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Ve BüyükOnder 

C. Bayar kabinesine iti
madını bildirdi 

Başvekilin nutku 
G. İsmet İnönünün devrinde de refah 

ve saadete gideceğiz 

Atatürk seni sevmek, tebcil etmek, her 
Türkün milii ödevi ve namus borcudur 

- Baıt rafı t inci sahifede - - llltr. E a ı milletten gelmiş, D1iyülc 
kinde telilkki ettığimiz ve inandığı- Şef t~rafından ifade edilmiştir. 
ğımız BUyOk Şefımfzi kaybettik. Ruııu, bu m:.ıı mli günleıimiz(! 

Türk milleti hayatında yekvOcud ola- bütün milletin bünyesind görülen 
rak nasıl onun sevgisinde birleşmiş e, te nnUd fevkinde yekvOcud olarak 
Şimdi matemini de bir kalp halinde muhafaza etmek husn·tmdaki eme 
tutuyor...,.bUyUk ıstırabını yaşıyor. De- Jinıi?, çeık halistir ve cok kuvvetlidir. 
nilebilir ki, şimdiye kadar, hiçbir ReJimin kanunl:ırı, 'l'ı.irk camia-

' kimse hakkında bu derece vatan şf.i- sıı :ı dnlıil lıer ferdin Jıukı. kunu, em-

mul ve nlemşuİnül bir ncı duyulmn:. niyetini ve ıml arnlıııı bıze tekeffül 
mıştır. Biz bu aC'ı ile kalbimizin lrn- etnıel,feclir Kııııunlarırnı:rnı te!cafi.ıHı 
nnchğını duyuyoruz. TUrk milleti ,gihi ultınıla LüHiıı \atandu~lal'ln hakkını 
'\ efakftr btıyUk bır milletin, kendiii- gözetmek, bizun için en mukadde Lir 
ne bin bir mahrumiyet içerisinde en ,azifedir. 
büyük muvaffakıyetleri temin etmi~ 
bir evlftdı hakkında başka tl\rlil bir As·ziz nrkadaşlanm; 

. . k k ı ıze programımızın harfiyen \"e 
'bıs duymaı:ıına dn ım ·fin yo tur. ld 

o uğu gibi tatbik olunacağını söy-Atatürk, bize yaralı bir vatan kur- . ~ . . . 
d B " 1 t · · · d !erken, harıcı ~ıya>:etımıze de bir ınr ı. u _ r. ı va anın ıc;erı<ıın e . 

• 
Atam 

Öksüz kuzular gibi gezerken melul, mahzun 
Gördüm ki: her yer, her §ey ağlıyor uzun, uzun· 

Hıçkırıyor df!rinden ma.tem sarmış rüzgarı 
Ve yıldızlar kor olmus semanın gözyaşları. 

Öldün mü nasıl, nasıl: kalplerimiz kan ağlar; 
Gökler catndar gibi devrilir gibi dnğlar. 

Yıldınmlar hızını ancak Atamdan aldı 
Köpüren deli seller yanında bir çay kaldı. 

Ey Atalar Atası ey mucize yaratırn 
Tarihlere ün verip şan katan şeref katan. 

1 ieıyır, hayır ölmedin, ey aslan yelelim şen 
Fakat hıçkırıklarım, hıçkırıklarım neden. 

Tarihlı·r dize geldi, öliimler dize geldi 
Ebedilık esrarı ancak sana verildi. . 

Nahid Ulvi Akgün 

Atam için 
Yurdun havrı.,,nda senin göçüşün belli 
Gnnc ihtiv~r k :derli, hnkesin gözü nemli 
P. a~ vurııdu ~imsekli gözlerini hayata 
Biz ncısıl k'ıtlanalım bu acı hakiknta. 
\lpHtş:-,, ölümünle BabC\ boynumuz biiküldü 
h 1

• üzlük acısı kal!11erirnize döküldü. 
Ö'i.imüne ardıvor bugi.iı) Liitiin bir cihan .. 
Mrıtcr'İ.ıi lt~tı~vor, uz k vakın, d0st, diism0tn. 
insanlık artık bizim, biiyttk kederimize 
N• mutlu Atam saı•n, Ot'! bahtiyarlık bi?,. 
Yıllar değil, asırlar unutturamaz Sl"ni 
GelPcekler tarihten duyacaklar "f""İni 
Deği::ıec0k nesiller, gönüllerinde elbet 
yd .. atacaklar seni tarihle ilelebet.. 

14'11/938 
Na7İf Akduman l f ı ı f l · b" t k ııeLze temas etmek istı:vonım. 

ıura e er c· nne en, ır a ım Şc\'- · 
tnnt fiklrl~ı-i tamamen temizliyerek. llaı-ic'i ~:yasetirnizde değişecek hıç • • ., •• 

kudretli reJimini kurarak. mesud, bir şey yoktur. Anl<ışmaluımıza, D E V L E T R E j S J J N Q N U 
müreffeh bir rntan bağışladı. dostluklarımıza, ittifaklarımızn bG-

TOrkün ebedi ve l'Zı>li şeşrefi bir tün sadakatimizle Lağ'lıyız. Bu an- Türki:n teselll bulma:z yasına işti- nutukta demiştir ki: 

i i t hl k d" ~· · u·r sıradıı. rD.k eden dünya matbuatı, lnönünün ı «Arkadaşlar! Size hulasatan ar-
an ç n e ' eye u~ ' . . 

1 
• laşmalarmız;t, kar.:;1lıkh menfaatle- ittifakı ara ilü Cumhurreisliı{ine r.e- zedeyim. Muahede miltecania, yek-

Atntork zeval bulmaz nt:klalimfıi . . . • . . •. 
1 
•. k 

1 tı a· At tü kil rımızle, rıayetkarız. Bu sudanı, sıze çilmesini de hararetle alk şlanmalr- neaak bır vatan, her turu uyuttan ,nşatmnk fm cunını ver ı. a r , . . • d ._. . h"k. • • d b' 
· k ı·. ol<luğ kuclnr, ıııenfautlerimize de tadır Bir lngili:.ı: gazetesi dıyor kı: n:za e µır va21yet, u umet tçın e ır sn<lece biz vatanın uı·t::ı.rıcısı c ıy e • . . . . . . • .. • . . d 

• b" · ·11· · · emnı')•et "\'C itimac.1 sadasıdır. ı «Yenı devlet re1sının ıntıhabındl\kı hukumet olan ımtıyazlar an tama-sevmıyoruz. Bu ızım mı ı egoızmı- .. • • . .. b 
1 · • ·ı .. .,L~ ·ı sürat ve birlik Ata.türkün, Turkle- men lııı.le.s, kafı vusat, me zu me-mızdır. Fnk t tam manası e Knmı Arkadaşlar; ' . . . . . B d 

• . • k rakter ve adetleri Üzerı?dekı na.fa tcmtn edıyor. u vatanın a 1 bil" inııan olduğu ıçın de !'eviyoruz. neni ~ c hen imle \ U7.i fe alm~k lUt- rı_~ a ri ... ıne naa'ne"u . '.I UY'11C7"-• • "C!D'IU1 tlgıııuz--vamn111 
ilt · 'd' nufuzuna de n .. esır .... • • 

1
• 

AtatUrk vcfnk9.rd1,. nı eva~ı .1 1
• fundn bulunan nrk:ıdaşlnnmı .çok ·nıet Meclisi, bir çok muharebelerin harabe olduğu dahil ve harıcın ma u-

Herk~sin hnkkını yerınde 'erırdı. yakındnn tunıyor;;unuz. Yaptığımı; hramanı ve Atatür·kün inkılapla- mudur. Bununla .~er~be~ bütün ~üş-
ArlCadaşlanm; .. h k i~leri biliyorsunuz. Tekerrürlerimize rında onun mutemedi ve muavini bu- küli-tı yenmek T\lrkıyenın takatı ha: 
AtatürkUn hayatı ve mazısı a - ;tıkıfsrnıı. Bl7., Herşeyden c\·el, reji. lunıtn lnönünü seçrni~tir.» l ı ic·nde değildir. Biz atiye Kemah 

kında sôz söylemek, ~u ~ısn cels.e miıı nzncl kabul etmez kullar1yız.Faknt Diğer bir gazete de: ('~niyetle~ bakı_roruz. H .... d:fl~ düm-
içlne sıA"dınlmnsı en muşkul olan hır kul dcdiğjın ıaman· kör bir itaatle «Namıdar selefinin ölümünü duy- duz oJduguna ınanmak buyuk gaf-

şeydir. bağlanmak değil, i*İeri kudretle yü- makla derin bir yeae kapılan cihanın lettir. Hedefimiz en büy~k. ~eviyei 
Yalnız, milsnadenlzlc, Ol\Ull \Ok riitınfk azmile şuy!Uyon1m. hu elemi, lnönünün idareai altında terakkiy? ~armaktır. Vesaıt~ız var-

Se"diği, çok saydı§-1 B. M. Mecli<ıinin Eğer ötcclcnberi deYam eden, in- ela modem Türkiyenin yapıcıaı ve dı~. Fakırız. F~~t altın ha:z?'eleri
bu kürşüsünden onun maneviyrtine kılabın bidnyetindenberi devam edeu kurtarıcısı tarafından çizilen bu yol- mız va.-dır. Bugun zahmet çekıyoruz. 
hitap ederek diyorum ki: fikirleri şutırla )'Ürütmek imkanını dan çıkmıyacajı emniyetle kıımen Fakat beheme~al. gay.eye varaeatu. 

Atatürk, seni şevmek, tebcU et· arzu ve emellerinizi krn etmek kuü- hdiflemiştiı-.ııı 1 iş zamanı gelmışlır. Bır an evv•l bat· 
m k, her Türkün mi\l! Bdevi ve nn- rctini hizllt' gnn\yoı·sanız. milletm Her iki takdir de yerindedir. v; lamak lazımdır.» I I ..•• 
mua borcudur. iradesini tenı:>i! N1en iz kı~ metli ar- bu lamel lnönUnün memleketteki Bundan sonra da smet nonu, 

Aziz arkadnşlanm; kadaşlarımdan ricam şudur ki, iti- m~vki ve vaziyeti hakkında derin bir Türk _milletini, on h;t aen~~. ıonrah~ 
Kendi kendi ini medhetmek, eser- maclınızı bizclc-n eiirgemcylniz. ıınlayış ifAde eder ki Yeni Türkiye- k~dugu zaman d~hı tazelıııınd~n • ç 

lerlni gijstermek bir in:mn için fç~i- Son söz olan• k .söylüyonım: nin l&yıkiyle anlaş.!abilmeai için bu bır ıey .. kay~etmı;en, ma~a~ı erı;; 
mat hayatta nakise olarak kabul edıl- Elem ve hicı·anınıız büyUktiir. O- hakikatin d,. bilinmesi icap eder. leş~n so~.ıe:ınde ·~~ret. ettıiı hede 
miştir. Fakat ben size i~tih~rımızı. ~n midimiz de uyle hHyilkt!tr. Atatürk~ı Avrupa, Türk milli davasını, ilk ~ogru ırotürmek ıçın lf batına reç-
dakikada itiraftan çekınmıyeceA-ırıı. tınutmıyacı:ılrız. lıer zaman tebcıl defa olarP-k, Lozanda ismet İnönü- tı. .. . • • •w• 

Benimle beraber Heyeti Vekiloyl teş- edece~iz. ~Tillet uğrunda dahn ileri- ün ağ:ıından dinl~miştir. O zamana Bugun de mılleli. ışarel ettıgı h~-
d k d l "htilal \' · · - · n ' defe doğru götürmek için devletm idi e en ar a aş atım, ı e 11:- )'l! gıdt'C<::ı'Ll.. kadar dünya, Tilrk davasını anlıya- . • . , • bu 

kıl"'bın ilk aQnUnden bel'! BUvtık l!.- E Cel;,I I'a• 'Ll" ··Jkıslar aıa ınd·t 1 d b • Os- 1daresını kudretlı ellerıne almış • u «> • • .. ' "• • .. • • mamıştı. Avı'ltna, ae;ır ar an en .. . k Ş f rl 
bedt Şefimizin yolu?~a ve izi~n~c. ~u- kijrsUden inerek y:ı·ini işgal etnıfş, mat h TUrkleriyle temasta idi. Os- l~nuyor. Tu~kler, diln BUyU . ~ ~u: 
urla yUrüdfik. Bu bızım ebedı ıftıha· miiteakıben muhtelıf hatipler öz manlıtar kuvvetli oldukları zaman n~~ etrafınd.a top~dıklan • gıb.ı, • 
nmııdır. Hiç. şüph~siz biıyük. Ttirk alarak, Celiil Bııyar hUkOmetlniıı Avrupayı korkutmuşlar. Zayıf ol- g~n de aynı tesanutle, yenı re~slen; 
miletinin necıbesinı, karekterıne uy. şimdive kadar gö-ıterdiği muvaffakı- d kları zaman da Avruoa Osmanlı- nın etrafında toplanara~ onun ıtadı;ı 
gun olarak vücude g~tird~ği rejimini yetle;I hatırlatmış ve bundan bByfo la:a tahakkllm etmişti. Fakıııt hiç bir ettiği hedefe doğru ~Uy~;~~ ır. 
korumak hu ueundalii. lttıfakımız da de muvaffakıyet sahasında yUrUyecek- ~l'lman devlf't çerçeveai içinde kar,ı- ~ · Ş. 
ölçüsüzdar. . . !eriıı emin bulunduklarını sövliyerek. hl<lı rniinasehetler teessüı etmemit- · 

Teşkilatı esasıye kanununun hü- 1<eııdisine itimııd Leyan ('~ lr-mlşler- Mısır tahvilatı kümlerine göre izin itimarlımzı ka- dir. ti.il'lmet lrınnünün Lozanda ilk mÜ· 
zanmak için hükOmetiıı 1 rogramrnı Hunclı.(n Rnnra. f'~ami tn\•iııi filll'e- cadeleai mfüavat prensipinin tanın- Kazanan numaralar 
size nrzetmek lfı.zımgelir. Fnkat IJU tıle med:~ azııô3ı reylerini .kullanmıs_,- ması için olmu•tur. Bunu o 2aman 

· ı -e lüzıım b d b " Kahir~. 16 (A.A.) - Yüzde üç }ıususta UZUn SÖZ SOY emPg . lrır ve ~4·1 mevnıtldan, ll' l'e • ıı• "ıcı'n zor)a•tıran bir amil de dünya-
k• · nıımız ı c ır. ı "' faizli ve ikramiyeli Mısır kresi Fon-f Olrtur. Geçen sene ı progr.ı. . :· mUstenkife knı·şı ~42 rey P. e ·•. E.H· n.ın harp ferduında galipler ve m•R'- k I · d 

da söylediklerimizclf'n ve şımdı) e yıw hi.ikCtmetine itimadlartnJ bıldır- 1 ~ lar :zümreı1ine ayrılmış olması idi. sivOe tahvill~rinhin ·dııü~kdü çe i işın f 

d 1 1 1 d'l maadası- · 1 . up • . ı9 3 seııesı tavı erın en 671,917 
kn ar ynpı mış o an ar a ı ' · mış flrclır. . . . l.ozan sull-ıunu müzakere ıçın gelen m ra 

50 
OOO 

1911 8
.,.nesi tah 

nl ynpmnk v vttrütmek kararındnyıı. Meclis rei~i neticc;yi pıldırınçe, devlet murahhasları, geçmi~ bir kaç 11~ll ~ d ·
320 355 

SO OOC 
l.ı • d · ı ı go·!lteren ve •.. .., t 1 kür~Uve • vı erın en numara . 1ze nımn nuru yo • hnşvel\ıl Celft! BRyar e {rar · • sene 'çinde Versay, St. Cermen, Tr\· 'k . 

1
'__ l d 

d ·ıı t' · d •· oku . . d t k 1 
•• fran ı ramıye K.tlZanmıs ar ır. ana yaı:m ın n mı e ın ıra e,,ı .- çıkmış ve gösterilen ıtıma a eşe - yanon, Nöyyi ve Sevr mu&hedelermı --

n~n C. H. ~a~isi~in programı da bı- kCTr etmiştir. huı. lamı~lardı. o muahedele~~n ha- G İ • • • 
z.m rehberım.zdır. 1 

-:- :zırlanma!iyle neticelenen mı•:!akc- aze emtze Şllr 
Herhangi bir hükOmetin muvaffa- • ·ı A •k l'elerin atmoıferine alışkın olan a· •• d k • l 

kıyet amili olarak birinci d~recede lngJ tere· mefl a damlar, bir tfü•lü Lozana ndl\pte ola- gon eren arı ,efe 
göz6~Unde .bulunduruln:aQı lazın:ge· • h • b - mıyorlardı. ismet lnönü:ıün eski ana- Bü ük Önderimizin derin ziyaı 
ıcn bır hakıkat vardır kı, o cıa nııııe- Tıcaret mua edesı u ne ve o günkü şartlann do~urduğu k Y

1
.
1 

. . . 
1 

·mizin 
t h k"ki dU üncesidir \ l ' . ' h. me tep ı erımızm, genç en · 
1n a ı. ş b . d' t i.ib gün imza anıyor yeni zihniyet ile mücadelesm~ fil ıt münevverlerimizin temiz ve a.sil his· 

Milletımiz, on eş sene ır acr 0 j l 1 lar bugün da.hi o ulvi manzarn • . h k · er H .. man 
edilen Kemalist rejimin lrnndisina Londra. 16 (Radyo) - ngilte- ~an ~da heyec:an duyular lcrmı are eteb~etır kı ... r gln uı.. 
verdiği huZUI' ~e ~ukun içerisinde ça- re~ Amerika Ticaret muahedeai, ya- a~ıaı cephesinin muzaffer ku- zumİ men~~r kır 1..0 h şk;ke~ a ı~~zel. 
lıışrnak ve kuvvetlenmek istiyor. Mil- rın imzalanacak ve .i~inci kanun~n ~rı:ı. Lozandan da muzaffer ola- B_un fanknt ıhr ı~~ı b"adı na :~•re im: 

hT d b' tıt'h' mc b. ·· · .. " d ıtıbaren t:ıtbık man a dır a a epsını ır e .. 
li hududlan da. ı ın ~ ız ı ı - ırınc~. gunun enk rak seri geldi. TUrk milletine l'etİr· ka~ bulamadık, sıraya koyup fU bir 
sud olmak emelındedır. . mevkı ne ko?"ca .tır. .. . 1 •. eliti muahede hakkında hi2Zat lnö- k "n i inde ne redeceğiz. Özür 

Sizı·n tarihi sivasetinizdeki cha- Tarafeynın, g{.imruk resım erını d • dik •• 8 ..•. k M"l aç ~ ç ş 
' " · d ki · ·· } nU muahe enın tas mı uyu ı d"l · -'rte aulh dahilde sulh> düsrurunuıı mütekabilen tenzıl e ece en soy e-

1 
' M 

1
• • d • terken söyJedi:a.i ı ~rız._ - -

'~~ "' ' • • ... t ec ıaın en ıa • -
ifadesi ıı.ncnk bul!!suret1ete!3Nır oJu== .. •7 ULMtG&VAA 

-
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-ATATÜRK-
Ey aziz Türk, ulu başkan, yüce baş. 
Milletin kalbini doldur~un ufulünle ateş. 
Bu nteş yaktı bugün ruhumuzu, kalbimizi,-canımızı, 
O nasıl eldi çekip aldı o canımızı .. 
İhtiyar, genç bir ağızdan bakınr, ah deriz. 

Gitme, terketme yazıktıı bize- eyvah edeıiz
Sana mesken bu bOyük milletinin kalbi iken, 
Sana tarihi cihan o!nıuş iken bir mesken. 
Sana nisbetle küçülmüştü bu eflak, bu cihan, 
Bir gilneştin onu nurun ile sarmıştm inan. 
Senin idrakin önünde biltiln idraki beşer şaşmııtı. 
Bu cihan boşluğunu doldurarak taşmıştı. 
Oyle bir nurdu ki akmış idi istikbılş 
Yeni bir ruh vererek hasta olan ikbale 
Senin idrikin idi Türke veren istiklAl. 
Bu büyük mucize etti nice dahileri )al. 
Şimdi sönsün mü bu yıldız, bu ışık böyle güntf. 
Nercie var, hangi ışık, hangi güne§tir sana eş. 
Bir avuç topruğa. sığmaz bu muazzam varlık 
Onu çekmez bu küçük kilrrcde boşluk, darlık. 
TiirklUiün kalbidir ancak sana lfl.yik bu mezar. 
O taşır ha~re kad r en yaraşan dikkatle 
O taşır haşre kadar lilyik olan hürmetle. 
ller nefeş şöyliyıecek (lşte Atam burda yaşar) 

KerkUklü 
M. Nedim liken.in. -

Atam! 
En Ulumuzun arkasınd•n 

Devrimlerden şimşekler uteş diye hız ıılıp 
Ufuklarda gurledi başımızda sen varken 
Gtıneş yoluna çıkt1 yere kadar nlç-ıılıp 
ııımete iman verdin bütün vatan ağlarken!. 

Niçin maveraya sel olup ta aktın Atam, 
On yedi milyon Türk il öksilz bıraktın Atam!. .• 

Dizleri tanımak mı, tecrübe mi maksadın. 
Yoksa diğer alemde hasta bir d-0vlet mi var?~ 
Hayatımız faniy~e. ebediyettir :ıdın 
Eserini, ~dını taşır~cak asırlar!. 
Acuna ışık veren ateşi yaktın Atam, 
On ye-di milyon Türk il öksilz bırak Atam! 

Bir tarihi kurtardın, yoktan varlık yaratıp 
Nurlu bir mefkOreyle karanlığa nur saçtın. 
Sulhe bir mihrap oldun ~arkla garba kol atıp, 
lI~r derde bir dennandır, her hastaya iltçtıu.1 
İnsanlık semasına bir güneş taktın Atam, 
On l'edi milvon Tilrkn r.~arı ... :hı .... ı.+ın Atınn' 

Sakarya yas jçinde derinlerden çağlıyor, 
BütUn Türklük ağlıror, Bütiln cihan ağlıyor. 
Yer gök matem tutuyor, bak asuman ağlıyor 
Damarlarımızdaki imanlı kan ağlıyor I 
Ölüm savaşlarında ondan uzaktın Atam, 

On ye.-di mily9n TürkU öksüz bıraktın Atam! 

.. , ........ . . 

Kizım Feyzi Ozaneıl' 

Ah At.:ım 
O ifade ~ilmez, ~cılarınla şimdi, 
Vakitsiz ölümünü, nasıl iıimliyeyim. 
Dilsizim, taş gibiyim, hislerim, kafam durdu. 
Çok isterdim bu günü, görmeden ben öleyim. 

Bugün sensiz sabahın: ilk oluşu ah Atam 1 
Cünefin rengi bozuk: her taraf kıııl volkan: · 
Buna inanmıyoruz, ölür mü büyük adam} .• 
işit ferya.dımııı. kaldır başını At4lm. 

Acın öyle derin ki gönüllerde kalplerde 
Oiyoru% bir ağızdan o eşsiş adam nerde) 
Onu tarihe gömdük, içimizdedir tahtı .. 
Çizdiği nurlu izler bize kuraçak bahtı 

Bütün gençlik diyor ki rahat uyu yerinde 
Açtığın parlak yolda kuvvetli gideceğiz .. 
Emanet bıraktığın, o aziz cumurluğu 
Bizden sonraki neale mükemmel verecei~ 

O. ebedi uykunda rahat uyu yerinde 
Sevgin öyle köklü ki her Türkün yüreğinde 
Sl!nin aziz başına yeminler -ediyoruz · 
Yaşıyacak Cumhurluk buna and içiyoruz. 

1 l/rt/938 
SABİHA Evirgen 

------~A-t-a~tlı~.r~k~üm--::ü-z~n~e-rd;?!_._ ___ ~ 
Göksümüzde hıçkırık kafalarımız y~rde, 
Söyleyiniz Atatürk, Atatürkümüz nerde ~ 
Neredesin Atatürk? Kalplerimiz yanıyor, 
O acı haberinle gözlerimiz kanıyor. 

Kalk, ölmedin sen, snna asla öldü diyemem 
Türklüğün dahisini bugün yok eyliyemem. 
Kalk artık görmek için ağlıyan milletini, 
At da omuzlanndan ölümün hüviyetini 

l3ir lahza olsun kalk ta görelim cemalini, 
Bilmem neyle ~içelim dehanın efalini. 
Cumhuriyet zaferden, dehaı dan da inkılap 
Birer meşale yaktı kar cehle afitap. 

Bugün artık ya~lıyız kafalarımız yerd", 
Söyleyiniz Atatürk Atatürkümüz nerde ~ 
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'r 
__ D_ii_şu_ .. n_d_u_ .. k_le_r_im __ I Saat 

~ Dahiliye V. ve Parti ge 
-nel sekreterinin 

telgrafı 

Ankarada yapılacak cenaze 
programı 

• 
merasımı 

• 

Büyük önder ve 
Türk gençliği 

Orhnn Rahmi Gö}cçe 
G.9:zlerim ıalalc ıılak, lçin.ı, yepye. 

ni, bqı dik, içi tutufl!lUf ltir nNUn 
alev halinde kaYJtayan tuur teı:ahUr· 
lerlyle dolu; onlara hakıyonını.. 

Bunlar, inananlardır. Yarım olm.ı· 
yan coc:uklardır. Karakterlennin ııü· 

A • k . • b k [ b •• ük M J/ f M ı • veleri tariht önder tarafından aerpil· fQfUT Ün TİlU are naaş QTl, Uy l e eC l• nıiı olan bahtiyar Türk sençleridir. 

sinden alınarak etnoğraf ya müzesin_e götürülecektir sız~:::·~~.:::~;!::e:~~!'ri..perva· 
Ankara, 16 (Telefonla) -Ata· Cenaze alayının hareketinden dır. Garip bir ainir dal.raıı, kata taıı· 

türkün cenaze ;nıerasimi hakkında- itibaren mü~ye muvasalatma ka- Moskova, 16 (Radyo) - Sov· mı yakalayıp ıallıyor ve beni serıem· 
kj progroma göre, Büyük Şefimizin dar her be~ dakikada bir ihtiram topu yet ~ükumeti, ~t.a_türk~n cenaze letiyordu. Milletin istikbalini, par· 
mübarek naşı, Ankaraya ı;1etirildik- atılacaktır. . tö~_enınde. l 00 kı~ılık. ~ır Sovyet lak, aynaya ben~iyen bir aathın or· 
ten sonra Büyük Millet Meclisine Alay kolbaşıs1 Bahriye caddesı- mufrezesıyle _zabıtler.ınm Sovyet taaında görUyordum: 
k '-t B k"l C l kurmay nin basma varınca kıt'alar yerleri- ordusunu temsıl etmesıne karar ver· Gençlik, Büyük Önderin verdiii 

onaca4 ır. aşve ı , ene l . • . · B ··f h k t tm k 
başkanı, Parti erkanı, Ankaradaki ne geçecektir. A ~ıştır.. u mu reze, are e e e '>ayrajı, ileriye, çok ileriye ıötilrü· 
Fakülteler, Harp okulu, Yiiksf"k 1 Türk pivade kıt' asiyle ecnebı uzeredı.r. yor ve herıeyln fevkinde, rnerd, aıil, 
ok1ıllar talebe!!i. yüksek memurlar, 1 kıt' alan, yollan na devam edecek ve Parıs .. 16 (Radyo) - F ~a:ısız- necip bir variıinin ahlak ve imaıı me. 
ticari ve mali müesseseler müdfü ve yerlerini aldıktan sonra cenaze ge- lann Emıl Bertran harp gemısı, İs- taneti ile akıyordu. 
ınünıe88illeri arzu eden halk, Ka- çerk~n selamlıy.,raklardır. tanbulda Atatürk için yapılacak ce- Atatürk, cumhuriyet Türk genci-
takalpın ö~ünden geçerek resmi Tabut, generaller tar~fmdan m~- na.ze törenine iştirak için emir al ne emanet ederken de aldanmamıftı. 
ıscıiimı ifa edecektir. h~lli mııbSU:'!Ulla n;ıkledılecek ve to- mış ve yola çıkmıştır. Talihine, aldanmamak ve yanılma· 

Cenaze töreni: 21 1kinciteşrin ren bitecektir. .. Atina. 16 (Radyo) - Ankara- mal' mukadderinin saadetini de ka· 
938 de cenazeyi takip. edecek zevat Cenaze progranııııa gore nlay sı. da Atatürke yapılacak büyük cenaze rıştıran ebedi ıef', millet denilen var• 
Bıutt dokuza kadar Büyük Millet ra.sı şöyledir: . tor.eninde Yunanistanı temsilen bu- lığın, ancak bir l'ençlik hüviyeti için· 
Meclisine gelmi§ bulunacaklardır . 1 - lbzı·nkh bir süvan alayı, lunacak Başvekil ve Hariciye nazırı de filiz açıp, dal budak ıalacatım 
rcnebl heyetler ve kor diplomatik 2 - Topçu taburu, . General Metakı:;a&m reisliğindeki he- ve yüksek bir mitıet 4uı.ırunun, kuv-
Halkevinde toplanacaklar ve cena- 3 - .Alay snncak ve bandosu ıle yet, bugün Atinadan İstanbula ha- vetli bir millet ıuur ve vahdetinin, te-
2e Büyük Millet Meclisi önündejRinıseticıırnhur mııhafaıa al~yı, . reket ~tıni~tir. Cuma günü lstanbula miz bir ıençlik bünyesinde doiup 
toıı arabasına yerleştirildikten son-! 4 - Alay :-unw.tk banclo:ıu ıle haı- gelecek ve hususi trenle Ankaraya olgunlaşacağmı da düşUnmüştü. 
?il ora~"8 gideceklerdir. ıb~ye nlııvı. hareket edıacektir. Bu düşünce, dün bir hakikat ha-

-=+=-

5 Ecnelıi kıtnlar (Alfabe sıra- y l · T·· · · • ·· k h k ı· ' d 0 b 0 d Cenaze törenine istirak edecek - unan gazete erı, urkıyenın imde, Atatur ey e ının ı ın e, 
kıt'alar Halk sinemas; önünde top·ısile}, 

11 
b büyük matemine ait haber ve fotoğ- bir ÇiEt yaşlı göz, bir tek satlam ve 

]anacaklardır. G- İki tarafında genera er u- rafileri neşretmekle devam ediyor- dolu göiüı, bir tek atef aaçan dudak 
lunan 1 h r d k d' • • •• t d 0 

Saat opda tabut, frak giymiskll2l ,.,, ~ Atatürkün İstiklal madalya. ar.I. b 1 16 (H ~ h .. aAınke edn ıaın~.kgs:;e: ~ l i 
saylav tarafından Katakalptan a - . . stan u , ususı mu ahın- n ara an yu s, zm r 
dınlaeak, Bii~ ii1t MiIJet f ·c-H·· lnrını tnş1ya~n hır ııeneral, Riyasetı- rnizden) - Atatürkün Ankarada gençliğinden duyulan kalp çarpıntı· 
önünd~ bulumıp top arabasınh ko- cumhur erk~_nı, .. . . yapılacak cenaze törenine Arnavud- ••ile beraber, bütün Türk vatanında. 
nacaktır. Tabutun etrafında 12 ge- 8 - At~t~ı·kun aılesı efradı, luk hükumeti namına Adliye nazırı lti gençlitin ayni heyecanını kucak· 
neral kılıçlarını çekerek mevki ala- 9 - Reı~ıcumhul', B. Faik Şahvu'nun reisliğinde meb'- lıyarak göklere çıktı ve tnuhayyile-
cal<lardır. 1 O - Başvekil ve mareşal, mı B. Cavid l .eskoviç ve Tiran hü- mizin, okuduklanmızın öte hudud· 

Cenaze top arabası üzerinde o]- 11 - İcra Vekilleri Heyeti, kumetinin Ankara sefiri B. Asaf lannda kalan Atatürke: 
du~u halde ıaat t O da hareket ede~ 12 - Ecnf!bi heyetler, Çavudi°den mürekkep bir heyet iş- - Biz, btitiin Türk gençliği, epıa· 
<"ek ve yürüyilş başlıyacaktır. Yürü- 13 - Ecnebi devletler mümessil· tirak edecektir. Heyet azası. tayya- netini ebediyete götüreceiiz, and 
)'Üş eıma.sında cenaze alayının so- !eti, re il~ Tirandan İstanbula hareket et- içiyoruz. 
~u~da gidecek kıt'alar, Halk sine- 14 - Saylavlal', mi§lerdir. Dedi. 
'.ffiitBJ önüne ıelince diğer kıt'alar da 15 - Baremde üçüncü dereceye Ankara, 16 (Radyo) - Anka-
yerlerini almış olacaklardır. Verile· kadar askeri erkan, rada yapılacak büyük cenaze töre-
;;ı;; l l'.J ı ur,.çqqc t\-ıy:ı:J~em:ı.ım- ı o - nı:ıı. c-ıııllı:: u~uncu ılcı C\;<=J c- nıne 1 UU ki llik hir Fransız mufre-
hur muzikası Şöpenin matem mar- kadar mülki erkan, zesinin ittirak etmesini Fransa hü-
llnJ çalmağa baılıyacak, alayda yer 17 - Bir piyade taburu. kumeti kararlaştırmıştır. Hatay 

Belçika parla. 
meritosu 

kac? , 
Atatürk'ün son 
sözü bu oldu 
Saat 18,30 dul 

;Rutubetli, melalli, pu.slu bir İ4· 
tanbul nkşam1 ... Hayatla ölüm ara
sınrlaki mesafeyi kısaltan, bezgin ve 
bezdiren bir tabiat re.koru içindeı·Iı. 
Gökten kasvet akıyor; yerden elem 
ve acı fışkırıyor. 

lleniz, gilmilş rengini kaybetmiş. 
tir; parlamıyor. Martiler uçmuyor. 
Engin deniz bir avuç ~u kadar dar, 
hudutsuz tabiat bir nrnhbes gibi mah
dut ve sıkıcıdır. 

İnsanlar, niçin ve nereye gittiğini 
kendilerinin de bilmediği birer şuur
suz mahluk halfnde kımıldıyor; eşya 
!!akit ve mağmum tabiat içfode, ma
ııasız ve meçhul bir esrar yığını halin. 
de ... .. 

Şehir Meclisi ve Belediye reısı 
Dr. B. Behçet Uz tarafından çekilen 
t~lgrafa Dahiliye Vekili ve Parti ge· 
nel sekreteri B. Dr. Refik Şş,ydam 
tarafından a§a~ıdaki cevap gelmiş
tir: 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz 
lZMlR 

Kimin le.imi teselli edeceğini ş::ıjır
dığı insanlığın ve Türklüğün en bü
yük kaybı önünde sonsuz acılara 
tercüman olan ve onun en yakınla-
nrun acısını paylaşan telgrafın1%a 
t~ı:kkür eder, si%e ve millete de baş 
sağlığı dilerim. 

Dahiliye V. C. H. P. Genel 
Sekreteri 

Dr. REFiK SAYDAM 

-----=+=-.--

ltalyan 
Tahtelbahir/eri Leros 

adasında 
Roma, 16 (Radyo) - Kondal 

tipinde altı İtalyan tahtelbahiri, dün 
Korent kanalından geçerek, Leros 

adasına varmışlardır. Tahtelbahir~ 
ler, Leros deniz üssünde bu1unacak
lardır. 

-=-;...=--

Boğ'az'ııı ;} t:>l' yer kµdurmuş hi;)si
ııi Vt"ı-en ııkıntısında bu nk~am bir 
-ıe~::ıi:zlik okunuyor; köpUklü dalgalar 
.1fnml~, Bo~az mehtap nltında bir ışık 
;eli gilıi :ıkıyur, Uolına!Jnh~e'nin be- N k ı· • 
yaz ve temiz glılgelerini kırıştırıyor. orveç ra ıçesı 

Atatürk _hasta... Londrada ameliyat 
O, bu hına içinde, günlerılenberi . 

:Slümle mücadele ediyor. Fakat hiç' oldu 
1)ir glin c-ah> d(lmeden ve bütün deh- . L d ı 6 (R d ) _ Tedavı· 

t. ı ·· ·· .. k , 1 on ra, a ya 
ıe ıy e gorunup ·ayılo an ölümün 1 • • b l N K ı· · 
'<ar-:ı~ıııda nıı k'",."'k ı,· wı•ı, · t' ıçın uraya ge en orveç ra ıçeıı • ., :; ,, ıı., u · ull' mag uuıye .. • 
~afiyeti gö:;termeden. f (Maud) bugun amelıyat olmuştur. 

Bütün Türk milleti öyle biliyor; Kraliçenin sıhhi durumu nazik ol~ 
'1ntı böyle tanıyot. Harp mçydanla- duğundan, Norveç Krah T akon, bu
rının muzaffer kumanılaııı; talihsiz- giin gelmiştir. 
iklcrin ve bahtsızlıkların galip kah. 
·aın~nı öW r:1 ü de yene:~k sanıyoruz :r•-K•. e•n•d•i-si•n•e•c·e·v·a·p-ve·r•d•il•e•r •; -s u

1

stu. 
Belkı tesellı ~ıılmak ~çın. ~c fakat Ye bir daha konuşmadı. 
1aha r:.ok hakıkat oldugu ıçın.. Saa~i niçin sormuştu? Bilmiyoı·uı. 
. ~~rıh, O'nun . öl~.~.e .. güld~ğünii \Zamaniıı ebediyete intikal ederken 

bılu. Gene o tarıh olumun O ndan ıamıma ait fani suali bu oldu. 
1<0rktuğunu da kaydeder. Saat 19,15 te artık tamamiyle 

O, yn. istiklal, ya ölüm demişti. kendisinden gcçınişti. Etrafındaki. 
lstiklüli aldı ve ölümü, bütün bir Jeri bile farkedemiyorlardı. 

alan diğer muzikalar da yerlerine Atatürkün aile~i efradı yalnız -~n· Fransız mümessili Albay Kole de 
töre matem havası çalacaklardır. karadaki törene iştirAk edecekler- merasime iştirak edıteektir. 

medeniyet diinya~ının önünde öldCir· Çarşamba gilnünil tamamen bay-

Af afür kün hatırasını dil. gın bir halde geçirdiler. Sıhhat rapor. 
Fakat Atatiirk Dolmabahçe'de Iarına jmza atan doktorlar gece gGn-

tebcil etti hasta yatıyor. düz. O'nun b;ışı ucunda idiler. Nabzı, 

Al 
• • 1 k Olmıyacak şeyleri oldurduğu, mu. at~şi ve teneffilsil mütemadiyen kon .. 

manyaya mustem e e Ver- Brüksel, 16 (Radyo) -Belçika hay;era1ukulü rnümklln kıldığı için troI \'e tesbit ediliyordµ. 
mcb'usan meclisi dünkü celsesinde i K .. .. • . • ona nanıyoruz: orktuğumuz ba~1- Perşembe sabahı saat dokuza on 
Atatµrkun hatırasını tebcıl etmıEJtır. mızn gelmi\'ecektir. Fakat rn tabiat? kala h t b ı d k 
M-Ji• reı'sı·, 1 lı b"tü . as anın aşı ucuna ge en o .. ...... _ ce se açı nca u n v h d · ~· · · ı h · • .. .. ı a, o er ''er ıııı;ını gerı a an, asıs tor kalbini muay~ne etti: Saa'lamd.ı 

W • ti • k meb uılan, Atat\lrkun hatırasına. ve zalim hayllt ... Oııu na~ıl tatmin Fakat tam dok d . . • 

. mi<ı ve hepsi bir dakikq hürmet dy- le ef> lbı hı ·, · .... At .. . Jle kalpte bir zafiyet işareti Yerdi. mege niye eri Yo hürmeten ayağa kalkmağa davet ~t- ı..I bflI ·d'k? uz a yem hır muare-

:ıı , o a çe nın onu aturk~ı,in sılı D kt h k d ı · rusunu yapmışlardır. Reis Türkiye- h t h b .· . 1 ak . . . y 
0 or, emen ar ·a aş atını çagır-

:ı: • a a eı ını a m ıçın demır kapı d K lb' k t• d · A yi muhatap edinerek bir taziyet hi- ki ki - ı. a m mu ll\ eme ın e bır ama 

(D I M ı) • B l .. k ·ı p t k• • .,. nın parma ı arına sqnlan gene - a·u ey ey gazetesi, e.Çl a l e Ol e JZln ffiUStem• ta~sinde bulun~uşktur. Sonn:lr~?.- ihtipr, kadın, erkek vatanda.c;larl~ gorB.~t~r. d kt ı b" .. 
~ameye göre muı:a ereye geçı mış- doluydu. • b u un o· or ar, nruk. ha~tanın 

1 k 1 · d Al ·ımesı·nı· tavsı·ye d. tır. . aşı ucupa topıanmı~tı. İki günden. e e erJO en manyaya Vefi e lYOf -Atatürk nasıl? Diye sorµyor, beri baygın bir halde yatan Büyflk 

Londra, l 6 (Radyo) - (Tay- temleke vermeleri lü~munu ileri hiç beklenmediği ve Fransanın, edecek kAfi miktarda memur tayin onun sıhati hakkmda :malumat al- Önder'in gözleri bütfin baratiyetiyle 
nıiş) gazetesi; Jngilterenin, Alman- sürmektedir. kimseye bir karış toprak vermek ni- olunmalı ve bunların vazifeleri öğ- madan evl<;rlne ~ön emiyorlardı. parhyordu. Doktorlar son pir ümitle 
}aya müstemleke vermek niyetinde Pari~. 16 (P adyo) - Bugün yetinde olmadığı gibi, b h tilmelidir. Parti ;mensuplarının bu i O'n~n müdavi doktorlarmdan Li, çırpınıyorlardı. O, son dakikalarda 
oln1adığını yazmaktadır . öi2:1eden sonra çıkan resmi bir teb- .. k I d uh. µsusta işte ödevlendirilmesi esastı!'. r şun arı. sö;·Iüyor: etrafını alan bı,ı kederli insanlara, 

(p 111.,1 1) · d Alı ı··d Al 'd muza er~ açı masına a ı t.ıharn- -Atatürk e paza t · .. ·· b. ey ~" ey gazetesı e, nan- ıg ~; nıanyanın, yenı en ortaya . _. . . . . 5 =- Atatitrkün büyük eserin ema- . · r eilı gunu Jr tahli i mümkün olmıyan bir hisle 
Yttya Belçika ile Portekizin müs- attı~ı müstemlekeler meselesinin mül etınt:dıgı bıldırılmektedır. net ettiği Türk gençliğine ve talebe- POAıctıo.n yapıldı. lidelerinde bir PU· derhı derin baktı. İlk defa olarak 

tere toplanma meydanında ön safta la~tı hıs~ttiler. Bundan sonrı:ı umu- ,gözJ~rini sanki sıhatte imiş gibj can. 

lngiltere · ıBütün viliyetlerde 
yer verfünelidir. mı hallerı yavaş yı:waş fenalaşıyor- lı ve parl~k ~mı,tı. 

Yap)• 6 ......... Baııdo mevcud olan ve Şo- du. V~ sonra, tek kelime söylemeksi

ltalya imparatorlu- J k •• 
ğunu tasdik etti aca toren 

penle Betho!enfn matem sadalannı Salı günü akşamı saat 18,.80 da zin o .derin manalı, 9el~n ve titreten 
çalabilecek vaziyette bulunan yer- artık koma başlıyorğu. Bu , e:Snada götlerini kapadı. 
lerde 1stıkrni marşından sonra t'5re- Atatilrk'iln gözleri açıldı. Ve sonra BilyUk salonu bir ölüm sükutu 
ne bu havalarla başlanılır. Bando yavaşça sordu: kaplamıştı. Dolbahçe'nin üzeriııdeki 

Roma, 16 (Radyo) - Hariciye b~lunµr ve bu havalan çalmak im- -Saat kaç? bayrak )'&Va§ yavaş yanya iniyordu. 
llazırı Kont Ciano, bu sabah ingiliz C H J· ·ı ı l t ._,,.,...,,...,.-_,,......,.._.--------şefiri (Lord Pert) i kabul etmistir. • • P. genel sekreterliğinin Parti ve Halk· ıi.nb o amazsa tören stiklal mar~ı __ __._ ________ _ 
(L t . . . • ~ ' • • e a~a~Bedo~m~w"ri~e r--~~~---------------------
irn ord Pet~; ngılt~:knın .. v. l~al~a j ev f erı . tesktf(ıtı na tamımı dahi İstiklal marşı ağzdan söyleniJe-
di?-:-.rator usk~~/as dı ettıff1~1 bıl: Ankara, 15 (A.A.) - C. H Par-1 1 _Töre~ saat 14 te başlıyacak. rek tören açılır. Ve bundan sonra 
qlara~ ve ~~ ~ ı ıma. nt~mesö'l~lled~erı tisi genel sekreterliğinin vilaY~tlere tır hiçbir şey çalınmaz. 

yenısını vermıs ır. g en k . • 1 · 7 T.. b 
şo11ra saat 17 de. Harciye nezaretine p~rt~ ve Hıtl ·~vlerı t~şkilatına ta- 2 _ Halk tam saat 14 te hey- sonr:h .o~en u suretle a~ıldıktan 
gelen lngiliil sefiri büyük merasim- mı mı: kel ve bfüıt olan yerlerde bura1arm . eı ~erde iiç nutuk söylenfle-
1e f ngfltere _ ltal;a muahedesinin 1 Paıiimizin umumi rei~i, Türk mil- etrafında olmıyarı yerlerd~ cumhu· c:~tır. Du.t}~arı parti mGmes~ili, bele-
~tbik mevki ine girdiği hakkındaki Jetinin büyük kurtarıcısı ve Şefi aziz 1 rint me,·danlarında toplanmış bµ- dı.\ erlen bır.ı, helediye olmıyan yerler-
~klera~yonu imznlamıştır. önderimiz AtatUrkün \'arlığına ve' tunacakt:r. ~:1::.;n ih~ıyar hey~~ıe:inden _lliri ve 

B T R •• •• A 1 h t , b w .. ı·· ü d hır genç soylıyecektır. Nu .. 

Uştu ras a ırasına agımızı onun o um O• 3 - Hevkel ve bfü~t bulunmn•an tuklar mah ıı· · · ·· f 
• • • • .. • c . • , a ı partı örgünun taev • 

Jayısıle yapılan bf!ytik torende te- yerlerde güzel ,.e büyük bir kühiü bnden ~e~ecektr. Bu nutuklarda Ata-
londra sefiri mi min edilecek intizam ve ihtimamla ti zerine .Atatürk Un iyi bir fotografı türkün eserleri memlekete ve mfllet*: 

l 
? göı:;termel< ödevj karşısındayız. Bu- konacaktır. Kürsü Türk ve Parti bay- yaptığJ bliyUk 'hizmştler hayatı ve 

O uyor • nun içf~ şu ?okt~lara fevkalide dik .. ı·ağı ile öl'tülecek. hlçlıir siyah işaret onun aramııdan ayrılm;sile duyplan 
. Roma, 16 (Radyo) - lstefani kat edılm4?sıni dılerim. ıbulundurulmıyacaktır. yas ve elem tebarüz ettiril~ce}çtir. 

<tJansı.L~ndradan habe~ ~eriyor: 1 .Dahiliye Vekale~.fnin. ~aptığı t:.ı •. 4 - Toplanma i~l güdümlü ve in- Kendi nutuklarından onun yıl nutkp 
Ok türkıye Büyük elçısı B. Fethi mımlerde cenaze torenının zaman tııamh olmalıdır. Bu makı:ıadle. aJa- ve gençliğe hitab gibi parçal1tr veci-

. Y~r, bugün buraya muvasalat et- ve suretf icrası bildirilmiştir. Bu esasa kadar ve seliihiyetJi teşekkUller mü· :zelerden seçflmi§ bazı kısımla; oku· 
rı,tır. Fethi Okyarın, yakında An· göre Ankaradan b~şka batan vila .. messilJerinden bir komisyon topla·! nacaktır. Nutuklar milletin At.tllr
h~aya ~~det ed~c~ği ve y~rin~. s~~ Y~tler 21 İlkte§rin 938 pazartesi gü. ;narak toplanma. yerl tetkik edil1?eH ke sarıo ve ~ırfsf~i ebedi olarak ~ 
Ata~atıcıy~ Vekılı B. ~Te':~ık R~ştu ıı~ aşağıdaki mad~elerde yazılı ted-

1 
ve t~planma şeklini gösterir bırer nun manevi varlığı ,.e hatırası etra. 

-'tı tavın olunıııcaaı cıovl•nıvnr bırleri alacaklardır: krokı yapılarak toplanmayı idare - Devamı 6 ıncı ıahifede -

INGILTERENIN ENO "MEYVA Tuzu" 
MARK.ASİ GİBİ TANITİLMİS Dm\"YADA YOKTUR 

ENO "MEVV A TUZU" sonderece teksif edilmis 
bir toz olub, ~üle ~eklindeki mümasil müstahzarlar
dan daha kat ı bir tesır icra eder. Mukayeseden sonra 
ENO '' MEYVA TUZU,, almakda israr ediniz. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA AUYINIZ 

E N O INGILTERENIN "MfYVA TUZO" 

"FRUIT SALT'' -
. . 
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kudretli rejimine daima aadık, top-
raflfta k-ızı, lattıdiline canımu;ı 

vertneie ıerefimiz, ırençliiimiz, na• o d • v 1 b • 
°'.~a~u.z v~ T~r~üillıı_>:üz n.aınına n · ımag 1 ır 
yuce abıdenm önunde aoz verıp and · adam var! 
içiyoruz .. 

Bu yeminden ıonra bütün okulla· 
rın Büyük Atalarma teeaoür ve bai· 
lılıklarmı bildirmek için mini ınini 

ellerinde tafıyarak cetirmiı oldukları 
çelenkler anıda kondu, ve BUyük 
Atanın heybetli anıtı bir kat daha 1 

aüzelle9ti. Bundan sonra g-enç1ik ve 
halkın gÖzya9lan ve teessürleri ara- 1 
aında hep bir ağızda.n istiklal martı 1 

ıöyledi, merasime bilyük bir matem 
hava~ ı İçerisinde son verildL 

Erkek Lisesinde me· 

• 
rasım: 

Zeka ve zihin faaliyetinin neticeleri 
hakikaten çok büyüktür 

\

' si_mala.rından birisidir. Onun adı Ü· 
nıversıtelerde, muzikhollerde, hatta 

'polis taharri şubelerinde bile ekseri· 
yetle anılır. 

Belki Kahn' ın kafası öldükten 
sonra açılacak, ve onun içi doktor· 
lar, pisikologlar, ve fiziyoloji alim
leri tarafından tetkik edilecektir. 
Amma, buna hiç te hacet yok. Çün· 
kü Kahn'ın başı hiç te diğer Arnerı· 
kalıların başından farklı değildir. 

Çok tabii bir ba~ 1 Ye tabii bir a· 

İzmir erkek lisesi, ölümü göniiller- dam 1 
de ebedi bir yr.s yaratnn rtıı Önrler Fakat asıl hüner, onun muvafEa-
Atatlirke karşı, dtıydul!:u f'ngin ı•tı- kiyetlerini gösterebilmektir. Harry 
rab ·· h ı· d itte, kafası ile çalı•an adam K h 1 b ı soz ve .0 ·< a ın e ifade eclehil- • a n şöy e ir noktai nazarın sahi-
ı"".~k iç.in dün; kendi yuvalarında hü- Nevyork ... İkinci teşrin.. bidir. 
yuk hır toplnntı yapmışlardır. 1 Harry Kahn Aınerıkımın meşhur -insan vücudünün motörü kalp. 

Toplantıya saat 10,:~o de lıa<lanmıs - ten ziyade diı,,ağdır. Zihni meeai 
\•e ı.:ıo de nihayet verilmi~tir.' ' Arkın. rok veci7. ve güzel hitah~<ini ile ınsan beyıı;nin f,..aliyette bulun-

Lise direktörü lıa;· Hilmi F.rcl;m ~iiyle bitirdi: durulması, onun vücudünün de e-
J heyecanlı bir hitabe ile bıı nziz hatı- .. .'Şi~di .. k: '.pleı~miz ?""~ toprağı. n~rjil.'.'ıımesi?i. icap ettirir. Ancak 
, ranın toplantısını açmış, sözünü öi(. \UCudumıız ~ a•h11:ı. bayra~ııııız yor- dımag mesaısı bazılarının yapbğı 

l
ıetmeiılere ve talebeye lıırakmı.tır. ganıclır .. At.atllrk, bu toprağı kııcl<i· gibi yalnız zekamızın bir cepheıini 

Bundan sönra iki bin gencin \ud- leştlrmiştir. Daima onun izinde yilril- işletmekle mümkün olmaz. Zeka • 
Cençlitin and içme tezahürlerinden üç intiba ı retli 'esi, ilahi \'C engin aki•ler lııra- yeceğiz.> · mızı her ceoheden isletmeliyi.z. 

Dün Ankarada yük•ek tahsil genç- ua daima yan.ıeakt r. .. tı " h ·k t 1 kurak tstikliıl , marsını SÖ\'lemistir 1 Tarih. dil cojiraf~·a fakültesi tale- Buna alısmıya"llar küçük bir -filcir 
· 1 gos •ı ıp aı ırmış ııı 4\Jrcııııar !.. lk t t'kl'I ·· . · . .. . b ' d R 1 o· . • . f i'y f \ d h 1 l . J 

liii 'Jaat 11 te Ulus meydanıncla Ata- Arkada~Jıır: fani et w kemikten ,.,.. hedefiniz Akd "~·" 11 . , t, 1 < ı " marşını muteakıp üç dakika e~ın ~ıı ""ar guz, hıtalıesınde aa 
1 

e ıy e er a yoru uvenr er. . enızuıı . erı .. '> ,ıe >tı· "I ô 1 . .. J 1 · .. ı · j Be "kh il d · 1 da lannın anıtı önünde bir ihtifal yapar. , ·ınıış bulunan Atatiirk ölebilir ... Su- nün d .· d. 
1 

. • u u ne erın ölmez ruhu için sükfit 1 ~u rıım e erı •oy edı : n, muzı o er e, tıyatro ar , . ., e ~ım ı c e gene aynı n1~tanel .1 . .. y · · ·· · · d h ) · · 
ken, İımlr gençliii de ayni his ve he- urun ve nıefkilrenin Atatürkü iilemez rıı'ı k d ti hl k··ı ~ edı mı~ ,.e goz,·aşlaı·ı dökillmü•tilr « Pnı vatan kuran. vapan, \'a~a- unıversıte ers ane erınde milte • • > ıı re e şa anan ·u Pdunının ô · ' · t k · · ' d· "h' 1 d" B 
yecanl& ta,arak bilyük Atanın hey- ye ölmiyrcektir. ; ·ti!nd 

1
. d . .

1 
.. ••.. . ğretmenlerden 6 arkadaş buma- an. nhr.manlar kahramanı. diin- ma 

1 zı ın oyun arı ver ım. u o-' 'n ııze aınııı ı erın, nıkseklı- t 1• il . · y 1 k ba 'tt' M ı· L-
keli etrafında toplanmış, Ankaradaki İmanlı Ye kudretli «en•·Jik! At:ıtürk "ı' n ı·· t k' 

1 
•• • k. em ı g n ilzerinde söz ~3v'emi8 ve ynvn "tzPm veren Atat!trk. her.evin un arım pe sı ır. ese a, .,... • ., ' • ~•ııç ıge ıı ıp e< ecegı ısı· dolıı •e- .. . . ... . · " f ·k· 'd · • · d ki k da 

lırenç arkadaşlarının sesini dinlemiş, ı,t•·ı•çlig" i ! .. Ber~ber ha.' .,;mıl:nı. her:ı- f 
1 1 

. 
11 

. : · ' ' sozlerını ogrencılere bıralcmı•lardır e· '" P b•r deha yanardal'!ı icli. , şım yer e ve aya atım yu an :e <o u ~o arı goste:·ıyor"un Atam!. o- . • · ı · · ld • hald · be · k 
·kendi sesini yilkseitmiş ve heykeie çe- ı·u &.r.d içelim. Onun es '"i ~-ıı~·yucak .. vol 

11 
• 

1 
K 

1
• .. • • 1 ırrencıler, kendilerine emanet e- cOn yedı mılyon, onun se\•ırioivle 

0 
ugu e, sız mm arşıma ae-

lenkler koymuştur. Onu biz ve çocuklarımız .Yaşatacaktır. ·,··ık' .. ı '.01kıı_mıız, em1a_ızm reıı~ımız dilen cumhuriyetin adına ıınd içerek yanıyor. ağlıyoruz. Sükfita bilrii~en çip bana istediğniz hesap ineaelele-ı un u umuz vaı· ıgııı \"nrlıgımız ı · · bT · · 
Saat birden itibaren Atatürk mey- O: (Benim naçiz vücudumu elbette lır Seııı·n 'ııa '

1 
b" t 

1
.' tt' . - ,ve gönilllerde tutuşan ı~tıraplanna e-bedi Atam. dünya durdukça yaşa- rını sora 

1 

ırsınız. · ı na ıze e• ım e ığın .. k ı He 1 1 · · · •d' • danı mektepliler ve sivil halkla dolma- bir gün toprak alacaktır. Faknt Türk • ·ı h · t' gozyaşlannı katarak ifade etme"'e yaca • ruhlarda çağlıyacaksın sap mese e erınızın a ı cms 
v ım urıye ı canımızı \"ererek kanı " .. t 1 ı· d E · ğa başlamıştı. Ankaradaki ihtifalde milleti ilelebet yaşıyacaktır.) dedi.. mızı akıtarak ilelebet muhafaza • çalışmışlar \'e ölmez Atatürkün aziz cBugün onun için akıttığımız göz- . en °1j~

1 

8:'
1

m ır. n zor ve çetin 
söylenen nutuklar büyük bir herecan Atam!.. Dünya senin ~serin gibi bir müdafaa edeceğimizi bir daha önü:~ hatırasını içten gelen heyecanlarla yaşlarında acı ümidsizlik delril, ona mese e erı hıç_hk~lej kullanmadan 
ve teessür içinde dinlendikten sonra eser yaratmamış ve istikbalinden e. d t k . · anmışlardır. yakışır olmanın vakur alevi tütüyor ve tamamen zı nı 0 

arak halletınek· e e rara geldık. Atam!. Şimdi on- B h . H " ten sonsuz bir zevk duyarım Ben 
ırençlitin teeuürünü, Büyük Ataya ve min olan imanlı bir gençlik yetiştirme- sekiz milyon kalp bir tek yürek olduk u araretlı ve asil toplantıya ge- • er zamandan daha kııvvetll b . t'd d k d" k d' ·• ' 
c>nun eserlerine olan bağlılığını ifa. miştir.. Hep ~enin ruhun için sus · ne İstiklal marşiyle son verilmiştir. nikbin, izinde yüriimek için biribiri- t'u 

18

Ç
1 

•• a k
1 

.. en kı belen ımek temın ~~· 
de etmek Üz re 

•raa' b la d Til k 1" • · ı uyoruz • mlze •arılmış At tü kü 1 1 ım. un u me te e ço vasat r>ır 
e m~ ıme aş n 1• r genç ıgı ... Bugünü knlple!·imiz yanarak anarken • • ' ' . ' 

8 
r n yo u yo U· çocuktum. Sıralarda daha zi ade ha· 

Merasimde Valimiz Bay Fazlı Gll- Okyanusun dalg'<l!arı kınlnbilir, otrafımıza ı •. ·ıkıvoruz He 1 Ankara, 14 (Hu•u•i muhabirimiz- mıızdıır, dıyoruz. 1 k ltı h ) dy b 
leç, belediye reisi Dr. Bay :&hçet Uz, kutuplarm fırtınaları dindirilebilır~ lerini1 her> ~ in izl~rıııt ıtÖ~uy~ru~~ ...... ...... •-·~·-:.,. ~ .. ~ .. ~ .... >""' 0

"' • · ~· • ... • ~rKıra,urgı,ıf:~ .0~frnıli'un eliWcaıİı~ 
· hllktlmet erkAnı \'e kultür direktörile ve kainatın ışıgı söndürülebilir. Ey gen lik, er Türklük! Atamız tahsil gençligı , bııgu~ Ulus me~d~ r~et. yarat~n ~!ev baJc_ısiı Atatürk, beni bu halde yakaladı. 

biltiln mektepler direktörleri ve öğret- rakat bizim rolumuz kesilemez. bizim yücedir. uludur Atam, a~ırlar geçse n~nda topl~n~ı, Ataturk heykelı dı- e edı ;\.tatilrk' sana bınlercc saygı Derse aid bana bir kaç sual so!'o 
menler hazır bulunmu~lardır. yolumuz bölünemez. Önümüze clikilen dilnyıı sona erse lıile hepimiz seni ana. b'.nde and 15tı. 13,~.0 .da, ba~ta başve- ve minnet..> du. 

Evvel!l İzmir erkek ll•esi talebesin- her engeli imanla açacağız!. Atam 1 cağız. Senin dünyaları saran ismini kıl olmak uzere bu tun vekıller Ulus ~;yasal bil_<riler!n ~"".;' Tabii cevap veremedim. Fakat 
den Kazım Ozaner, ondan sonra da Senin için ölmedi diyoruz. Çünkü bi- gelecek ne•illere biz ırötilreceğiz, biz 1 meydanında toplanmışlar, gençlik, Son olarak "llYR•al .. bılgı~er okulun- çok ta mahcup oldum. Bundan aön-
lzmir kız lisesi talebesinden Nebahnt zim irademiz. idealimiz hep sen•in .. ulaştıracağız. An .. -ıra halkı, hıçkırıklarla heykelin nan. Orhan Kavru •oyledı ve söyle ra kendi kendime şöyle bir karar 
.J•nçlik ve halkın göz yaşları ara,ında Kul'amızcla, damarlarımızda Hen yaşı- Sen ölmedin Atam! Büyük ruhlar dra.~ıııı "arnıışla_rdı. _ dedı: verdim; (Ben gene kendi hülyala· 
birer nutuk Yernıi~lerdtr. yorsun!.. ölmez, yoklııklnrdan lıir hıitiin )·nrıı-ı :o~ene hep .bır agızdan söylenen • Alem imizden hir giine~ süzii!Up rımın içinde gezebilirim, ancak ho· 

Tarih ,;enin adınla yaşı;.,ıcak, a•ır. tan ıılıı Alam ölmez! Ren ieiınizde•iııı i~tı~lal marşı ıle başlandı. Büyük ö- Pbrcliyete kn\·u~tıı. Dünramız onun- canın da dersini dinlemek şartilel 
!ar cserın' ta~ıyacaktır... Atnm! Sen her türkün kallıinde rn<ı- lı_u,nı~n ru~u~u t.~ziz için iki dakika la kıymetli idi. O gidince blr hiç kal- Bu iki şeyi nasıl imkan haline ko- , 

Atam!.. SPnin için litll'dtığıımuz a- . .. · ' 1 sukut edıldı Muteakılıen Ankara hu dı.. yacaktım? Çalıstım, çabaladım. Ni. 
. . .. - yorsun Atam! Ölıım ~«na el uzattı"- kuk f k"lt · d H Ak · Ya•lı z a k el 1 1 h b cı~ ı kelımelerle, cumlelerle anlalmağa .. . . , , a u e•111 en asan şıt tara- • · ;•ı · 'r " as ar. nrırııız a Ya• ayet sonsuz ir zihin faaliyetile 

Kazım Ôzenerin nut· 

ku: muktedir değilim ... Ağzımdan çıkan <a curetınden utnımıı. Seni bizden :ı- fından ( Atatürkiln gençliii'e hitabe- hyız. F~kat ümid•i:ı: dei!iliz .. O. bize mak.adıma kavustum .. Bir kaç ay 
her kelime şinıştokleşse gene bu acıy ı lyırdıihna hükmeden ölüm yanıldığını ~i) o~u~dıı. Gençlik, hep bir ağızdan iimicl•izlijiin günah olcluil'ıınu iiifret- •onra artık hem hayal oyunlarıma 

Kıymetli kardeşlerim: ıııılatmı~ sayılamam'· anla.ın ! .. !çim izde "en, göklerde •en, and ıçtı. ıni~ti. Şimdi tek bir Yilcudi!z. Atatür- dalabiliyor; hem de hocayı güzelce 
Bugün buraya altı gündenberi kal- Seni ancak y:ırattığın tari'1 anlata- yurtta sen, lı., yerde een, bütüP varlı lll_ıınzara çok muhteşem ''e çok ha- kiln izinde. onun ü.Jkesinde gidiye- dinliyordum. 

birnizde bir volkan gibi yaııaı. ıztırap bi'ir!. Kurduğun eserler anlatabilir!.. ğınb. bütün hüyilklüj(ü!lle cnıılısın .. zindi. Çoluk. çorıık, ırenç ihti~·ar her- ruz. iste bu zihni Jimnastik, bana bu-
ve hicranlarımızı ıröklerin •onsu1.Ju. Ve kazandığın zafer aıılatabilir... Yıı•aclın. ,. ·<"" . "'ım·acnk'!n "en ke~ afdıyoı·. gözyaşı döküyordu ... Rü cÔnümüzde cizdiğin yol a)•dın .. günkü vaziyeti kazandırdı. Vüc1,1d 
iuna dokru boşaltmak, gençliğin ağ. Ey Atatürk gençliği!.. ı tam. Senin ulu adını ve bize emanet Hin kalpler onun için çarpıyor \'e tek Bizler, ebedi emanetinin burada ~e- için idman ne ise, zekiı için de dimağ 
lı~:an imanlı sesini cihana duyurmak Atamız ölmemiştir .. o kurduğu ta- ettiğin yunıuııı""" '" t'umhuriyeti. bir dalga halinde hıçkırıklar yilkseli- reıli bekcileriz .. Biz onu hiç hir za- faaliyeti odur. 
!çın toplandık • rih kadar ya~ıyacak, a'1rlar ulu Tür- mizi canımız pahasını. da olsa koru-·yordu. man yab•ncıların eline dUşürmiye- Bunda, sporda olduğu gibi tehli-

Atamız öldü diyorlar. Bir fani vü. kü bağı-ınclı taşıyacaktır.. ,-acaj(ız. Senin <leuiğin gil.ıi mııhtaç And içildikten Mnra geçler ayrı reğiz . Kalplerimiz bir olarak. beşe- ke yoktur. '' 
cut ~arek;t~iz k~ldı diyorlar. Her in- B l\T b h t k . olrlıığumuz kııdret dı.ıııarlarını ızclııki ayrı hitabelerde bulundular. Ziraat l'iyet önilnde and içiyoruz. Onu yeni' Ben, polis taharrilerine bile işti-
•ıın oleb!lır, her ınsan toprakların ka- n. ıye a a ln nut U. asil kanımızda mevcuttur. Onun için fakülte•inden Tannverdi Gökçay. wferlerle elıediyetlerin malı edece- iak etmiş bir adamım. Zihni faali-
ra kucagına bırakılabilir. Fakat Ata- --- nıil>terih ol, ebedi uykunu müsterih yüksek 7. iraat enstitilsil adına söyle- O: iz .. Zira, (damarlarımızdaki a<til yetim; yalnız hesap meaelelerini hal 
türkün ilfilıi adı, muazzam eseri genç- Tunçtan iı·adenden çelik gö,-denin uyu Atam!.. · di. Hitabesini şu sözlerle bitireli: kan) bize bu kuvveti veriyor arka- !etmekte, yahud bir yazıya bir defa 
lığin damarlarında kan ve iman olarak iı•tüııde yükselen güneşli lıa9ından 1 Bayan Nebahathn sonra kfü·sive • Artık bize inan veren ırür "e•ini daşlar.. baktıktan sonra onu ters ve ezbere 
clola,acak, dünya seyrini değiştirse bi- kliinatlar tııtıı~turan enHiinden hız ırelen Karşıyaka kız öğretmen okulu i~trniyrcek, ümidsiz günlerimizde cBizi bu yoldan çevirecekler. 17 okumakta, müteaddid rekammaları 
~e Atatürk unut~~ır~cak, her kalpte olan ~~n~l.ik. namına_ seni candan an- tıılelıe•i~rleı. L3 yan Sabahat Şaynıan ~~z ı~ık veren gözlerini görmiyece- milyon Atatürkle karşılaşacaklardır. mukabillerile mukayeseli olarak 
.man veren, k~taı ~ır. abide olarak ~~k mak ı~ın onunP. gddık Atamı. 

1 

&~ağıda ki yemini okumuş ve bu ye- gız. Atatürk öldü.. Hiç bir kuvvet, 17 milyon Ata türkü zihnen söylemekt!' değil; ayni za ~ 
~elecektlr. Gözlerımız Ahturk ıçın 

1 

S•nın kunla, kılıcla. ate~le kurtur. mine gpııçlik ve halk, içten ıreleıı .\rkadaşlar, bugün be~Hiyet söne- venmeie muvaffak olamaz. , manda fikir ve muhakeme sahala-
bakacak, knlplrrimiz Atam11 için çar- <lığın lımiı, uh fzmir çocuklaıı, lıi7. Li. h:ıylmı~ ve co•kunlukln i.~lirak bilir. Fak"t Atatiirküıı ateşi ebedt •Atatürk; rında da ehemmiyetli işler görür. rıacaktır. Tür!· gençleri <enin tal'ıhler .tul<1 '! etr. ;."i". olarak içimizde yanacaktır. Daima Rize bir zamanlar Akdeni7i göste- Benim Üç mektebim vardır. Mek· 

Dinimiz onuıı kurduQ'u rejim, ta- b~tıranı, ş;m0eıu~r çaktıran J~haı·ı, Yıemı"n.• onun yolu uzeıinJ~ yilrilyccei'iz. ren elin, şimdi gökleri gösteriyor. Bi- ~~p~ebilde~ tjlebeh.mevbud~ ~)hl~ 
vııfımız onun e31lrleri etrafında, ola. yıimıyan dUnyaya boyun eiıai.-m ku,L Çekildiğin gökler bilsinler ki, se- ri}?irimize vereceğimiz parola şudur, ın_ı u ur. un ar, ıç te enım gı .1 raktır. O ebedi;yyen yaşı; ıcak. ya - retini Jaha candon daha içten dupı.- ııl ırözlerimiz görrniyecekse, kalbi- ileri, daimu ileri.. Daima yUbel- a;tıst olmak vj ı;ud":.r·İı ~~malc ı· 
ııyueaktır .. Oııwı bize ;ol ır•~t~reıı •e. lıırdanız A~an!.. 1 Biz, Türk geı.~liıi;i, At.ıaının bırak· rniz, ruhunu içinde yaş:ıtaenktır. mek çın yanıma ı::e mış egı er ır. ~i her an kıılplerimirne 0ol:ı,aeak, o· i:foıı daha r.'-';ıı Evt•niıı J zıl daluuJı tı"'ı miraaa, onun cumhuriyetı'ne , 0 • At t k ı k ı s·: d' · 1- ' Hayır, mekteplerdeki dereler, ta· b 

6 
• • a Ur· ölmec i ar ·at l\~lıtr .. O •, ım ı lıız, onun •e anı arkadaRı l bel . "h •. k' f1 b' -

nun b'ze verdigi iman ı:"madarımız • sularını, kan aiılıyan lzmiri Tiuk!Uğe nun inkılabına, onun kuvvetli ve öyle bir ışık idi ki, şimdiye kadar fnönünün etrafındrı toplanmış, tek :ı derh~l.zd nı ın. ışa arkı ır mi e· 
gözlerim 'zden nıhıımııza ııkıvordıı. 'cütleyiz. Dünya yıkıl~a bile vıkılmi- t . ba' ı ın b~ temın etme_ .vehon arı 

k b
. k··ıı · yem ır ter ıye ve gaye ıçın ayata 

Lioel:ıe~in Layrammdan iki intiba 
...... ··. ·, : ........ -' ·! .~~- - ·ı-· ~~.\~~"" .. "lı(P'..;t:' ........ :· . : ._. - -· ... .,. .... . 

• • • ,.A •r• . ..... -~ ' ' •t , ...... ~ 

Şimdiden Ronra gözlerimizden ruhu- vaca ır ·u e.. h 1 ki - k d B' a7.ır ama a ugraşma ta ır. ır <>"" 
muza akııcaktır. cSen bizjm bağrımızda çarpan tobüs ~oförü. benim derslerim saye-

•Cençler; 1<alp, başımızda işli~·eıı beyin, damar sinde, az bir zamanda büyük bir fab 
Benliğimizden kopan hamle ile larımızda dolaşan kansın.. rikanın satı~ şefi oldu. 

haykıralım: cYüksel Tilrk, yüksel.. Ona yeti· Talebemden bir otel garsonu, ön· 
Atatürk! Sen bizimle, biz seninle -ııek için .. » celni pek b..ceriksizken, sonradan 

ilelebed yatayacağız.» 14,15 de Ulu~ meydanındaki me- aldığı zihin faaliyeti derslerile bu• 
Hukuk Fakülteainin sesi; ·asime son verildi. Önilnde çelenkler, gün 0 otelin sahibi bulunmaktadır. 

Anka~a hukuk fakülte~inden Yıl- -ırkada bQtün An!rnra bankalar cad- Keza. talebemden beli ve bası 
maz Bereli de şöyle dedi: 'lesinden Yenişehir aktı .. Burada ki fazla miktarda asağıya mütemayil 

cAtam 1 Sen milsterih ol.. Bize e kutsı.l anıta çelenk çelenk kondu. olarak gez<"n bir kanbur, zihni ,.. 
manet ettiğin mukaddes davanı her '\nd içildi.. Buradan emniyet anıtı- nerji8 i!e dimdik bir adam oldu. G,.... 
zaman yaşatağız. yerler, gökler dP ,a ger.ildi. Bir drha and içildi.. Bu- ne taleb..mden yüzünü göziinü mii· 
yıkılsa, biz hilr doğduk, hilr yaşaya- •aya da çelenkier kondu. Ve .. Biltün temadiyen oynata ovnata ko..;u.,,n 
cağız .. > o\nkaı·a ağlı;·arak, ırözyaşı dökerek bir k"d•n. n 7'"'~ndP h•ı lıAStalık• 

Ga.d terbiye enstitusünden Gökalp ağır, agır dağıldı.. :._Devamı 6 ıncı sahifede -
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Tefrikamızın iki gün· 
lük hulasası 

Kasım çnvuşa baktı : 
- lskender beye bi7den selam 

!'t. Yolu açık olsun. Tam vaktinde 
d"'mir almıs bulunuyoruz. Elbet 
(l' atalan) denilen bu herifleri te -
mizleriz. Gönlü rahat olsun. 

~ ... 
• 

ince A,i, körfezde ve k örfezin 

l.;rnumi harpte Amer ika entc~icen~ P"f'rvisi: 
• -.... jtitıiıı diyeti ne kadar ağır olursa ol

:;un öcli~·eceğiııi siiy!iiyor~un. 

1 2 11 
C A S U S 11 1 - En:t, :-ıarııı i:t.nhnt ''ermPkliğim 

ROMAN 1 
. , lazmgPliror .. Fakat b~n hali hazırda 

1 lıntı dan ı;e ... k iıı iyoı-ıı ~ı .. me:-ı~ı.cl \'~ ?~h
t i nı r olchıınımu·,, kaiı clejrıl mıdır! 

~Kahramanlık, kan ı1e dehşeti. e . il · Pi.vetro s~vgilisinin bu sözü üzeri-
..... t111111"9l-•--- ----·••'" ne itirnı etml'<icn ricnt etti. Az Mn-
. l azan: (Tomaı Conson) Amuika entcliccrı.~ servi., kumandam r~ uyku:luzlukt:rn yorulmuş, g0zleri-: 

ni ka pn lm İ!-!lı. 
- 20 - Emilya Piyetrodnn ev,·el uyanmış, 

r.;,•etro 'böyle söylerken gayri ih- kalplerinden vücurlerine intikaı·et- \"e karyolanın kenarına oturarak 

tiJ ri onu be-linden kucakladı ve al- mişti. Piyetro~·u seyre dalmıştı .. 
· dan opmeğe başladı. Ancak ı:;abaha karşı kendilerin<'. Piyetı·o öyleyP yakın uyandığı za-
'Jirnz . onra ikisi de kucak kucağa gelebildiler .. Her ikisi de uykusuz- man onunla bu ~Pkildc kar~ılastı. 

<•elmiş, dudakları birle~mişti. Emil- luktan bitap bir hale gelmişlerdi. Biraz soııra iki,;i de hazırlanmı~ ve 
ya vnr kuv\·etiyle Piyetroyu kuc::ı.k- Hiç konuşmadan işitilir bir SPiıle ve .otelden dışarı ç1kmışlarclı. 
lıyor ve derinden gelen bir :;esle: kendi kendine konuşuyor gibi ı · - Kııhvaltın11z1 otelde mi. süt ha-

- Anlamalı idin - d iyordu - seni - Hareketimden pişman değilim nede mi alıılım? . 
~ viyorum. Var kuvvetimle, bütün -eledi- şahsi gururumdan daha' merd 1 Piyetı-o dı~ımcla kcıhrnltı etmeği 
mevcudiyetimle seviyorum. H er şey- bir adama kendimi verdim. Neda- da ha m ünasip Kördü. 
den ziyade sana bağlandım. met hissetmiyeceğim. Bununla lıera- El e le ' 'el'erek dHmrı ('ıktılal' ve 

Piyetro dilber kızın p useler in e 1ber benim seni sevmcmekl iğim icap ilk te~adi.if ettik)p1·i 
0

slitha;ıeyc git-e-
• nıukabele etti. !ederdi. ::Vl adam ki sevdim ve F-eviş- rek ayakta bir ~ütle bir iki lokma 

- Ben de seni seviyorum. Hem de t im b ugün ağırlığını da çekeceğim ve aldıktan sonra belediye bahçesine 
çok, pek çok, canım kadar seviyo- d iyeti n e olursa ohmu ödeyeceğim. gittiler. 
ıum. · 1 - Vaziyeti bala anlıyarnıyorum., Öğleden ;;:onr a ha\'a çok glizelcli. 

J\ol kola girerek bir kanepede o- Se\'meğe hakkm yok. buna rağmen Soğuk kııt'iy)·en yoktn. Rüzgar hiç 
turdular. Hala öpüşüyorlardı. H u'S uenimle :-ıevişiyorsun ve bu hareke- esmiyorclu . Gök rüzü parıl parıldı. 

p• 
.,ırrız som·a ak~am olacak VP hava 
kararacaktı. 

-H.estöronda yemeğimizi aldıktan 
Ronra iyi müzik bulunan g-azinolnr
dan birine gidı•liın. 

Emilya. kiu:ük bir c;ocuk gibi bu 
teklifi alkışladı. Her ikigi de mesud 
''e sevinçli idiler. Tebes~ümleri du
dn klnrından a)rılmıyordu. 7.encir 
halkaları gibi bağlannııs olaıı cllt,ri 
lar RöylPmekten durmı~:aıı ağ'ızln -
rından daha ,·iik:o;ek bir mana ifade 
t•<I iyorl a rd 1• • 

rım. 

Emil,\ n neseli idi. Piyetro da ondan 
~eri kalmıyordu. Otele vardıkları za
man doğrudırn doğru,,·a F.milya'nın 
oclasına ~ık t ı 1 u ı-. 

fiyetro tekı ar Emilya nrn Yt:ırl'c _ 
ğini v:ıdettiği izahatı hatırladı, fak:t 
bu sefer de aksini dUşilndü ve kendi 
kendin(\: 

.. - Vadettiği izahat aklııın gelme:-;0 
ıyı olur. Kendini 0 kadar b ht .... R l\.11 !':3· 
nıyor ki.. · 

[ Halkin dileği 

Pis sokak 

Merkez hastanesi 
o~eratörü 

' 

. 

. 

rar müzik hole gittil r. Muzik b1ttik
en sonra otele n\'det edt>cekleri ~ erdt· 
ıir çorba alın~ k üzere Restorona gir
liler. Ornda şarı:ıpln herab"r remekle. 
'"İni yiclilPr. Fııkat I·~mil n , rcılnrıncla 
na.rl:ı~mak iizere hiı t:'lma .,,0 , arken 
konuşmaları gayri ihtiyari cic.ldl uir 
~ekil nldı ve Piyetro hafif biı' ~eslt> . ' 
-Hnkıkaten ~eYgilim -dedi- , prrl'e-

Dedi. Fakat anla:;.ılan Emilva'da da 

!inizi \'adettiğiniz izahatı bı:kli\·onım. 
- Sus. burası iu.hat veı·m~k iı;in 

mii<ıait değildir. Odamıza avdet edin
~e konusuruz. 

Piyetro birdC>nbire: ayni di.lsünce meYcuttu ç .. ·k- 1 

\
. askhı· n · un u 0 c n Emilyanın giizel cehre-- derhal ho. 

- aclPttiğin izahatı ne vakit Ye- • • 1 a engel oları manian hatırln-
rc>ct>ksiıı ·. vıp kuı ı · zuldu ve mubahn:::a kapandı. Guzel kı.ı 

· ·ca amaktan çekiniyordu. 
l>i,vecek ol<lu. Fakat geçiı·dikleri B zın içine her halde bir sıkıntı basmı:-

. u geceyi de beraber gerirdiler t D h ı h d ı 
saadet ılnkikııları nı ölclürmeğe cesu- Huita hiı·incı· ('l'ec d .J, h 'S d. ı. er a e:::nplarını 'er i er ve ora-

. ..,. e en u.ı :ı mesn d::ın ıı~·rılclılar. 
ı etı ,\'Oktu . .l\Iiimkiin olduğ'u kadar ve ela ha ihtiraslı olaı·ak .. 
b j

"k · Sl•sı-;iı sacl:ısız Emil.' anın oclıı. ınn 
u ı ·rı zihninden uzııklasbrmağa fü·tcsi gün 0 .. &Je kt' ı • · ,., va ı;onargeneya eıktılaı-. Pi,,etro f),lto"unu çıkardı \'e 

gayrc•t edi~·oı·du. takla . rı • Hı er. Uyandıkları zaman her i- hiı· knııeı)e<ie oturdu. Biruz soııı·~ı G".. 
l\l uzik holclan .-oııra l:liı· taksire k" · d - ''!.t 

1
. d · ·ısı e yorvundulnr. Bununla beraber ınilya da ymıın:1 gelmiş oturnrn~tu. 
ım i l ~r ve ofrlt' aydet t•ttiler. Piyet- seı ~ •• •• 1 \"e mevcu ( tula r. dün olduğu gibi bu Sa l'tldıl:ır \ ı' iipiistiıla. Pi\ .. tro: . 

ro o zaman - Hayatımızın en me
sucl dakik:ılnrıııı geçiriyol'uz. 

Dedi. 
- Rıına balayı diyorlnrmıc;. Tabii 

bu İ!';İm beni alfikad:ır etmez. BiJrtigim 
hiı·şe~ var"a o ela nıe'1ut 'e bahti~n -

gun de çabut•ak gfyincliler ve otelden I - !"<'\·gilinı -d<>di hakikı 1 i lırııclcn 
c;ıktılar. !l~ı· ik~~İ de bahtiyal'(lı. Ihı gizlt>mene ıınııııız:t giı en ) E'l'anc mani 
~n.udellerıı~ı <lern~den tatmak ve ııe~e ~Ciylenıek i~tf'mPdiğin =-ır olsa gert:k
ıçınc~e geçırmek ı:-:tiyorlardı. tir. :'ıfıııım~ır lı .. (i\ Jh·t'..- ··iniLi vadet

GtllerPk. ;:nkalasarak yemeklerini misti11iı .. fl"nl1\'1 •ı t1 ~ . ~ ,.iP\ 1· 1 t .,ı. 
.· l"l lul\U· 
'Hı l'r. ı\k;-;amı ıre<'irmPk ıızerP t ı,_ tıın. () n el • ı 

. .,,.... .. ' .· ..... •, ··;; """ .. 
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karşısında 

y .ı;:;ı:ı: ANTONİ E. ZİSKA Çev:ren: ASIM KÜL TOR Bütün cihan havasında hiç din - SATOLAR 
-J S _ mk eden gezen uğultu, hep ayni ha- B • b • k l 

·ikati tekrarlıyor: ırer ırer yı l ıyor 
H } •r. Çare lıu.un"l!ııyor l!;ığır- olunmamıştı. l'mumi harbi;, z ~hur• ':,·alnız vabanl domuzlar, zürafe~er Meğer Türklük hütün insanlı~a . 

mak, \"ak.aları güolı'l·m«k mümkün- im .cinleri de unutturdu.. ın yalıani öküzler pek çoktur. Afri- ne ölçülmez deiıerde bir deha unsuru Iİl:üçlık teerübec:k daha. 
clu· fakat neticeler gö.,t e •il e nıi~·or.. 1 ulnız 'on ~·ıllarılaclır kı, htınlnı-a ka için arslan, Asrn için kaplan ne vermis: ve ölüm elimizden ne bü-ı yazan Bu dilcııcilPri coğrafyayı tetkika 
Enn "n için yalnız , huııünkü clfınya- ait yeni ne~rirat lıaşla<lı. Bunların i•P t V:ıron) ıl· hu ada iein öyled•r: yük bir b,.şer mücevheri almış!. gönderelim. Kar<ılıklı yardım pakt· 
nın karg:ışalıklannı tJS\,r etmek, Cd- yedi metre uzunlugunda olrlukları Arların en bilv~k et ,.·vid han•anı- Dimanın h..r memleketinde bu Stef an Lozan !arı husu,unclıı hilküm veren odnr. 
tnntaneler vermek ve <lılnyamızın ve Ilin<l malezi Ar~ipclin'de ~·aşadık- cı" n- vah,i · hayvanlann mebzul gün hatırasına ağlanan adam kim- "'.:"" Tecavüze uırrıpn bir memlekete yar-
~:ıh:ı ttı9lak çehresini go,;termek!e ları her birinin birden bir ökflzü yi- hulıındıır•ı ı<:ıharıın kar«ı•ında kamp di) Ve küre onu nasıl tanımıştı) Pakt şatoları kurucuları tee •"u~ rlım \"e rnUzakerette bulunabilmek i~in 
iktıfa etmek Ia7.ıındır. <ligi, insanlara hücunı ederek kuyruk ' ı.ımlık . Oıılan görmPk irön iir giln lfopimiz biliyoruz; o kadar yıl içncledirler. Tezgahları ifliıs tehlikcs, hi<: olmaz"' bu memleketin <ınırtİa, 
Otobusler. t ,., arder kar•mnda bu- darbeleriyle in<anlan ôl<lürclükleri lınkl"d k. Knr ımızcla h".ıvük "ır· ka- geçtig"i ve o kudrette göçtüğü halde ll~İriyor. Bunu görerek ıığhyorlar, ,, • , ,. . ., kom•Unuz olmD<ı irap etler: Me•elll 

gQnkO iptidai :nsanın korku ve fikir- söyleniyordu. Bundan başkn Sumba- ~·anın irinılP oda g•n;•liğinde b r <le- henüz hatıralarımız taptazedir. Evet inliyorlar, gelip ~eçenlerin merhame- llel~ika ,·eya İngiltere ile bir agkerl 
krlni taŞl)"'lln e~erler de ya~amaktadır. va ile Flor ara:ıında "ıkışan Kanoda- l'l< ,.:Hc'ı. Bir •abah ya lem bir ~!ine• Atatürk'ü İptida ~ek~.il ~iha~, üze- tini celbe ~al~,ıyorlnr.. . rnrdımln~ma pnktı ta ll\'\'Ur oluııabl
Mak'nelerile bı.ıg!ln ne ynparnı'\'ını bil- da da bulundukları ihh-e ediyordu. Bu nltında korkunr. •ekilsiz. v•niş , •• k rme •al~ırıkl'"!'.'' bır bı:~~~ıyenın1 ~na -İnsaf edın, efendılerım, yardım. hr; fakat •it.elen binlerce kilomet .... 
miyen bu dOn::ad:t, iptidai de\'rln hay- neşriyattan sonrn bütiin 'lüııya Zoolo-1 rok bih·iik hir ba•ın bu delikten çık- apısın~a, . amalın utıın at~• erı"._e '1Z ya~anama7. ... Şurada burada, kar- uzakta bulunan \'e _ Çeko•lovakrn 
v~nlarının yaşadığı adalar vardır. jitsleri bu hayvanlar hakkında b'lgi tı"'•nı "o"rdilk. kar~ı dımdık duran yalçın bır sala- şılık ve mecburi vardımlaşma paktla- . . k . b , 1 k d" . 1 h. 

• • L. • b"d · h !" d ·· .. ·· C" - 'k 1 · F , . ıçın azıra U.\ c ıı - en ı!ıııe c a n 
• f eııelA Varanlar Komodadn ada- s~hibl olm~k. i':t~diler: B'.z işte. LPy'e j iki kilcQ k narhk p:ilziJ, bil} ilk. ;:et ~ ı esı b a ın b~ gorm~~~u. t n_na malı ~ maz•a · ransa nın halı bir fırka imdat göndermeden mah\'ol-

m. bır sefere ıştırak etmış bulunu;.orılıık. korkunç, siyah h' r kuvrufn vnrdı. an onhce uedna ırl\zk gu ub_se .'.· nıce olur? Bır küçük tecrübecik da- mak tehlikesine maruz bulanan mem-
Kor:ıoda, Hint! mnlez)·asın<la Aşi· Bunun için bir vapur kiralamak Ai':ır ve bO~·itk bir ,•fkut, kirli bir s~ndr. ayret "h <"r ve ızar gıtı ~o- ha, merhametli efendilerim, hadi Lir leketlerle n~kerY yardımlıı~mn pakt-

"elende ka•·bo'mu• bı"r adadır ve icap etti. Çünkü Komada her türlll.. . "k run u ve nı t>yet tazirn e mıyeı---------------,. ' ' ' renk tasırorc1 ıı. Rınz Mnrn harı u- ba d ları yapmak tasav\'Ur e<lilemeı. 
belkf d!l'lyanın en gario bir yer!dlr. seier hatlarından uzak kenar bir yer Hide bir •Oratle ortadan kavboldu. şŞaıa ~- k "b t l k h'd" BORSA Fransa bu husu•ta ken<l'•iııi dü~n. 

Şimdiye kadar burada Voran'la- dedir. Sefer heyetine bir sinema ope- Kurrlu7'umuz tuznh vem azifeslnl d" şı bca .: ~- re a ınace d ]~ ıse- tlilrme'i icap ede<"ek bir ih~arla kar~. 
rın ya~adığını yalnız beş on kişi bili- ratörü bir vahşi hayvanlar !I\' ıniite- r:örmrk llzerP 11 triin blT tok yabani se ır_: uıı1un~ı~ semad•ıntı 0 u~~~ OZOM ]aşmıştı . 920 de. Polonya kızıl RuAyn 
yordu. Bu hayvanlar muazzam ker- hassı.'1 bize refakat ediyordu. b •evgı ses erının en os cası va ı· t f 1 k Jd il' 
tenkenelelere benzerler. Günün bi- • clomıı>lar avıa,ıık, n~·ni ıtiin<le un- le Atatürkü en korkunç dü9man Çuval Maim cinsi Kr. S. Kr. S. ıra ın< ~n tecavllze mııruz a ı ı ve 

• • lardaıı bir tane<ini yakaladık. Tu~~- 3anmıs ag"ızlardan geliyor. Sebebi) 636 Akseki ban. 13 1 rı 3; 5 i tilll edildiği Zlman, ona iliih ve cep-
rinde bu hayvanları c.anlı olarak ya- Flor 0 da•ında ~erıı· bı"r kabı"I~'·e ras• · h d k "' · ha · b'l k · · d" k ~ , , <, "" zın vemıne 1lrnm e er en a"ın ><"•- Çünkü 0 Ulu adam yalnız bir 46.; ş. Rıza ha. 13 50 16 ne geçıre ı me ıçın unyanın sı 111-

kalamak istlyen Dırk Hovlen adında ladık. Bunlar bu hayvanların hayatı 11 ~ dl\•mll•trı Fr.l<at onu vakalamnk T·· k k d -·ı ' . 455 J·iro "e şUrekbı 15 25 17 tı•ını ~ektik. Almanya reddetti. İ3\·J;. 
b~ A;ıenkalı ~: d~ b~ ae;~~~ iş~- hakkında fevknllde hikliyeler an -j ,:e barlnma~ ""k gllrtlt. Fazla kuv- d:rhir :i\~;:c:'.;m:,~d~yb;'r z~::~: 4:10 Y. t. Talat 11 !!O 1.3 62~ re relldetti. Çek ovakya reddetti. Pok 
rUA e avdet detınb'.ştt. n~ ab h e ]attılar. Bu hayvanlan avlamak iste- ,·etli olduğu içiıı feYkalii,le nıuka,·e· 1;1. kahramanıydı ve nihayet mede· :ı.ı ı tnhi.rır !l ı.ı uzak yollardan clola~mnk irnp etti, hal-

':ens a ın a ır. ng ız du. ayvl ~n: diğimizi söyledfğimlz zaman korku- met ediyor, çırpınırorrlıı. l'zıın bir cleniyet fedaisi.. 1!)9 ;,\l. j. Taıuto 11 50 16 50 lıuki FruMa o z:ınınnlar Avrupa'yı M-
ların bu adadaki mevcu ıyet ennı d . K od 1 ff k 1 C . h 1 k keri tahakkümü altıııda tutu.vordu .. Bu I an tıtremeğe ba•ladılar. om n- milcadeleden •onrn ıuna .rnva a o ecmış yılları atır ayınız: en- lj7 )!. H .• •azlı 14 2,; 17 50 
keşHfeertm~ştUnl..y-ı· hayvanlar . 

1 
. dağlık, volkanik bir adadır. Yayla- <luk. Bir kuyruk darbesi, taze bira- disi Çankayada küçücük bir kulübe- 79 ôztilrk şirketi 14 17 eler in bize hiç bir faydası dokunm•dı. 

• gu cıns en ları, palmiyeden kUçük ormanları, ğacı kırm'.lf'a k!ifi ı:Pl :ynrdu. Ağzın- Je kaç türlü dü~manla uğraşmıştır) 48 Albayrak 12 12 50 \'e Fr~n•a sıra•iyle Polonya'ya, Çe-
keşfolunmaktadır. Zoolojik mecmu- bol bambo ağaçlan ve küçük tepeleri dr.n öyle bir salya akıyordu ki çok Bence Lunları iki bölüme ayırmak 36 j. Kohen 13 75 18 koslo,·akya'yıı, Rusya'yıı tecavüz tik. 
l3 r her zaman bu keşiften bahseder- vardır. Hiç bir insan orada oturamaz. rena bir şeydi.. (Devamı var) icap eder. Dirincisi; her bakımdan 28 ü. Tarım şir. 17 !'>O 17 ::;o <lirin<le ya.rclırıı ve müıaharette bulıin; ··· 
!er. Bu yeni keffedilen hayvanlar az üstün mad·li ve manevi silahlarla 15 K. Taner 14 75 15 mak teahhüclü altına girdi •. •ereden 
bir farklarla, fimdiye kadar keşfe- mücehhez ordular .. Diğer taraftan? 15 F. Soluri 18 18 geçeceğimizi bize kimse söylemilli. · 
dilmiş ve tanınmış olanlara benzerler. • N ı~te en heyeti nokta burada saklıdır. Pakt şatoları amatörlerini aklı !e-
Fakat İngiliz Uvensln ke~ettikleri, 1 • ı • 1 Zira 0 zaman genç Mustafa Kemalin 2907 !imi tetkika da gönderelim. İki mem 
tamamen iptldat hayvanlardı. Bu ngı iZ azır arı en amansız ülkü dü'1nanı, kara c~- 581:\56 IPket kavgaya tutuştukları ve biz btr 
Yaran çok eski bir devre ait bulunu- haletti, yalancı ve sa~.tekar taassup· __ _ ıkl•ine de yardım vadinde ne yapacak. 
yorlardı. Bunlar vahşi. yırtıcı ve teh- Ô tu, hasılı ışıksız gönüllerin masum 58426:ı tını• .. Bugün, her ikisine birer paktla 
lfkeli idiler. Uvens bunlar:t ait keşif nümüzdek i Çarşamba g iinÜ p iJ.• zavallılıkları a7dıran kötü duygu· t'Zl'M FIATLERI bai:lı oldui:ıımu7. Polonya ve Rıı•ra i-
tetkiklerinl Cavada çıkan bir mec- suydu. Fint çin kaziye budur. Yarın bu iki memle-
muada neşretmişti. Fakat bu yazılar r isfe bulunacaklar Ve ertesi !7Ün Atatürk bunların hepsiyle güreş- XO. ket ka\'ga eller ,.e mücudele bnşluı-lar-
o vakit kimsenin nazarı dikkatini O miş ve hepsini yenmiştir. Onunla ifti 7 12 sa, hu paktlar nasıl tatbik edilecektir~ 

=~~=~:;::· ı:;:~ti 2;em~~d:ak:; m üz a k erelere b a Ş l ıy a C ak la r dır ~i:i;it;:~n.t:la~~· içr:~:·zh:;~:ı:'~~e: ~ 
1
1 ~ !~~::~~~~~i:~~:~r~~:1:ca~~;tı 1!:;~:~: ~ 

Par is, 16 (Radyo) - İngiltere fine mükellef bir ziyafet verecektir. -naz. Tekmil düşünen ve hak seven 10 l(; l· raıı.ıı'nııı müttefıklel'inden Llriniıı 

Bütün vilayetlerde 
yapılacak tören 

Bawvekili Nevi! Çemberi yn ve zev- fnni!i.< ııc.zırları il.- fransıı: ricali, yürekler. milliyeti ne olursa olsun l l l!l S•flıırıııiın di~er bir mOttef!ke knP~ı 
ceai ile Hariciye nazırı Lord Halife'k• il){ln 24 Üncü aünü 1 i..:.. ' l 1. bu~au.vu. b!.sıi.--1. ...,.-ı.ı:l ·t;. T,uun.unuıı t.lJ lll t-.a.rl.».in1E-!11 Ulhi...tm.I.:dl\ l11r. ~ı:aila mi 

• b 23 .. .. .. .. nuşmn1ara be lıyacaklar ve og.e va Biraz dünü dü~üneliın; fakat ya- L 'CIR karşı,aşacnğız• \'ııhut da, Il. Jnn . lliit-
ve zevcuı, u ayın uncu gunu , ti, Cum urr i~i ber Lebrun un ve rını bir dak~ka bile unutmıyara_k 1 Çuvul :Uıılın ciıı~ı Kr. S. Kr. S. leı'in rmi•f Plııinıııı; sordu.ıhı yiLi, 
akşamı saat 17 de buraya muvasalat receği ziyafette hulu:ıacakL,rdır Çünk_ü Atat.urk_ ne zaman dıkkatını/ 156 ~- Remzı 9 11 7 ı; Fr:,ıısız cırdu•ıınuıı bir k1"mı I'olonyu-

- Baıtarafı 3 ncii Sahifed- edeceklerdir. Başvekil Ec:ivar Dala- fngiliz nazırları. ayııı 25 inci cu· geçmı ·e çe ırır.ı•se bundnn TT'utlaka :rn.ı ı:. S, Aluzlırııki 
7 11 GO ııın:. ·ırdırrına kr.•ark<•n, b.r d!ğn '<ıs-

:fında toplanacağını ve bu topluluktan diye; o aece, fngiliz nazırlaıı şere- ma glinü Londraya döncceklerdır. ıelecek için bir nimet çık,mıayı ıh-! :ı:!!l ~-Hıza ha. 11 :ı:; 11 :!~ı ,mı d . ı ı:u"·•'11 nıiid1ıfuıı;ıı mı şibp 
en bu•.·ük· mı"llı· vahdet ve kudreti ala· rnal ctmemistir ve dehası zamanın ı "''"cektiı·? l!eııı •<ıııra. Frnıı:ııı or.l ı-' 2-16 Esnaf bankası 7 75 20 
cağını, eserine bağının bu birlikte K içinde bir id~al acısı gibi dolaşmıs- 1 109 j. Tııtanto 7 75 16 25 •u nereden ge\·etek•ir? 
ebec!ile eceğini söyliyerek ve nihaye- ara rn a rn e tır. Toprağımızda dıs kuvvetlerle 1 74 H. Şeşkş 10 3; 5 11 25 Bu sarih su il ere tevnv 'crilmc i la. 
tinde AtatUrkUır eserlerine ve yaptığı barm kurar kurmaz ilk yaptı~ı ııe 1 H ,, 8 14 zımdır. 

ı k 
61 ~ . . .,;uzlı 

inkılllplara daiına artan bir inanın bağ- oldu? Ye. i bir harp i an ı-trn• · !.. ' ~ ı $on ır<ııılerde, Almacı lınşvek!llL 
lı kalıp onları ileri götüreceklerini and ı-:vet bütün hurafelere. biitiin Tiir·ı lti?2 j(i11cl~ Bi~murk'ı iıtihlıif etmı~ olen 
içerek bitecektir. Umumi teessürün, resmi sahada kiyenin elini aynğmı baC(lıv.0 n c~lıil ı;;t8H7 "nn•ôlye fon Kapri\·j'ıılıı Liı- silı!I ha-

8 -Tam saat 16 da dahiliye vekil- unsurlnrının hepsine birden sava•! _ _ tırlnnıyo)·du. Fon Kaprlvi ikticlrır m•v-
letinin yaptığı t.ımimd" zikrettiği tezahürü icin alınacak tedbirler Nasıl söyliyeyim: her hamlesind.- 1:;:1;;;;9 kine ıreliıırt', kendisine Lir Bıra Avrıı-
veçhile ve vasıtalarla bildirilerek üç ' yeni bir inkılap dojuran bu uii,urlu ZAHiRE ıı:ı nı•mle~<etleriyl~ lıır sıra pnktlıır 
dakikalık bir sUktlt ve ihtiram vakfe- Ankara, 16 (A.A.) - Hüku-ırak çek'.lecek, cğl · ıce :ı:erle~in_in ti- ç 1 '[ 

1 
. teklif euilirordu. Ifo~vekil şu covııbı 

metin kararname•i. yatro, sınema. har ve• ır" gıbı açık ve verimli savasa konulacak tek bir uvn ., a ın cııısi Kr. S. Kr. S. vermis.ti: 
•I yapılacaktır. Tam bu saatte süküt 1 rn K. tohumu 8 50 
ve iht!ram vazifesini yapabilmek için Atatürkün ölümü münaseh.-tile kalmamasıııa gene ayni şekilde te- ad vardır: (Medeni cihadı mukad- _ -Kunet cnnlıazl•rı daima ho~uma 
yukarıda sllylenen merasim \'e nutuk- umh~~I .t~essür~ndarek~mi •a

1
hada -~e- ve.s

3
ül o!Auna~~kkt.'.r. f ·ı. l des) ! 

1 ~~ ~~~a~. çekirdeği 1 ~ t.:!.) gitmiştir, fakat bunlar beni korkutur-
lar ona göre tertip ve tanzim edilecek.- za urü ıçın 818gı ı e•as ara gore - tatuı un ve atı tarı " o an Cumhuriyet, demokrasi. dil, ta· 

2
-. lar. iki f!Ülle ile oymırlnrken büyük bir 

tır. hareket edilmeei muvafık görülmü~- 1 1 O flkidncithe~rki~den itibart"
1
n bir ay rih,

1 
vicdaEn, kadın ve h

1
ukuk kurbtu· ı!~~ ~::;t :.~:;~t 

230 
v 

46 ıu}[tka ile •e.neclerim. t'ç ıtülle ile oy-
9 - Oç dakik•nın hı"tamın<la alb tür: zarın a ü umet mem. ur."rı suva• luş arı.. ''"bu konu arın her iri 4~ı0 

" k ki •
1
narlar_ken. J,irrız endişe .duya.rım. Dört me.ale derhal at"şlenı·r "e Atatu··r- 1 - Ankar.ıd" cenaze mera•iıni re. ve a sam yeme . erı.ne ıcahet. Pt- .. z~rinde durmak istesek, nice sayfa· 

• ~ ' 1 k ı 21 lk · 1938 ki k d 1 d 1 d ld b"l" . C · .. h k suçudur gUlle ıle o:,·narlarken trözlerıml kapn-
k . 1 k 1. bil tU h d . yapı aca o an incitesrın mıy"'Ce er ve en ı en e vermıye- ar o ura ı ırız. erçı şup. e yo ; · ı .. k .. b .. 

11 1 
d l ! . ı. 

un ıey e ı. veva u re,;mı l k ki d. b""t" b . h . Bütün hunları düsündükçe yarını nnı, çıııı u u gu e eı· en , rı uurnıı-
.. Ü d 'ht! "d" b 1 B tarihinde butiin meme ette resmi ~e er ır u un u meşrutıyet, cum urıyet, · . . . . . 
un ntl enh 

1ık drağml geçkı 1 aş. ar. u veya nimreami mahiy~ti hııi.r olan 4 - T <"•bit edilecek program 'llilliyetçilik v. s. gibi k.-limeler hi- açık alınla karşılamak hakkı gönül· nun tepe<ıne dilşece!-nıı~ gibi ırelır ba. 
•ııre e a a ı ara mera~ım sona d l 1 k l . k ·ı.,· .1• k k b 1 V b l b il ı 1 . b b ııa. aire ereme tep erın apanmaaı te· mucı ınce vı ayet ve aTa mer ez· rer sem o dür. e un er ir mi e- erımizde üsbütün üyüyür. 
erer 1 d 1 j Yirmi senedenlıeri, Fran<a heı 

10. T 1 d rnin edilecek, huauıl müessesata vi- erin e cenaze merasiminin yapı · tin medeni olgunluğunun derecesi- Türk milleti, bugün acısile vazİ· 
- op anma mey anına "'e- k 1 d A k h "h 1 1 f renkten ve her bo,.dan on '··dar ~uııe r k d 1 h k 1 b' • !lılyetler tarafından apntına arı için ığı günü tntür ün atıra"1na ı n' göst,.ren birer i~aret sayı abi ir. esini aynı derinlikle duymaktadır. ' "" " 

ır ;n a_rz~ e e~ e~ ey t 'k Ust ve- ricada bulunulacak. tiram mera~imi yapılacak ve Halkev- Ceı e şüphe yok ki bu gibi büyük Bundan daha aoil ve hürmet ilham ı:~ :rnamak~adır. BunlaBrdan biri •im. 
ya otog~a. arı n bnl~ çe en ' buket ı 2 - Cenaze merasiminin ferda· !erinde I3üyiik Önderin hayatı hak· davııların kahramanları lıer zaman edici manzara olur mu) '

1 
.. d. u_rnDun~ ' üşmü~tur. u t~crübe kı • 

veya yeşılhk koya. 
1 ır.9 İk" . . ıı gününe kadar bayraklar yarı ola- kında söylevler tertip edilecektir ideallerinin tabiatındaki, genişliği 1 ismet lnönü ne kadar doiiru ve ~rtırk. t ef\ia·m edı.~ıye nlyetı yoktur, 

11 - Halkevlen 2~ ıncıteşnn · ııörü, ve anlay1"larındaki isabete de güul söylemi~: 1 as ~ e I) or. 
1938 ealı ııünllne kadar kapalı kala- geçirememişlerdir. J . «K dir bileti ve b 'iyük evlat ye- Yardımlaşma ~nbazlarını şomajn 
cnk ve bina içinde hiçbir faaliyet ya. Irak gazetelerı· Fakat Atatürk böyle miydi? Bil- ti§tİren milletimizin yürejincle Ke- kaydetme'1.i. Aynı 2amanda pakt Şll• 
pılmıyacaktır. akis tam zıddı! En uçarı idealistliği 1 mal Atatürk adı aevııi ve hümıetltoları kurucularını da. 

l 2 - Hareket, toplantı ve mera· dahi yaşatmak için tam realislikten' içinde ebedi olarak yafıyacaktır.» 
sim esnasında hiçbir siyah işaret bu- Büyük Şefimiz A tatürk İÇİil belig" daha kuvvetli çare olmadığını onunl Cumhur reiainin bu ıözlerindeki Dr. Ziya Üstün lıınmıyaeaktır. kadar iyi anlamış inkılapçı 87 bulu- isabete en büyük delil asıl kendisi-

13 - Blltun bu merasime 11i<l tal'· mersiyeler neşretmişlerdir nur. 1 <lir. Zira bu milletin cbüyük evlad Dokum v:ü~:~:::.~:.•ta lıkları 
sil at her yerin ayrı a:. rı vaziyeti tes- Dünyanın hiç bir kudreti önünde 1 yetişt ird ığine ve ger~tkten kadir bil-
bit edilerek bir raporla ve mümkün Bağdad , 16 (A.A.) - Bütün Gazeteler ismet fnönünün Cum- eğilmiyen bu başı iki mdhum karşı- diğine• başka alamet ister mi? Tek- ( A/manyadan döndü 
olan yerlerde bu merasim intibalan 18rkın kaybettiği Ataturkün ölümü ~urreis~iğine seçiimesi münasebe- sı_~d~. adeta secdeye hazırlanmış mil ma~_er.'. ".!edanın müştereke~ Is· Hıutalarıııı 15_19 ara~ı Birinci- _ 
fotoğraf. sinema !le tesbit olunup bütün lrakda acı teessürler uyımd~r· tıyle bır çok makaleler yazmı• ve gorduk: met lnonunun devlet başkanlıgına kordon Gazikadınlar durak . 
bunlar da bllllhaı-e ba•ılmak üzere 

1 
mış ve herkesi mateme garketmış- in önün ··:ı ha•vekilliği sırasında Tür· l - Küçük vehimlerden sıyrılmı~ çağı rmasından daha sarih olgunluk ' . k d 

31
., N 

1 
rt > erı l 

Parti .. el sekr t l'""n "-d · · Y"k '- k l A k t ' b" .. k k h hl"k b" l · l 'k "k d ı. 1 ~a uıııı a' - 0 • u apa man, .,en e er ıgı e ıruu erı- tır. u se:< ma am ar ıı araya a· kı"ye ·ı I k d ti • • 1 I uyu a raman a a ı, ve ı gın ı veeı ası nere e uu aca-
1 k . I k . b"" .. l k ı e re os ugunun sag am aş· 2 . k • G • 1 
ece tir. ziyet telgraı arı çe mış utun ra • . . . - Metafızikten urtulmuş gız? arıp Şe}' 

Bu hususlara edilecek dikkat Türk gazeteleri Atatürke beliğ mersiye- tırıldıgını bu _sıyadetın ~aleflerı ta: müsbet ilim. Yeni Cumhur Reisimize temin e • 
mllletinin botun dUnya gl5zU lln!lnde ler neşretmi in, onun milletine ve rafından takıp olunduguııu, yenı işte onun içindir ki on kş yıl deriz; cdevlet ve milletimizin insa· - Batlarafı 4 üncU aah ifed .. -
intizam ve olgunhığunu g-llsterece-

1 
bütün ~arka iftı ettiği büyük hı.ı:ınet· Reisicumhur devrirıde bu siyasetin içinde dünyanın medeniyet düzeni 1 niyet ve medeniyetin asıl hedefleri- tan kurtuldu. 

ğine nazaran işe !evkalflde ehemmi- !eri kaydetmişlerdir. iki J'ıemleket için daha geniş ölçüde içinde ahenk unsuru olan kuvvetli .. ne doğru durmadan ilerl.,.yip yükse· Ben de eskideıı basit bir gareon· 
yet verllmeslnl, her teferruatına ka- Türk elçiliğine taLiyet telgrafla· verimli ol_acaiııııı anlatnıı~lardır. bir Türkiye kurdu ve yurdun şerefli leceğine • dair olan tkat"t inancınn dun Soıırad"n müce11heret kom i•-
dıır alllka gBstrllerek icap eden sa- rı y.,ğnıı~. h.-yeıler sefarethaneyi Irak Hariciye nazırı parlamento- geleceğini kendi manevi evlatlarına bütün _T~rkiye müşte_rektir. ıvoncusu. varyetelerde artist ve r i-
rih emirlerin verilmesini Parti arka- ziyaret etmiştir. ya Atatürkün ölümünü bildirmesi emniyetle bıraktı. 1 H.-pımız vazifemızın beıındayız. 1 nvet bir te•aduf e.eri olarak mu· 
daşlanmdan rica ederim. Kral hazretlerinin miimessili, üzerine meclis tatil olunmuş ve uzun Artık bu hakikati bilmiy.-n kim-, Vazifesi be.ında bulunan Türkün zıklıollerdeıı birine (heaap oyunla-

Dahiliye Vekili ve C. H. P. Genel başvekil, büyük devlet aJamları.

1
bir sükut i<:inde Atati.irkün hatıra- se kalmamı~.:ır. Ve bu h~~ikati bil· i•;. ne demek old~~uııu artık bütün rı) yapmak üzere dahi_! oldum. 

Sekreteri 1 meb'uslar, iıyan e§raf bunların ba- sıııı tdxil ederek Iraklıların karde~- 1 memek bugun her k.im ıçın olursa kaınat tememıle Ol(reııdı. işte o zamaııdanberı ben de met-
Dr. Refik Saydam ••nrl• irli. 1 ı. 1 '•'*"'"; , . .,.,ı "· ~-,; .. .,:.•[· olsun avıo savılarAk hi• irf... FP~ıt Ahmed A vkac lıurlAr mevanına 11irdim. 

'. • ' .,. ~-. ~ #< • '.i.• <#. 
. ) ... . . ' . . - .,, . 

' 



~.ı\HIFE i (ANAUOl..U) 
-----~------------------------------------------..... --....... ===-=---__.--------~~~----...-------~~~;._;._ ______________________ _.. ______ _., __ ~--~~'!.'"'!!'!~""'!'."!~:"'""'l~"=':"'"""'!"".-=..---=..--..,.=-:~;:.._....-~~~ 

ızmir Levazım amirliği satın alma hr- lr'A:A N Devlet tlemiryollarından: 
1 - lzmir- Dinar hattının Hor unlu - Burhaniye iscasyonlan ara· 

.!'mda kilometre 208 deki F eslek deresinden toplanarak kaldırılmak 
!Uretile 5000 M3. bala~t ih:l:arı ve vagonlara tahmili metre mik'abı 
( 138) kuruştan ve Dinar - Eğirdir hattının Çapalı - Keciborlu istas
yonları arasındaki dağlardan toplattırırılmak suretile 10000 M3. ha· 
lastm ihzarı ile vagonlara kolnyca tahmil edilecek surette depo edil
mesi metre mikabı (90) kuruştan ayrı ayrı olarnk eksiltmeye konul
mustur. 

2 - Dnimi teminat mel.ctubu muvakkat teminat mektubu örneği 
He mukav~le projesi \'C baymd:rlık genel artnarnesi ve eksiltme 
sartnamesinden ibaret mi.;nakasa evrakı bir lira mukabilinde Alsan· 
c:ak işletme veznesinden alınacaktır. 

3 - 5000 M3. balastın rrrhanırren bedeli ( 6900) lira ve 10000 
l\13. ba1astın muhamme:n Weli (9000) liradır. 

-i - Ebiltme 6 J 2 938 salı günü olup l 0000 M3. için saat 16 
da ve .SOOO M. 3 için saat 1 7 de İzmir Alsancak 8 inci İ:<Cletrne komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf csulile yapılacaktır. 
6 - Muvakkat teminat rıiktarı 10000 M. 3 için ( 67 5) lira ve 

SOOO M. 3 için (S 17) lira SO kurus ur. 
7 - Ehliyet vesikasına lüzum voktur. Ancak İst("k}iler bu miktPlr

da vevBhud daha fazla miktarda hnlast yaptıklarına dair vesika ile. ka· 
nuni ikametgahı ~österir bir vesika, İstekli bir Şil ket olduğu. takd~rde 
siciline mukayyet bulunduğunn dair alakadar makamattan hır vesıka, 
ŞiYkf't sirkiileri ve Şirket namına hareket edcııin noterlikçe musad· 
dalc bir vekftletname gösterml~ri lazımdır. . . 

8- 10000 metre mik'ap balaeta ait teklif mektuplariyle ıstenılen 
vesaildn komisyon reislii?ine ıııaat 1 S de, ve 5000 metre ~i~:a.P balaata 
ait teklif mektuplariyle istenilen vesaik.in de komsyon rcıslıgıne 16 da 
verilmesi luımdır. .. 

9 - Teahhütlü olarak posta ile gönderilecek mektu').lann posta yu· 

zünden ,·ukubulacak teahhurattan mes'uliyet
1 
~abz~ ed.21J1'cz(

4 
l 37) 

Doktor alınacak 
fQletmelerde münhal bulunan kısım hekirnliklerin.e. ~e~b1uri "f - • -· l'k h' · · bıtirrnıs o an hizmete tabi olmıyan ve bu sene asker ı ızmetmı · 

eençlerden beJ doktor alınacaktır. . . . 1 j-Bu doktorlara ayda 1 7 7 lira ücret ve ikametlerı. ıçın ay~ıl~ K . 
L b ı l rde ev kırası '·en ır. ı 

ınan verilecektir. ojman u unmıyan yere harcırah 
annları dahilinde yapacakları vazife seyahatlerinde ayrıca 
ta alırlar. t • leri mödürlü~üne 

Talip olanların bir dilekçe ile Ankarada ~a 1

15_] 7 406 t / 47 t 3 
müracaat etmeleri ilan olunur. l 0-11-J -

Devlet Demiryollarına alınacak mü
fettiş muavini miisa~ak~. !~~~!'!~!vi· 

Hareket müfettişi yetişmek üzer: dmusnb~k; . 

1 k M.. bak -rtları aşagı a yaz ı ır. üd 
ni a ınaca tır. usa a r--

1 1 30 1• ylık verilecek ve t1taj m ·· -
1 ih d kazanan ara ıra a 1· 

..ı .1 :-h!1't anclaa ınüfettiıılioi tasdik edilenlerin aylıkları \ ~ t ıraya 
\letının ıtamın 1' '" 

ıblaa olunacaktır. ıı ı- ı · d 
2 - Müsabaka imtihanlarının yapılacaRı maha er, ta ıp erın a e· 

dine aöre bilahare tesbit edilecektir. 
0 

• A • 
0 ~ - Müfetti,,. mu_avini olabilmek ıcın lazım olan ev af ve vesaık. 

o) Türk olmak, 
b) 40 yaşını ~eçmcm;~ olmak, 
c;} Mühendi& \'eya yüksek iktısad ve ticaret mektebi, Mül

kiye mektebi, Hukuk veyn Fen fakültesi mezunu olmak, 
ç) ltletme merke~leriııde yapılacak sağlık muayen~sinde 

faal hizmette çalısma~a mani bir hali olmamak. 
d) Askerlikte ilişiği bulunmamak, 
c) Fransızca, Almanca, fngilizce ve ltalyanca li!Janlanndan 

birine vakıf olmak tercih 8ebebidir. 
Müracaatnarne ile birlikte ibraz edilecek ves~ik: 

a) lstida ile 6 aded vesika fotoğrafı, 
b) Poliıten tasdikli iyi durum kfiğıdı, 
c} Nufos dizdnnı, 
c) M ktt>p diplomnsı, 
d) Askerlik vesikası 
e) Makine ile yazılmış kısa tercümeihal verakası, 
f) Şimdiye kadar ba ka yerde çalışmışsa aldığı bonservis 

örnekleri. 
Bu vesikalaTı ekıik olanlar ve muayyen vakittr. müracaat etmi· 

Yenler milsabaka imtihanına kabul edilmezler. 
4 - MUıabakB imtihan lan 28/ J l /938 tarihine mi.isadif pazftrte.si 

gi\nii yapılacıı.ktır. Talipler yazılı vesaikle en nihayet 20 1 1 918 ta· 
rihine kadıır Sirkeci, Havdarpaşa, lzmir. Ankara. Af>'on \'e Adıına 
iııletme müd\irlüklerine müracaat etmi ve sıhhi muayenelerini yap· 
tırınış omalıdırlar. 

5 - Müaabaka imtihanında: Riyaziye (Ali değil), mf"mleketin 
iktısadi ce>Rrafyaıı, iktısad, Türk ve Türkive tarihi. umumi tarilı ve 
c:ografya sorulacak ve bildi~i dile ve mütekabilen Ti.irkçedcn tercÜ· 
Jne yaptırılacaktır. 

6 - Staj müddeti: 
1 /2 3 üncü sınıf i:stasyon ve anbarl:uda 
Hasılat servisinde 
Ba~ müfettitlik kaleminde. 
Müfettiş kursunda ve imtihan 
Müfettiş nezdinde 

12 ay 
4 ) 
2 )o 

3 > 
3 > 

24 > 
4712 4060 

fzmir Memleket hastahanesi 
~aştabipliğinden: 

iz.mir memleket hastanesinde 1 /7 /938 tarihinden 31I10/9 38 
tarihine kadar vefat eden es hasın e vaları 12/ 1 1/938 tarihinden 28/ 
l J 1938 tarihine kadar açık artırm~ya çıkarılmıştır. Artırma aünü 
30 1 1 1 /938 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 9-12 ye kadar mem
ll"ket hastanesinde heyet huzurunda satılacaktır. isteklilerin mezkür 
~Üt\ v.e saatta hastaneye mliracaatla.n ilan olnnur. 
......__ ,1?-l7~?J~?~ 4049 

il Daimi encümeninden: 
Tire m,.rkc'7 ikind okulu Cl'lbaının onımlmaaı 2567 lira 67 lrnru' 

11
"'" hı~11rivl• ve 20 ~n mi=dt:lt! le acık ek,iltmeye konulduğundan is

;elctiJ,.r.n ?490 ~8v111 vasrı 1..ij~ii'"lerine PÖre hu1rhyaaıkları teminat. 
;;:"1• hir1'L-t,. 11t ;k;n,..; tf"•rin 0'2R "'"vart••i ptl'lil saat 11 d• il Daimi 

tlbnene baı vurmalt.n 9--1 3--17-21 (4042 

l 

misyonu ilanları L 
fzınir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. RS. den: 118 ı · l .T k l T k • C 
(90.0rıO.ı kilo ıspanak (28500) kilo lahana (70000) kilo pırasa JYl.Q zye Ve O efİ Ve J ÜT zye Um• 

(7000) kiJr., havuç {? 5000) kilo kereviz (60000) kilo karnabahar h • 116 k b k d 
(34000) dt•met mfı)danoz için kapalı zarfla eksiltmesinde verilen UTlyef lYl.eT ez an QSln an: 
fiat tahıniııe uymadı~mdan J 8 11 /938 cuma günü saat 1.5 de Top- 28/ii ve 15 '12 934 Uırih ve 2463-2614 num:\ralı kanunlnr mucibince 
hanede lstanbul Levmr.ım Amirliği sn tın alma komi yon unda paznr- ihracına selfthiyct Yerılcn ve g('!irj t ... mnmcn 'iyns-J<~rzurum demir) olu-
lılda eksiltmesi vap.lrtcaktır. mm inşnsma tahsis olunnn ytizde ) edi gelirti Si\'tı.s-Erzurum btikrnzının 

1 lep~inirı tahmin bedeli ( 1871 O) lira 50 kuruş ilk teminatı ( l 403) )iı·mi seııede itfası nıc.,,rut dört buçuk milyon lirnhk Lc,ind tertibinin 
lira 29 kurm~tur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. isteklilerin ka- k~yıt munmelesi 19 11 93 salmhındnn btı ıa,arak 6 12 938 ak amı ni· 
nuni vesikalnfr:le beraber belli saatta komisyona gelmeleri. hııyct bulncaktır. · 

~~--~--~~----:...) 5 1 7 ( 4 119) 'faliviller hamiline muharrer olup beheri ) irmi , c beş yi.ız lira iti· 
Izmir Memleket Hastanesi bnri kıymette birlik ve yirmi beşlik olarak iki kupüre ayrılmıştır. 

Bu tnhviller umumi ve miilhak bfitçelerle idare olunan daire ve mil. 
Baştabiplig"' İnden: esseselerce, vilayet hu usi idnre~ri ve beledlyelerce yapılncak müzn)ede 

\e münak a ve mlıkavelelerde teminat olarak ve hazinece satılmıc; Ye sıı-
fzmir memeleket ve Eşrefpaşa hastanelerinin 938 yılı ihtiyacım blacak olan Milli emlak bedellerinin tediye inde başa baş kabul oluna-

karşılıyacak olan 8000 kilo ve l 840 liralık pirinç 9'11 /938 tarihin- cakları gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin tama. 
den 24 1 l 938 tarihine kadar on beş gün müddetle açık eksiltmeye men itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf bulunacaklardır. 
çıkarılmıştır. lst{'kli olanlar şartnameyi görmek üzere her gün mem- Tahvillerin ihraç fiatı yüzde 95 olarak tesbit edilmiştir. Yani 20 li. 
leket hastanesi baş tababetine müracaatlnrı ve eksiltmeye iştirak ed~- ralık birlik tah\•il bedeli 19 ve 500 liralık 2ö lik tahvil bedeli de 475 Jirn-
ceklerin de yi\7. de 7 ,5 teminatı muvakkatelerini muhasebeye yatıra- dır. 
rak makbuz ibraz f"tmt"leri ;\rttır. Aksi takdirde teminat mukabili pa- Kayıt muamele i Türkiye Cumhuriyet Merkez, Türkiye Cumhuriye-
ra ve tahvilat kabul edime?.. lstF•kliter ihale Rihıü olan 24/ 1 l /938 ta- i Ziraat, Türkiye lş, Emlak \'e Eytam, H lk, TUrk Ticaret belediyeler 
rihiv~ raslıyan persf'mbc ~ünü 9-l 2 :ye kadar lzmir vi.layeti daimi t"n bankalan ile Sümer, Eti ve Deniz banklar tnrnfından icra edilmektedir. 

, cii""•":""' ,.,..;; ..... ~- ... ~1 ...... :ı~..., ,..1.,....... ı ?-• tt-17-20 4095 Diğer banknlnr vasıtası ile de tahvil alımı temin olunabilir. 

-iz mir Def terd;;.lıwından: 
icar !\'o. Lira 

.4ff~ 

404 
405 
406 
407 
40R 
409 
410 
411 
412 
4n 
414 
41S 
416 
417 

1' '""""fllr "1esurliw• cad~,. · 47 v""ni 1o. lu dükkan 100 
~rhitler Altın cıf)kaktA ~ ".l l YP"İ 'o. h1 Ev 80 
Turan şimt"ndif .. r cadde R4 taj No, lu Ev 18 
Güz .. } yurt M. lki çe~melilt cad. A2 tallı Dükkan 81 
Kemer c-ıuld~si 21 v,.. 23 Numaralı Ahır 20 
Kar~ıvaka SeJT>ikl,..r Mf'nrmen c-,.d: 919 metre bahçe 40 
Yemiş ÇM~1 s1 nda 53 eski numaralı mağaza 171 
Hııılkerı•nar ka~th:-ne cad: Catalçeşme ma. 280 No. Ev 48 
Develi köyiinde 9190 metre ha~ 50 
Dt:"ve1i köyünde 2S dönüm bağ 2t 1 
Devf"li köyünde 1 3 dönüm ba~ 80 
Birinci kordonda T uzane sokak 14 eski No. lu Dükkan 36 

« « c: c: l 2 ' 8 > ~ 36 
Tepecik ka~ıthane cad: 64 yeni numaralı Ev 90 
Gaziler sinekli cad: 24 künye No. lu tahmini 4 dö. 
tarla 5 

418 Bayraklı Şeref sokağında 9 taj No. lu Ev 12 
4 l 9 Orhan iye mahal. Kantarcı sok.ak t 9 1umnralı Ev 30 
420 YoJ B .. destanmda 18 taj Numaralı Dükkan 96 
421 Orhaniye mahal. Kantarcı sokağında 30 1 o, lu Ev 2S 
422 Kızlar ağası Hanı yukarı katında 68 taj No. lu oda 16 
423 Kızl~r ağası Ham yukarı katında 93 taj No. fo oda ) 8 
424 Bornova Ha. başı mevkiinde 1 No. arM ve bir tek odaıı l 2 
42S Kahramanlar Dereboyu ıokak 1 taj numaralı Ev 24 
426 Narlıdere yeni kalf; civarında 3 dönüm tarla 12 
427 Balçova yanıklık·mevkiinc!e Bahçe yeri 20 
428 Bornova Atatürk cadde~i 1 O Numaralı Ev 180 

Yukımda yazılı emvalin bir enelik ic~rlan l 1 1 1 1938 tarlhinA 
den itibaren 15 aün müddet e çık artırm u u iy\ müzayedeye ko-
nulmuştuf'. . . 

lhaletiİ l 5 1 2 938 tarihinde Per embe günü saat 1 5 dedır. 1 a-
lipleriıı c c 7.5 depo~ito yatırdıklanna dair makbmdarla Milli Emlak 
miidiirlüğüne müracaatları ilan olunur. 17 22 29 1 (_j 14.2.)_ 

·ım;i;Emrazı S~iye hastanesi Baş· 
hekimliğinden! ~ . 

Haatanenin 938 mali yılından 7 aylık ihtiyacı olan aşagıda cıns, 
miktar, tahmini fiat ve muvakkat teminatları yazılı iki ~le~ erzak 
ekıiltmeye honulmuıtur. Şartnameleri ha1tanede bat hekimlikte h.er 

' ~ün gorülebi!ir. Eksiltme 18 ikinci teJrİn 938 cuma günü. saat on bır
de T epccikte \!ffirl\zı sarive hastanesinde toplanan komııyon huz~
runda ya1>1lac-.aktır, Mı:vakkat teminat olarak para. vey~ ~ra ~~·· 
yetinde evrak komi~yonca ahnamıyacQ-ından iıtekhler ıhale gunun
den evvel teminatlarını İzmir mal sandığına yatıracaklardır. 
Cinsi Muvakkat teminat Miktarı Tutarı 

Kurut Kilo Kur~ 
3938 3500 52500 

123?8 3500 164500 
Süt 
Koyun eti 

28 2 9 17 3951 ------...... ~------
lzmir Cumhuriyet Müddeiumu-
miliğ;nden: · 

lzmir Adl'vı" dt1irec::i ic;in açık t>ksiltme suretiyle şartnamede va· 
fl 

1 
vazılı oldu~u \'eçhile 40 ton kok körnürU satın alınacaktır. Be

~' ar • ....,.uh .. mmen bedeli 24 lira 25 kuruştur. 
ner tonu '" .. . k . b . d . 

t"'teklilerin yüzde yedı buçu nıs etın e 72 lıra 75 kuruş depozi· 
i·.tl<' birlikte 30 l 1 938 günii saat 1 1 de İzmir C. Müddeiumu-

to para _, . .. l • 'l"' 
n·ğ:lt•le toplanan komısyona rnurf\caat etme erı ı an olunur. 

n 
1 15 J7 19 (-4111) 

-Aydn;-Nifia eksiltme komisyo .. 
nundan: 

1 - 14 11 n:18 glinü ihnlesi ~·npılmnk üzere yeniden <'ksiltmeye çıka· 
rılnn 49329 ıın öl kurıı ke if bedelli Nazillide hOkOmet konaAı inşn
utmn talip ~ıkmuclığından 15 11/938 tnrıhinden itibaren bir ay içinde 
pazul'lıkla neticelendirilmesine knrar verilmiştir. 

2 _ Bu i c ait şnrtname ve c\·rak şunlardır. 
A- Kopalı znrf usulile eksiltme şnrtname~i 
H- Mukavele pı uje~ı 
C-- Buyındırlık işleri genel şartnamesi yapı işleri şeraiti umu-

mh'e 
ll- Fenni şartname 
E- Keşif metraj cetvelleri 
F- Resimler 
1 ti\ enler bu evrnkı Aydın ııııfrn mU<hlrlUğilnde gt>rebilirler . 

3 - Pdıarlık müddeti 15 '12 938 perşembe gilnil sant on beşe kadar 
A vdm ucıfın mUdürlüğ"üııde topl:.ımıcak konıi::ıyorıdn devam edecektir. 

• 4 - Pnzarhğn girclıilmek icin isteklilerin 3700 liralık muvakkat te
minat vermeıli ve ihalı.len en az gUn eV\'e1 'Uayete mUracn· 
:ıt ederek hu iş idn mllteııhhitlik ve lkusı alması \e mllteahhidin biz.zat 
diplonwlı mııheıı<li:; \'cyıı mimür olrnnsı 'eya bunlardan bırfsile müştere-
ken paıal'hğa sıh·musi ve birlikte lnua etmesi lazımdır. 41SG 

Sermaye ve tasarruflanm en emin ve en çok gelir getiren sahalarda 
işletmek isteyenlere keyfiyet ilAn ve 15 f{1nl0k suskripsiyon müddeti 
zarfında bankalara müracaatlannın kendi menfaatlnn iktiznsından bu-
unduğu işaret olunur. 17 ve ıs 

İzmir inhisarlar Başmüdürlüğün
den: 

Biliimum müskirat 
bayilerine 

.Müskirnt beyiye tezkeresinin dekişme mCiddeti gelmiş olduğundan 
G?.ker lerin 1/12 938 gQntıne 'kadar tecdidi lüzumu ilAn olunur. 17-19-22 

İimir Emniyet müdürlüğün· 
den: 

1 - lzmir emniyet müdürlüğünün şill\dilik ihtiyacı olan altmış iki 
ıkım sivil elbise dairede mühUrlü ve ı;likilmiı nümı,mesine göre şartna-
1e i mucibince a~ık ebtltmel·e konulmuıtuı·. 

2 - B~her tnkımrn tahmin bedeli yirmi altı ila yirmi l!ıfü lira elli ku
uştur. 

S - lhaltsi ~/12/988 KünUne raatlayan pazartesi aaat Qn dörtte em· 
lyet müdUrlOğUnde yapılacaktır. 
4 - Teminat muvakkata akçası 123 lira 2S kuruş olup isteklilerin ihn· 

' gününe kadar ıartnameyi görmek ve okuma - üıere her Kün emniyet 
:ıildürlüğü hesap işleri kalemine müraçaatlan ilan olunur. 

17 22 29 4127 

lzmir 
den: 

Emniyet müdürlüğün· 

l - İzmir c>mniyct mu<liırliığ\inun imdilik ihtiyacı olan yedi ~üz 
tuz dokuz metro seksen santim yazlık caket kumaşının dairede miıhur

cı namunes1ne göre tartname.sf mucibince açık eksiltmeye konulmu tur. 
2 - Beher metre kumaşın tahmin bedeli yüz seksan ila yilz doksan ku. 

ruştur. 

3 - İhale i 5/12 93 gününe rastlayan pnznrtesi saat on dörtte e:mnL 
et mildürlUğUnde yapılacaktır. 

ı - Teminatı rnuvnkata akçe ı 105 lira 45 kuruş olup i teklilerin iha
e ı,rQnilnc kadar artnnmc~·i görmek \' okumak ~it re her gün emniyet 
nüdllrlilğü h np işcri kalemine mlirncaatl:m ilan olunur. 

17 22 29 2 4126 

Izmı·r sı·cı·ıı· Tı·ca- tzmir birinci icra memurluğundan: 
Bir alncaktnn dolayı satılığa çık:ı-

1 rılan ve birinci artırması 21/11 938 
ret memur uğun- pazartesi gilnü sant onda ve ikinçi ar-

d tırma ı da 6 12/938 sah günu sant an: onda yr.pılacnğı evvelce ilan edilmiş 

lzmirde bilvük bidayet 1ınnındn 5 olnn Alsnnc~~ mesudiycdc . 182 taj 
ıumnrnda ço;np imnl ve alım ve satı.1 14.2 say:ılı dokümhnne .fabrıka ı na -
miyle uğraşan (Elieıer Galimidi ve ı~ıle mnruf gnyrct fabrıkası ıuım gııv 
\ usef Kecloşin çorapçılık şirketi) n rımenkulOn satış günü tatile te~aduı 
1-11-938 tarihinden itibaren mua. ettiğinden birinci artırmasının 22 11 
melatına rnOddetin hitamına mebni 938 salı günfi saat onda dairede \e 

ih t 'fld·ıı.- miltedıfr b ikinci artırmasının da 7 /121938 çar-
ı aye veı 1~ıne 1 eynn. ı:nmba gOnfi snat onda dairede \ np -
1nme ticaret kanunu hllkilml rlne lncağ'ı tnshlhen UAn olunur. . 
göre ıicilln 2885 numara ına kayıd 

--~----~---~~~--------~ · e tescil edilmiş olmakla esas kaydı.. No. da mukim taccardan Yusef Ke-
nın terkln kılındığı ilAn olunur. doşlm. 

!zmir Uçilncil noteri resmt mührQ tmzası. 
ve F. Tenik im%a ı Bngfin dairede okunup nnlAtı-

J: Beyanname lan işbu 16-11-988 tarihli beyannu-
tzmirde bCl~·Qk bidayet hanında 5 mede .kon?lan imzalann zat ,.e hilvi

'lumnrada ticaret eden <Eliezer Ga. retlerı daırece mntuf ve imza hu ı 
limidi \ e Yusef KecJ.oşim) nuvanh nınzbut tüccardan Yusef Kedoşim ile 
,irketin muamelatına, müddetin hi· ilişik vekaletname mucibince Elio~er 
•nmına mü adi! 1 te~rinisani 1938 Galimicli)•i vekaleten temsil eden A
t.arihinden itibaren nihnret \'erilerek 

1 
ron Po~tinin olup okunduktan onra 

'1le\cut mukavelemiz mucibince tns.
1 
huzuı"l.ımda vazeyledikJerini ta dik 

flyesl ıcr kılınmış olduğundan tica- ederhn. Bin dokuz yüz -0tuz ekiz -
ı·et kanununun otuz beşinci maddesi neı:ı.1 ikinciteşrin ayınrn on becıincf u
hUkmQne tevfikan terkini ka~ıd mu-ılı. atınfi. 15-11-988 
amelesinin yapılmasına muvafakat lzmir UçUncil noteri Süreyya 
eylediğimizi beynn ede'ri.z. Olcay imzn ve mUhrO 

15 ll/193 Umum ;N(>. 247. Hu. No. 1/60 
Tarnf: 1şbu herannnnıe surt!tinin dosyn. 

Eli ezer Galiınidi~ e Hkfıle~·n hn- mızda s:ıklı 15-11~938 tarih ve 247 
roket eden lzmirde Karat~ta 2S4 I No. lu ao:ilına u~ guo olduğunu ta dik 
:~o. lu e\'de oturan Aron Politi ederim. Bi ndokuz yüz otuz ektz e-

1'~rnf: 

lmzns• ne i ikinciteşrin ayının on beşinci n
h gilnU. 

lzmirde büyük bidayet hnnındıı o 
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J şi temiz olarak' aöz verdiği gönde 
yçan bir atelye arıyanlann hatırına 
derhal 

Fehmi :ıruıldnt: tamirlıaneı.i 

gcılir. 

Çünkü: 
12 aeneden1'cri ha&•as ve temiz ı . 
yapmakla tanınan atelye, işi günün• 
ele teslim etrneği prensip edinm~tir-

İzmir: Keatane pazan demirciler No 67-69 

GRAETZ 
1939 

Telefon:3993 .1 

GRAETZ 
1939 

Muaiki zevkini.zi tatmin edecek RADYO her halde 1939 modeli 

GRAETZ 
Markalı radyosudur. 2 ıcnedenberi alanlar memnuniyetlerini izhar 

ediyorlar. 
GÖRMEK, DİNLEMEK sonra karar vermek menfaatiniz icabıdır. 

Mütenavip ve mütenıadi cereyanda işliyen RADYOLARIMIZ vardır. 
NOT: Her türlü LAMBA ve bütün yedek paçalar daimi surette 

bulundurulur. 

Umum vekili ve Depoziteri: 

S. Kalomeni 
Telefon: 2751 Büyük Kardiçalı Han 
Teiır:f: Caldau Omega ticarethanesi ittisalinde 

Fahri Riza Bayraktar ı 
Sun' i aza amil ve mütehassısı 
.f'ranaada Kolen Matyo Majör müeaae elerinden mezun 

Hüaeyin Rıza otlu 
Hu tilrlü Ortopedik kemik haataJıklan için koraalar, Müteharrik, 

\Jlll'İ el ve ayaklar, Mde, Böbrek, bar.ak dütükliilderi için tedavi kor• 
aalan bilmuayene ölçü üzeme yapılır. Taklitlerinden korununuz. 

ADRES: lzmir Konak Kızılay merkezi karııaı 
Güzel lzmir Han No. 26 

Müracaat aaatlant 9--12 ve 14-17/50 ye kadar. 

~ANADOLU) SAHIFE8 ' 

Olivier ve 
Şürekisı 

LlM!TET 

Vapur acentası 
BiRiNCi KORDON REE3 

BINASI TEL 2443 
THE ELLERMAN UNES L TD. 

LOl\/DRA HATTI 

lLAN' l:mı.lr ikinci icra dıüreainden t İzmir ikinci icra ın6ımurluiımdan t 
38/863:! Gayri menkul malların açık ar• Gayri menknl mallanıı açık &rlır-

lwıir uiriııci icrn rııeruurluji-un- tırma ilinı ma ili.nıt 
dan: Açık artırma ile paraya çevrilecek Açık arbrma ile paraya çevril~ 

Din:ınn ~ardak civarında kurom gayri menkulün ne olduğu: Ev. cek gayri menkulün ne oldufu: Ev. 
mac'eıılerlnde müstahdem iken h.:en Gayri menkulün bulunduğu mev- Gayri menkulün bulunduğu mevki, 
ikaındgıihı mechul madenci Mehmet ki, mahallesi, sokağı numarası: Bor- mahallesi, sokağı numarası: Sivarl 
T&hir ıarafına: nava. Mersinlisinde demiryolu ilze- mahallesi morhane caddesi 1802 ada 

Türkiye cumhuriyeti ziraat banka- rinde eski kilise karşısında eski 3 12 parsel 2028 metre mura?ıbaındaki 
~ı hmir şube•i müdüriyetinin İzmir yeni 12. evin 72/14 hissesi 
ticaret mahkemesinden 2600 liranın Takdir olunan kıymet: (700) lira. Takdir olunan kıymet: (2500) Ji• 
tenıini i,;lifa'l zımnında aleyhimize Artırmanııı yapılacağı )er, gün, radır. 
istih,al eylediği !128, H:3 ve 29/ 5 93~ saat: 19,. 121 938 pazarlesi saat 14 te. Artırmanın yapı!nrağı yer, gijn, 
taı·ihli ilam üzı>riue borcumuzu işlıu 1 - l~hu gayri menkulün artırma 'aat: İkinci icra dairesi 19/127938 c: TRENTINO• vapuru 2? Bir:rı- · 
ilanın tarihi tebliğinden itibaren 5 ~artnııme•i 30 111938 tıırihinden iti- Pazarte•i saat 14 de citeşrindc LU/\iDRA. HULL ve An- <l d 

. .. k . gün :':ıl'fııı " ö emen:ı lazınıdır. Bu uıtren 38 12490 No. ile ikinci icra 1 - İşbu gayri menkulün artırma 
versten gelıp yuk çıkaraca ve ay'.'ı müddet içınde borcu ödemez i:<eniz dıtiı·esinin muayyen ııuınara~ıııda •nrtname•i 27-11-938 tarihinden Jtl. 
~-ka~rla tıONDRA ve HlJLL içın tetkik merciinılen w~-., teın.viz \eY:t- herkesin görebilmesi i~in açıktır. uarcn 38/ 10008 No. ile ikinci icra 
yu TaHaclJaR5ırO. lk' . hut iuclei mahkeme yolu ile ait olduğu İlı1ııdn yazılı olanlardan fazla ma- dairesinin muayyen numarasında 

« , vapuru 6 ıncıtes· hk d · h' · d · b" - ' h 
. d LONDRA HUL A · ma eme en ıcraııın te ırı'le aır ır lumat almak i•tiyenler, işbu şartna- erke•in görebilmesi için açıktır. flln rın e L ve nvers- k ı· d"k b • · ı ·ı ı 

1. "k k' . arar ge ırme ı çe ce rı ıcra yo u ı e meye ve 38 .. 24~10 dosya numara•ile ıc a yazılı olanlardan fazla ma!Qmat 
teu re ıp yu çı aracak ve aynı za~ h kk k"b· ., - · · . - . .. · · · · 

d LONDRA HULL . . a ınızda te ı at 'apılacagı gıbı ge- memurıyetımıze ınuracaat etmelıdır. almak rntıyenler işbu şartnameye.,.. 
mıın a ve ıçın b üdd t · f d 1 '-· d · · .. ' ' "k ne um e zarın ama u.:yanın a 2 .- Artırmaya ıştırak ıçın yukar-ı:ıR 10008 do•ya nuınarasiyle memu-
yu alacaktır. I . . . . bulıırımanız ve bulunmaz iseniz hapi• da yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde J'i;:etimize mi!racaat etmelidir. 

•POLO vapuru kıncı teşrının ·ı t "k 1 - h k'k t 
d L ULL A ı e az} ı o acagınız ve a ı a e mu. pey veya milli bir bankanın temiııat 2 - Artırmaya istirak için "Ulca. 

sonun a ondr.ı H ve nven- h l"f b . l· ı ı l ğ t· kd' . . ' , 
. .. • . a ı e.)aııca ıu uncu unuz a ır- mektubu tevdı cdılecektir. (1'.!4ı rıdayazılı kı.)·metin c; 7 5 nisbetinde ten gelıp vuk çıkaracak ve aynı za- d h · . ·ı t · , ı · · . . · · ' ' 

d Lo, NDR HULL · · e "P'" ı e eczı.)e 0 unacagınız ıcra 3 - İpotek sahıbı alacaklılarla pey veya mıllı bir bankanın teminat man a A ve ıçın · k k · 1 k .. ı 
emrı ma ,a_mına aım··· oma uzere ta- diğer allikadarlurın ve irtüak hakkı mektubu tevdi edilecektir. (124) yük al~caktır. f ı · bl · 1 J 

LİVERPOOL HATTI ra ınıza ı anen te ıg 0 un ur. 4131 sahiplerinin gayri menkul üzeriııueki ~ - ipotek "ahibi alacaklılarla 
ALG Rı 1 O iki . haklıırını husu,ile faiz ve nıaRrafa ıliıi"Pr aliıkadıırların ve irtifa halda c E AN-. vapuru ncı u ı · ı - d 1 

1 L r a ıcra memur ı:gun an: dair olan iddi:ılarını işbu il.in tari- sahiplerinin ırn.vri menkul llzerln'"a. teşrinde L VERPOOL ve G AS- u ı "~ 
r a eski milli emlak tahsildarı hinden itibaren ;irmi giln içinde ev- ki haklarını hımı.iyle faiz ve masra-GOWdan ııdio yük çıkaracak. :w t h · J 

.MARDINIAN , vapuru 25 •.tim ~zın ~zıııeye 0 an ilama milste- rakı müsbitelerile birlikte memuri- fa clair olıın iddialarını işbu i!An ta. 
ikinci teorinde LIVERPOOL ve nıt (fo::ı) __ ııra. borcundan dolayı açı. yetimize bildirmeleri icap eder. Aksi rihiııden itibııren yirmi giln içinde eY 
GLASGOW dan gelip yük çıkara- ~an takı~ u~erın_e namına çı~arılan halde hakları tapu sicilile sabit olır.a-i rnkı miisbiteleriyle birlikte memuij. 

ıc_ra emrı mu başı_: tarafı~da~ ıkaır.~t- dıkça satı~ bedelinin paylaşam"1n- İ .\'etimize bildirmeleri icap eder. A1'sf 
cDkEl.,TSC'HE LEY ANTE 1 INIE ga.hı bulunamadıgı ~ey~nıle ıade edıl- dan hariç kalırlar. 1 halele hakları tapu siciliyle ~ablt ol• 

d mış .ve zabıta marıfetıl.e . Japtırılan 4 - Gösterilen glinde artırmaya marlık0a .atış bedelinin pa"la•ma. cKRETA> vapuru limanımız a t hk k ı d h ' ' ' 
" 

1 at sonunı a a ı ıkametgllhı iştirak edenler artırma sartnamesini .'Jndan hariç kalırlar. 1 "lup HAMBURG. BREMEN ve t b't d"l · ld - · 
ad e.s. 1 .e_ ı ememış .• 0• ugundan icr.a e.ın okumu• ve lüzumlu mal O mat almış 4 - Gii•terilen günde artırm""'a ANVERSten yük çıkarmakt ır. ı t bl k ı ' _, 

Fratelli ~rerco 
Vapu7 A cenl!l~ 

rının ı anen e ıgıne arar verı mı~- ve bunları tamamen kabul etmLı ad iştiraka edenler artırma •artnamesi. 
tir. İşbu ilıin:n. neşir tarihinden itiba- ve itibar olunurlar. 1 ni okumu~ \'e lilzumlu malQmat ~iŞ 
re~ beş.gün ıçınde me.zkür ~o:cun ö - 5 _Tayin edilen zamanda gayri \'e bunları tamamen kabul etmiş ad 
de meqı ve gene bu muddet ıçınde mal menkul iic defa bağrıldıktan sonra ve itibar 11 1umırlar. bey~nınd~ bulunıılm.~sı lti~~mu tebliğ en çok artırana ihale edilir. Ancak 5 - Tayin edilen zamanda gayri 
yerııı, kaım olmak uzere ılan olunur. artırma bedeli muhammen kıymetin 1:menkul üç defa bağınldıktan sonra 

ADR1YATICA S. A. di NAVİGA- ·4l39 yUzde yetmiş beşini bulmaz veya sa-. en çok artırana ihale edilir. Ancak 
TİONE: --------------- tış istiyenin alacağına ruchanı olanlamrma bedeli muammen kıymetin 

F. GRİMANl motörü 17-11 tari- 'Valorı• rerlı• diğer alacaklılar bulunup ta bedel!yıtzde yetmiş beşini bulmaz veya.sa• 
hinde gelerek saat 19 da Patmos Le- ft ı T 4 bunların o gayri menkul ile temin tıs Miyenin alacağma rilc'anı olan 
ros Kalimnos !stanköy \'e Rodosa ha- edilmiş alacaklarının mecmu undan I diğer alacaklılar bulup da bedel bun 
reket edecektir. Apartman fazlaya çıkmazsa en çok artıranın J lnrın o gayri menkul ile temin edll· 

C!TTA Dl BARİ motörü 17-11 ta- taahhlldü baki kalmak üzere artıra- mi, alacaklarının mecmuundan faz· 
rihinde gelerek arni günde •aat 17 
de lstanbul Pire Napoli :\!arsilra \'e 
Cenovaya hareket edecektir. 

Gündoğduda denize nazır kalori- na on beş giln daha temdid ve on be-ılaya çıkmazsa, en çok artıranın teah
ferli. Konforlu bir apartman kiralık- şinci 19/1/939 pazartesi günü ayni hadi\ baki kalmak üzere artırma on 

F. GR1'.\IAN1 vapuru nıotörü 21-11 
tarihinde relerek 22-11 tarihinde •B· 

lır. 414~ numaraya telefon ediniz. 

17 ·19-21-23-26-29 

at 17 de Pire Korfo Sarandac "Brindi-1--------------
sr Avlon~·n Draç Raiiu•a S\i lato &· Deutscbe· Le
ro Fiume Tries e \'enediğe hareket 

ede~ektir. vante Linie 
ROYALE NEERLAN'DA]SF, KUll! 

PANYASI: G M. B H 
ORlON \'apuru 28-11 lnrihinde • • 

saatta yapılacak artırmada. bedeli 1 hes gün daha temdid ve on beşinci 
•:ı.tış isteyenin alacağına rilchan olan ·,~ Kanunusani 1939 Paz11rtesf gtı
diğer alacaklıların o gayri menkul nü ayni •aatta yapılacak ıırtımuı • 
.a. •· · ,. 1·1~-ı.-...... ı..ı-- ----H ..ı-,... L. .. ..ı.ı..o --"-~..- ı-4:~_,.ı.. u.t•'-•lıu• 

undan fazlaya çıkmak şnrtile, en çok,rüc'anı olan diğer alıı.cakli1arın o 
artırana ihale edilir. Böyle IJir bedel 

1
gayri menkul ile temin edilmiş ala

elde edilemezse ihale yapılıımaz ve cakları mecmuuundan fazlaya çık
satış talebi d!işer. Satış 2280 N. ka- mak ~nrtiyle, en çbk artırana ihale 
nuna tabidir. edilir. Bôyle bil- bedel elde edilmezse 

6 - Gayri menkul kendisine ihale ihale yapılamaz ve satıs talebi da -
olunan kimse derhal veya verilen ~er . Rotterdam Amsterdam Jlamtııırga 

nıüte,·ecdheıı hareket edecPktir. 
----...--------~- ··----D ..... o_k_t_o_r ____ , S\'~'t-;SKA ORIE:-\T Ll:'<iE:'-1 KU!II 

"" • PANYASI: 
Merkez hastanesı Bakteryolog 1 TUN!S!A motörü 22-11 ele Rotter-

Hamburg ıniihlet içinde parayı vermezse ihale 
1 

6 - Gayri menkul kendisine lh:ı
kararı fesholıınarak kendisinden ev- le olunan kim<e rlerhal t·eya verilen 
vel en yüksek teklifte bulunan kim•e 

1 
mühlet iciwle parayı vermez.e lha· 

arzetmiş olduğu bedelle almağa razı le kararı fe•holpnarak kendMnden 
olursa ona, ra7ı olmaz veya bıı lun- 1 evvel en vi! bek teklifte bulunan kfrıı 
mazsa hemen on beş gün milcldPtle •e arzetmis olduğu bedelle almıığa 
artırmaya çıkarılıp en çok artırnna razı olursa ona. razı olmaz \·eya bu
ihale edilir. İki ihale ııra•ındaki fark luıımaz"a hemen on beş gün müddet. 
ve geçen günler için 'r 5 ten hesap le artırmayıı çıkarılıp en çok 11rtıra
olunacak faiz ve diğer zararlar ay- na ihale edilir. 1ki ihale arasınrlak! 

rıca hükme hacet kalmnksızııı me- fark ve ııecen günler için yüzde b~ 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. ten hesap olunacak ve diğer znrar)l.ır 
Madde (133) ayrıca hi! kme hacet kalmaksızı:ı-/me• 

operat6rü A. Kemal T onay dam Hamhurıt 8knndinavya ye Bal-

o C d Al l tık limanlarına müteveccihen hare • 
Bulaşıcı, salgın hastalıklar r. eva psoy mütehasısı 'ket edecektir. 

Ö FREY A motörü 28-11 tarihnde ( ğleden soııra) hastalarını ( V · ) 
ikinci beyler sokak şerbetçi kar- erem ve sa:re Rotterdam Hamburg Skandinavya 

1 N 81 d k b 1 d Basmahane polis karakolu va- ve Raltık limanlarına müteveccihen ııaı o. e a u e er. , 
Tele: 3315 EVİ 3203 nında 251 hareket edecektir. 

Telefon: 4115 SERVlrE MAR1Tl'.\IE ROU:\rA-l•·-------------•L • KU:\f PANY ASI: 

AMERİKAN EXPORT LINES 
•EXlllOUTH> ,.,.pJru 6 ikinciteş

rind,• bekleniy1Jr, Nevyork için yilk ala
caı.tır. 

«BXCELLO> vapuru 14 
rinde bekleniyor; Nevyork 
alacaktır. 

ikinciteş

için yUk 

•EXAMELIA> vapuru 21 ikinciteş
rinde bekleniyor, Nevyork için yilk 
alacaktır. 

- PELEŞ: Vapuru 17-11 tarihinde 
Memleket hattanesı Operatör velip Malta lllarsilya Cenorn için yük 

«EXCHANGE> vapuru 2 blrincl
kllnundn bekleniyor, Nevyork için yllk 
olacaktır. 

Yukarıda gösterilen tarihinde icra mııriyetimizce alıcıdan tahsil oliunur. 

başoperatörü Cemı·ı Oral ,.e :.·olcu alacaktır. 
memurluğu odasıııda işbu illin ve Mamme (133) / 

tlanlardaki hareket tarihleriyle 

M. Nuri Arkan Memleket hastanesi navlunlardaki değişikliklerrlen acen· 

PiRE AKTARMASI SERi SE
FERLER 
•EX('A~IB10N> vapuru ıs ikinci-

gösterilen artırma şartnamesi daire- Yukarıda gösterilen tııtihinde icra 
8inde satılacağı ilan olunur. 4143 memurluğu odasında işlwı ilan ve gös
--------------- terilen artırma şartnll"me"i dairesin

Adres: lkınci Beyler sok.ak 
fınn kar~sı.. Kabul saatları 

ta mes'uliyet kabul etmez. Daha faz. 
eski operatörü la tafsilat i<:in ikinci kordonda 

'eşrinde Pireden BoRton ve Nevyork 
'çin hareket edecektir. 

cEXOCHORDA> vapuru 2 birin
cikllnunr!a Pireden Boston ve Nevyork 
için hareht edecektir. 

•EX('ALIBt:R> vapuru 16 birinci 

/zmir Sicili de satılacağı ilan oK;nur. 
Tica·ı~~~--~~~~ 

FRA TELLİ SPERCO 3-7 kadar. Tele: muayene-
hane 312 .. Evi 2980 

ı..;;.;~.;..;.;,----- -
Vapur acentalığına müracaat 

edilmesi rica olunur. 
TELEFON : 2004 - 2005 

ret memurluğun
dan: 

l\1uhas~beci 
aranıyor 

Memleket hastan;;il 
dahiliye mütehassısı 

1 

lzmire avdet elmit olup her gün 
öğleye kadar Gündoğdu Fran112 
haıtahaneainde öğleden ıonra Bi. 
rinci Beyleraokağında N o. 42 dr 
haıtalarını kabul eder. 

hmir ikiııci hukuk nıııhhme,iıı luinynd~ Pireden Baston ve Nevyork 
(Hakkı Tabak) ticaret unvanile l:y; bir mües•eoede çalışmak Üze-

Telefon: 2252 Haataha:te 
23 Ki . ~._ , r1Pn: 

Telefon: 10 mı.. 1 tzmircle Karşıyako Salih paşa yalı 
':=T:e:::l:::::fo::n:':· :3:3:S:O=: E=v·=====: rRrlcle~incle 101 No. hı e\•ıle oturan 
'' Şarlot diğer adı Emili\ Karolina tııra-Dr. Celal Yarkın 

için harekot edecektir. 
«EXETER> vapuru 

'1unda Pireden Bvston 
'cin hareket edecektir. 

29 birincikli
ve Nevyork 

!zmirde doktor llulüsi caddesinde re,'muhaseheyi İyi bilen bir mul-iasip 
4-6 ııumarnlı mağazada demir ve hel" '!lranmaktadır. lııgiliz~e bil<-nler 
tllrlll inşaat malzemesi üzerine tiot. tercih olunacaktır. Asağıdaki adıese 
ret vapan Hakkı Tabakın işbu ·tica- mektuola müracaatları; 

· · k h ·· ~ 1 . Anadolu gazetesı A. N. C. 

Muayenehae: ikinci Beyle: 

sokak No. 25. Telefonn:395~ 

Evi: Gö:r:tepe No.1013 
Telefon: 2545 

DQKTOJ< fındaıı koca"' ayni yerele oturanFran-

M. ŞEVKİ UGUR su\·a Topuz ale.)·hine açılan ihtar da• Vapurlaıın hareket tarihlerile 
rn<ının cari tahkikat ve muhakeme~i navlunlardaki de~i~ikliklerden acen 

DAHiLİ HASTALIKLAR sonunda : !il edeni kanunun 1~2 ine; ta mesuliyet kabul etmez. 

ret uııvnnı tıcaret anuııu \l.ım erı-

ne g:öre sicilin 238-i numatasıııa kayt 

ve tescil edildiği illin <ıl'Unur. 4141 
İzmir sicilli ticaret memurluğu 
resmi mührii ve F. Tenik imzası MOTEHAsslSI madde"i hükmüne tevfikan Fransu · Daha fazla tafsilat almak için bi· 

ikinci Beyler sokak No. 82 vanın Lir ay z:ırfından mü~terek e\·e rinci kordonda W F. Henry van ---------------
, ___ ...,,..T,..e,..le,..f,..o,..n,_N .. o_.3.,2"'8,.6._ ___ dönerek evlenmenin ıizerine yükletti- der Zee ve Co. n. v. vapur acenta- Eyüp ıulh hukuk mahkemeaİn· 

1 .. ği vazifeleri ifa etmsei hususunun ih- lığına müre;cat edilmesi rica olunur. den: 
.. tarına ve ma•arıfı muhakeme olan T defon: 2007 / 2008 Balat, l.Iızır çavuş mahalle•i, Çi-

..,. ~-~. ,:, : . .,_~ ... -: -· -

Gu•• zel bı"r şapka erkeg" e şıklık verirı 1274 kuruşlıı. davacı .vekil~ içi.n takdir lingir sokak 60 sayılı evde mukim 
olunan 20 lira ücretı vekaletın mlld-1.--------.... _.......,.~ rı iken 11 Temmuz n38 tarihinde ölen 

Vı• hu k ·ı · MERKEZ HASTANES ve terekesine nıulıakememizce vazı-·•· , ıyananın meŞ T deialtyh Fransuvayu yü ·!et: me•ınc 
0 

'· " p c H b• temyizi kabil olmak üzere 3111/1938 GÖZ MÜTEHASSISI yed edilen Tıı·halalı Sadullıılıın mi-

ve a ıg tarihinde davı.cının vicahınclaıı ve Dok tor rasçılarınııı ilan tarihinden itibaren 
. , • • mUddeialeyhin gı.)·ahımb kıırar ve- Hı / "d B juç ay ve alacak ve borçlularının ke-

l . 1 . k l a l aran ~a iliın tarihinden iübareıı biı' ay ~!arka rnpkal:.rır.ı y.•ııi gelen ;oıı model erı, en gilç rildigi ve usu c·ıı taıızım ·ı ıııan gıyap 
kt ' · lıl · 1 h" 'k t zarfınd11 E~ üp sulh hukuk hakimlini-ueU-cner "'ı·ın ıevk. sel nıin• Lile tutn· in etme' tuır. ihbarııamesı li!Ül em ey ın ı anı<.' - 2 • • be 1 kak H 

,.. ıncı Yer ao , amam ne müracaat etmeleri kanunu mede-l'aklıdleriııden rnkınmak için eu githının me~huliyetine mebni mahkeme d N 
Kar~ı•ın a o. 45 niıı;u 5.~l ve 534 .. ve 560 ve 6fı9 cu ı esıındeı<ı nıar!·aı·a dt~ kat. toridurıınn L"lik kılıııclııi"ı \t>lılik nıa-

' • 1 Her gün ~ den 1 ye kadar nıaudeleri mucibince il:in olunur. 
ı.ı.nll'ıu hinı ıılr, ~' iiıtr~ i:an o ıı- .:, _____ ı..;T;;,· l;;-;.;f.;.F.oOio";.-~.,=.38-.06...,.. 1 . : ? 

nur. - · 

~~~~~~~~~~~~-

Nazilli a•liye hukuk mahkeme•in • 
den: 413-1 

Müddei ııl~yh yeri belirsiz • • zil -
linin •alvatlı Kö. den garbı karaaji:ıı~
lı •illeyman oğlu siyam aleyhine karı· 
•ı hatice tat·ukçu tarafından nçılnn 

bo•anma cla,·a•ının neticei muhakeme· 
..:h;ılP : kanunu medeninin 132 inci 
maclde•i mıırilıince müddei haticcniıı 

h:ocaı;q ~iynnHian lıo~anmasına ve kn -
lıahnt1ı uldu~·u anla~ılan siyanıın bir 
•ene müddetle bıışkasile evlenmemesi· 
ııe ve kliçllk husanın hakkı veli'ı.yeliniıı 
r,nLtısı ~iyama t~vcihine ve ana~ınııı 

.:ıh•İ münasebette bulunııbilırı~siılC

'e mezbure huticenin müddet be1demt>' 
•ine mahal olmadığına Nazilli asliye 
hukuk nı· hkeme>in;n 1817 l!l38 tarih 
\°C !!10 ~ 1 , 1 ~o. ~il~~.k-nrar verihJ;gi j,..• 

l:in olıınnr 


