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B. Millet Meclisinin Yas Celsesi 
Millet Vekilleri Cirsüde dünyanın ve 
Tiirkün büyük evlidına ağlaştılar 

İki Atatürk vardır. _Biri fanidir, dlğeırn ise ebedô - _..__. ~ ...... 

Cenaze 
•• • 

merasımı 

.Kanun gözyaşları 
içinde kabul edildi 

"t-----
Beşyb 6in lirn ay· 
rddı~ 6ir lıomi•yon 

ite IHıf lıyor 
,. :Ankara, 14 (Hususi muhal>irimis• 
·den:) , {-.:-. ·. 
';l Ulu önderintizin tarihi yerinden 
~:arsan büyük ~ı. memleketin her 
tarafında olduğu kadaı·, bütün ci .. 

handa da akislemi devam ettfrmekte
ve mutlak olarak bUtiln dünya mat
buat ve milletleri bu zıyaın n~ kadar 
elim oldutunu tesbit etmekte mute-

Bul'ün Millet llıfeclisımizin, on se
kiz milyonluk Türk milleti namına 

yaptıfı yas celsesi, Türk tarihinin 

bu eşi bulunmaz büyük evlidına ve 
onun eserlerine karşı duyulan derin, 
şuurlu ve imanlı sevgisini muhteşem 

bir şekilde ve ayni zamanda bir mil-

Iet matcmnin hıçkırık, gözyaşı ve ıs
tıraplarını dn. bol bol taşıyarak geçti. 

':Milleti kurtaranın cenaze merasi-

minin kanununu hazırlamak ağırlığı, 

bu meclisin sırtına düşmUŞtü. Bunun 

içindir ki, :rneclisin ıstırabına son 
yoktu. Matemi bir hava, ortalığı sar-

mıştı.. Binlerce kişi, MJlet Meclisinn 

etrafını sarmıştı. IJocalar- tamamile 
dolu idi. 

Reisicumhurumuz General İsmet 

fnönU de localarında bulunuyorlar-

dı. Meclis ve Ankara matemin ağırlı

fı ile eziliyor gibi idi. Evvela sıra ile 
hatipler söz aldılar, ağlıya ağlıya 

iç!erini döktüler •• Daha sonra cena

ze merasimi kanun layihası konunu
şuldu. Ve kabul edildi. 

1 il 

DÜNKÜ YAS CELSESİ 

• 
lnönü 

Ve dünya 
Yeni reisimiz se
vinç ve alaka ile 

karşılandı 

Kahramanlığı, vatan
perverliği, fa%iletleri 
~tralında neşriyat 

yapılıyor 
Atatürkün ölümü, bütün cihan

da fevkalade akisler yaratmıştır: 
Ruayada: 
Moskova, 14 (Radyo) - Gazeteler, Atatürkün ölümünden bah

sederken milli mücadele esnasında 
Sovyet Rusya ve Türkiye arasında 
batlıyan dostluğun gittikçe kuvvet 
~ devam ettiğini, Sovyct hü
ktihil erkanının ve Sovyetlerin bun-

1 
d.e ..,.. teessür duydukları~ı yaz

ma~ lar. ismet İnönünün, Cum
hurreisliğine seçilmesinden de bah
seden Rus gazeteleri, onun Kemal 
Atatürke halef olmıya layık ve bü
tün meziyetlere sahip, Türkiyenin 
dahili ve harici siyasetinde amil ol
duğunu, Türkiyeyi müdafaa içiıı 
Atatürkün verimli faaliyetlerini ona 
layik bir şekilde devam ettireceğini 
kaydetmektedirler. 

İıpanyada: 
Barselona, 14 (Radyo) - Yarı 

resmi Aysuget gazetesi şunları ya
zıyor: Atatürkün faaliyeti sayesinde 
Türk mmetinin hayatından yüksek 
bir faaliyet fışkırmıştır. Halefi İsmet 
lnönü. onun eserini yasatacaktır. 
Çünkü Atatürkün ruhu, milletine 
geçmiştir. Yetişen gençlik, memle
ketin istikbali için bir zıman teşkil 
etmektedir. ~ 

15 senede bir üniversite, her köy
de mektepler, bir ııüzel san'atlar 
akademisi, bir konservatuvar yara
tılmıftır. Memleket hayatında ka
dına mühim mevkiler, siyasi haklar Kanunun brinci maddesine göre, ı 

ı d • veri miştir. Deniz ticareti yükseltil-
Atatürkün ·cenaze m~rasimi sarfiyatı sa bet Ve tesellimiz ŞUra adır: lnÖDÜ gibi nadir miştir. Ticaret ve sanayi de fevkala-
için Başvekalette teşkil edilecek ko- de inkişaf ettirilmiıtir. 
misyon emrine ziraat bankasından bir tarihi reis seçtik Türk gazeteleri. her tabaica halk 
500,000 lira verilmesi hususuna Ma- . . . . tarafından okunmaktadır. .A.tatiirk, 
ı . V k'l" d Ankara, U (Hususi muhabirimiz- dC'n söyledıklerını tegbıt etmek hile- lal Bayaı·'ın memur edildiği hakkın; 1 Ankarayı yeni hükumet merkezi 
ıye e ı ı mezun ur. d . <l k' t k · k b" rste:.:ı· ı 

• • A • en) - Bugünkü Büyük :Millet Mec.. rım: a ı ez ere ve yenı ·a ıne 1 1 • yapmıs ve orasmı takdire )ayık bir 
Bu para, bılihare Malıye Vekaletı lisi toplantında Meb'uslarımızın, "Mil- Reis~cum~uru.n, ka?inenin istifası okundu. Başvekaletin, ilç ~aylavın ölü- şekle ~okmuştur. Türkiye, Avrupa 

bildeesind-e 246 numara ile açılacak· let hislerine tercüman olarak, kür::\ü- ve yem kabıneyı teşkıle tekrar B. Ce- - Devamı 4 ncü Sahıfede - memleketleri arasında şerefli bir 
hesaba nakl,edilec-ek, sarf evrakı müs · k k ı B ·· T .. ki 
bitesi divanı muhasebata gönderile- 1 - il\ mev ie yü se mştir. ~un ur -

cektir. Atamız son ne~esı·ncle ·;=~~~ ~~!~s:m~~;e:r!:!:r~I~~~; lldnei m·addeye göre bu kanun 
tır. 

neşri tarihinden muteberdir. Üçün- Eatonyada: 
cü maddeye göre bu kanun hüküm- · Tallin. 14 (Radyo}'-Atatürkün 
1 rini · 1 V k"ll · H t• lstanbul, ) 4 (Hususi muhabi- bitirmisti. Büyük hastanın bası men Sefimizin etrafını almıslardı. 
e ıcraya, cra e ı erı eye ı ~ • ' ba ölümü bütün Estonyada büyük bir 

rimizden) - Akşam gazetesi, ucundan ayrıldığı zaman kalbini Bir gün evveldenberi ygın ya-
memurdur. Atatürkün son ·saatlerine dair ha- mukavemet ediyor vaziyette bı- tan Ulu Önder o dakikada gözle- teessür uyandırmıstn. Uluseski ga-

Kanun li.yihası, madde madde b zetesi diyor ki: 
tıralarını neşrediyor. Bundan bir rakmıs.tı. Tam dışarı çıktıO.ı sırada rini sıhhatte imis gi İ açmıs her 

reye konularak kabul edildikten " k · Türkiyede rönesans basaran Bü-
1 parçasını bildiriyorum: vazife başına yeni geçen doktor zamanki canlı, parla nazarlariyle ~ 

sonra heyeti umumiyesi reye konu - p be ba b. d k b .yük Türkün ölümü, her ta-
24 erşem sa hı, doktor Abra- meslekdaşarını ır enbire çag~ ır- doktorlara ba mış, unu mütea-muş ve Bilyük Mecliste mevcud 3 k 1 k rafta büyük tee9l!Ür uyandırmıştır. vaya, dokuza on kala (Yani vefa- mıştı. Kalbin mu avemetinde bir kip bir kelime söy eme sizin ve· mebuswı Jttifakile kabul olunmuş- d 15 d k.k l) h . . D k _ Devamı 3 ~: .. cu aahı·fede _ Atatürk büyük İflkılaplar baaarmış, tın an a ı a evve nöbetini arıza issetmıştı. o torlar, he- ..... 'f -

tur. w ·- Devamı 3 1~cU sahifede -
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Bir dünya şuuru ve saygısı 
naht'i Savcı 

Oç 'gUndf:nberi bütün <liiny.., radyoları, büyük kayıp karşısında, me
deni alemin zihni ihtisaslarının kuvvetli. bir şuur halindeki ifaesini 
esir dalgaları hainde kafamıza. feza yapmakta ve millet damgalaın
dan sıyrılm~ bir in:ıanlık kütlesi bir duygu cihaza halindeki antenlere 
idrak kulaklarını vennektedir. Şimdiye kadar renk, renk ideolojilerin 
bayraktarlığna yapmış olan birçok kalemler, kendi davalarının dışında 
hiç bir hakikat ve büyüklük tanımı yan kafalar üç gündür büyük bir 
be~er valuasının, chan~umül bil' insanlık hadiseıinin hı(:zn habrası ö
nünde sadece onun hak!katini anmaktadırlar. 

Türk kalemleri onun ebedi 4ilmulünü hıçkıarak anla.tnıağa uğraşır
ken onlann kalemleri de bu büyük!üğü kuvvetli bir şuur halinde duy
duklarını, ve onun tarihi varlığı önünde içine en derin ıaygılann doldu
ğu bir göntille t-""ildiklerini ifade diyor. 

Hiç bir ölünün manevi şahsiyeti fezayı bu kadar doldurmamıf ve 
hiç bir ölünün, insan gönüllerindeki hatırası eıir dalgalarını bu kadar 
harekete gtirmemiştir. 

Türk hudutlarının içini onulmaz bir acı yasa bürüyen bu ö'üm 
bu hudutların dışını, bütün kainatı da kapladı, ş ve eserin deKerinl 
kavramasını bilen medeniyet kafası bu ölümün hazin manasnı bir .ş.uuı: . 
sızısı halinde anladı. 

Biz onun il~ kurulan ve bütün cevherleri ile «Ü» ndan ibaret olan ru 
hi ve manevi varlığımızın sağlam mimariıinde onun bir maddi tahav
vül şeklindeki ltayıbının sarsıntılarını hissederken medeniyet i.lemi de 
dünya ölçüsündeki bir deierin kayılu önünde bulunduğunu duymak
tadır. 

Bir A• nıpa, bir garp vardır: Bunun insan za.afla,rından adi b~er 

ihtir ılarmd.an hariç, yüksek bir planda şerefli bir irtifada bir kala ve 
gönül kadrosu, bir medeniyet ve insanlık çerçevesi vardır. 

Gene baıka br Avrupa, başka bir garp vardır: Bunıda menfaat 
duyruJarının ıslıkları duyulmakta. egoizm fırtınalarının ha~in riizgit· 

ları esmektedir. Bug\in; hu acıklı ve geri bir merhaledeki Avrupanın 
nizamdan uzak karııık temposu. yüksek bir tefekkür ve duygu merha
lesinde bulunan ileri AV1'Upanın aükun man2arasını ve insanlık ahen· 
2ni bozmut aöünüyor. 

O büyük adamın, sade kendi milletine değil, bütün insanlık aileai• 
ne feTe! olan o etılz. adamınölümü, kin ve ne!ret haykınşm.alan içinde, 
yüksek bir merhaledeki ileri nizamını unutan bu Avnıpaya bir anda, 
bir aaygı vecibesi halinde asil ve hakiki medenyet seviyesini hatırlattı. 
Şimdi bütün medeniyet Avnıpa111, dar ve lcaranlık bir reı:-i alem hum
malanndan kurtulmuştur ve bütün hayatı ile ayni zamanda medeni 
yet dünyasına zaferler kazandıran o büyük ölünün, tek başına. bir ta .. 

r&h olan canh ve dimdik hatıra•ı önünde iz'an ve ••YI'• titreyifi ile lıa• 
tını eimfttir. . . 

Dünya matbuatının ve radyolarının eöisünden kopu? gelen ha~r
ler; medeniyet aleminin höyle bir hutu lo cAtaUirk» atmosferi içinde 
yUzdiliUntt haykınyol". 

Ne har~ulide bir ölil!. Ya§arkon, dU~manlarını kahreden hareket
leri De bile insanlığın zafer deıtanlarını yazıyor, ve ölünce, fani mad .. 
clesint yer ytlzünden çekince, bUtün dünyaya med~ni ve ileri kadrosu.. 
nu lıatırlabyor ve kuvvetli bir ıuur balindekl hatırası önünde bUttın 
dünnrun saygımı topluyor. · 

•• Onun ruhu --
Varlğ_ınlo. bi~ dcğ'il, dUnyalar övünürdli 
O mavi gözlerde Türk, Tilrkl'üğünü görürdü 
Demek ber fani ~ibi. o da bir ,iiln öletrdü 
İçimizden çıktı o. içimizde yaşıyor. 

• " .. 
O, ulu bir Yarhktı, benzeri yok, eşi yuk 
Demek ki durdu artık kalbinde ateşi yok, 

SöndU, çok yazık, yurgumun güneşi yok. 
On sekiz milyon Türklük hep ona ağlaşıyor. 

. . 
İçimiz ateş dolu kalbimiz tutuşmaktn 
G5znmnzden sel gibi sıcak yaşlar akmakta 
O, öksOz ulusuna semalardan bakmaktn 
Dünyaya sığmıynn ruh, semnlnra taşıyor. 

• •• 
Bu ncıyu tahamrniil ne kadaı• acı TOrko 
:ıııçkırnkl:ır içinde çalknnıyor bu Ulkl'. 
Bütan dilnya yas tuttu göz yuman Ataturk'e 
Semavileşen o ruh Tanrıya yaklaşıyor 

Ş. Kurıun 

Bu da bir mucizedir 
- Ölınezin yarattığı, yapıcı ve yaratıcı gençliğime -
Bugcın bir başka ufka bir yıldız gibi aktın, 
Arzın kalbi mi dudu. gökten gQneş mi koı.ıtu, 
Ey 1 Ulu insan adam bizi kime bıı·aktın, 
Sana hep ina?ıınışhk sana tapmayan yoktu t 

Ölümleri çiynerken ölilm korkmuştu senden, 
Kudretinin önilnde sarsılmıştı biltiln yer; 
lnanını içmiştik gök mavi gözlerinden 

Sana. bi'at etmişti kuduran zelzeleleri 
Ornrumuz ömtün diye gururunla çağladık, 
Gök kubbenin altında haykırıp - ölmez - diye, 
Allaha Asi olduk, bugün öksüz mü kaldık! 
Hepimiz seferberiz ölümti çiğnemeye! 
Baş kaldır, metelerin, oğuzların evHidı, 
Yere vurdun gökleri yedi kat yer yarıldı: 
Arz nasıl taşıyacak bu milyonluk feryadı 
Bugün bir vahşi acı kalbimize sarıldı l 
Ynrap ! Güneş mi söndO. bu 'cıa bir mucize mi?. 
Gömelim seni dedik tarihlere çıkmadın; 
Yarnp 1 Sorarız sana yalnız kasdın bi.ze m? 
Neden bir başka cihan mihrnbmı yıkmadm ! 
Seni imanlarınla kazıdık kalbimize 
GBk kııbbenin alhnda haykırpık -ölmez- diye 
Nabızda vuran kanın hızını \•er~in bize 
Hepi~iz seferberiz ölümü çiğnemeğe 1. 

' ırap ! caneş mi söndn bu da biıı: mucize mi? 
)'-aı ap !.. Sorarız sana yalnız knsclın bize mi 

• 

Vecihi Tunç 

1 

Atatürke 
Yerele, gökte nenle ols:ın hep peşindeyiz 1 
Gecelere bürünsek te güneşinizcleyiz ! 
Ağlıyoruz .. Gözümüzde çağlıyan, aşkırı; 
Ynnıyoı·uz .. Bağrınızı da~;Jıyan, aşkın; 
Aşkın bize kanat oldu ınınına üştlik; 

Ölümünden sonra 

'l'ek gönülle bir tek :,;enin aşkımı düştük; 
Sağdın, dört yanında dönen pervanelerdik; 
Öldün, ruhunla birlikte miyrace eı·dik: 
Varsın ruhun ::;üzülerek göklere ağsın; 
On .r~di milyon gönülde her zaman sağsın! 
Sen toprağın ne çincle, ne dışındasın; 
Sen yılların ne yazında, ııe kışıntlasın. 
Ne doğuşun, doğumunun kutlu yılın<la ! 
• ·e batışın, Lablar:ııı knıı kızılında ! 
Bin sekiz yüz seksen bir de biz doğduk sana 
Dokuz yüz otuz .sekizde boyandık kana 
Doğan da biz, ölen de biz sonı;uzluğunda 
Bin bir bahnr çiçek açtı her soluğundn 
Sen tarihin ön çaKısın öncelin olmaz! 
Sen hayatın kaynağı~ın ecelin olmaz! 
S!'n deldin Ergene kon ela demir dağını; 
Seıı kurdun yetmi~ Olkecle şnn otıığıl!ı 
Anafarta, Sakaryalar, Dumlupınarlar. 
1\:0çilk birer balkışmdır, pırıldar yanar; 
Oğuzhanlar, Attilalar, Aksakdcmirlcr. 
Çadırının · kapısındn birer emirber! 
Eunlnr at oynattı arzın dört bucağında; 
UJuq benliğine vardı senin çağında 
Sen, Türkliliün göğe varan en yOce başı 
~en, zamanlara sığmıynn bir bekkUt~şı 
Ceçmş gibi geleceğin en ulusıı un -
Sen, Atatürk değil, ölmez Türk ulu~usun 
Sen gitme.din bize bizden yakına geldin 
Sen ölmedin bir yepyeni arşa yilkseldin 

Karşıyaka 13/Xl/19ll8 
Ali Rıza Özkut 

-
Ata ölrneçlen bir niyaz 

O giderse sanırım, kubbeyi - evkıin Ylkıhr, 

Bnton ecraınü ~emnvat ile. deveran yıklır .•• . 

Ulu Tanrı, bh:i bırakma o bllyilk ÖNDERSİZ .•• 
Kalmasın kurduğu bu çarh1 azim mihversiı ••• 

Sen bilrsin, sana tarife ne hacet vardır. 
Ne mukadderse olur ... Böyle bir haccet vardır, 

Atamın heykelinde 
Güneşten daha parlak, daha parlak şimşekten, 
Bakışların bitti mi? Kapandı mı gözlerin, 
Seni gökler kıskandı, tarih kıskandı bizden. 
Atam, hakar.ı1 oldun, ulaşılmaz göklerin. 

Ünl\nde diz çökerek tarihi şn\ısiy-etler, 
~·eni gıpta ederek ancak yarın bile, 
'l'imur. Cen.giz, Atila, Napolyon, lskenderler 

lHyecekler bu Ondeı· Atamız bizim bile 

Seninle ıluyncnğız rn Li\yil k sevinci Liz, 
Ardından gideceğiz gösterdiğin yollnrdn. 
l'lu Atam diyerek huzuı una geldik biz. 
Bntun gımçlik anıl içtik işte buglln Lurndn . 

Lise son sır,1f 
Safa ToluCSz 

Tanrın1 
CtiniinıUzde bir güne.,, gecC>mizdo. Lir nydı, 
Ufkumuzda bir haşmet ve bir veknrln. Jrny.dı, 
Ne olur hep bizimle, o Li?.irnle knlnydı; 

Bize bu saadeti çok görmeseydin Tanrım. 

O, dul'ulnn her ~uyu coşturan bir donizdi, 
Her karnnlık geceyi sabah yapuıı l.ılr izdi, 
O, Lizim her şeymiz, bizim ht>r ı-:PyimizJi; 
Bu ~üküt karşısında neden baş eğdin Tanrım. 

Kararan kalbimizde dilşiln şimdi nk nrnun? 
Ilak~zhğa yol veren do!ı~lqğru bir hıtk mmn? 
Sana baş eğdiğimiz kndiı·imutlak mı!-im? 
Ecel o.nu ahrkeı) söyle sen neydin Tanrım? 

Na.zilli: Ferit Raı1p 

"YAŞAYAN AT AMA,, 
Sana fanı tliye bel bağlamayan var mı Atum? 
Sen ki tarihleri soktun bugüniin dal'!ığına. 
Ebediyette doğan şanlı nesiller b:le ht'p 
Senin iman edecek kuvvetinin 'arlığma. 

Her yerimde seni hissetmedeyim gorme<.leyim. 
Kaynıyor kudretinin verdiği ilhamla kanım 
Camlı bir abide halinde yaşarken eserin 
Sana ölmllş diyemem nankör olur vicdanım 

Etem Tekan 

SAHiFE ~ 

Ata'ya ağıt 
Türk, Ata'smı, yirmi yüz yıl, en karanlık çok fazla Atam, gölgeni-.e-

büyük adamını kaybetti. Kazanan -çemiyoruz .. 

1 
sonsuzluktur, Atatürk oraya göç - • ~ 
tü. Seni maddenin piştiği kara peta -

Maddesinin içinden taşan büyük içinde boş yere aradık, sen madde 

1 adaın aramızdan akıp gitti. Onun cleği], enerji, sen gölge değil, ışıktan 
azametli ruhu artık çerçevesiL: Za-
manına sığmıyan Atatürk mekanın- Atam.·· 
da dı~ına çıktı. Sen büyük mahrekinin ufok bir 

1ı Biz-i kurtaranı biz kurtaramadık.. parçası içimizden geçen bir güne~
E~diyetiıı ona i~tiyakı bizim ona tin. Y o]unun kısa bir bölümünde 
olan aşkımızdan daha kuvvetli imiş; bize yanaştın, dokunup geçtin, ar
Elimizden çekti nldı. Atatürkü ken- dıııda yanmış yüreklerimizin kıvıl
di İrtifoma çıkardı. Özü boşalan cımını bırakarak gene göklere nğdın 
dünya bir kabuk gibi yuvarlanırken 
onunla dolan alemin hacmi ve ağır- Atam .. 
lığı arttı. Atatürk sonsuzluğu da bü- Sana bakan gözler kamaşır, kim
yüttü ... Ölüm bile onunla büyüdi.i, scl~r sana baş kald1ramazdı. Işığın 
Ölümün bile göğsÜ o içine girdik - üstümüze vurdukça içimiz aydınlık 
ten sonra kabardı. Şimdi ölüm bir yüreğimiz sıcak kalırdı. Bizi gündü
çukur değil, bir zirvedir: Ona ba - ze alıştırdın da hangi mevsimde göç
karken yüzümüzü toprağa çevirmi- tün Atam? ... 
yor, btt~ımızı gök yüzüne kaldın -

.. 
* + 

yanız... Hakikaten kara taşını bağnmıza 
/. bastık ağlıyoruz, kara yazılı alnımı· 

Ölüm 'nsanla a yakısan bir son- za ağıt çevreleri bağlıyoruz ... Pına-
d S 

ı. dr .. .. · d" Öld'· rından içtik kanamadık, essiz tadına ur.. en ınsan an ustun un. u- . • 
- ·· · ÖJ 1 d. doyamadık .. Pınar kurudu gıttı, bo§ gunc ınanmıyoruz.. en, nası ı-

. k 1 .,. V" d b' . . d dd kalan avuçlarımıza yaşlarımız do· 
rı a ırr ucu ıçımın e ma e- . -· 
l · kd" O k luyor, artık senı degıl. acını içiyo • 
eşmış örneğin te ı. nu topra · A 
almış olabilir. Ancak manevi var- ruz tam... .. 

Jı.ğm bütün Türkfor sayısınca. çok - Her savaşta ard~a toplanır be
tur .. Hepimizin içinde ayrı ayrı var- raber dövüşürdük. .• Bu son savaşa 
ıın... Seni oradan koparmak için yalnız gittin, bizi sa. lı. a ba"' layıp, 

·ı ı ··ı·· .. .. .. .. ld g g g 
mı yon arca o um gogs~muze sa ır- ölüm aaldınsına büyük göğsünü tek 
malıdır. Buna ölümlerin ıayısı ve 1 başına gerdin... Bize yürü dedin 
~ücü yetmez, çünkü senin milletin 

1 
kostuk, kal dedin duruyoruz Atam •• 

ölmez Atam.. • Sağlığında senin için ölmeğe can 
.. .. atanlar, bugün gene senin emrinle 

Bulanık gözlerimizin pınarında yüreklerine diktiğin inanı devirme· 
kızarmış bir sızı, kırık yüreğimizin mek için ölmerneğe can atıyorlar .• 
ucunda tutu~muş bir acı. boynumu- 't Dimdik ayaktayız Atam... Büyük 
zu büktük onu arıyoruz ... İçimizde ruhun lx"ş ucumuzda gülümsüyor. 
var, bunu biliyoruz, sevgisinin do- Çatık kaşlarının kudretli yayı üıtü
yuımaz tadıle yutkunuyor, hasreti- müzde geriliyor: Buyruğunun atql 
nin dinmez •tzııiy1e burkuluyoruz ... bizi birbirimize kaynattı. aağken 
Demek ki o içimizde ... Lakin dışı • bağladıkJarını ölüm yekpare yaptı. .• 
mızda bulamıyoruz... Atamız aca- Koca Türk milletini eline almı,1. 
ha orada mı diye toprağa bakıyoruz. onu yeniden yuğurarak Atatürk 
Milyonlarca göğüs eğildi, yere dü- milleti yapmıştın ..• Seniı) 1rad~n· {r
..-n cı<inlünü ıuıvn.. At"'"" a .. n n ... ,.imi7rt ... !11,.nln ~İ:7tHain' vnl nnu'IT1 • 
redeain "> dedir. Sade acı değil andiçiyoru2: 

Gözlerimizin soluk feneri topra· Buyruğun o1acak, Atatürk milleti 
ğın karanlığı içinde dönüp dolanı - gösterdiğin yere ulaşacaktır Atam ..• 
yor r Seni köşelerde bulamıyoru:r., Fahri Ecevit 

Kardeş devletler 
İran ve Yunanistan resınen matem 

ilan etmeği kararlaştırdılar 

Kardes İranda bir ay matem var , . 
Tahran, (A.A.) - Atatürkun Atatl.irkün cenaze merasiminde ba§· 

vefntı dnlayısile serayı ~ehin~~l~i ve ıt vekil Ge~.er~l ~:etaksasın riyaseti 
hl.iklım~t bir ay reşm.i matem ılan et altında buyuk bır heyet tnrnfından 

I nıistir. ~fojeste şehİn!-iah tedfin me- temsil eJilecektir. Heyet şu zevattan 

J rasimiııin sonuna kadar Iranda as- mürekkeptir: 
keri ve re.!:mİ binalar i.izerinde ve Başvekil General Metaksas, ma· 
vabancı memleketler<leki. mümessil- je<1te kralın ve kraliyet hükumetinin 
İa.lerindeki bayrnklnrın yarıya indi- bas miimessili majeste kral askeri 
rilmesini emir buyurmuşlardır. lra- maiyet kumandanı General Demes· 

tikos, majeate kralın ikinci mümesdei şehinşahi bugün bütün gazete-
lerde ilan edilmiştir. sili harbiye müste~rı Cenral Papa-

dimo• ordunun mümessili. hüku -
Atina 12 (A.A.) -Yunanistan 

metin ikinci mümessili Ankara elçi-
.....,. _________ ...... -=-_.,..,.·· ·si B. -Rai·ael; "ktalin -ve - hültumetin 

·Hatay 
Matem içinde 

üçüncü mümessili başvekalet hu•uat 
kalem direktörü B. Andrulis, üç ya
ver subay, hariciye nezaretlerindf!n 
bir ataşe .. 

Yunanistan!, cenaze töreninde 
Uatavdnki matem: · . .. k -'-

. · r s f At t·· .1... ··ı·· aynı zamanda dort subay umanc.uı· 
Antakva - Ulu ... e a tıı "un o u- d 120 k" ·ı·k kl b. '-- t · . sın a ışı ı sanca ı ır asıu::r 

rnU hnbed Hatavm her tamfında ıfn- k t' d t ·1 d kt' · ·ı a a emsı e ece ır. 

ılesi imkansız derecede tt>essür uyan- Cenaze günü bütUn Yuna; 
clıı·mıştır. BUU\n dUkkanlar kupanmış, nistandn resmi matem günü ilan 
('•tmi ve kfli~elerıle Atatürkün bUyilk olunacak ve resmi binalardaki bay
rnhu iı;iıı dualar edilmiştir. raklar merasimden bir gün evvel ve 

ı~met lnönünün Cunıhur Reisliği - ı ~ir gün sonra dahi yarıya çeklecek· 

Atam 
ne seçilmcgi bütün Hatay httlkınea hit- J -tı_r_. ---------------

Ufuklarda kara bulutlarn mır yUk sevinçle karşılanım~tır. Devlet Hatayın her tarafımı. y1lyılmasındarı 
serpti, Heisi ve Hatay meclisi başkanı tnrafın-1 itibnren çtırşılar kapanmış, bayraklar 

Tlirklin kalbine ferah ve neş'e verdi elan Reisicumhur ve Büyük Millet ?.tec. matem alameti olmak ilzere yarıya in-
0 ! Sönmez bir gUneştir, sönmiye- lisi Başkanlığına tebrik telgrnt'lııı·ı diril mi tır. Kıırlın, eı·kek, çocuk bin. 

Dana dediler Ata'n öldü, 
Hayır! Ata'm ölmez, o, bir nurdu, 
Her an kalplerimiz onunla doldu, 
O, Türk milletinin kalbine şimdi 

doğdu. 

Pırtına.lar, ~imşekler gibi geldi, 
geçti, 

cek, ~ekilmi~tir. lcl"ce lnsnn Bilyük Knrtnrıcının ha -
Çünkü, o', ölmedi ve ölmiyecek, Antakya - Ulu Şef Atatllrkilıı öltl- ziıı ;:ı1Unıu karşı::-ınrla te~:sür yaşları 

A~ıı şimdi,. Türk lralbfne görnUlecek. mUnden duyulan umumi tee~scır bUtlln cliıkmektcıdir. H:ıtayı.la cins \'e mezhep 
14/ 11/ 9:18 şiddetile ve acılıvı ile dcYnm etmekte- farkı olmııkı-ıwı hi.ıtün halk tas\'iri 

cllr. Ôlilm hAhPl"inin yılılı!'tm hızı -



1,-
1 

Dü:ündükleriin JI 
"Bütün,, 

.. Cu Zaman geçiyor, hadiseler yürü
- yor. Türk cemiyeti, parlak sabahlar Büyük Atamızın ntişı, 

martesi parlak merasimle 
Ankaraya götürülüyor 

içinde, büyük kahramanlaı-ma !.il.yık 

olduklan yüksek mevkii vererek bi
raz daha gelişiyor, biraz daha yük
seliyor. On beş sene evvelki cemiyet· 
le bugünkü arasında gördüğümüz 

Universite talebesinden 90 genç ya-

' fark, kıymetleri, telakkileri deiit· 

ralandı. Univer~ite muvakkaten 
kapatıldı 

miı, toplu ve istikameti muayyen bi,r Kahire, 14 (Radyo) - l:niversite ralanmıştır_ 
millet kütlesinde nizamlı, intizamlı talebesi, 1935 senesind~ vukubulan Hükiimet, ünivet-sitevi muvakka
haınlelerin ne kadar verimli olduğu· aı·bedede öleıı üniversitelilerin hatı- ten tatil etmek rnecbuı:iyetini hisset
nu ispat ediyor. 1 rasını yaşatmak için bugün lıir ihti· miştir. Yarallaı-, geç vakit hasla

Deiifme, deiiımeyi takip ediyor. fal yapmışlardır. Bu esnada, zabıta haneye gönderilmşledir. Zabıtaca ya. 

Atamızın naşı Y.:.. vuzla İzmite götürülürken, matem 
alameti o:mak Üzere dakika başında birer pare top 
atılacaktır. Naş, Ankarada muvakkaten Etnoğ .. 

rafi müzesi .. de muhafaza edilecek 

Fakat daima ya9amak, daima daha lle talebe arasında bir arbede olmuş kalanan on talebe, istic\·ap edilmi"· 
kuvvetli olmak isteyen bir asil ihti. l ve üniversitelilerden doksan kişi ya-I tir. · 
raala .• 

• 

Mazi çok unk. Hal, içinde bulun· 
duiumuz bir mücadele ve muvaffa. 
kıyf't merhalesi, istikbal ise, dünya 
ve kendi şartlarımıza göre, ancak 
mı11i topluluk dava11 içinde bize da-
ha kolay boyun eğecek bir hedef.. 

çaliımak, adi hayat kav .. alarından, 

• 
lnönü ve dünya 

cok 
' l·c ı·yo r dü:::~n:~ c:b~:::ı-c~ ~~:..;:::Ecnebi gazetelerinin 

mukaddes fikir ihtillilarına kadar • d • t 
İstanbul, 1~ <ı:usu~ı rnuhabh·imiz- •minde bulunmak üzere dGny~nn her ku,:_vetı~ reıımıne da3ma sadık kal- herıeyi .bütün» ~ ~Uyük menfaat yerı n e n eşrıya l 

21nd Gen 1 
den) - Ataturkun naşı, ayın 19 un- !tarafından gazeteciler gelmege baş- nıaga, >atanın topragına canlarını ve ahenk zaruretı ıçmde halledel'ek, 1 . . . 

· t'kl" r k ! · ' d l · ki . - Baıtarafı l ıncı sah1fede - Almanyada. 
da Dolmabahçe sarayından kaldın- Jamıştır. Merasime gelecek gazete· ıs 1 a ıne an anıı vermeıre namus-·f•y a ı bır te e sokmak, daıma top. .. 1.. .. • • . · Jarı ve Türklük namın d' . 1 k. • b"t" b .. k" mus umanlık dunyasını medenı ale- Berlın l 4 ( Radyo ) -
farak .Kara yo!ile Sara.rburnuııuna elerin sayısı \·üzden fazla olacaktır. <. a an ıçmışler. ye un, yanı c u un> ce ugun u ye- k b" ··k · 1 L. G 1 'C h . . 1 ! .. ·· ·· · ı . ' · · ·· du'. ini hayat ve yeni ilerilik bugünkü ye- me çı armış ve uyu ış er uaşar· azete er, um urreısı smet no-
gotur(ılecek ve oradan Yavuz zırhlı- Dünyanın her t:ırafından bilyuk İstanbul 14 (l" i) • ed • ük '1 h d r· mıştır> nünün hayatı hakkında mu-. . , >llSUsı - Anadolu nı m enıyet ve y ae me e e me B" .. 
sına alınacak, lzmite götürülecek-lfilim şirketleri, memleketımıze tel- AJ'ansının haber aldığına ~ BU ı k 1• 1 utun gazeteler. Atatürkten ve fassal malumat vererek Türk mille-. gure, - varma aı:ım.. h 1 r· t 1 .. .. d bah d" . . . 
tir. Niş, oradan hususi trenle Anka- grafla müracaat ederek Atatürke aıt '-'ilk önder Atatürk Anka. "t" F d bütü' 1 ki b' k t a e ı smet nonun en se ıyor- tının Atalı.lrkün yolunda devam ede-• , ı aya go w· er , « n» u e ır ıyme , 1 •. . k 
raya naklolunacaktır. filmlerin kopyalarını istemişlerdir. rüldükten ve cenaze merasrni •·apıl- fakat bunun haricinde bir hiç olma• ı ar.Y • c_egını yazma tadırlar: Bilhassa Ber. 

İ l4 (H • h b · · · • unamıtanda • lın ga:ı:eteleri lsm t 1 .. .. .. f 
Yavuz Zırhlısı Atatürkün naşlan- stanbul, ususı mu a ırımız. dıktan sonra, muvakkatan etnoırrafi lıdır. BütUne YllP&mıyan, «bUtUn> At' l4 (R ·d ) A. k l"d ... ' il_ nonunun ev· 

nı, h:mite götürürken matem işareti den) - Dün yüksek tahsil ırençliği, müzesnde askeri htiramatla muha· 'telakki ve endiıeaini taıunıyan her • "b~İd' . a yo - tına ~-a e kuhıAml meıwetll'rini tebarüz 
olarak dakikada bir top atacaktır. !binlerce halk, Atatürk abidesi öniln- faza edilecek ve ebedi •efin sanile iterdi ve tek taraflı ese.ri benimıeme,laJaGnsı 1

t lırıyobr: .. k" 1 d e 1:rmledt':, mkanydanın, lnönünü 

ı . . . . d At ın bırakt • . . .. . . ' • • aze e er, ugun u sayı arın a se am a ıgını v ettikten sonra 
stanbul, 14 (Hususı muhabırımız-, e amız ıgı eşsız mırasa, mutenasıp hır anıd yapıldıktan son- melıdır. . . . • Türki Al · . . . leıı) _ Atatürkün cenaze merasi· I onun inkılaplarına, onun kudretli ve ra oraya konulacaktır Her ferd Lir cevher olmalıdır fa. cenaze merasımı hakkında ta1fsılat .. yeb· l :nan) ~ ı. bırleştıren ıyı 

' kat cevhe-'-· b t • b 'k.'t vermekte ve Atatürkün halefi smet munase et erı yenı Cumhurreisi 
---------------------------- , ~• u opragm, u u • I 1 .. .. .. k 'f d -------------- lenin varlığında parlatmalıdır. 1 nönünden bahsetmektedirler. _nonu~~n te sı e e~eği tabii oldu-

A 
.. k.. k ıb· Sabiha Gökçen ve Daimacbütilıbedeiru daimabU- Elefteron Yima gazeteai diyor- gunuılaveetmektedırler. 

tatur Un a 1 til 1 • d • b'ıı ·' d. k" Fransada: ,., n çın, aıma tlin uırrun a.. ı: p · 14 (R Bn. Afet BütUn mUcadele ve ihtiraslarımız,! «Büyük Yaratıcı Atatürkün ölü .ar'.": adyo) -Havas ajan· 
bütün kafa ve iş ~amlelerlıriz böyln u··n • C h . 1 ... d sı bıldırıyor: Fransı:ı: gazeteleri, Tür· · • · m e ragmen um urreıs ıgın e k' 

• blı- milli karakterin ıölsünden ko- ! .. .. .. B k'l t C 1•1 B ıye Cumhurreisi lnönünü methü 
ır l Nı Jd' Ak f • J J ğ O" J b [J A . . nonunun, aşve aete ea a· yQ ci are .n, şam gaze esın e yaz l l un stan U an n· pup gelmelıdlr. Fikır, kalem, kelam b l k . sena etmektedirler. Pötipariziyen 
~ J A k [b J [ • , hUrriyetlerimizi böyle bir atmosfer yarın u unması, omşumuzun sı- gazetesi, dyor ki: 
cıJıraga1 tamızın a itıin st~nbu a gÖ• karaya gıttıler ic;inde beslemeliyiz HUniyete n .. ka yasetinde hiç bir değişiklik olmıya- « lnönü na 'k k l d 

l l f 
.. · . .. · ... -- . 1 .. .. .. ' zı ve ar ı ır 1 ·vatan· 

mü mesini tek i ediyor . lstanbul, 14 (Husust muhabiri· dar muhtaç ıoek anartı, zümre Vl' ni- ca~ını. ~osterme~tedı~. nonu, :urk daşlan arasında demokrat olarak do-
fatanbut ı 4 (H • h b' . K d h b . d mızden) - Bir müddettenberi şeh- zam kargatalıiından da o kadaı- mılletını tarakkı şahıkasında ıdare !aşmaktan rekinmez F T" 

• ususı mu a ırı· ~ o•va mey an mu are esın e . . d b l T" k 'h k k icmal ı · . b' . . d d . l .b. • · ranoa • ur-
mizden) - Mulıarrir Vala Nurid- dünyayı yenmiştik. Hüdavendika- rımız e u unan ur tarı u~umuj or .•yır.. .. • ıçın ırıncı erece e mezıyet sa 11 ı- kiye iyi münasebetlerinin idameaini 
~n Ak•am ia7etesı"nde yazdıaı bı'r f d b' 'k d k asbaşkanı Bn. Afetle tayyarecı Bn. Bu ıse ferdde teeuus edecek bır dir ,. ı·ster • 

, :ı ... ~ rın, za er en sonra ır sut as e ur· S b"h .. . • • · .... fıkrada Atatürkün kalbinin lstanbu· kn gitmesi üzerine kalbi şehid ol· ~ .ı1 a Gokçen, bugün Ankaraya terlblllyelnb"!•
1 
bır mllli karakterin ~-, Proiya gazetesi, ismet lnönünün Övr gazetesi dıyor ki: 

'a ö Mim •.. ti' k d • • d d l gıttı er. ıu o a ı lr.. Sen Len yok b12 I lı b" f • f' .. b K l At .. k" d h' ,. g mu e.1mı ıs yere ugu yere naşı a o zaman ev et ' ' 1 e yazı ır otogra mnı asmıştır. « ema atur un e ası, buyük 
Bu teklif, bit' at sayılmamalı. Ta- merkeı:i olan Bursaya gömülmüş- var. ! ~.ıı!l!'!IJ Bu gazete diyor ki : jTürkiyeyi yaratmıştır. Halefi {lnö-

'ht ul'b" 'l' hd • 11.. B F th" Ok Veyahudda• Y · · d b' fk ")At ··k·· 1 d ll e vı ır mısa ı, ya u mısa o. tur. • e 1 yar . . . « enı ve zıya ar ır u u nazar· ııu . atur un yo un a devam ede-
ınuş efsane.1i vardır.ı> Mustafa Kemalin kalbini, latan· • Sen, ben vanz, fakat (bııı_) .dıye !arımız önünde açılmıştır. lnönü, I cektir. lnönü namuslu bir insandır. 

Diyor ve Kosva meydan muha- bul için istiyoruz. Bu. lstanbulun Dün londraya ha• to~la~ma~ ve millet vahdeti ıçınde, muvaffak olacaktır .> Kombinezonlara düşmandır. 
rebesini hatırlatarak yazısını şöyle hakkıdır. Bunun, azametli bir siya- ~bü~ün» ün beton yapııını kurmak Mesajedaten ve diğer gazeteler Jurnal gazetesinde (Sen Briç) di· 
bitiriyor: si manası da olacaktır.» re ket et ti tartıle.. de, Atatiirke ait hatıralar kaydet· yor ki: 

istanbul, 14 (Hususi muhabiri- SAiME SIDI mektedirler. Akrapolis gazeteşi, An- cAtatürkün büyük inkılap hare-
mizden) - Londra sefiri B. Fethi kara muhabirinden aldığı resimleri ketlerini yılmadan ismet lnönü ba. 
d~n _akşam ekspresle Londraya git· G. lno"" nu·· ve basmıştır. Bu resimlerde Türk mil- şarmıştır. Bu kadar uğraştıktan son 

Cenazede bulunacak 
olan hey} etler geliyor 

mıştır. !etinin büyük teessürü aşikar suret· r~ bugünkü şerefli mevkie bihakkiq 
te görülmektedir. lıyakat kesbetmiştir.> 

Kral Karol Jorj Bone Bulgariatanda: r 
Sofya, 14 {Radyo) Bulgar Atamız 

B •• l d H ajansı bildiriyor: Yarı resmi Nevt 
ugun on raya Fransa ariciye gazetesi Atatürkle ismet lnönünün Son nefesinde 

400 Ing.ıl'z de 1"zc"s" Akd . f'l varryor N b . biribirine olan derin bağlılıklarını - Baştarafı 1 inci sahifede -
ı - . . 1 ve enız l osu azırının te rı'kı· yazdıktan sonra diyor ki: f ö 

L d 14 (R d ) at etmiştir. nderimizin vefatın· 

k d M l d h k 
, on ra, a yo - Roman· «Bulgar milleti, lnönünün Cum- d 

U t t tt l k 1 K J L d an sonra mübarek naşını gören man anı a a an are e e 1 er ya r~ ı aro, yarın on ;aya mu- Paris - Hariciye nazırı Jorj Bo· hurreisli~ine seçilmeeinden çok mem doktorlar şöyle söylemektedir· 

Malta, 14 (Radyo) - İngliz Ak- türkün vefatı dolayisile taziyetlerini ı:;ı~:\~~h~~;,ktMa~r~l~n7:t~!t:~~n~ ' ~~~~~anslı~. s~firi v~sıdtaks'.le reiai : nundu.rlar. Tür~ • B)u9]2g7ar ~ostluğdu !er: 
deniz filosu ku d · ı s· ' · r nonune aşagı a ı mesaıı temadı edecektır nısanın a cY" .. t ı f k l'd 
" man anı amıra ır sunmuştur. Japonya pren~i nnmına da bir filo ve müteaddid tayyareler iblağ etmiştir· B I . I · 1 ti .... K 1 u:ı:u gaye nuru, ev a a e 
<.1uglas Pavn Atatürkün cenaze me f d k 1 k D 1. · u garıstana ge en sme nonu ra güzel bir ifade almıstır » 

• • • • • • 1 Ankarn elçisi cenaze töreninde bir çe. tara ın an arşı anaca ve uvr ı· Devletı'n "k k k Ba k'll g"rü•mü•tü Pol't ' .. rasımınde bulunacak olan dört yiız k d .... "I kt' • . en yu se ma amma ve şve 1 e 0 ~ ' • ı a Gene doktorların muhitinden 
bahriyeli ile ve :1-lalerizya zırhlısı ile leıık bulu~duracaktır. manına a ar s_oturu ece I)'.:k D"- ıntihabınızı öii:renmekten şahsen sahasında Atatürk~n. kudretli silah öğrenildiğine göre Bilyilk Önder 
htanbula hareket etm'şt'r Bulgal'!standaıı gelecek heyet. k Kral, VD~kvr lım~nında ud do ı duymakta olduğum memnuniyeti arkadaşı, onun eserını koruyacaktır. geçirdikleri ve gazetelerle ilan edi· 

ı ı · S f . . . ent ve ı torya ıstasyonun a a, k l' . . 1 ! .. ·· J T" k' · d faris 14 (Radyo) _ !\tat"rkün o ;a - Ataturkiln cenaze merası· b' I .
1 

k I I J .. 1 e se ansınıza arz etmek ısterım. Bu smet nonu, yanız ur ıyenın .,_ len ilk bilyük buhrandan sonra 
cenaze ~eras.iminde bulun.aca~' olan miııde bulunacak heyet aşağıdaki ze- Bızzatk.nl gçı terbe ıra ı a tınbc~·ı·?nrı ~a~ münasebetle ekselansınıza dostane ğil, çok uzak milletlerin de takdir ve kuvvetl.,nmiş değillerdi. Meyva 

1 
aşve ı em er ayn ve u u t b 'ki · . h'" t' · k zanmıştır H "il B 

Rusy• )ıariciye nezareti rnü~teşan vattan müteşekkildir: zırlar tarafından istikbal olunacak· b';lhrı erımı arzetmek benim için urme ını l 8
T .. k d. der mı et suyu içiyorlardı. ir aralık, gaze· 

Put k' · · · · · 1 · . ı assa zevkl'd' Ek ı· ) t bu namusu ur a amın an tak- t j b' .. 7 tm k · em ının rıyaseıındekı heyet, amı- Baş mabeyıncı geneı·al Pano! mn. tır. . ı ır. se anamıza .,_ d' 1 bah ed' L" k ·ıı e ere ır go a a arzusunu gds· 
'al YarnasofUn kumandasın'daki zırh· jeste kınllık nliimessili harbiye nazırı sıs etmek imkanı bana nasip olmuş ." e k .

8

1 beıylolr. ı_yat' aMitı .v1 e mı e- termi~lerdir. Bu sırada devlet ve 
ı . İ ' olan d t .. ebe 1 . h tıne aş ı ı e enmıs ır. let Ata- d'" · 1 '! d ı~k d 1 ıya bvıerek, Sıvastıı_poldan stanbu· general Darkalov Bulgar hükumetinin • os ane munas t erın atı- k" fi · k' d ' d unya ı~ "rl e en" a ar o muş-
la hareket etmiştir. 1 müm:ssil: Sofra garnizonu kumanda- /ta/ya • Mısır rasına sadakatle merbut bulunuyo- tür utfan :e şereT.:kta 1!311e .e?f ~ha· !ar. 15 inci yıl münasebetiyle oku-

A k ' • rum mı tu muş ur. ur mı etı ı tı ar nacak nutuklarında bir kaç keli-
n .~r~ -:-- J~pon impnrntorıınu~ ııı ıren~ral Ltıkos, onlunun_ m_Umessili Kahire, 14 (Radyo) - ltalya il: (" · etsin. Atatürkün yerine İsmet lnö- m" değiştirmek arzusunu göster· 

fllabe> ıncısı ve ımparntorun kardeşı Eulgıırıstaııı cenaze nıerasımıııde ıır- Mısır arasında bir ademi tecavüz mı· c h. ·· ' nu" gibi de<•erli bı'r ark d · 1 ı Pr T k k k. 'b' . · • • • "' a aşı geşınış· mis erdi.:o 
'l' ens a ama unun atı ı ıımı,ımsı, 1 ncıı 72 kişilik bir askeri kıta da tem- sakı için yakında müzakerelere baş- Um U??eJSımız tir» ... ...,...,, ... ._ _________ , 

okyodaki elçiliğimize giderek Ata. sil eyliyecektir. !anacağı söyleniyor. 

Tebrik telgraflarına 
teşekkür ediyorlar 

Marsilya yangınında 
ölenlerin cenazeleri 

.----

Ankara, 14 (A.A.) -' Teblii: 
Riya.aeticumhur umumi kitipli• 

·I ğinden: 
ı-~------------ Yurdun her l.ö·~ıind•n, ıehirler 
keh, merasime istirak eden Sene· • 

Emden 
Varna, 14 (Radyo) -

kruvazörü, cumaya kadar 
kalacaktır. 

Em den 
burada 

gallı askerlerden bir nefer çıldırmış den ve köyl .. rd•n parıl lef•kklll· 
ah leı-i, HalkHl•t !. •paı lıulüplori ,,., 

Merası"m esnasında cıld k l öl ve papasları öldürmek üzere sil' ı- lllüeueo .. ı..rd•n HY'" halknı temiz , ı~ara papas arı • nı çevireceai sırada bir polis tarafın· 
el" " ) J duyıularna tercüm•" olan blrç..lı 
fırm~k istiyen bir neferin beynini patlattılar d~n .. be~ni .. patlatılmak surc:tiy e Ö. telgraflar 9e!m .. ktt .J.vAm edy<>l'. 1 
M . . . durulmuştur. Bu esnada bır karga- B h , ol 1 

1,ı .. e.rsılya, 14 (Radyo) - lkı haf rın bulundukları hastahanede Dahi- şalık olmuş ve yedi kişi yaralandık- undan çok mille aaa.. an 1 
d Once vuku bulan büyük yangın- liye nazırı Alber Saro bir söylev ver· tan sonra, cenaze alayı yoluna de- Reisicumhur lımet lnönll ..,mimi 
~ Yanan ~ili kişinin cenazesi, bu· miş ve müteakiben merasim başla· vam etmiş, ölüler mezarlığa götürü- te9ekkürlernin Anadolu Ajansı, 

il '"ra•ıml• k ld 1 t ö1··ı - • Al bü "k dd d l 1 va•taıile kabıılUnii rica etm••tir. • • R ırı mıo •r. u e- , .. , ... r .. av iiiiiıi e en e er· iin "ömii müsti.ir. ~ 

Sinemalar 



• 

B. Millet Meclisinin dünl~ü yas celsesi 
Atatürk ölmedi o, Türk milletinin ebedi~ 

·varlığı olarak kalplerimizde kalacaktır 
Önderimiz, gözlerini ·hayata yumarken, ~rtada hcilledilme:. 
miş bir müşkül, amacına Ulaşmamış tek gaye bırakmamıştır 

- B .. tarafı 1 inci sahif<!de -
miine ait tezkeresi de okunarak, hatı
ralanna hürmeten iki dakika silkut 
edildi. 

Mecll8 rei8i, cen&Ee kaununu layi. 
hasının müzakere edileceğini beyan 
eyledi. Söz almak lıtfyenler isimlerini 
kaydettirdiler. 

tlk olar..k Muzaffer Göker söyledi 
\'e ezcümle d~i 1ci: 

•Sayın arkadaşlı.r; 

BUy!lk bir matem lçlnd~yiz. Ata • 
türkü kaybetmekten büyük keder o • 
!ur mu? TUrk çok vakurdur. İradeli • 
dlr; k~eı:lnl içinde saklar. Fakat bu 
defa kederl~l'Z irademizin de budu • 
dunu aştı, ıa,tı. Mflletim!zin gözUn. 
den a~ı ya~lar halinde aktı, akıyor ... 

Atatürkün €!rafında çenber gibi 
toplanan Türk milleti için daha bil. 
)'ilk acı olur mu? o, bu millet için, 

Vatanın bağrına düşman dayasın 

hançerini, 
Bulunur kurtaracak bahti kara ma. 

derini. 
Ve kurtardı. 
A rkudaşlar ! 
Mudanya miltareke•iyle Lozan ara. 

"sında Atamız, annesini kaybetmişti, 
bu kara huberi kendi,;ine getirdiler, 
cı, gö?. Ya.~ıarını il·İnL' uktıttı. 1 • • . 

O vakit aııne,inin mezarı b:ı~uıda 

lıirçok kiın.,eler ıığ!ıyurdu, göz ya.şı 

döküyordu. fııkııt iek kimse ağlamıyor. 
tlu: M u'tafu Kt miti.. 

O. ( IL,k ı nııye i milliye) i~in uğra• 

Şlj".Ol'U J. 

1 A rkada~lur. lıiz )1 ustu fa Kıımilı 

iajr!arkt-n de görı. lk. ~ı:n de Cumhuri. 
yet halk fırkaoıııııı hiiyiik kongreaini 
kapHı·ken eserini, lıüyiik eserini geno
lige lıırakırkeıı ağlıyordu. Diyordu ki: 

E.v Türk genci! .\lemleket!, milleti 
dünya için neler yapmadı? kurtarmak için muhtaç olduğun kud. 

KuvHtli bir devlet kurarak, ihtiras rol. damarlarınila ki kanda vardır. 
mevzul&rını kökünden koparıp atan, Ey At:ım, ey Atatürk! 
yakın şarkta emniyet havası yaratan, Durada bütün millet önünde and 

f T d" ·· A . içerek tekrarhvorum ki. senin e~erin 
her tara ta ürkü sev ıren, on sya. Yukarıdan itibaren •aidan: Eama Kayman (Seyhan) Fazıl Ahmed (Eli.zık) Rasih Kaplan (Antalya) llyas Sami (Muş) H·a~dı ~n !önünde büyük .Türk milleti ağlamıya. 
da herkesin saydığı bir millet yaratan gun (içe!) Benal Nevzad (lzmir) Örge Evre (Balkesir) İbrahim Necmi Dilmen (Burdur) l\tuhiddin Baha Para (Ordu) Alı az ar rak, Türk istikl:il ve hakimiyeti elıe-
o delil miydi? Göker (Konya) Kamil Duraun (İzmir) Hikmet Bayur (Maniıa) 'diyen payıdar olacak ve onu kimee 

Fani Atatürk hayata gözlerini ka- M / t'.slıvan bir kııdret varrlı. O, ~·ir~nna yıkamıyacaktır.> • 
p:ıdı. Ona satlıiında milletin ne ola- ~ a t e m . "ı hı'aı' eder, en ı.lııy6:t~uzl·rı b•le ıma-1 Müteakiben kilrsüre Afyon mebu-
caiını sormuşlar, o da müteaddit de- . ,, na ıtetirirdi. Soz onun elinde kuvvetli su B. Berç Tilrker geldi ve şu s!!!leri 
falar söylemi§ti: j bir sili\ h idi O J<~'luŞurkPn lakırdılar söyledi: 

- Sizden sonra ne olacak? 1 • , • bak . acz1'1d.ı bi!l(ır ı:ilıi ceğ"lanlı. O. şimal. 
_.Benden sonra Türk milleti t:ın Altın baıun1n aktııi ufuktan ötelcrcle: Kalk. ardınn bır : bu nt- mate~. bu ne matem: a·-11 <'P."lttlıu ak·ın ııi, ıH•hırclı. 1 ,uın- "a.,·.O"i1; 11A...J.-.Qcln .. r1;,ı.o ........ ı.,:.,~.,.,.._ 

1 k d h Rtıhuı· Rene dü.,yava tt:beasüm cdecek tiT, C.Uya yıkılıp k at.ln, a<lı ta~. luş üzerıncJe, ·ı- .. t b h' rım: benim gibi nacız kimseler ölüıl-işin b_aşındldır. Daha iyi o aca , a »- E . d" k A h"" l •. 1 . mez ı.ahı meııb:ıctan asan u ııa il", 
Tarihe mukaddC'r vıkılışlardan uzakta nmıs ye ı at rş yere urmet e egı mış; . •. • ·. te toprağa gömlilür, unutulur, fakat 

güzel, daha. kuvvetli olacak.. 1 d k s· .. k .... d.. h k h . d kız ınca :\ıyagara şelalesı olun! . 
O. nun bı"r tek ıstırabı vardı. Zaman Irkın 0 ebedlerle beraber gi ece tir. ır go · yuzu ur ıc ırıvor n eseıın e I ' " k h" 1. k .. 1.. h . büyük adamlar daima kalplerde, ruh • 

0 -h · R h · G··k ı ,a .. ın er.<e ·, '" ıı· ı ·oy ıı ep'1 .... 
r an a mı o Ç" .. , 

1 
d A. 1. 1 !arda yaşarlar. Bunık babamız, mu. 

mefhumunun kendisine dar geldiğin·, •••••••••••••••••••••----------... --~~-~---••IJonuaıı l\TI ezv · ·ı ıı· ı. :m ~r. · . • '· . . " • , kaddcs Atatürk iilmedi. eserleri ebedi 
den şikilyet ederdi. Tilrk milletine ait' •ıuhı"ddı"n Baha.• jzı, -Onun en büyük talıiri. Atatürklür-,dan ebediyen ayrıklı. Onun zıyaına le_ ?lcıugıı :·ıbı:. ç0cuklarıa l:onuşma~ıııı olun Atatürk. Tiırk milletinin kalp ve 
olan çalışmalarını bitirmeden gönlü l f'li Atatu··rkı"lmı··ızu·· ka\·beti.ığı"miz iein ag-- ·ne kadar a;;.lasak ıızdır. S· l'"ımız bü- hılırrlı. Hır Tıırk ı :ırlar, hır .\merıka- h d l 

1
. kt Ata 

.. ~ · • "' 1 f!o. • • • • • .. ı·u un a e >PC I\'l•n Ya:-;ı,·aca ır~ .. 
rahat etmezdi. Hastalık ta onu çalış· Ba.v Muhiddin Baha Par•ın sozle- lı,·oı·uz Yok•aı ··tı"kb·ıle lJakınra is- Yüktü kederimiz de lıüı·üktiir. Onun Jı. h·ızpn lıır hı•ılı.,. Jıazrıı hır 1' ran-

1 
.. k ,. h ". t · • :. . . 

1 
d 

. ·· · .... • • · · • . · . . . uı· . \ un1 ıırı .\'f' re.ıımını (tır u 
malarından alakoymadı.. ri: ltikbalden dun olclnı(u gibi bugıın de eşs!z adı ebeclıyete kadar gıdecektır. ,,z oııuıı ha4kıı11J, " "~rnnlıvım ,fatle Türkür prı»ti~iııi arttırdı, büvilk in: 

Türk inkili\bı, Atatürk inkilabı, her 'ı cAziz karrleslerim.. · eminiz. Biz, onını sa.1·esinde iki kere Arkadcşlar; ederdi. • kılüplaı· l aııtı. düıı.1·acJaki biltUn miL 
guı.ı daha sağlam bir •~kilde inkişaf Bugu··n bu hitap t.1mamivıe'.ı·erinde- k ş· ct· d "k' ·r·· 1 k ı B .. ··k •ne s'fa ·ı ~C"z s ı· • b ı 1.ı·· ··k .,... . Türk oldu·. ını ı ·" ı . ıırK ·aı ar U)"I · yaranın yeg,ı ·. · s. ~ ı. t' ım ~ırrı, ı IH an <onra uyu · !etler, l \ l'sııı · lar ;ır:ısııırla muhabbet 
edecek, istikbal Türk milletine saadet- dir. Sıze de. bütün millete de aziz kıır- kuvı·etlidz.. yaşl:.rımızııı tek te"clli$İ, en .nıkın aı·- Tı·ı·ı·kı·ı·ıı heı· .ı·ıJ K.·ıınııta .nl:ı ac1'.· '<i.vle- · . B .. b to 

1 
. . ı·e saın ı mıyet .nırattı. ugun \1 p. 

!er ıretirecektir. deslerim diyorum. Eskiden de bö;·lc Atatu··1·kün ı·ııhıı clııima ieimizrle ya- kacla~· lnönünün is. başına geçme,;i-
. ' - \'İni \·erirken. ııa"11 bir <enıpati;·• r:ıkta lıiliı tefrik eins ve mezhep 8 

Ata.türkü, bundan daha ziyade ra. hitaplar yapıldı. Fakat bugünün ma- sayacaktır. dir \'arol İnönü ... 
h t ka t k b. · kt ·y 1 • e· mazhar oldug·unu anıttı. Dünyanın en milyon Türk. lıu g-üzel vatanı" her ka-a a vuş uraca ırşey yo ur. a-.nası başkadır. Atatu··rk 0··ıı10. MüHterih ol bü.vük Atam. Senin · 

h .. ··k d ı ı - · ı rkt rış topraj.!ı için kanımızı akıtmağa ha-rolsun Atatürk; varolsun onun sevgi. Bugün, üç yaşında ki çocukla sek- Bü.vük namı ehedi;-ete kanıssun. Herin elıecliyyen yürüyecektir • uyu a anıı ot ugunu sııy eı ı en şu 
· zırız. li Türk milleti!.. sen yaşındaki ihtiyarın acısı bir .. Her Allah, size de, millete de tah<.mmııl,. söz! ~ b~yaıuıtını hitirdi: 

Atr.llirk yalnız Tlirklerin değil, bil· 
ke~ bir baba için ağlıyor, göz yaşı dö- ne dh·evim. sabır ihsan ets'in. Allah Fua.·. Dı'kf udak.• - • Atatürk öJ,,,edi karcle~lerim, öl-- • • tün cihanın ea hüvük adamıdır, in. Bay Rasih Kaplan küyor .. Dünyada ilk defa olarak üç\ bu milleti·, Atatürkiın islNlig( saadet.! mecli. ölmiyı•cek te .. Çünkü onun her <anıdır. Atatürk, dünyanın sulh pey. 
,_.aşında bir çocukla seksen yaşında !ere kavıı•tursun .. • Fuat Dikbııdııkın •özleri: g"·ııu··ıcle lıı"ı· h•;·kelı" nmlır! • 

k J · 1 v ,. gamberi oldu. Onun, sulhu i•tiyen, ko-ÜTSÜae: bir ihtiyar kardeş oluyor. •Aziz ve yetim arkadaş ar; 
T k ruyan fikirleri, sulhu istiyen m!lletler 

İkinci olarak söz alan '.Antalya say- Hastalığın · başladığı gündenberi E • S k Evet, hepimiz, 17 milyon ür ye- Bu sıracla 15 dakika bir fasıla ve- için birer düstur oldu. 
lavı Rasih Kaplan da ezcümle şöyle çektiğimiz ıztıraplar, beş gündenberi, · mzn aza:. i timiz. Adına Atatllrk dediğimiz o bü- rilmiş ve ~onra meb'ııslnrrlan B. Sa- Atatilrk ! sen ölmedin, ebediyen ya. 
ı.Jedi: lher köşeden, her kalpten fışkıran hıç. Emin Sazak, ıığlıyar:ık kürsüde şöy.,.yük nerede?. .. . · . j lıi.h kür~üye g~l<'rek ~" sözleri •öyle- ~ayacaksın. Senin muazzez ruhun, 

d h b. b" . le dedi: O, aylarca olumle mucadele ettı. . t" 
cAtatürk, Büyük insan! kınklarla bizi bir kere a a ır ırı- At t·· k.. ..k k h .. . -. 11 t" . 1. .. 1 1 h k mış ır: annene kavuştu. Senin büyük eserleri. 
N ti 1 k d • . _ _ u ur un yu se uzuru onun- me~·zu mı e ın o umu o Ravc ı, mu a - -Türkler vatanlarını kaı.·betmis-e mu u sana, mutlu o ara og- mıze bagladı. · d .. 1. . 0 t • 11 d .. k k k" d' F k t h .d. " , . ni korumağa millet and içmiştir. Mil-

.~ e egıırım. nun aç ıg1 yo ara vu- a ı yener ı. ~:ı a şa sı ı ı. ıe- 1 d" h k ·ı d 1 b. k" 
dun, mutlu olarak tahsil hayatını 1 Büyük Atatürkiln altı aydır erıdı. .. • . R h d 1 0 :.k ı "Jd" er ı. er es ag ıyor u, ya nız ır ı- ietin göz yaşları, mübarek mezarın 

. ki t .., · rıwecegız. u u şa o sun. , en yu • nı ı. 1 · b" t k k" · ·· "d" • k b t · t" ı arkadaşların arasında mumtaz bır ğini, o milthi~ akibete ya aş ı,.,nı j k. .f . . t ., .. t "h D lb h 1 k" d B" şı, ır e ışı umı ını ay e mış ı. üzerinde yetişecek çiçekleri sulayacak. . . . . . . . se · vazı esını yapmu~ ır. nı.us erı o a çec e ı guı·up ne acı ır. ız, A .. k 1 mevkı ıle bıtirdın. Aramızdan çekıl. yaşlı gözlerle görüyorduk. Onun ırade- · . , .. .: .. .. .· 

1 

tatur . tır. Senin hatıran, ebedi olarak knlp-
b f . 1 d • d d ki b ··ıh· olarak ebedl\ete çokmuştur .. .> bu guneşın tuluna doymamıştık. Ça- B"·t·· b" "h h i" . . d" men, ugiln şu anı a eme ve ag e e- sinden oka ar emin idik , umu ış · kk 1 d H t k d 1 b u un ır cı an usume ının şım ı !erimizde yaşıyacaktır. Türk milleti 

d h k·ı k • . 1 b"J" d" na a e en, a aya a ar par ıyan u . . "'I d • bü .. k A'- 1 rek a aderinalemeçe ıme Jiiinise, iradeinsafsızecelıbiledurcura ıır, ı- K •1 b" , d" H k 1. b" onunıçına,.a ıgı yu ..,.; varosun.Biltünmilletinruhundabilo-
Tü k ı . . d H"k t B ema, ıze ye,me ı. er ema ın ır y . t"kl-ı ··ıu 1 ,, bUtiln dünya milletlerini r milleti. yorduk. stiyorduk ki, bu müthış ıra e, l me ay ur: !' d d J H k d - a ıs ı a , ya o m vilk yer alan yeni reisicumhurumuz . . . . . .. . zeva ı var ır, er er. ayır ar a aş- D d" t 

nın matemıne ı,tırak ettırıyor. Sana insafsız, umulmaz hastalıgı, yenılmez Hikmet Bayur da büvük Türkün 1 . h B k" .. TU k kaf e ı. •met Jnönilne ele uzun ömürler dilı!· 
1 ı 1 . ı Öl k ' - aı' ayır. u es ı soz, r asın- A k d 1 b il Tü k ·ıı ı · ·ıe . ne mut u. eceli de mağlüp etsın. llmü yeııcce havatının hılliisasını Yapmıs zaferle- d .1• • t ' r a aş ar; ug n r mı e ı ı ·ım. • 

d . . " l an sı ınmış ır. b b b""t·· "h k d ıı • At.ıının büyük!Uiü önünde ünya irade! rini •avmrn liir millet yarattıg"ını onıı Ş d "k" M taf K •ı d era er u un cı anın ar asın a ag. Müteakiben kürsüye gelen B. M~· · · · · · · ı .. · ..... "' ~· · • uur a ı ı us a em. var ır. .. . . . . .. 
mılletlerı etllıyor, l~ler~nı.n :ıza~etı A!lahın ve ~-bıatın ıste~ı_g'. oldu. en yüksek mertebelere çıkarmağa mu· Aramızdan ayrılarak bizi kara yasa Jadıgı bilyilk ınsanı sız, daha ıyı, ha- 1let Demir {Balıkesiı;:/, şu kısa hlta· 
karşuında matemlmıze ıştırak edıyor. Fanı Atatürk ıçııı, her fanı ıQın oldu- vaffak oldug· unu sövliverek hitabesini ·büı··ı ' I t f K m·ı · ··tek' TU k j yatınca tanırsınız. Daha mPktep sıra. lıede bulunmuştur: 

. .. • . . . . . ili . , 1 . • . • ı yen " us a a a a , o ı, r . . . . . k . 
Arkadaşlar. tarihte çok buyUkler gu gıbı milthış akıbet lece ettı. Fa-. •u •özlerle ı.itirmi•lir ! t· t"h' . i .h . b d" t" ötil k larında ıken ıstıptadı ) ıkma , bu mı!- ~Büyük Ataıv.1 Asırlardanberi ga· . .1 . , u • a ı ını, arı ın e e ıye ıne g rece 

1 

. 
0 

b"" 
.ııeçmı4tir. Fakat ö]Umüzün büyüklü- kat Allall du, tabiat da bı •ın ki, ö- Atat ürk: k 1. . , 1 taf K 1. Jeti kurtarmak isteı.lı. uyUk adam dp, fakir yel?.m kalan bu milleti, elin· 
• . r ema ızmın " us a ema ı. . t d 
tü o kadar büyllktllr ~i.. Trabulu~, 

1 
lilm hiç bir zaman. bu ~~ar za ım ve _ Bu millet namütenahı büyilker Atatilrkü, şimdiye kadar kimse tarif 

1 
stanbula bir h~eke~ o~ u~~ yolladı, len tuttıv.'ı, bağrına bastın, ynkselt· 

~anakkale, ~erneye ıru. ararsın .. Yalmuzllm olmadı .. Hıç bır öIUn_ı bu ka- yaratmış ve yaratacaktır da. edememiştir. Bunu, üniversiteden enj!rablusgarp:.~~ngaz_ı_ bır çol _parça~• in, hl'.ı:i yetimlikten, gariplikten kur-
utlk!AJ hıırbı; bu şereflı zafer! dar teessür uya~dı_rma_dı. Göz ~aşla- Derdi. Büy(ik Şef müsterihtir. Çiln·· kilçUk köy mektebine kadar yeni nesil-'. ı~I, o, gençlwını o ç~ll:rde erıtti, bır .Udın. Bize insanlığı öğrettin.> 

Onu har zaman muzaffer kumandan, rında bu kadar bırlık vucude getırme. kü onun büyük eseri yaşayııcnktır.> den bekliyoruz. Bize Çanakkale sen- giln Çanakkalecle, mıllı mukaddem. Hatip sözünün burasında hıçkıra· 
muzaffer siyasi, büyilk önder olarak di. Biz AUıtürkümüzü kaybettik; dlın· fon isini yaratacak Türk musikisini tın hiç kimseye. tevdi rdilemiyecıeii;· ·ak ağlamağa başlamış ve ou ıözlerle 
görüyoruz. ya da en büyuk adamını... Bn. Bena[ 1lTevzad: verecek her sahada iş görecek Ata- zamanda idnreyı, ordunun idare vı ıutkuna son vermiştir: 

Bugün atamıı, aramızdan yaptılfı Fant Atatürk öldü. Fani olan cismi ll 1 türk n:slinden bekliyoruz. . ıkum~ndasını e:i~e a~dı. . -Bilyilk atam, canım atacağım· 
inkıllplaTa emin olarak çekildi. Bu aramızdan ayrıldı. Fakat onun ruhu İzmir saylavı Benal Neırzad Arı- Tıp fakültemiz; beşeriyetin kara __ Nıh~yet. _mıl~ı milcadelenın .. karr >eni unııtmıyacağız. Mil~·onlarca köY• 
meclis, bu inkılaplara sedakatını ge. ebedidir, kalblerimizde yaşar. man da şu hitabede bulundu: ciğerlerini kurtaracak bir çocuk sen gunlerı g~ldı'. ~ıllet, acılarını ıı:oz yaş. ·ı kansı çocuklarını büyütürken (Ats-
çen gün ırösterdi. Arkad:ışlar; •Sayın arkadaşlar; doğurmıyacakmısın? larında dınchrıyordu. O, gene başımı· ürk yavrusu) diye bUyilteceklerdir.> 

En hiicra köşelerimizden, en büyük Dünya bilsin ki, Türk milleti da. Buırün bütün Türkler, bilhassa za i'eçti, büyük zafer oldu. Kadın mebu~brdan Bn. Esma Nııy-
~ehlrlerimlze kadar matemin ile ya.. hi Atatürk gibi, ondan aldığı kuvvet- Türk kadınlığı en elemli göz yaşları- 1836 da Bıırsacln idik. Memleket i nan (Seyhnn) kUrsilye gelmif, fU söz• 
ş1yoruıı. Minnet hislerimizi duyurmak le, kalbine yığdıtı enerji ne onun gi- nı döküyor. Büyük Atamızı, kıymetli, s. Sırrı T arcan: çin ağlıyanlar çoktu, lıir hatip kOr- rri söylemiştir: 
için ııl;J:ısak da, sızlasak ta. yeriıı- bi hareket edecek, haysiyet ve şerefini eşsiz babamızı kaybettik. Bizi pe- Müteakiben Selim Sırrı Tarean sütlen: -Arka<laşlarım; uj{radığımız fc!ıi· 
dedir. onun istediği gibi koruyacaktır, Ata- çelerin, kafeslerin arkasında dünya. kilrsiye ıreldi ve şunlan söyledi: Vatanın bairına dayadı hançe· ·et ve matem o kadar büyüktür ki hnn-

Biz Tilrk mllletl, hepimiz senden türkün yolunda gitmek bizim vul!e- yı bile.gBrmekten, en küçük bir sBzle cAtatürke ait herşeyl söylediniz. rini ·i kelime ile ifade edilebilir. Hilrmet· 
razıyız. S~n bize hiç kimsenin yapamı· mizdir. yuvasından, yavrusundan mahrum Ben, huzurunuzda, yalnız hayatının Yok mudur kurtaracak bahtı kar~ ' dinlediğimiz hatiplerin sözler!. nıil· 
yacaAı hizmetler! yaptın. Allah sen- Kederli ve yeisli ırünlerimlzde, dün- edilen · Tllrk anasını büyük mevki· kısa bir kısmını söyllyeeeğim . maderini.. i 1 kallıine intikRl etmiş nt·ıclıın. e· 
elen razı ol~un... yanın bilmesini istiyonuz ki, babamı- ine çıkaran kurtarıcımız aramız- Onda, kendisini dinllyenlerl mlkna- Dedi. Atattlrk ''' c~\·ıılıı " ,.,ı;: - Devamı 5 nci Sahifede -

: ' .. ...,.... ~ ..-. ~ - ~. - '. . . - • .:. __ ·.·,·~··~·~~:~- .... ,-~,,'t i . .. 
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üyük Millet Meclisinin. yas celsesi 1 Pamiık fiatleri tekrar ld7:: ;::·, er. memurlu ..... 

n ba nedh? · ı <leıı darıa i) i yapmag::ı la) ıkız. 1 ıdır. Ölumı) 11' btıttiıı ııı anlık uglu- •• k ld • 24US lira 33 km 
)' uı d n az z Atatürkıi iı;iıı ıı • ku- Alkı~lu 1ira:sııııla ktir üderı . iııeıı ) ur, Olılmüıııln bil!! nııllt:tnıe bu kaduı yu se 1 bulunan lzrııu <l 

1 , çırpmsak azdır. tee:i lir, hatiLin )erine H. lbruhinı Necmı Oıl- fu~d ı ı olınus IJeşeı·ı)d tul'ihıııdt' ~~ddeı!iude ~81 
ı o kadal' Lüyuktür. An- men (Burdur) &et;nıiş, Ataturklırı o!U- .ını ·)Oktur. Ulu Önder! Biz Turk kim fa&ik 

c Lk bu kara \C elenıli günlerde tr.:selli müıulıı lıu\'.ımlu)a .r.;ıgdınlma ı ıııuıı- ·01.:ukhırı ırnıı.ı \c ~eııiıı ulldC'ıliğine 57000 ı:slıfası içiıı hacı 
b Id muz bir nokta var: kun olmadığını, iki ~tustafa Kema • .ı~ ık olı.ır.ak kıılacağız. Sözlerile Şimdiye kadar tOD ÜZÜm, ka.\ dna göre lzn 

Biıvük, kıymet seçer milletimizin bulunduğunu, fani Mustafa Kemalden nutkuna son 'ermiştir. dibi (Soğuk ku) u 
ref \e aklı eliminin elele vermesidir. başka milletin içinde yaşıyan, mille.. İzmir mebu:iu B. Kamil Drusun da 26870 ton İncir Sabldı sesi mevkiinde k i r ı di 

(' nımızda hasıl olan acı yaşlar, ıröz- tin idealı Mustafa Kemalin hiç bir umumı matemi anlatmış: bafı J'&rban şose tarıkı şimale ken~ 
1 r ıruzde hasıl olanlardan bin kat vakit ölmediiini ve ölrniyeceğini söy. -Bu kara haber, bütün kürreiarz di tarlası ve Budur Ahmed tarlası 
fazladır. lemiı ve demiştir ki: sakinlerini ağlattı. Bu haberin, mem. /hraçat mahaullerimizin çiftci elincle kalan ve cenuben şose tarikıle mahdud\>(6) 

Hatip, özü Türk kadınlı&ına nak- -Atailrkiln üzerinde on senedenberi leketlere (yedisinden yetmişine kadar) k d dönüm tarlanın karşılığı buluı'lan 
) tnıiş Ye: durduğu en m'ühim rne~e)e dil inkıla- darbı meselini, bile (beşinden yilz beşi- miktarı pe 0.Z fr 5514 metre murabbaı olmakla ıçmde 

-Atatürk, )alnız Türk milletini de- hıdır. Atatürk bir a~kerdi, bazılar~ ne kadar) seklinde değiştirmi~ oldu- Ege mıntakasmda bu yıl mahsul - pamuk satışları kilosu 48 kuruş üze- bir çinar ağacı ile i ıncir agacı mev-
ğil, o milleti yetiştiren Türk kadınlı- umnettilerki o, zaferden sonra askerı gun~, .ordunun ve gençliğin Atamızın }erimizin istihsal vaziyetleri gibi sa - rinden ) apılmaktadır. İtalya ve Al - cud ve halen ınezruh tarla} a beher 
w nı da kurtardı. Türk kadınlıiının idareye devam edecektir. Fakat aldan- e!:ıerıııı muhafaza edeceğini, Atamızın tış ve ihraç vaziyetleri de çok şayanı ma ıya, ikinci derecede de Romanya, 919 metre murabb ına (60) liradan 

a buyuk minnet ve şükranı vardır. dılar, o, askeri zaferden sonra ~ ep ~.e- ''a~i).~t~~i yerine getirmek için İsmet memnuniyettir. pamuklarımızın en iyi müşterileridir. 800 lira takdir Javmet f'di mi H' 

lfatta yalnız Türk kadınlı&ının değil, ni, killtilrlil bir memleket yaratmaga lnonunun cumhurreisliğine getirildi- Borsa satışlarına göre mevsim ipti- Mersin havaliıinde yetiştirilen kle- ayrıca bu yerin şose kı mı i.iz ine 
b tun dünya kadınlığının ayni şükran çalıştı. Hiç bir zaman menfi ?ım.adı: ğini soy lem iş ve: dasından diln akşama kadar borsada veland pamuklarının, son zamanda düşen kigir kol du~ arı \ e o atamam 
duygularını hissettiiine kaniim, çün- daima müsbet olarak Türklerı ılerı -Yıtşasın Kemalizm ideah ! .satılan iızüm miktarı 57000 tona ba- yağmurdan ıslanması ve zarar ırörme. kOmeslere de (50) lira t kd'r dil-
kil bugün Türk kadınına, bütün dün- götürmek için bir dil vıicude getirme- Dh erek ~öyle' ine ~on vermiı1tir. Jiğ olmuştur. Acentalar birliği liste- si sebebile Eğe mıntakası pamukları mili olmakla ceman ~ kfın • o Jfra 

kadınlarından daha Ustan bir mev- ie çalıştı. Bir mütehas;ıı;ı ''e Lir bil- il. Hamdi Ongun (İçeli), nutkunda sine göre mevsim iptidasından 6 ikin- kıymetlenmiştir. ı kıymetinde olup ' b r d cede 
vererek nümune ıröatermi3tir. Li-~iin gibi mütemadiyen <~unla u~rıış- b:_ş.er.iye~i.n, e? ~ilyük dahisini kaybet- ci teşrin akşamına kadar limanımız-l Son h.-!ta~ın ~racatı:. . . . hazineye ipotekli bulu~an taksitleri 

• olduiu yüksek hakları Atatürk ün tı. Hatta hasta bulundugu, ıztu apar tıgını SÖ) lemış · . dan dış memleketlere 48813 ton üzüm 29 bırıncıteşrın - 5 ıkıncıteşrın hulQJ edip ihale ırunü ıhale be lın
ksek dehasiyle kazanan Türk ka- içinde bulunduğu esnad~ bile.. Bu- Buton kainat agla.\·or. Bu biJ) iik ihraç edilmiştir. Bunun 34283 tonu hafta ında İzmir limanında dış mem-

1 
den baıka defaten verılm i zım 

nlığı ne kadar iftihar etse azdır. ! gün onun arkasından aglayoruz: O- ıztırap aczımızd8n degil, o biıyuk ölü- ) alııız Alm.m~ a) a , kedilen miktar- leketlere yapılan mnhsul ihracatı hak- gelen 169 lira 81 kuruş' dığ<-r tak-
tfad me nihayet vermeden aziz Bü-. ııun eserini katiyen ihmal et mı) ece- ~ c ol~n Se\ gimizdendir. Jlnrpte. ulh- dır. I kında şehrimiz ticaret odasınca aşn. ! itleri olan 939 sene de 94 da-
Şefimizi bütün Türk kadınlıiı na- ğiz.> . ta d~ıma onun) anında bulunan 1nonu Czµm fintleri çok aglamdır. Pi - ğıdaki istatistik hazırlanmıştır: 1hil) seneain• kadar h r 

na b tun lbimle tebcil ederim.> j B. Alaeddin 'I'iricloglu ela hır nutuk Luguıı başımızda buluıımor. lnonil, A- ,a ada \e mü~tah il elinde bulunan 1 5311,4 ton uzüm, 2179,6 ton incir, 63 kuruş ve,rılmek u 
r. 1 söylemiş, Atat ürkü hiç k ınsı>niıı t:ı ri. tattlrkteıı sonru milletin en bil~ uğü ola- uzum mık hm pek az oldugu için bun. 393,1 ton huı da, 946,l ton pamuk lira 41 kuruş oden 

. O ı (Niğde) de şu sözle-:fe muktedir olanm acnğıııı, bu 'a~;~~ 111.k tanınmıştır. :\lillet, na ıl At&tür- dan sonra fiatlerin dilşme:si tehlike i (bunun 716,3 tonu Roman) aya ihraç \Crilince) e kadar po1 
ö l m· tır: iyi tari~e b_ı~akmllk la~ı~ g~ldıgını kün etrafında toplanmış a bugiln de. mevzuubııhi olam:ız. Bugünkil Qzilm edilmiştir. )1041,9 ton palamut, 131,l caktır. 

--S arkada~larım. Dilimizin,söylemış, ölüm haberının şe.hJre )n- J~onunijn c 1 fındadır. Millet, mede- fiatferi kilo başına şö)ledir: ton zeytin)ağı, 1024,9 ton arpa, 450 2 - Yine tapu kavd g re ynl 
.. m • • , gönlUmlizün katlanama. yıldığı zaman gördiığu E'lemlı maııza- nı~ et e' hesinin eıı 'ilk ek ztn elerııı~ 7 numnı a 12 kunş. 8 numara l :l ton bakla, 185,4 ton kumdarı. 100.7 me\'kide şarkan kısmen Lastık H se-

b"r m karşısındayız. Nasıl ö- r<t.P anlatmış, ve: . dogru -> ukselecektir. Goz '.ı laı ınıızı kuı us, !) nunu.ra 13,75 kuru • 10 mı- ton kü be, 40, l ton nohut, 125,5 ton yn tarla ı ve kl men tank e gar en 
rmu , milli bir mabut nasıl ölilrmüş? Atatürk başımı~<ln .. Lır lı.ı) rak- 1 akıtırkeıı lıizi t(' Pili edc.n undur. TUrk mııra )4,7v kuruş. 11 numara 17,5 kepek, 39,7 ton sus:ım, 1304 ton tü - kendisine aid mezruh çınahk tarla 

ne devamla: tı. 'e mutlu Atatürkun k~nııı.ı da- ulu ~' m· olsun. kur tur. tllıı, 59,8 ton miyan köku, 285,8 ton şimallen Çay altı t ı 1 ı cenuben ROH 

un kara toprak, qevinsin .. ,nıarlarında )aşıyar~ Tilrk nıılletın~ de-ı ·Fazıl Ahmet A)kue (J..luzık)) tu: lııc·: ce\iZ (çogu Almsn)a,ıı). ~8.6 ton ba- ile mahdud (:~) d ı ıtı 
·n ve ovünsun çilnkü o, nıiş, B. İl)aS Samı (Muş) t.ı buHık - Ttilk mılletiııin n?.' b:ı l ~ag ol. Me\ m p idu ındıtn c'luıı uk~ama oem, 240 ton pahmıut hülasa.sı, 29,4 olun 2757 rnetrt ol-

u ulalı böyle büyük bir inıum teessüru aııhıtaıı k~ru guııh•r dı• At.a- 81111;> l>i) e soz:e lıaşlamıs, Atı oııilı\de kad_.t bor ada ka) dettirılen incir sa- ton ha"ha..41 tohumu. 3,3 ton ka) ı ı çe- makta ( hlllen taı ın-
) u ır kahraman görmemiştir. mızın ~asıl ~eda~~rlıkla çalıştıgıııı, vazıfenin başlamı~ oldugunu, So\•lemiş, tışı 18,000 toncl r. Mevsim başında 6 kirdeği, 8,7 ton bı.ılmumu, 2,1 ton def- makla mezruh b r h 
b r kahraman ki o, ne Anibal ve' onun Turk ı:nılletının. ruhldun~ nasıl. ve teessurden soiune fazla devam edemi. ikiıtci teşri ne kadar limanımızdan dış ne yaprai'ı 16 2 ton deri 1 2 ton bo- İçinde iki söğ t a cı 

. . . h . ne derece nüfuz etmış o ugunu aglı- yerek • ı k 1 "h · · ' ' ' ' 
) on gıbı mai1"p bır ka raman, • ıı. 

1 
·. . . mem e et ere ı raç. edılen ıncır mık.. hor ) ağı ve 886 kilo halı ibra edil_ fidanı mevcud , e kı m n ı 

n d rk daşlan tarafından öldilrOI-') arak anlatmı.: .. .. . . -. Bütün ımıanlık tesellıye muhtaç tarı ise 26870 tondur. Bunun yalnız mi tir ç se) in tarlası 'e r 
ş bir S rdır O daima muvaffak -Yaşasın böyle lıu~ ukler yetıştıren vazıyettedir.> Almam ava hraç edilen miktarı 9463 ş · - · . · b 

b . k h • 'dır... Türk milleti.> Diyerek nutkuna !!on vermistir tonclur. 1.h t 'kt b 9 teşriniımnide Pire)e 93 sığır muntazam 7o santım f ın ir u ır raman ,,, . .. . . . . . . · . raca mı arının, or a sa- . k . 
H t d ı Atatu'"rkün Dıy.erek sozünü bıtırmıştır. Hatiplerin alkışlanan 80, )evlerin t f" ti . d k' "kt d f 

1 1 87 malak ıhraç olunmu§tur. ol duvarı Yardır. l\le kur v 919 ıp, öz ne evam a, . ' " - ış ıa erın e ı mı ar an az a o - l 
k ·ıı t• • ebedi varlığmı, büUin B. Besım Atalay da mıtkuııda mı!- den soııra bir hatip, Atatürk için An- masının sebebi Eğe mıntakasından -· - e lıra kdfr 

r et:ır~h:~:a ve kalbinde yaşadıgı- !etin tek kalp halinde du) cluğu ıztıra- karu kalesinde büyiık bir abide yapıl- ihracatçıların :atın aldıkları mühim ~ h • ı · • d d ha-
1 SO)lem"ş, (Biz, lnönüniln etrafın-ıbı anla~~~ş: . .. lm.a mı,. ~ezarmı.n ta.uzakla:d~n .go., miktarda inciri işleyip Se\k ve ihraç ""/e iT mec ısı 

inkılap sevgisi ile toplandık. Bu .. -Bu. olume ınanamıyorum. Ataturk ru.nm~sın_ı, .Meclıstekı ( Hakımn·et etmeleridir. 1 2 7 of obüs Jaha alın· 
rd ve millet, daha çok parlıyacak, olmedı. Ben karanlıklarda onun nur .. mılletındır) le\hasmın altına Atntür- lncir füıtleri, üzüm fintlerinden de 
ha çok yük elecektir.) lu gözl~rinin1 ~ak~ş~ııı sezi\·oru~:>. kiln bir bUstünlin onulm.a mı teklif nğlnm göıüumekt 1 r ç· nku hen\lz m?Sl ko~arlaştırıldı gele~ 9~ lira 94 

e u kuıı on \~ırni-ı;t:ir. ;Dcmı , ·ıı ı..tıç\liUHden en l.ıuyııgun~ etm ş, fal~ut ı\ ı ld kür:) c gt' - ,..atı 1ı tını.ış, nrn ra :sil , • tıcı n Gbır meclisi ıdO.n ogledefl soıfta taksıtlerı <>lan_ 9:ıi 
Klh' fiyl! -gelen E. Refik lnte (l\la.,kadar biltün milletin, bu kara haber rek mebus ıırkad ışhırının izahatıudan lincle kölmış olıuı incir mıktan 5-6 saat J6,3o da bel~diye relıj Doktor (dahıl) sen :sın kaı 

· a) şu veciz hitabede bulunmu~tur: karşısında düştüiü bürük elemi teba. Atatürk için fe\'kalade biı) ük ve şere- ton kadardır. B. Behçet t zun riyasetinde toplan- ı2.~9 kuruı ve~ılme 
asın arkadaşlar! Büyükilmilz rilz ettirmiş: fiylc miltenasip <liğeı Lir yer le bir :ı- Buguııku fintler ıo;uzme ı 3-l8 ku- mış ve g~en zabıt okunarak, aynen 90 hra ~~ kuruş odenec 

en ayrılırken bize bOyilk bir miras 1 -~~ntu~k te ~nibııl . gibi de~ı~zi bide yaı~ıl:ıc~ğını. ogreııdiğiııı ö~ )İ\ ~- rus, elleme !l-J :~ kuru . paçal 1_ 9 k&bul olunduktan onra, mecli e ha- tar \'erıhnce~ e knd r 
ktı. 1n anlık mirası, \'atanperver-, &'~ebıhr, bır çok ulkelerı f~thedebılır- rek teklıfıııı gerı almı~tır. Be\ nelmı- kurustuı. , ale edilmi1o1 evrak, aid oldukları en- kalacaktır. 
m"rası, millet severlik mirallı. dı, fakat bunu yapmadı, Türk hudut- 1lel ~ıhhı mukavelE'name)e Ttlrki)eııin Pamuk: cumenlere ha\ale edilmiş, gelen maz- =~ - Ve a\ ııi \ 

Ye bu milletten ayrılırken dahilde larından dışarı çıkmadı, Tunadan de iştirakını sıhhat patenteleri hak. Pamuk uzeriııe muameleler çok ha- tıatalar da okunmu~tur. lind.! iki katlı kar 
hariçte halledilecek bir mesele bı-1 Ceyhunlara kadar birlik~ aptı. Her ta-ı kıııd~ki konsolo hık \'İzelerinin kaldı- ruetli , e f.ızladır. Geç n yOıı pamuk Geçen celselerde daha 27 oto bu Kulenin zemini boq ır u 
madı. Atide olabilecek projeleri de rafa sulh ve saadet hava ı estirdi, rılması hnkkındaki kanurılur nıiiz:-ıke- fi tlerirı<IP ,. ıkıı b•ılaıı terıezzul \erin alınma ı hakkında riyaset makamın- orta<: 11n ikı metr ni l ~ıı d 

ki 

ale etti. Ne bahtiyarlık. Aldığımız I düşmanları dost ) aptı, memleketin re \'e kubul edilmiş. Ç:ırsamba yunü ·' uk,.eliı;; baıjlamıslır. Bilh:ı sa , adeli ca meclise "erilen takrir, biidce en- Ye ~ .• ııı iki tar fnd 
·ra içinde mes'ut yaşıyoruz ve ya- kiiltür ve istiklalini kurdu, di) or<lu saat 15 te toplanılmak üzere celsej e cümeninden müsaid bir mazbata ile ki oda me\ cuttur K ıle k~ ~-
·acatız. Atatilrk; her ıeyden e\·vel ki: . . . lson verilmiştir. 

1
. dönmüş ve mazbata okunarak, rh·a- mire muhtaç olmak! 400 hra takdır 

r emniyet adamı idi.> Mıllet demek clıl demektır. L .d c ng~liz hükii m- setin gosterdiğ" ı ·ı .. . . kıvmetlidfr. (Ru kule ma rafı 
Hatip, iıniforması içinde büyük da. Hatip, Atatürküıı, Tilrk el ili iizl'rin- Ol orc 2-, olob"" ı l l zum uzer~•nrt~ f~kaha mÜşteri:\ e aid olm k ti f' • e "ldi-

d k . ı al d b h ı k d } u ı mar anma;.;ı mu e ı an 1 \ )ı kavPıyan AtatUrkün, Anadolu e ı Ç~ ış~ a.rın an ıt .;ı~(ere .= .. LJ " b • k r ar arJ knL l l t ğindP ifrazen llatıl. e, ktır) b 
rtasından se ini nasıl yükselttiiini -Bızlerı bır talebe gıbı yetıştırı- mu mı ır onrerans 'l\~ı ~· un~uş" ur.tek l k ri menkullerin açık ırma 

a her kesin nasıl inandıiı- yordu. Ey Türk milleti! Sana baş sağı t c; vsi.ve ecliyor ,.la ·ı -ın onunda Ka- . ec ı:s,_ u~u~ . . rar top ~naca satılmasına karar \ eı ·ım 
ı ı h. b b ' ırı~ · ve kalan ı lerı bıtırı~ hu a) ıçtmaı-

, onun mHleti için ne kadar bilyCik dilerken smet nöniı gibi r 1 al s u:a Londra, 14 (Radyo) - Loid nı kapatacaktır. dan tarih ilandat1 
akarlıklar y.aptıiını Söylemi~ ve · ahip oluşundan dola\' ı kut u amngı C b .. b" .. ) · b'" nada Seyahafz"ne sonra . ..ani 15 12 !)• R ,. . . . . · . . orç. ugun ır soy ev vermış ve u-

d mi tir ki: da hır borç .bılmm. De~ıışt~~·· . •tün büyük devletlerin iştirakile u- adif perşembe g ınü bir 
-Arkad şlanm; Atatürk hiç bir Bazı hatıpler daha soz so.\"IPdıkten mumi bir konferans akdedilerek çıkıvorlar Zayi rinci artırma munmele!'li İzmir bırin-

kalün önilnde eiilmemiştir. Onda sonra Balıkesir mebusu B. Örgeven simdiki ihtilafların halledilm•sini. Londra, 14 (Radp~ o) İngiliz 1zmirde Halimaga çarşı ında Kan- ci ic:ra dairesind pıl r Bu 
bu k fazilet, millet.seva-isi ve mil- kilr~Uye gelmill: ~ksi takdirde cihansumul ve çok müt hiıklımdarları. gelecek sene Mayısın tarcılar Tartı Birligi şirketinin )edim 

olan itimadı idi. O yalnız büyük -A~a.sını .. bilmi\·en Tiirk demezle~r. hiç bir harp olacağını ~yan eyle- onunda buradan Kanadaya hareket de bulundurduğum şirketin kantar- ', 75 
etm milme sili Biiyiik l\lillet mec- Onun ıçın Turklere atasını anlatmaga mi"•ir. edecekler \ ' e lıes g(ın sonra Kanada- cı ı olduğuma dair" eısika ını kay bet-

i önünde eğilirdi. Ona hürmet eder- lüzum yoktur. ı • · t •ı l · , 'a 'ara<'aklardır. tiğimi , e esa en mezkur şirketten de 
. Çünkü onun karşısında eğilirken Atatürk, Türk milletini ne kudar an- ;-ıgı · ere • 1. J a . H.ükiımdarlar, bu muddet icinde alakamı kestiğimden ka~ bettiğim ve-

-uk Türk milletinin karşısında e- lamışsa 0 ~~ onu .0 ~aclnr anlamı~. ona A . b " t t- \ asıngtona da gidecekler ., e bir ay ı-;ikanın yedimde kal!1a dahi hiçbir 
iğini olişünür ve görürdü. Biz if- o kadar gu,·enmıştır. n aşması ugu,ı a ~onra bura~a dı>neceklerdir. suretile istimal edemeyeceğmi ilan gayri menkuller 

h r etmehyiz arkadaşlar.> . Demis,_ Atatürk!in ynp_tıvı lıu.\iık b"k m"Vki"n, Jl·,.·,, ... r ('en·berl:nn, huktimcl.ırlara refa- lerim. 4109 z5 ll 938 tarih 
T:ırihi bazı hatıralardan bahseden hızmetlerı sayını~. Turk ıııkılalıından f 

4 
(R d ) · İngiltere- kat <.'tmiyecPktir. İzmir Kantarcılaı· Tartı Birligi şir-

~. Refik İnce, Atatürkün, dilşman bahsederek: Londra, 1 a yo - · keti muvakkat \'e sabık kantarcı ı 
At tü k 1 · k ı ~ l ı ı a11 yarın tatbık mf!v· p 

karya klyılanna kadar geldiği za- - 8 r e, m m 1 ap ~enin e!'ıe- ta ya an aım ' .. 1 ara borSaSl Hasan Aktug 
· d" cı· · J k"' · ktr Bu munasebetle n-n buyük meclisten fevkalade sela- rm ır 1) en ere o: ıme gırece · .. 

do ya) a murac. 
---------------·haneve talik ol Ha'' T"' k · k ı · ı ı b ·ı · R ma sefırı Lord Perte Set aldıgını, büyük zaferi kazandık- - ·' ır.. ur ın ı a ıı ya nız e- I'• terenın ° .. . . 

· tek b" h · d • '(d' • b' 't' d ame ıonderılecektır. t n sonra bu-selibiyetl ıreri verdiiini mm, ır. şa sın eserı egı ır ve yenı ır ı ama n 
oylemiş: olamaz. Bu büyilk eser, bii) ilk Türk - .. ..,...- LJ 1 

- Bu kadar ·necip hareketi başka milleti~in. eseridir. derdi.~ ANA DOL 
) par, demiş ve sözüne devamla: Demıştır. 

- Arkadaşlar, Atatürk hiç bir za. Hatip, Büyük Millet mecJM azaqını Günlük siyui ,.,az~~: 
tnan (ben yaptım) demez, cmillet yap. (Atatürk öksilzleri kardeşlerim) diye 
t , biz yaptık> derdi. o, gururdan, te- tavsif ederek Atatürkün sarsılmaz, 
ı hürden tamamen uzaktı. Onu her ya- irade ve inanından bahsetmiş: 

n isi millette gören bir fark ola- · -Türk inkılabı, erkek kadın Türk 
r k daima gordük. milletinin evvt>lki ne illerine na. ip ol-

.Atatilrk hayatında namağJQp tasvi- rnamıştır. Avrupadaki !!eflerden hiç 
r e las ık bir zat idi, herhangi bir ba- birisi, Ata türkün yaptıklarım yapa. 
l t herhanki safhai hava tında olur- mamış, onun yarattığı bu~ iık eserleri 
a o mağlubiyet onun hayatına gir- yaratamamıştır. 

nıı t"ı:. Bu, bütün hadiseleri olduğu Demiş ve Atatiirkıin ufulu üzerin(' 
i gorrnesinden ve olduiu gibi görüp bütün dünya matbuatı ve efkarı umu. 

vram ındnn doğmuştur. miyesine Atatürk hakkında ) azı lan 
A atu kü, bugQn bu kiırsüden bize yazılardan, vasıflardan yuk!lek bir be 

" ti nııs mahdud dakikaların içersınde hliatla bahsetmiş, onun Türkiyeyi ye-
r tın ğe ımkan yoktur. niden kurduğunu, ) ep yeni bir memle-

At türkten aldı&ımız derslerin ha. ket yarattığını, onun vefatının Tilrki 
ı ahıpleri olacağınız. Atatürk ema- ) eyi ve biltun cihanı mateme garket 

~ı&bıb , e Ba~mulı:ıırr ri 
HA '\1)\H ın :;-tHJ uıu ı::· ı 

Umumı ne-~riut 'e ~ aıı ı~IC"rı ın 1· 

duru Hamdi ;\ıızııet <,:.ı.ı, ı: 

DARtttA~E;' 
1rmir 1kinci. Bı-vler "okı't 

C.H allı.. J artı i. biua'ı içiu I;, 
Telgral: İzmir - AS~UOLI.! 

Telefon 2776 .. Po t:ı kutu~·ı: ')j 

ABUN1'.: :;;[KAf l'r 
\ allığı l40J, ahı ayh~ı 8J J 

l.unı~tur -\ aLanl'"ı mf'mlcL.ctlcr için ttneli1' 
aboDe ücreti 2 7 lira Jır 

ANKARA j lzmir ahkamı ıahaiye mahkeme-,. lst~klilerin muh mm k m tınin 
12/11/938 sinden: - ~ 7,5 nisbet'.inde ki pey ukç ·n ha-

Sterlin 
Dolar 
F. Frangı 
Liret 
lsviçre F. 
Florin 
Rayşmark 
Belga 
Dtahmi 
Leva 
Çekoslovak Kr. 
Peçe ta 
Zloti 
Pengü 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç Kr. 
Rtıble 

Kapanuı F. ı 23 Ey161 938 tarihinde lzmirde mile.n mOracaatl rı lazımd r Ve 
S.98 Karantinada 604 numaralı e\•de ölen "'- 2,5 nibetindeki teli li e m 

126.145 Kemal Caferi kan ı Şefikanın tere- aittir. Bu gayri m n ull 
3.3425 kesi hakkında vari )erden Saffet Fe- herhangi bir urett h k 
6.6375 ridin talebi iizerine mahkemece def- bulunanların 20 gun ar nd ra 

28. 545 ter tutulmu~ olduğundan Türk M e- dairesine mi.ıracaatlan ak t kd rde 
68.465 denı kanununun fif>9, 560. 561 'e 569 tapu icilinde ka' ti bu unm\ an-
50 5175 uncu maddesleri mucibince miltevef- lnrın hukları na 
21.'3375 fadan alacaklı Hya ona borçlu olan- 2762 numarh \ak 1 r 

1 .0925 larm, miıteveffanın mirası hakkında lıince tedive~i ie p ed n t 
1 5 325 malumatı olanların Ye hustıllilf'.' mi-· müşteriye aittir. \ n~ • 
4.

9
34
8

5 rasçıl:ıı ıııın bir a' zarfında mahke- 1 fi\'e , e milt r 5 • . 
21·68 ..,ı; meye mliracaatla alacak ve borçları- tırma bedel ncl 

24 91 7
5 

nı ka~ detirmege mecbur bulunduk- ilan olunur. 
O 91 25 ları, bu mıiddet zarfında mi\lUmat '---------------
2·8075 '"rnwkten ımtina eden \e ha~s.aten 

34:9125 alac~klarını yazdırma) an \ ' e ken- bulundu ı. \ 

30.R
025 

dılerınce malum olan bor- olmak ızırt a .ı 

1~ ROS haber \erme~ en mira içinde yudırmı. 

Esham 
te\ eli üt ne ~ hsen n d 

''" f ~hı·İ 16t takip tal 
i ı 1 re teslim etti. Biz, bu ema- tiğini anatmış: 

r h 1• t• · Atatu··rk bü\iik bir ,,ı tıı lıılı:ı 
ı mu faza~ a ve te ım et ıgın- - • · 

Al\ALl Ll MATBAA l SU\ 
J A'-11 Ml~I IK 

- iiiii .. llİiiiil 



.. 
• 

Dev~et ,fenıiryo~farıntlan: 
H .. ~rr> • .lı ıııı· <;r·,Lrn ındrı mevcut ve 2490 numaralı kanuıı a'ıka

rn • nfı ' öre açık artıı ma u ıuliyle satılmasına karar verilip l O 1 1 9 3rl 
~t;nünd" snat l IJ <le ilıalesi yapılma!- üzere ilan edilen 185 torbftdil 
7437 kilo altı ic;,in mw:ın erı vakitte toplanan komisyonumuza talip 
ielmedi~i;ıden nvni kanunun 43 iincü maddesine istinaden on gün 
uzatılarak ihn!esi 28 i 1, 93,ı.; pa?.artesi günii saat 15 şe bırakılmıştır. 

f\lah g(frmek arzu ederıleı Basmahane Ambar müdürlüöüne mü
rnc~at edchiliı ler. İsleklilernı ise girmeğe mani kanuni halle;i olmadı
ğı hakı md;.ı. be}annrımr. ve '158 kuruş muvakkat teminat yatıdıkları
na dair makbuzlMiyle il.R.lenin talik edildiği gün ve saatte Alsancak 
8 . inci i~letnıe binn~ında toplanacak komsyona müracaatları ilan 
olunur. 

Şartnurne kornisyundı:m paraı:ız alınır. Muhammen bedel 7437 
kuru~tur. ( 4104 

Açakarhrma suretiyle· 9/ 11 /938 tarihinde ı&tılacağı ilin edilen 
aşağıda muhammen miktarları ile cinıleri yazılı döküntülerin ihalesi 
25/11/938 Cuma günü saat J.5 e bırakılm19tır. 

İıteklilerin ite gi.--meğe manii kanuni bir halleri bulunmadıiına 
dair bevaıınameler ve muvakl<at teminatın da yatırıldıiına dair mak
buılula muayyen gün ve ıaatle Alaancak 8 inci l,letme binuında 
toplanacak komisyona müracaatları li.zımdır. 

Döküntüler AJsancak ve Baımahane ambar müdürlükl~rine mü
racaat edilınek ıuretiy\~ mahallinde görülebilir. Şartnameler komit
yondan parasız alınır. Muhammen bedel {324) lira muvakkat temi., 
nat (2430) kuruıtur. 

Toplantının 
Nerede bulunduiu 
Alsancak ambarında 

cinıi 
Zahire 

Hurda incir 
Kantık arpa 
ve bujday. 

Talcrihi 
miktarı 

kilo 
25000 

300 
10000 

Beher kilosuna 
takdir edilen 

kıymet 
75 santim 
3 kuru, 

65 aantini 
« « 

.Basmahane « 

c « Bakla 5000 1,25 kuruı 
5 10 15 20 (4013) 

Muhammen bedellerile miktar ve cinsleri nşağıda yazılı malları 
komisyonda mevcud fenni şartnamelerine göre 28/ 11 /938 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 1 5 de açık eksiltme uıulile Alsancakta 
S inci iıletme binasında sa.tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 303 liralık muvakkat teminat verme
leri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü maddesi 
mucibince işe girmeğe manii kanuni bir halleri bulunmadığına detir 
beyannameforle komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid ~artnameler komisyonda parasız dağıtılmaktadır. 
Cinai Miktan Muhammen bedeli Tutarı 

aded ton Bini Tonu 

Kiremit Mafıilya 
(tipi) 
Tuila ' 

30000 
Kuruş Kuruş 

5000-5500 

30000 ,110().;1200 

Lira 
1500-1650 

330- 360 
1687.5-202.5 

4081 
Kireç 1135) 1250-1500 

.11-15-20-24 

Devlet Demiryollarına alınacak mü. 
. fettiş muavini müsabaka şartları 

Hareket müfettiıi yetişmek üzere müaabalca ile müfettiş muavi
ni alınacaktır. Müsabaka §artları aşağıda yazılıdır. 

l - İmtihanda kazananlara 1 30 lira aylık verilecek ve staj müd
detinin hitamında müfettişliği· tasdik edilenlerin aylıkları 151 liraya 
ibliğ olunacaktır. 

2 - Müsabaka imtihanlarının yapılacağı mahaller, taliplerin ade
dine aöre bilahare tesbit edilecektir. 

.3 - Müfetti! muavini olabilmek için lazım olan evsaf ve vesaik: 
a) Türk olmak, 
b) 40 yaşını geçmemiş o~ak,, 
c) Mühendis veya yükıek iktısad. ve ticaret mektebi, Mül

kiye mektebi. Hukuk veya Fen fakültesi mezunu o1mak. 
ç) liletme merkezlerinde yapılacak sağlık muayenesinde 

faal hizmette çalışmaia mani bir hali olmamak. 
d.) Askerlikte ilişiği bulunmamak, 
e) Fransızca. Almanca, lngilizce ve İtalyanca lisanlarından 

birine vakıf olmak tercih sebebidir. 
Müracaatname ile birlikte ibraz edilecek vesaik: 

a) İstida ile 6 aded ve.sika fotoğrafı, 
b) Polisten tasdikli iyi durum kağıdı, 
c) Nüfuı cüzdanı, 
ç) Mektep diploması, 
d) Askerlik vesikası 
e) Makine ile yazılmıı kısa tercümeihal verakası, 
f) Şimdiye kadar başka yerde çalı~mışsa aldığı bonservis 

örnekleri. 
Bu vesikaları eksik olanlar ve muayyen vakitte müracaat etmi

yenler müsabaka imtihanına kabul edilmezler. 
4 - Müsabaka imtihanları 28/ l I /938 tarihine müsadif pazartesi 

2\inü yapılacaktır. Talipler ~azılı vesaikle en nihayet 20/ 1 1 / 938 ta
rihine kadar Sirkeci. HaydarPa§a. lzmir, Ankara, Afyon ve Adana 
iıletme müdürlüklerine müracaat etmiş ve ııhhi muayenelerini yap
tmnıı omalıdırlar. 

5 - Müsabaka imtihanında: Riyaziye (Ali değil), memleketin 
iktııadi coğrafyası, iktıead. Türk ve Türkiye tarihi. umumi tarih ve 
cografya sorulacak ve bildiği dile ve mütekabil~n Türkçeden tercü· 
me yaptınlacaktır. 

6 - Staj müddeti: 
1 /2/3 üncü sınıf istasyon ve anbarlarda 
Haıılit servisinde 
Bat müfettişlik kaleminde 
Müfettiş kursunda ve imtihan 
Müfettiş nezdinde 

.12 ay 
4 > 

2 > 
3 :tı-
3,,. 

- i 
24 > 

10-11-13-15-17 4712/4060 
Aisancak ve Halkapınar depolarına vagon içerisinde bir s 

zarf~nda g~le~~k .ta~riben (~5,000) ton kömürün vagonlardan y:r;: 
tahlıye ve ıstıfı, ıstıf mahallınden azami ( J 5) metre mesafı-ye nakli 
ve lokomotif tenderlerine verilmesi işinin eksi1tmes: !çin 21 / I0/ 938 
tarihinde yapılan münakasa kanuni sebeplerle fe. ıhedilmiştir. Yeni 
münakasa 22 1 11 i938 tarihine müsadif salı günü saat ( 16) da Al
sancak sekizinci ;şletme komi~yonunda kapalı zarf usulile yapıla ~ 
caktır. Bu iş icin tahmin edilen bedeli a~ağıda yazılıdır. Bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin ( 1050) liralık muvakkat teminat vermeleri ve ka
nunun tayin .etUil~.s1Iüt'ıarla ayAi_Jcanunu.zı.:.4-Ji.aıcw madff~ucibin
ce ite iirmeie manii kanuni bir halleri bulunrnadıi~* clair b:yantlBo 

ı ANA noı n) 
lC t 

me ve !eklifl<.>r:11i havi mektup] m nyni gı.in saat 15 e kadar komis -
on r~isliğiııe vcrnwleri l<izımdır. ~ 

1 - Bu İ~e girecek1er t,1lıliye ve yi.ikleme isini kendi amele ve 
veRaiti ile y.tpacaktır. . 

2 - Teklif mektuplarınrla şartname ve mukavele projesinin tama
men okumıp bbı·J cdildığiui heynn ve imza· cd<"rek bu sartnameleri 
teklif mektnpJarıyle birlikte vereceklerdir. . 

Bu işe aid ı;artn~meJer lzmirde 8 inci isletme komisyo;-unda para-
sız dağıtılacaktır. • -

Beher tonu Tutarı 
için tah-

İşin nev'i 
min edilen 

kuruş 
17,5 
22,5 

Kömür vagonlarından yere tahliye ve istifi 
Kömi.ir istif mahallinden ( 1 S) metre mesafeye 
nakil ve lokomotif tenderlerine verilmesi 

6-10-15-19 

Doktor alınacak · 

kuruş 
6 J 25.00 
7875.00 

4023 

1$letmelerde münhal bulunan kısım hekimliklerine, mecburi 
hizmete tabi olmıyan ve bu sene askerlik hizmetini bitirmiş olan 
ge-nçlerden beı:t doktor alınacaktır. · 

Bu -doktorlara ayda 1 7 7 lira Ücret ve ikametleri için ayrıca loj
man verilt:'cektir. Lojman bulunmıyan ·yerlerde -ev kirası verilir. Kı
sımları dcıhilinde yapacakları vazife seyahatlerinde ayrıca harcırah 
ta alırlar. 

Talip olanların lıir dilekçe ile Ankarada zat işleri müdürlü~üne 
mi.iracaat etmeleri ilan olunur. 10-11-13-15-17 4061.147 l 3 

_. .............. _. ........ ""'..~-"".:"'------- .... 
l zmir levazım amirliği ~atın alma k r· 

misyonu ilanlar ı 
İzmir le\· azım amirliği satın alma komisyonu reisliğinden: 

1 - lzmir tayyAre alayı birliklerinin 18,000 kilo kesilmiş sığır 
et~ vayahud koyun eti veya burulmuş hçi eti ihtiyacı açık 
eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

2 fhaJ,.r..i.22 2. Te~./ 938 salı günii saat 15 de kı~lada 1zmir 
lt-vcızım amirliği f>a!ır• alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 4860 liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 364 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda iı{Örüle6ilir. 
6 - fstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek nıecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye İfJlİrak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

mc:ıddel::-riııde ve ~artnanıesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatelcrile birlikte ihal saatından evvel komisyona 
müracaatları . 6-11-15-20 4029 

Deniz levazım ııatınalma komiayonund;n: 
1 - Tahmin edilen bedeli 23145 lira elli kuruş olan 119,000 kllo 

pirinç 17 /l l /938 tarihine raatlıyan per~embe günü saat 14 te 
kapalı zarf uaulile alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminah 1735 Hra 92 kuruş olup ,artnamesi kotnis· 
yondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - lateklilenn 2490 sayıh kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif' mektuplarını en ge( belH gUn ve saattan 
ltir saat e"veline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon baş-
k~nlığına vermeleri. t S 10 1 5 7 968 /3967 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonu reislifjinden: 
1 - Mila.c;, Küfüik, Bodrum garnizonlarının senelik ihtiyacı olan 

( 123500) kilo yulaf 1 O 10 938 günü yapılan ihaleye kimse 
iştirak etmediğinden kanuni şekilde pazarlıkla <\lmacnktır. 
Pazarlık ' günü 16/ 2. Teş/938 Çarşamba. günü sant 11 drdir. 

2 - Muhammen ~del ( 6904) lira muvakkat teminat ( S 18) lira-
dır. · · · 

3 - istekliler Ticaret odasından alacakları Ticaret vesikalariy]e 
muvakkat temin mukabilinde mal müdürlüklerinden alacak
lan makbu;zla Lirlikte ihale saatında Milasta Askeri gazinoda 
Satın Alma komisyonuna müracaatları. 

4 - !'v1ilas Bodrum yulafları ayrı ayrı şartname ile ihale edilebile
. - ceği gibi her iki garnizonun yu]aflan da bir istekliye verile

bilecPktir. 
5 - Arzu edenler parasız ~artnameyi her gün Milas askeri gazi

nocla ~atın Alma komisyonundan alabilirler. 
J 5 1 o '5 ( 397 4) 

lzmir Levazım Amirliii SAT. AL. KO .RS. den: 
1 - İzmir l\füstahkem Mevki Seferihisar ve Çeşme mıntakasında

ki birliklerin (61000) kilo kesilmiş !tl~ır eti ve yahud koyur 
~ti veya burulmuş keci eti ihtiyacı 11 /2. teşrin/938 cuma gii
nü saat 15 d,. pazarlıkla yapılan eksiltmesinde talip çakmadı
ğınde.n Pı\Zarlık 17 / 2. Teşrin/938 perşembe günü saat l S de 
Kışlada fzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

2-Tahmin edi1en tutarı (13420) lira (50) kuruştur. 
3 -Teminatı muvakkata akçası ( 1006) lira (50) kuruştur. 
4 - Sartnam,.si her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Tirnret odasında kayıtlı olduklanna dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler . . 
6 - Pazarlığ::ı. iştirak edecekler 2490 sayalı kanunun iki ve üçün-
- ci.i maddelerinde ve şartname-sinde yazılı vesikaları ve teminatı 

rnuvakimtalar!yle birlikte ihale saatınd;m evvel komisyona 
müra1;aatb.rı. 41 t .5 

kmir Levaz1m Amirliği SAT. AL KO. RS. den: 
Miktarı 

Kilo Cinsi 
9000 Lahna 
9000 Pırasa 
9000 I~panak 
6000 Karnabahar 

1 - lzmir l'vlüstahkt-m Mevki merkez kıtaatının yukarıda cİ111Sİ ve 
miktarı yazılı dört kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiy
le münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 1/ 1. Kan / 938 perşembe günü 
0

saat 1 S de Kıslada İz
mir Levazım f mirliği Satın Alma Komisyonund~ yapıla
caktır. 

3 - Tahm:n edilen tutarı ( 1530) liradır. 
4-Terrıinatı muvakkata akça:::ı ( l 14) lira 75 kuruştur. 
S - $artn<lmesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös-

t~rmek mP.cburiyetindedirler. · 
7 - Ebiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

-naddelerinde v~ ~artnamesinde ya7ıh vesikalariyle ve teminat 
mu·~k.at.alui,Ylo birlikte ihal ... 51,,..: · r,1

211 ~~i"vona mü.-
"'r,\.<.:aatlan. 15 20 25 29 ( 4 l 1 7) 

_..._..... 
.. ·-- -· --- - - . 

lzmir Lev;mm Amirliği SAT. AL. KO. RS. den: 
'90. 0r)ü,ı kılo ıı>panak (28500) kilo lahana (70000) kilo pı rnsa 

(7000) kıl<ı lıavt~c < 15000) kilo kereviz (60000) kilo knrnabahur 
( 3400'J) dt•mel m<ı~. danoz için kaoalı zarfla eksiltmesinde verilen 
fial tahr;ıiııe uymadı~ındr.n 18 11 938 cuma günü ~aat 15 de Top
hanede lsttınbul Lf'•'azım Amirli~i satın alma komisyonunda pazar
lıkla eksilhnt~i yapılac?.klır. 
. Hepsinin talırnin bedeli ( 1871 O) lira 50 kuruı;; ilk teminatı ( 1403) 
lıra 29 kuruştm. Şartnamesi komisyonda görülebilir. isteklilerin ka
nuni vesika1nriyle beraber belli saatta komisyona gelmeleri. 

ıs 11 (4119) 

İzmir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. RS. den: 
1 - İzmir Miistahkem Mevki merkez kıtaatı birliklerinin ( 460) ·

ton linyit maden kömürü ilıtiyacı açık eksiltme suretiyle müna
kasaya konmuştur. •· 

2 - ihalesi _I ı Birinci kanun / 938 Perşembe günü saat 1 S.30 da 
Kışlada lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda: 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı ( 4922) liradır. 
4 -Teminatı muvakkata akçası 369 lira 15 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyondn görülebilir. ~ 
6 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gÖ~· 

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü -

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle ve teminat _ 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatından evvel komisyona mii· _ 
racaatları. 15 20 2S 29 (4118) 

İzmir Levazım Amirliii SAT. AL KO. RS. den: 
1 - Bergama garnizon kttaatı ihtiyacı i~in ( 225) ton döküm hc:ı 

linde saman acık eksiltme suretiyle tksiltmeye konulmu~tur. 
2- ~lhhnıin Le<l~li (3973) lirn 50 kuruslur. 

l\'luvakkat teminatı (295) lira 31 k~ru:stur. 
3 - Samanın evsafı ile teslim mahal ve sartları şartnam<>sinde ya

zılıdır. Şartnam~ Bergamada uzun çart'ıda Askeri Alım Satım 
komİ:iyonundadır. Görmek istiyenler haftanın pazartesi çar

şamba giinleri ~aat 14 den 16 ya ve cumartesi günü saat 9 d rn 12 ye 
kadar k(.n1iwona müracaat edebilirler. 

4 - Eksiltme 2, 1. Kan. 938 tarihine müsadif Cuma günü saat 
1 O da yapılacaktır. 

5 - Eksiltme yeri BerKarnada ULun çarşıda Askeri Alım satım ko
rnİşyon binasıdır. 

(\ - Eksiltmeye girmek istiyenler şartnamenin dördüncii madde
sinde vuzılı vesöiki ihaleden önce komisyona göstermeleri. 

15 19 23 29 (4116) 

Tabip alınacaktır 
Askeri fabrikalar Umum Müdür
lüğünden: 

Kırıkkale, Kl.tçükyozgat ve Erzurumda istihdam edilmek üzere 
üc tabip alınacaktır. İsteklilerin vesikalarını birer istidaya bağlıyarak 
Umum müdürlüğe -müracaatları. (AO&&) 

Nafia A1üdürlüğünden: 
1 2 İkinci teşrin 938 cumartesi saat 1 l de ihalesi yapllmıyan ~ı.. 

vil tayyare meydanının menfez sularından korumak için yapılacak ka
nal hafriyatiyle pere yapısı işi ihalesinin 16 İkinci teşrin 938 ~ar~arrı-
ba gi.ini.i saat 1 1 re talik olunduğu ilan olunur. ( 41 l O) - - - ·- -~---

Gördes Belediye reisliğinden: 
On dört bin lira keşifli ve musaddak projesine göre 41 beygir kuv

vetinde Dizel motörü ile 36 ampf'rlik dinamo tertibatlı Gördes ka!!a
basının elektrik imtiyazı talibine verilecektir. Bu imtiyaz sahibi proje
yi harfiyyen tatbık ve tesisatı salahiyettar makama tasdik ettirmek mec 
~uriyetindedir. Bu şerait dahilinde en mlisait şeraiti dermeyan eden 
uhdesine imtiyazı verileceğinden tekliflerinin 15 gün içinde Cördew 
klediyesine bildirmeleri ilan olunur. ( 4 l 03) - ~ - - - ~--- -~~ 

Bornova Ziraat Mektebi Müdür;; 
lüğünden: 

Mektebimiz bahçesinde rnevcud ve 360 küsur zeytin ağacını 
roah:ıulu kötiirü olarak pazarlıkla satılacağından alıcıların r 6/ l 1 / 93u 
tarihine tesadüf e<len çarşamba günü saat on be~te me-ktepte hazır bu. 
lunmaları. 41 02 

Tütünü ile meşhur Bulgurca ara-
• • • 

zısının satışı 
İzmirin CumaovasL nahiyesine bağlı Bulgurca namiyle maruf ara-

zinin ınüflüs Avunduk Lade biraderler ve ortakları masasına ait kısım
larındım lzmirde t·ıkan Yeni A~ır gazetesinin 15 / 1 O 938 tarih ve 
998~ numaralı Vt"" lstanbulda intişar eJen Cumhuriyet gazetesinin 20 1 

1 O 93ts tarih ve 5187 numarah n\ishalariyle ilan edilen parselleri. 28 
ve 29 teşriniscmi 19 j8 pazartesi ve s<ılı güııleri ~aat 1 3 ten 16 ya kadar 
lzmir i.i~i.incü icra ve iflas memurltığu dairesinde .pazarlıkla ve pesin 
pan ile !!atıla( aktır. ilan ol~nur. 1 S 2 t 26 ( 401 1) 

/z mir Cumhuriyet Mü ddeiumu· 
miliğinden: 

İzmir Aclliyt: deliresi İçin açık eksiltme suretiyle sartnnrne<le va
sıflan yazılı oldu~u veçhi le 40 ton kok kömürü satın alınacaktır. Be
her tonu muhammen bedt:li 24 lira 2 5 kuruştur. 

iAteklilerin yüzde yedi bucuk nisbetinde 72 lira 75 kuruş depozi
to parasiylc bidikte iO 11 938 günü saat 1 l de lzmir C. ~1l.iddeiumu
n ilif; :nde toplanan komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. 

15 17 19 (4111) 

l\1uhas~beci -
aranıyor 

iyi bir müessesede çalışmak ü:ze· 1 

Diş doktoru -ı 
Hatice Azra , 

Demirelli 
re muhasebeyi iyi bilen bir muhasip j 1 O seneden beri Ga:Li bulvanndıı 
aranmaktadır. İngilizce bilenler 1 8 numarada icrai tababet eden Ha
tercih oluna~_aktır. Asağıdaki adrese 1 tiçe Azra ~~~tala~m Ga2~ bulvar~ 
mektupla muracaathm. doktor Hulu. ı bey caddesınde 4 .. 

An:..doiu eaze .. eai A. N. c. ~da kabul erlecektir. 

.. 
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~---------------·------------------------------K Ü Ü .. LAN LAR o li vi er ~ e • ~111111111111111111111111111111111111~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, 
11111111111111111111ııııııııiiııııı1111nnıu1111111111111111111111111111111111111111111111111•11111111111111111111 _ş_~ek ası s 1 G A R A D A -
Karilerimize ko aylık o1- Küçük ilan şartları f LM.TE r = = 
mak üzere, gazetemizde Dort satırlık kilçiık ilAnlardan : _ = 
(Resmi olmıyan) küçük Bir dcC>fa için 30 kuru~ \ı"'apur acentası - E§ 

İki defa için 50 Jcuru§ := := 
ilanlar için bir sütun ayır· üç öef3 için 10 kuruş BfRINCl KORDON REES - ~ 
dık. ])ört defa iı,;in 80 kuru§ BiNASI TEL 2443 = y EN 

1
. L 

1
. K 5 

ı Devamlı kaçak i lanların her def ası THE ELLERMAN LINES L TD. = E 
Ş arayanlar, iş verenle· i(in 10 kuruş alınır. Bir kolaylık LONDRA HA Tn - ~== 

rin, kralık ve müteferrik olmak üıere her satır 30 harf iti- « TRENTINO. vapuru 29 Birin- = 
bar edilmiştir. Bir kilı;ilk ilin 120 citeşrinde LONDRA, HULL ve Azı. 5 = 

ilanlarını burada bulacak- haritan ibaret olmalıdır. Dört satır versten gelip yük çıkaracak ve ayni S! ~--= 
sınız. dan fazla h r satır için aynca ıo zamanda LONDRA ve HULL için 5 
-~-:-=-- kuruş alınır. . yük alacaktır. • • i • e ~ 

ıs ARIYANLAR: lik is arayor. Teminat venr. ~nad~ • cTHURso~ vapuru 6 lluncıtet- a ı z M 1 R = 
Muhasip arıyanlara: T ecrübcli lu aazetesinde B. M. e poeta ıle mu- nnde LONDRA, HULL ve Anvers- :5 := 

bir muhasip daimi veya bir iki saat- racaat. -D. 6- ten gelip yük çıkaracak ve ayni ~- El§ . = 
K . k ~"' ) d f d d• • f manda LONDRA ve HULL için= i§ üçü İıan ar an isti a e e ınız. yük alacaktır. 5 IE 

cPOLO> vapuru ikinci te~nin =: 
___ ... __________________ , sonunda Londra, HULL \•e Anven- ı;; 

1:1 D A i M o N F ENER L ER i :.!ı:'t6~ıM~~ra~:1' Hu!L\:J~ ~ 
Meraklılarına Müjde: yü::a:~.p!!!~ıc;J~ H A F 

1
. F 1 

200 Hl 600 metre ışık ver~n te~rinde LİVERPOOL ve CLAS. 5§ = 
J 938 'ltı0 Jeli GO\Vdan gelip yük çıkaracak ~ • • • ~ 

ıtıı aı c:MARDINIAN> vapuru. 25 ~ 

D A 1 M O N ikinci teşrinde LIVERPOOL ve 5 § 

Fenerleri gelmiştir 
iyi ı,.k almak için yalaız 
D A 1 M O N Pilleri 

J LE 
D A / M O N Ampüllerini 

GLASGOW dan lı'eJip yük çıkara- S = 
~~ 5 -

DEUTSCHE LEVANTE LINlE. = L A,..._,, T ı· F ~ cKRET A > vapuru limanımı7<In ~ = 
olup HAMBURG. BREMEl'I ~ ,. =: -
ANVERSten yük çıkarmaktadır. ~ • 1 • ~ - -=- = 

F ratelli Sperco := 1 
Kullanıruı ve her yerde o ~ .• M o N v apuT A cenla.~1. - 2 5 s = markasına dikkat edinız. n - • = 

------=~--ııiiiiii--iliıliıll_______ ADRIAT1CA s. A. di NAVI- 1 g a r a = 
1 GATIONE = = 

Türk LERO motörü 14/ 11 tarihinde~ ;; 
gelerek Pire korf o Saranda Brendizi = § /zimr Pamuk mensucatı 

Anonim şirketi Kapat bezi sa-
1:ış fiatı. 
Tip No. Markası Eni santim 

4 
4 
5 
5 
8 
8 
9 
9 

11 

At 85 
At 75 
Değirmen 90 

" 85 
Geyik 85 

" 75 
Tayyare 85 

" 75 
Köpekli 85 

ltbu fiatler fabrika teslimi 
masrafı müşteriye aittir. 

36 metrelik bir topun 
satış fiah 

kurul 
655.-
595.-
759.-
726.-
731.-
665.-
675.-
615.-
653.-

ıabş fiatı olup ambalij 

2S toptan qaiı satışlarda yukandaki fiatlere 'o 2 zam 
olunur. 

Avlonya Draç Rağosa Spalato Zara ~ -

Fiume Trieste ve Venedik için mal f§ 20 K u r u ş = 
alacak ve 15 11 terihinde saat 17 S -
de hareket edecektir. E _ 

ISEO vapuru 14/ 11 tarihinde se _ 
gelip Selanik Köstence Varna Bur- ~ := 
oaz içjn mal alacaktır. S\\\\\\\\\\\\\\\\\U\\\\U\\\\\\\\\\ll\\U\U\\U\U\\\l\\UUUlllllllllllllllllllllllllWUUUUIJUllWllU JJUlllUIJDUWlllJUWWJUHJUUJIJIWIJIUlllle 

P. FOSCARt motörü J 5/ J 1 tari- D t 1ı L s· T· k. ı . M-.d 
hinde 1ıelerek Lero Rodos Brindisi eU SC e e• ıgara ırya le rıne UJ e 
Bari T ricste ve Vene ik için mal t L• • 
alacak ve 16/ 11 tarihinde saat 17 de van e ınıe 
harf"ket edecektir. 

F. GRIMANI motörü 1 7/ 1 1 ta
rihinde gelerek Patmos Leros Ka
limnos latanköy ve Rodos için mal 
alacak ve ayni gün ak§am 19 da ha-

G. M. B. H 
Hamburg 

reket edect-ktir. AMERiKAN EXPORT LINF.S 
ROY ALE NERLANDAISE cEXMOUTJh npunı & fkfnclteş-
KUMPANYASI rinde bekleniyor, Nevyork için yük al~ 

UL YSSE.S vapuru 14/ 1 1 tarihin- caktır. 

Tütün kullananlar tütünün vücudleri üzerinde yapbjı tahribattan 
müttel<idirler. Doktorlar kendilerine her daiına ıia"arayı ter" etmeyi 
taniye ettilderi halde terketmemektedirler. 

Halbuki Dr. Perl '?1 son 
Alman ıcadı 

de gt>lerek doğru Anvers Amster- cEXCELLO> vapuru 14 ikinciteş-
,fam ve Hamburg için mal alacak. Vt' rinde bekleniyor; Nevyork için yük g.LL• .. __ , .. kulla lcl-~ tüt" •• .. koku 1 . • 
'8/ 1 l ·h ·nc1 h k _ _J ek . lllDl aımıgı nt 115.uıua unun ve ezzetinı bozm•du 

tarı ı e 8"t' ~t eaec tır. alacaktır • tedikl · ·1ct--~ ı··~:- · b~l!_ı ç~-•2~ L - l 
-----··----------------, · ıı erı mı ıırua auu~ ıçe ınner. unıw ou aııız ığın içerisindeki SVE.SKA ORIENT LINIEN •EXAMELIA> va}>Uru 21 ikincite~ yedek kımnda bulunan kimvevt madde tütü - • N'Jw · Piricli 

Fennin bir harikası 

( Agru deLukse) 

1 

F hri ayraktar 
Sun'i aza amil ve mütehassısı 

= c: 
! • -

f 
Hüseyin Rıza oilu 

Fran .. da Kalen Matyo Majör mileaaeaelerinden mezuft ' 

lier Uirlü Ortopedik kemik haatalıkları için koraalar, Mütelıarrik, 
•\ln'i el ve ayaklar, Mde, Böbrek, banale dlıüklükleri için teclawi kor-
'1•- b"I ··ı ·· .. 1 T '-1. 1 · d k . - • ı muayene o çu uzerne yapı ır. a& ıt erın en orununuz. 

>.DRES: lzmir Konak Knılay merkezt lr:arııaı 
Gü:ael lzmir Han No. 26 

.. ~iıracaat aaatları: 9--12 ve 14--1 ?/SO ye kadar. 

KUMPANYASI rinde bekleniyor. Nev;ork için yük Amonyak P,i zehirlerini yüzde 89 derecesind nu~ wtin, •w n, 
lacakt . . e ıuzer, ap, cıa• ve 

BORELAND motörü halen lima- a ır. yürek tema kahr. 
d 1 R tt d H b cEXCH.A~OE> vapuru 2 birinci- Fiati her yerde 150 kuru· .. ur 

nımız a o up o er am am urg kin d bek ~ ' 
Gdynia Dansig Danimarka ve Bal- un • !eniyor, Nevyork için yük Toptan, perakende •t .. : Kemerahı karakol karım No. 74 
tık limanları için mal alarak J 1 11 alataktır. MAZHAR ÖNGÖR 
tarihinde hareket edecektir. PiRE AKTARMASI SERi SE-

TUN1SIA motörü 22 1 t de Rot- FERLER 
terdam Humburg Skandinavya ve cEXCAMBlON> vapuru. ıs ikinci
Baltık limanlarına müteveccihen ha- teşrinde P ir eden Boston ve Nevyork 
reket ede~ktir. için hareket edecektir. 1 

SERViCE MARITIME ROU- •EXOCHORDA> vapuru 2 birin-
MAiN KUMPANYASI cikAnuncfo P ireden Bo. ton ve Nevyork 
PELEŞ vapuru r 7 1 1 tarihinde için hareket edecektir. 

gelip Malta Marailya Cerıova İçin ~ cEXCALIBUR>- vapuru lG birinci 
yiik Vf" yolc u ala<aktır. ~~nynda Pireden Boston ve Nevyork 

ilanlardaki hareket tarihleriyle ıçın hareket edecektir. 
navlunlardaki değişikliklerden acen· cEXETER> vapuru 2!> birfncildi
ta mes'uliyet kabul etmez. Daha faz. nunda Pireden Boston ve Nevyork 
la tafsilat için ikinci kordonda için har~ket edecektir. 

FRA TELLl SPERCO 
Vapur acentabğına müracaat Vapurların hareket tarihlerile 

~ J·ı · ·· 1 navhınlardaki dcO.itikliklerden acen 
ecıı mesı rıca o unur. . • 

TELE.FON :. 2004 _ 2005 ta mesulıyet ltabul etmez. . . . 

Operatör 

Cemil Oral 
Memleket hastanesi 

Daha fazla tafsilat almak ıçın hı· 
rinci kordonda \V. F. Henry van 
der Zee ve Co. n. v. vapur acenta· 
lığına ınürc:cat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2007/ 2008 

MERKEZ HASTAN 

İsviçrede Vebbo!ite A. G. nin 
Türkiye ve Şarkıkarib Vekili Umumisi Vebolid L&d. Şti.. 
Eee mmtakuı için IZMIRDE Emlak Ban1rasa yamnda 

Reımi Şubesini açmı• oldujwıu arzeder 

VEBOLiD 
acı ve kirı-.çli sular taıfiye cihazları (sabit ve portatit) 

VEBOLID 
Şüpheli sular için tazyikli ve tazyiksiz 
su ile işler huıuai teminatlw filitreler 
Kalörifer ve Smai tesisatı için kireçli ıu1an tuliye eden &esiat 

Tediyatta kolaylık - 5 senelik garanti 
idare Merkezi: İstanbul Galata Btllür S. No. 7/ 9. 

T efefon : 44507 - P. K. o . J 094 
Anbra Şuhesi: Bankalar cackksi No. 22. 

Telefon : 2681 -P. K. No. ~~ 
İ:zmir Şubesi: Samaııiskelesi F.m1ik Bank yanında No. 15. 

T e1Q'J'8f adresi: Her yerde c V:ebolid > 

eshi operatörü ı 
lnttft a.det etrnif ohlp fatt ,.tin 

öğleye kadar Ciiadojdu Fran11z 
haatahaneainde öileden 90llra Bi· 
rinci Beylersekailnda N._ 42 df" 
haatalar.,ı kab.I eder. 

coz:ssısı -Tirede_ Doktor 
Bürhan Bengü 

Halid Baran Dr. S. Sırrı Tinel MEMLEKET ttASTANESt 
2 inci beyler tobk, Hamam latanhl eski Alemdar Sıhhat GOZ Mtrl"EHA!Stsl 

Telefon: 2252 f-la1'tll.ha."1e 
Telefon: 2310 Klinik 

Kanmnda No. 45 Yurda helcimlerinden Hastalarını her gün öğleden 
Her gün ~ den 7 ye kadar Hastalarını yalnız gündüzlni ka soma Beyi~ sokaimdaki muaye-

TelHMt: 3350 E... TELEFON: 1806 btıl \'f" tedavi ,eder. neh·~·~r:d" kabul eder. 
·----------------------~--------...-------------- ______ .....,....,______________ __ ________ ...., ________ __ 



, (ANADOl:.U ı 

1 -

Erkek kostüm kumaş Pürjen Şahap 

işi temiz olarak söz verdiği gönde 
yapan bir atelye arıyan1arın hatırına 
derhal 

F ehml ma.klııe tamirhanesj 

iclir. 

Çünkü: 
.12 senedenberi ' hassas ve temiz is 
yapmakla tanınan atelye. işi günün: 
ele teslim etmeği prensip edinmi~tir. 

Telefon: 3993 • •• 
._ ______ ı_z_m_ı_r_B __ e_le_d_iy--es_i_l_ı_a_n_la_r_ı __ ~~--1 . 

Pard !süle rinizi ve 
bayanlc;ırcn kürk man-

Tesirini tabii olarak yapan 
ec iyi müshildir 

Eksir Şahap 
.Basur memelerini (iderir. 

Kuvveti. işti hayı arbnr. 

Dr. Behcet Uz 
t 

Çocuk hastalıklan 
miltehassısı 

Hasta~anm 11 ,3) da'!l bire 
kadar Beyler ::,okağ'ında Ahenk 
matbaası y~nında kabul eder. 

.... ! .................. .. 

Memleket hastanesi 
dahiliye mütehassısı 

Dr. Celal Yarkın 
Muayeneha~: :kinci. Beyhr 

sokak No. 25. Telefoıın:3:H'.i 
Evi: Göztepe No. lm 3 

T e\t>fo·ı ~ ' ; 
1- lsmetpaşa mahallesinin 828 in- Bavınclırlık sahasında 1382 ~ayılı 

ci ı;okağında. yaptırılacak kanalizas - cadd~nin Cumhuriyet caddesinden 
yon rhAi mühendislikten tedarik edile- Şükrü Kaya bnlvarına kadar .uzanan 
cek keşif ve şartnameleri veçhile açık kısımda IIoizier projesine uygun ola-

. ek:!.iltmeğe konulmuştur. Keşif bedeli rak yapılacak fenni lağımların bağla-
522 liradır. İhalesi de 29/11/938 salı nacağı ana kanalizasyon ,.e · üzerine 
ırünil saat 16 dadır. İştirak edecekler yolun blokaj döşemesi işleı'i ba!i mü
S9 lira 25 ~uru~luk teminat makbuzile hendislikten tedarik edilecek keşifleri 

to ve Bug 1 Yaka kürk ' ----~~---~ 
ferini j BRAHiM KA · DUK t·o,,<. 
RAKAŞA bakm:ıdan M. Ş~VKY UGUR 

cncilmefte gelirler. rn şartnameleri veçhile açık eksiltme- geçn1ey iniz. 
2.:-Dr. Mustafa enver caddesinden ge konulmuştur. Kanalizasyonun ke _ Qdunpazan No. 12 

:ıyrıan 1383 ve 1386 ncı sokaklarda sif bed'?li 2430 lira. blokajın keşif be- ,.__....__...., _______ ~ 

Y,eniden yaptırılacak blokaj baş mü. deli de ı 600 lira 72 kuruş ki heyeti u
l;endislikten tedar'ik edilecek keşif ve mumiye;-;inin ke~if bedeli 4030 lira 72 
~ıırtnameleri veçhile açık eksiltmeğe kuruşhır. Kanaliza:->) onun be.leli nak
konulmuştur. Keşif bedeli 790 liradır. ten blokaj işinin bedeli de artırmaya 
İhalesi- de 29/11/938 salı günü saat çıkarılacak arsa ile· ödenecektir. İha-
16 dadır. İştirak edecekler 59 lira 25 lesi 29/ 11 / 938 salı gi.inü saat 16 da
kuruşluk teminat makbuzile encümene dır. İştirak edecekler 302 lir~ 50 ku
,gelirler. ı·İ.ışluk teminat makbuzu ille encüme-

DAHİLİ l{A'3TAIJKLAR 
MÜTEHASSISI 

ikinci Beyler sokak No. 82 
Telefon No. 3286 

!Joktor 
Bakteryo' og 

A. Kemal T onay 
Bulaşıcı, salgın hastalıklar 

mütchasısı 

3- Dr. Mustafa Enver caddesin - ııe gelirler. 4098 (Verem ve sa re } 

Doktor· 
Arif Yurcu · 

Merkez hastanesi 

den ayrılan 1386, 1387, 1388 ve 1379 12-15-18-22 j OF eratörü 
sayılı sokaklarda yaptınl""ak kanali-' -- Basmahane polis karakolu ya· 1 9 k d .... nında 25 l Haıtalarını saat 15 ten 1 za a ar 

zasyon baş mühendislikte tedarik edi- Bayındırlık sahasında hal santral l'I 2 ci beyler ıokak 78 N. muayeneha· 
lecek keşif ve şartnameleri veçhile a- binası için ifraz edilen 81 ve 43 sayı- T P 1efon: 4115 nHinde kabul eder. Tel.3393 

çik eluiltmeğe konulmuştur. Keşif be- h adanın etrafrn·ı duvar inşası ve tel 
delf 1990 lıradır. İhalesi de 29/ 11/ 938 çekilme~i ik zemininin te- \' iyesi isi lzmir MemJeket . Has tan esi 
salı 2ünü saat 16 dadır lşti.rak ede- baş miihendiı:ı\iklen le4.larik edilecek 
cekler 149 lira 25 kuruşluk teminat keşif ve şartnameleri \eçhile açık ek- Saştabip:iğinden: 
makbu.zlle encümene gelirler. siltmeğe konulmuşLL. ı-. Keşif bede!; , İzmir memeleket ve Eşrefpaşa hastanelerinin 938 y1lı ihtiyacını 

•4-- Karataş üstünde Turgut reis 5647 lira 60 kuruştur. ihalesi de 29 k 9 11 938 'h. 
mahallesinin 809 ve 810 uncu sokak. ıı;g:ıs :ı:ılı güt1ii saat Hi dadır. t~tı- karşılıy~cak olan 8000 kilo ve 1840 lir~lı · pi! illÇ • . :arı ın· 
1 d rıl k 

len 24 11 938 tarilıine kadar 'on bes gün müddetle açık ~ksıltmeye 
ar a yaptı aca kanalizasyon Laş - rak ed~cekler 424 lira !ık lertı imıt mak- · · · 
milhendi;;lik.ten tedarik edil ... cek ke'-'t'f' '·lızu cıkarılmrntır. 1stekli olanlar ~artnameyi görmek Üzere her gün meın~ 

- ~ u ile enci!meıı~ goel irler. · · · ek ı · · · k d 
ve ıartnameleri veı:hile açıl' eksiltme- 10_ ·lo-!S-'>'.? 4062 ·1eket. hastu~esi bBş, tahC\beti~e müracaatları ve .. si tm

1 
eye ıştıra e e~, 

ie konulmu,tur. Keşif bed~ii 580 li -. · ~ekl~rin de viiz. de 7 .5 tem matı mu vakkatt"'l,.rıuı mu 'asebevf" . vatırn· 
radır. İhalesi de 29/11/fl38 sah gilnU Beher metre muraÇbaı 800 ku . rak makbuı; ibraz. etmt"leri şa~tt ı r. ~'kıl~ takdi~~e .. tt"'tTlİnC\; muk•l,~li na-. 
saat 16 dadır. İştirak edecekler 43 li· ·t 

28
.> ı 

1
. b-.J 

1
. l . ra ve tahvilat kabul t'<Hmeı:. l~tf"klıln ıha)f' vıırıu ohn 4 11 9 8 ta-

ruş an "'"" ırn cue ı mu ıamtnen b .. .. 9 12 k .1 1 · .,. t" ,.ı • • 
ra 50 kuruşluk teminat makbuzile en- ı· d' · d J53 . 1 ~ihiP~ r~ql•yan oer<>rm t"' CYUn\l • ye cır""' .,....,ır "'' " \'· ' <''TT'' "T1-

ı ye ıncı a anın metre {nunı.o · -: 1 • 1• 1 • 1 > ı ı ı., .... " ~""~ 
cUmene ~elirler. be.ındaki 1 O ve 11 sayılı arsalarını·· ·i:.-.... : ...... ..... ;: ..... ~ ... , .• ... -. · .... ., ,.. ......... . -- -

8 l 1 1 S l 8 ( 4022) satı~ı. baş katiplik teki ~artnam~ı/ 1:W ' Kµ; 
1 

~!ı'40t3!5• ~ L• • 
0 

------------ veçhıle 2.12.938 cuma günü ~aat u ur 1sesı 
.! -Beher metre murabbaı 605 ku- 16 da a~ık artırma ile ihale t-dilccel· G · d 1 • 1 

tU@!An 980 lira 10 kuruş bedeli mu- tir. t~tİrak edecekler 21 2 liralık tt" ece ers 'er ı 
hammenll 14 üncü adanın 162 metre minat makbuzu ile ~ncümene g~ . ı ._ 1ki aenedenberi yapılan tecrü.b,elerle yüzdeyüz. muvaffakıyet 
murabbaında.ki 20 sayılı arsasının sa- lirler. 1 1-1 S- t 8-29 408 3 göeteren lise ve ortaokul diplomaaı almak istiyenler için gece 

hfl başkAtiplikteki şartnamesi veçhile derıleri bu ders senesinde de batlamışhr. 
18/11/938 cuma günü saat on altıda lkiçeşmelik caddesinde 661 sa :;_:_ · Gecf' derıleri için Kemeraltında Birinci B.eyl~r sokağında (30) 

a.çık· arttırma ile i_hale edilecektir. İş- vılı sokaktan itibaren yaptırılacal numaralı ev hazırlannuıtır. 
tırak edecekler yetmiş üç lira yetmiş ~lli metre boyda kanalizasyon Baş- 3 ..:.. 'Kız ve erkek herke• bu derslere devam edebilir. Oerılere her 
beş kuru~luk teminat makbuzu ile mühendislikten tedarik edilecek ke- gün saa.t 19 da ba,lanır. Saat 21 de nihayet verilir. 
encümene gelirler. şif ve şartnameleri ·veçhile açık ek- 4 - Derıler için ayda yalnız beş lira alınır. 
~ Belecliye emlak ve akarından siltmeye konulmuştur. Keşif bedel 5 _ Girmek iatiyenlerin hüviyet cüzdanr ile sıhhat raporu ve 3 

1310 uncu sQkakta. cMüftü sokağı» 30 436 liradır. ihalesi de 18 11 93f aded fotoğraf ile her gün saat 18 den itibaren mezkur adrese 

sa.rıh Kireç ha:ıı başkatiplikteki şart- cuma günü saat 16 dadır. İştira~ müracaatları lüzumu rica olunur. O: 8 

namesi ve,ihlle ve bir sene müddetle edecekler 32 lira 75 kuruşluk temi- A zxu 
icara verilecektir. Açık arttırma ile nat makbuziyle encümene gelirler detle ve baŞkfıtpliktt'ki ~artname?.i ~s ı• 'ı 
ihalesi 18/llj938 cuma günü :;;aat on 4 8 11 l s ( 4002) v~çhile icara verilecektir. ~ir s~nelik epto ın· 
altıdadır, ve senelik icarının muham- ica'rıntn muhammen bedelı 40 lıl'adır ' 
men bedeli de bin bir liradır. 1 - Belediye emlak ve akarından açık arttırma ile ihalesi de 2 / 12/ 938 

1ıtirak e~cekier· yetmiş beş !ira 863 üncü sokakta (Halimağa çar- ~uma günü saat 16 eladır. İştirak ede 
yirmi 00:, kt&ruşulk teminat makbuzu ı;ısı yeni ' yol) 4 ı:;ayılı dükkiın başka- cekler ·3 liralık teminat makbuzu ile 
ile0 birlikte er.ıcümene gelirler . tiplikteki şartnameı:ı.i veçhile ve l enciimcı1 e gel.der. 

2, s. ıı, 
15 3982 

sene müddetle icara verilecektir. Bir 4 ·- Basmahane civarında garaj 
senelik icarının muhammen bedeli 32 santral binasnıh inşa edilmiş olan 

. liradır açık arttırma ile ihalesi de kısımlarına yaptırılacak elek-
I - Beher metre murabbaı 500 2/ 12/ D38 cuma günü saat·16 dadır. tıik tesis~tı ' .işi 'riıaknc ve, 

Diş 
. 

Macunu 
kuhıftan 4115 lira bedeli muham- İştirak edecekler 2 lira 50 kuru~luk elektrik mi.lhendliğinden te-
menli 63 ürİcü adanın 863 metre teminat makbuzu ile encümene,. ge- darik. edilecek keşif ve şartnamesi O } b mur_aböaınd~ki 58.59 sayılı arsala- lirler. veçhile açık eksiltmeye konulrpuşt iş eri incı gi i 
rının satışı. !laşkatiplikteki şartna- 2 - Belediye emliik ve akarından ur. Keşif bedeli 1188 lira 40 kuruş-
mesi veçhile 20/t / 939 Cuma günü 856 ncı sokakta (Yemiş çarşısı ur~ tuı• ihalesi de 2/ 12/ 938.cuma günü yapan et~erine ku ... 
saat 16 da açık artırma ile ihale edi- gancılar sokağı) 14/ 1 sayılı dükkan saat 16 'dadır. İştirak edecekler 89 
lecektir. 1,tirak edecekler 325 lira- başkatiplikteki şartnamesi veçhle Ye Lira 25 kuruşluk. teminat makbuzu vet, ağıza güzel 
lık teminat makbuzu ile encümene l sene müddetle icara verilecektir. iJe encümene-gelirler. 
gelirler.° . · Bir senelik · icarının · muhammen be- 5~_:_ , Girit , __ hanı _ içindeki 32 ı2, k Q ku Veren 

2 - Be~r metre murabbaı 350 deli 40 liradır açık arttırma ile iha- 32/ 43, :32'/ 46, ve 32.'52 sayılı dük

• 
eynı 

kuruıtan 37,i22 lira 25 kuruş bedeli ıe~i de 2/12/938 Cuma günü saat 16 kanların enkazı müteahhide aid ol- formüldür. ı · 
mUhammeneii 63 üncü adanın 1 dadır. iştirak edecekler 3 liralık te- mak üzere yıkılması işi başmlihen- -·------------
1063.50 rn~e murabbamdaki SS, minat makbuzu ile-encümene gelir- dislikten teclarik edilecek keşif ve .------~-----·--..! 
56, 57 !ayıl~ arsalarının satışı Baş- Jel'. . ve şartnameleri veçhile arttırmaya Doktor 
katiplikteki §Elrtnamesi veçhile 20/ 3- ~lediye emlak ve akanndan konulmuştur. Keşif bedeli 64 lira 40 
1 /939 Cumat günü saat t 6 da açık 863 üncü sokakta (Halim ağa çarşısı kuruştur ihalesi de 2/12/938 Cuma Demir Ali 
artırma ile ilıale edilecektir. İttirak yeni yol) 2 sayılı dükkan,. halen iş- günü saat 16 dadır. İştirak edecekler 
edecekler 2ei> liralık muvakkat te- ' gali altndıı bulunan' müstecirin mu- 5 liralık teminat. makbuzu- le eneti-
m inat makb~zu ile encümene gelir-' kavele müddetinin hitamında teslim mene gelirler. · · . • 
Jer 20 1 :=-.~ 10 ,30 (:3862) 1 edilmek ~nrtile yeniden bir sene milel 15 18 22 - 29' 

A vrupada tetkik seyahatinden 
gelmiftir. Hutalanm her ~n 
mU&yenehl'.i-tesi;cİ~ k;bul eder. 

.-.. 

İ:.ı:rnir: 

SAHiFE 1 

Neden 
r A • • ~ 
,..spırın . 

ÇGnkü ASPİRİN seneler
denberl ·he,. turtü so~ukal-1 

gınhkl~nn• ve aorılara kar$ı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmıştır. 

ASPİRİ N in tesirinden 

EB marka· emin oimak için lütfen 

sına dikkat ediniz • 

ÇamaŞıt 
~ebanyo 
için en saf ve 
en dayanıklı 

sabu~ lüks 
~ markalı beyaz 

• ve prıne sa~ 
bun!arıdır. 
Rer yerden ıs· 

rarla arayınız · ,, 
·-Amili . 

ÜMİT F A8RiKASI 

KLI~[ 
Z [ ro 

Ticarethanesi 
T dlı!raf: ÜM[DUN Telefon: 304 7 

~ılGL AM 
VE 

BEYAZ. 
T"\ ? c. • ır: ~ 
.., ' o.J ~ ~ '"\. . -

_/ , 
.. 6J!11~~R 

OLU~ 

-------------Memleket ha~tanesi 1 
başoperatörü 

M. Nuri Arkan 
Adres: ikinci Beyler sok.ık 

fınn karşısı.. Kabul saatlarl 
3-7 kadar. Tele: -~uayene· 
hane 312 .. Evi 2980 


