~~~~~--~,,,,.. · . ...,.. ..;; 

Tobnık civarında zammı zaman cereycoı eden harpten sahneler 


