
• 

' . . . 
19 lkinclk&nun. Cumarteai .1938 

1 • ' . 
NUSRASI HERYERDE 5 Kuruıtu,. - Her sıhı •abahlan ' <l~mir) de çıkar aiyui cazetedir Telefon: " 2776, No. 1681 

Başvekilimiz, halkla beraber Atamızın tabutu huzu
runda afladi. IIalk. safları arasında artan tazyik, bir 
kısmı kadın olmak üzere 11 vatandaşın ölümüne se

bebiyet verdi. Yüz binlerce halk, Atasına son vazif ei 
ihtiramı ifa için saray önünde sıra bek.iyor 

~ ~~~:> ~ '[~ :li J 
~ :,.:W 61 ~~ ;v ~- l~J: •., 

~""1--

R A hı•.., . olmak için zabıta kuvvetlerimizin 1ruca Dolbahçe sarayına gitmiı, me· esml te tg vesayasına riayet edilmesi muhtc- raeim salonuna geçerek Büyük Şe-
~ l S (A A ) _ R t rem halkımızdan ehemmiyetle rica fin tabutu önünde durmuo, Büyük 

Amanullah HCiTı 
Büyük ölünün tabutu ·huzurunda daki

kalarca ~ün gür ·hüngür ağla.cJı . .· · 
. . !olduk. Dıli. olKafımızı &aımettit. 

· . Gazettlerln nrdıtl kf5fl&ttan m~ 
• 

1 temimiz btlabGtClıı arttı. Ben.im için 
artık Romada kalabilmek tmUn.m-
dı. R~ttkama n ,ocu~Jarıma: . ~ a. · · esm !olunur. , Ölüyü hürmetle selamlamı~tır. B. 

··~'f5~Imabahçe sarayınôa Atan1r- ısnmnuı, ı o {l lu:mı:.ı nıuhabtıı· Ccle.1 Bayer, Li l..ö~~"l• ~eRilcr:ck bir 
kün Katafalk önündeki ihtiram ge-f mizden} - Baıvekil Celi\l Bayar, müddet kalmıf, son ihtiram reami
çicli iki gündenbeTi muntazam bir su· bugün •aat 12,03 de Haydarpa!<lya ni ifa etmekte olan halk ile bei1lber 

tt c yan ederken 17 / t ı /938 gelmiş, vali, kumandan, askeri ve ağlamıştır. 

\ - ~iz kalınız, ben .. dip b&nı,k 
!naimln kayıbı kar11ıındakl elem n 
tee•OrJmmı oııuıı kaulf fl112nruııcla 
i%har etmek lit11orum. 

:.t yir%~den sonra yüz binden faz- mülki erkan tarafından ke.r~ılanmı~- ~aşvekile, Dahi~iye V c~ili ve 
la vatandaşın tehacümiyle husule tır. Partı Genel Sekreterı B. Refik Say-

Dedim. 
Ona son hOrmet vaılf emi yapabil

mek fçin İ!tanbula re!me'k lazımdı. gelen izdiham neticeııi geçit müşkül~ Ba§vckil, Acar motör~yle do~- dam refakat etmektedir. ' 
leşmi§ ve gösterilen tehalük yüzün
den halk aaflan • arasında artan tl!Z

yikin bir kısmı kadın olmak üzere 
on hir vatandafUJlızın hayatlarının 
sönmesine .ebeb olduğu büyük bir 
teenürle haber alınmıştır. 

Gelmeseydim, kalbimde eonııuz bir 
ukde olarak kalacaktı, celir relmez, 
saraya gittim ve sönen gQneşfn ta-

Zabıta kuvvetleri vatandaşların 
hayat emniyeti için klağuzluk yap
makta ve halin icap ettirdiği tedbir
leri.tllmakta olduiundan bu gibi mü
enif hldiselcrin tekerrürüne mani 

Frankistler 
Valanıiya limanında 
bir /ngiliz ·vapurunu 

1 

bombaladılar 
Pariı, 18 (Radyo)· - Frankf!tler, 

bus1ln tayyarelerle Valansiya limanını 
bombardıman etmiıler ve limanda de
mirlemit olan mOhlmmat dolu bir İngL 
ll& vapuruna bombalar · atmışlardır. 
ln~nız vapuru, bombaların i~abetin
den mühim zararlara uğramıştır. 

• ---===+=-
Amerikanın Ber-

lin ·aefiri 

Ecnebi hey' etler 
I 

Ve kıt'alar ardJsıra İsfanbula akın 
etmeğe başladılar 

1 butu huzurunda ağladım, ağladım .. 
, Elemim, Ti.Irk milletinin hududsuz 
el~i kadar büyilktDr. Çok sevdiğim 

, Türk milletiiıe taziyetl~rimi auna
Sabık Af san kralı Amanullah Han. · nm. 
! İstanbul, 18 (Telefonla) - Sabık ' Sabık Afgan krah, Hki hOkOm
' Afgan kralı Amanullah Han, Roma-

1 

darlannı ziyarete •elen Afg~n te
dan buraya gelmif ve Dolmab~hce baMını Perapalasta gôe ya~lan ara
sarayına riderek, BQyQk Önderin .sında kabul etmiş ve onlan da ağlat. 
nJlşı önünde dakikalarca hOni'ilr . mıştır. 
hüngür atlamıştır. Amanullah, hıçkınklar arasında 

! AmanuÜah Han, fevkallde mil- ~tlAdtOrkten bahsetmiş . ye .tee.ssür 
. ıç n e: 

teeasır olduğu halde beyanatta bulu- _ o büyük insan · yalnız Til ki 
k d · tir k" ' r ye nara emış ı: . . d ~ ·ı bnt· ş 

1 ıçın egı • u ün ark miJletleri için 
i - Ro~ada evimizde idik. Refi-J en büyük rehberdi. 
kamla ve dfier afJe efradımla birlfk· / Ben Atatilrka naaıl ~ok ıevmiye
te radyo dinliyorduk. Bu kara ha- yim ki, onunla. hemfikirdik. Onun 
beri alınca, refikamın da, benim ~e ideallerini benhnsenıi§tlm. Onlan, 
ne hale gelditimizi tasavvur edemez- ben de memleketimde tatbik etmek 
aiııiz. Kalbimizden Turulmuş l'ibi 

1 
- De•ama 3 UncU aahifede -

Filistinde vclziyet 
Yeni ve hanlı hdtli•eler ol da. Araplar, H~yf a 

Rua h~yeti Bulgar ve Yugoalov yolunda bir otobüıiJ ateflediler · 
H/ikdmeti tarafından İstanbul, 18 (Hueuıt) _ Ata· heyetleri geldi . Kudüs,. 18 (~yo) -; Fili.ti- · lnailiz ukerleri, bir niüddetten-

VP•İnwfona davet türkün cenaze töreninde Sovyet 1 t bul 18 (H i) D ka nıh~~h~lif rerlerındeıyeT ve kanlr. • beri almıı oJduklan tertibab, eon 
~ . eJ. •ıJ• Rusyayı " temail edeeek heyeti hamil losuns aban •bnlıgıv nd:ki~ıB 1- has • Ilı . }.~ larr o mUfüh~· ngıt ızd aılancr: günlerde ı~niıletmiılerdir. 

bul M k d · bu - ll' u ıar ey& erı. ""'1•P ın m ımma epo • . .. · . e 1 ı uı_ıa~ 0
' ~va eetrQyen !11n ti bu tabah aeldi. Heyete birinci Sof· nı keffetmitlu •e bu dePoJardaki Kuduı, 18 (Radyo~ -.Araplar, 

Paris, 18 (Radyo) - HOkCimetinin aelmiıtır. Genu top atmak ıuretiyle ya piyade alayı, aancağı, muzikası ıillhlan ele seçirmitlerdir. lngµiz ukerlerine bir bulUn vcnni,.. 
dayetf Oserine Berlinden anılmlf Glan tehri ~mlam11tır. Heyet Perape- ve 62 nefer ift~rak etmektedir. y a-f Hayfa yolunda atete tutulmuı ler, bir zabit öldürmütler ve· altı ne-
Arnerikanın Bertin ııefirf, buWOn bil- lua inmif, dettroyer Haydarpqa rm Ankaraya gıd~ektir. oJan bü otobüsün . yol~ulanndan fer yaralamı§lardır. . 
r•ya ırelmfftir. Sıfir, yarın Haftr U- aÇıklanna demir~r. Dün. ~ece Edırneden geçerken dl>rt kifi a.jır wrette yaralanmıfbr. lnıiliZler, intikam alinak ınalc.sa-
manından vapura binecek ve Nevyor- Sovyet heyeti yarın An.karaya he~t reıaı Daıkaloı •u beyanatta bu-j Araplar, Cazze civarında bir tr• diyle · Tüllcerimde ~aplardan · biri-
k& hareket edacektir. hareket edecektir. - De•amı 3 Gııc:U aahifede - ne bomba koymuılardır. - nin e'!ini dinamitle uÇurmuşlardıı. 

l~~~·~ ., 
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F"P~::siiz dünya,, r r Şehir DahDDi halberlerl Çuval ~J;s~S.Kr.!I. 
678 Jiro ve tö.. 14 50 18 75 

' Bir ecnebi aazete.i, BG,.tlk aıtma.. "-trf kaJaramaa)ık cepheal B • • dl d 394 inhiar 11 ıs 875 önwuıe u.)'rı ile etıl"yor ve dtınyanın bu en "büyük kayıbının, eriıil- ına ıra arın an yapı- ffiailJffilZ ayvan 242 Ş. Rıza 14 19 

mes bır aumetteki acısını fU dört kelimenin harikulade beliıati ile ihracatına kapandı 234 Albayrak 18 25 14 
ifade ditor: cAtatUrkaUz dllnya yaıanmafa defer mi?:t ı •• d 25 t •ı At 164 Eanaf ba.ıı. 13 15 60 

Dan kelime! Fakat bir medeniyet kafasının, bir Deri insanlık merha- an yuz e enzı a 115 M. Gar 12 16 50 
lesinin btitiln ince duygularının; bir hudud uz matem önündeki bütün &vkeJilecek hayva- 99 K. Taner 16 126 16 125 
asil tahauib titreyiflerinin J)Or'tnaini çiziJ'Or; ln.-.nlık tarihinin ebedi 58 M. H. Nazlı 16 76 1'1 

kubbeain• mustarip bir beter feryadı halinde haykırıyor: 935 yılı kazanç vergı·ıerı· tarhı·ya- natta lıastalık 1982 
cAtatihksGs dtınya ya§anmaga deier mi?.:t l 
Ey yabancı bir memleketten _.ıip nahmnuau dolduran aea! Ey acımı d 1 •ı""' v k~) gÖrÜ mÜŞ 587421 

%1 anıran, acımızı hir dilnya acıaı haine aokup paya.şan ı~ryad cO• nu bD a yapl an İeDZl at e e:uetçe Hayvanlarda görülen Şap has- --

ve cO:t nu, kaybedeneri anlıyan ha1kırı1 MD madamlU açık bir iz'an. kabul edı·ımı·yor ih!8~ .. ~~t:~ıtı~-tılirm. an • hayvan 689403 ozo- FlATLERl 
4uurlu bir idrlk halinde karşımıza çıkıyorsun; o halde sana O:a nun ·-una ..,- '&&Ut' ~ 

mlletinln bir hakikatini, daha vazib olarak anlatalım: 2870 numaralı kanun mucibince de tenzilatlı iradlar il&erinden tarho. Vali B .. Fazh Gülecin resalijiode No. Fiat 
cO• bir uzvt bayat hidiaesinin fizik tezahürlerine son çekti. DUn- bazı bina iratlarından yapılan yuzde 

1 

lunacaktır. toplanan. ~il&~t. hayvan sallık D· 
ya arlık, onun, her biri hin blr haklkatin, bın hir manuının phlanqm- 25 tenzil~tın 1985 yılı kazanç vergi- 152 seri numaralı kazanç umumt b~taaı, vılayetımız hayvanlarına. da 7 
dan iharet olan ulvi jestlerini l'Öremiyecek. Bu ne kadar döğiinae az· )erine de teşmil edildği görillmilştür. tebliğinde beyan olunduğu veçhlle ifi ıı~i·et ~ lebu .~hstahk ~biylle 8 

dırı Ve aen bunun i in; <O• nınn bir dünyanı~ biltiln kıyrnetlerinc!e Bu -aıılıtlıgıu dilzeltilmesi, eksik tarh bırakma hAdiselerinde takvim yılı m~ mı . r r ıtti. az etmiftir •• z- 9 

derin zelzelelerin TUkuhuldu unu,«O»ntuz bir dünyanın, değerini ko.y edilmiş olan kazanç vergilerinin ila- haşmdan iein bırakıldıa-ı tarihe kadar nur ~nne.~dyolı~.I~k~r- IO 
bettitfnl peklli .öyliyebilirain •• Fakat «Atat""rkaüz dünya yo. ama a ve edilmesi hak.kında Maliye ·vekfile- tarhı lazım gelen ver~iler itin bıra- Kes~e ~~sa.:. .e d ih ı mıyecb tır. 11 
deler mi? •• » Diye inliyen idrakin~ bütün kavrayl§ m,.Jc. tinden şehrimiz d ...... terdarhgınn a a- kıldığı mali yılın vergisini• tef'kll ede- tılu :

11 18D~r1 • ~ l ~ndta ihs-- İNAyni 

-12 
13 
14 
15 
18 

kelerial fU hakikat Ü erinde toplum kiı c0» nun, nilıayet bir mr~dc ğıdaki umt mi t<>blı g"}m" t"r· mtş r. ı 1 ıss.e eaı en raç CtJt 
hldleeılnln ıumW hudutlan içinde çerçevelenen uzviyet cevheri bu1un c2870 numaralı ka:un m~cib"nce c ğ"nden Sl/611986 tarıhfne kadar İ§· h!!ı~ hayvanların on gün mÜ§a· Çuval Kalın einai Xr. S. Kr. S. 
madaa da 1'u dilnya yqanmafa deiebilir. Çünkil artık «0• vücud ka· nzı b'nalann gayri safi iratlannds. !erini bıı·akanlar namına 1/1/1936 e bnda tutulduktan ve hasta- 1162 Ş. Remzi 7 ıı 60 
lıbmm dar 1ıacml lçeriaine •ıtmıyan muhayyerillukul m•hiyeti ve ilah- yapılan % 25 teT\Zilatm, k z .. nç \ 'r. tarihinden terk tarihine kadar tarh- ~kaız ol~uklan. anlap]clıktan sonra 677 M. Ataman 11 75 11 60 
lara hu manua De bu yurdun tatında topraiında ve bUtün tarihi ;.. g si tarhlvatl da 1/6 1936 tarıhind n olunacak vergilere, matrah olacak i- Vr~ç .ed~İi:" kararla~;,;ılmııtır. 384 Ş. Rıza ha. 7 75 19 

tikametlerl ._ ebediyeti ile 1'eraber insanlarında yao.amaktad1r. Bu ~ti?ar n nazarı dı~cate alınması ve radlardan 25 indirilmesine kanunen ha:t:i:~:a kar;.t:~h~:e' ~la~: 822 
B.S. Alaıaraki 6IO H 

Jllnl. ln•nlar be, Milin, yatanacak deierli ı5nen ve dünyanın ilatünde ısti naen 1936 malı yılı verg-ilerinin,imkin yoktur •. _..ı le ba ) 262 F. Solari 8 13 71 
ıd d 

~- . . · mucage ye --~amıttır. 81 K. B N--' 10 •• l!A 

cUrı Dipdiri, dimdik ve Atasına yakıtaeak bir teki e... e ~~zılAtlı ıradlar üzerinden tarhı. Binaenaleyh itlerini bırakım§ olan • ~1 
.-. uv 

cAtatUrhk dGn,.a ,...anmaia deler mi? •. :ıt Det-r dostum defer!.. mezkur kanunun muval kat birinci mükellefler namına 287& numaralı ka.. 
60 

B. Franko 8 14 IO 
Madamld U.tilnde cO» nun mahiyeti, cO:tnun manuı, cO:tnun ilô.hi ve madde inin c. fıkrası hukmü iktiza- nunun neşri tarihinden itibaren tarh· Vesikal:1r sah- 48 Esııaf ban. 7 11 
ebe.ti ceTherinln !tir millet hadisesi halindeki vakıası büti.in kuvvetiyle ından olduku halde bazı mahaUer va.. edilmiş olan vergilerin tetkikile buna 
,...maktadır, •• yqayacaktır, o halde yqam.aia doter dostum.. ridat dairelerince, 1/6/1986 tarihine muhalif olarak nok.aan yapılmıt olan te mi? 

c(b her ..,.den ..-..ı bizleriı cO:a nu herkesten önce biz sevdik, kadar !§lerin.i . tcrketmı~ olanlara tarhiyata tesadüf edildiği takdırde: 

2891 
15696'1 

cO> na herkeaten çok sene biz yanana. Böyle oldufu eibi sana bu aöz- l/l/l!J.,6 tarıhınd ... n terk tarihine ka- 1- Kaza mercilerinde geçmeden J 
leri •,.U,.ehilmek, ha hakikati anlatabil~k kuv.c ini de biz ondan d r geçen devr.e için tarhedilmeıi ti- kat'i e m' olanlann " 26 tenzilattan zzet adında biri 168848 

al17WUL Çlnldl cO• bize erkekçesine çarpıtmayı, ölmeği, yaratmayı zım gelen Yergılere de tenzflltlı frad- dolayı hadia olan farldarm 114 Mri k l d ~!RE 
ve• aa tutıar içerisinde bile hakikati ıörUp hakikati anlatmağı öğ- lan~ mat~~h i~ihaz edilmekte old tu n maralı umumt teblii esulan daire- ya a an 1 =al Kalın cinaı Kr. S. Xr. S. 
retti. Omm içha al,.llyorQ ki: Mnhye mufett ~deri tarafından yapı- ıinde ikmali. Zabıta, dün hay an puanDda toa butdq 1 26 
. a~ ı.&•, iman ellai allab•U plıtmalarıaa l»afrını açunamq se• lan teftifle~en anlaşılmıştır. 2 - Kaza mercilerinden geçmek ıu. izzet adında biriııia Gzerinde .... ll toa IU&m lT 
n~ (opweldarmus aevcuttur; ıelıirlerimls ilen bir telmltin 1'arikab ~70numanlı kanunun muvakkat bl- retile kat'Ueşmiş olanlarda noksan hayvan ilmühaberLQn1ııiıl~ IU MJya pamuk 88 21 46 IO 
irtiaama içinde henib tamamlyle yibelmi:vor; bUtthı deniz!erimizin la- rı~ci ı:na~~esinin C.fıkrasmda açıli:ça hiyat mıkıarının müfredat barine teDt etmit w Para borsası 
eh-_. derinlikler battan •tai• motör •e penane sesleri ile titremiyor; gösterıldıgı üzere bu kanunla bazı bi- teabiti ile hasıl olan Hazine zararının br. 
hualaı laenlb fUJ'WDUZ yok, hunUlllaa noksan.. Fakat t.ir tarihhnis naların gayri sifi iratlnrmda yapılma- Muhasebei umumiye kanununun 18• Bu aahte veeıblann Pınarbaın 
.,... ld pçmifm 1'Utiin ileri hakikatleri onun rökıündcn fı~k rmıttır; sı cmrolunan %25 tenzı it, k z nç ve Qncü maddesı mucibince aJAkadarlara ~öyü muhtannm re.ant mühürü ile 
blr kafamıs Yar ki, onda, muaıwr medeniyet dün7aıınm bütün zekl fa· 2~~6 ve 2728 numaralı kanunlar mu- tazmin ettirilmesine müteallik muame. ımzannı ihtiva e~tiii görülmü,, lz-
ali:;eti skllkmekteclir; bir cUmlei asabiyemiz var ki, onda, «Atatilrk:ıt cıb!n~ alınmakta olan buhran vergi- lenin ifuı ve neticeden b1r ay içinde zet hakkında takıbata ha§lanmııtır. 
b~ fntmalanna söiU. serebilecek hir mukavemet ıizlenmek· lerı içın, 11611936 tarihinden mute. malftmat verılmeai tamimıu teblii VeeikaJann ahte olduğundan fÜp-
e.cllr .. alhayet bir sönilmlb Yarclar ki. oada. herkeaten çok eev.. berdir. Y"lnız 1936 mall yılı vergileri olunur.• ' he edilmektedir. 

Wlmels lnaclretl 79 .. maktacbr. 
Tullal Wr 71lalıt zaruretinde11 eU1dnlp kurtulan •• hir titlla ....._ 

bk ...... t.tkl1 .... bu Y~ iN millet. dUn olduiu ........ 
rm .. ~ llenııme _,_..... bua...a~. e.,. !!lllüılfll~ 
cA.tatlrk> ona, Mitin istikbali l>oyunca bir mahiyet ve Lir !itana a
lla4le Nfakat edecektir. O ~alde doat~ bu dün,ya yaıanmaja deter, ne 

-==+=-

l Arazi tahriri masrafı er Bazı yerlerde arazı tahririne ait 
-----~._..~~-r~_.:ı~--=--~ 

ka ıl, diğer tahrir masra arına aıt 
tahsisat tasarruflarından, Maliye 
V ek.iletinin malumat ve müaaadeai ., ...... 

BAHRi SAVCI haricinde aarfedildiği görülmüıtür. 

~
~~~~~~~~~~~~~~~.~~~ h~irden olduğu gibi civarviliyetler.ve~ktt~~1~e~~~n~~~-

$ undan a Bu n dan 1 de ıdare heyeti azasından hangı••nın 
den de Ankara ya heyetler gitti ı köylere ~d:~ek kaç ~ün ~arfınd~ 

V l el 1 C ·ı • • .r• Pazartesi günfl An karada yapıla- k etm · t• Jl • t M 1 bel dl . kaç tahrır ıtıraznamesıne aıt tetkı-
AGrlnCa ar araaın a ~~tı menrn tarı,-ı cak bUy 1c naze töreninde tzm'ri 1 i B t 

1ke:dere~;er ~! ~.B P. :,;ö: katı yaptığının V~lete bildir!l~~si 
harp tngılız m~cmu laruıdan birisi tem il tdece heyet, dUn sabahki eks- kurul uye~inden B. Cemal l\.ararnııg- ve. f~la masraf yapıımamaaı bildu-ıı.. 

.. l'blerde Amerikanın Teksa.s cCenttlmen .kımdir?:t DJye bir anket pre e Anlcııraya hareket etm tır. • dan t c.kkül ctmektOOir. Diğer vilA- mı tır. 
eyaletinde, bir çok hayvanat alimle- a~ ş .. T~bıt bu. ankete lı ılcrce ce- H lk adına. ~rnknt B. Mun·r B r· ~ den de heyetler Ankaraya i . 
ri prtp bir hldiaeyi aörmek ma.ksa- vap ~elmı tir. Bız. bunlardan bir tu- t>l, H lk part sı adına B. Re t J b · ·r. L "manda bir kaza 
d 1 1 b 1 1 

ne mı tercume edı~ oruz: ı ğlund v te!'lek 1 eden he' t b P · rt ,i gilnil ş hr"mizde .Yapıla. . ı 

ANKARA 
17/11/988 
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Dolar 
F. F1an~ 
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~ark 
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Leva 
Çekoelovak Kr. 
Peçe ta 
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Peng1l 
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İıtveç Kr. 
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-=+:ı::a-b' e top anmıt u unuyor ar. C t"l 1 1 · d "b" . . . Limanda demirli talyan bandı-
llekaika • Amerika hududu üzerin- « en ı men çer ı .ı!'lı gı ı. temı, leı e reısı Dr. B. Behçet t;z r ı ,k c. k t r n P gr mı, ş hirdekl. bCtUn 

. "rl olan adamdır. o zengınlerln önilnde tm ktedir. mü le e hatta ev" t . a·ı ralı Lero vanuruncla çalısan amele Bay Tam 
de olan bu eyalette Meksıkanm ı j . • ere evzı e ı - - • . .. r- ---.. 
k k 

1 
riyl A "k k eğilmez, fakirlere de hor bakmaz. Mer ~ m mu :ısebetile pazarte i gO. mf ·r. KOi ür direkt6rl0ğ11 program. Faruk oglu Mustafa yag varıllerını " 

ara k arıncal a e m;n a: ~~- Gururlanmadan kazannıağı ve eikA- nü ~ •• rimizdekı resmi ve hua ısı d i- d k fi miktarını okullar direktör ve ambarı- iatif ederken variller kay· 1 Mnb~rek bayramın iptfduı 6n0-
mımh banlnca.~n arasın 8 çe ır yet etmeden kaybetmeyi bilir. Ka- re ve müe ses ler kapalı bulunacak- b ' m nlil )erine gönderm'•ttr mıı Muatafanın aağ elinin sahadet milzdeki çarşamba sQnQne rulqa-

arp aı am.., .. ır. d 1 ihti 1 hü ti tı • · • lcağıuı sa) ın ulusa bildiririm 
Jtanncalar arasındaki harp çok ın ara ve yar ara rme • c;o- r Ayrı a k )tür teşkilatı mensuplanna parmağı iki varil arMma sıkışarak İmılr • QftQ 

k h 1 k d d
. İlk ü cuklara şefkatle muamele eder. Ya- 1 ı la ' ~ ti adır a Ankaradak.l t 11 k e n icaplar hakkında göcönfln. ezi1-:-tir R Ç 1 ~ ,...o 

111 

&D o ara evam e ıyor. ı n- tö ı c iş i ed c k h t M ğl d d t 1 ak ktaJ uaut' • • '•ıın ...,.aı lerdı mücadeleyi takip eden alimler lan ÖJ IE'm yec k kad r mağrur, kim ı • . . • e e eye, u a n ~. ~ .c no ar bır tamimle bil- •-=+=- _ 
kara kanncalanıı muzaffer olac-ağı- senin kuyu unu kazmıyaca kadar 1 Rehrınıı e gelmış, dün Ankaraya h re- dırılm ştır. Orman yangını (Jurnale D' ita/ya) ne 

ali enap, t mhel rıl : •) cak k tar ' 
nı saımetmişlerdf. Fakat son günler- uyanıktır. Eline geçen h r fırsatta Haf talı 1, il1racat ru·· tu·· n satış'. ~rı Torbalının Dağ kızılca nahiyeai- ya~ıyor. 
de nzlyette beklenmlven bir detl· f . dil ki · d . tü d Q ne üç kilometre uzakta Do~ancılar Roma. 18 (D-.a-) --Ju--'• D'J•-• anı nyaııın zev enn en ıs a e l!i .ı.-.yu nı.ı -

tiklik olmuftur: kırmıZl ka.rmcalara eder ve başkalannın da bu zevkler- Ticare*"oclası istatist:k h Jd ? köy6 hududunda onnan yangını çık- ya patesl; lapanya harbi 10D&.,.... 
Amerikanın bir çok yerlerinden mtıt den tadmalarını hoş görür.> haztrfaaı ne a e • IDlfl8 da yetifilerek derhal aöndürül- dikçe, İtalyanın Fra111a U. allapm-
biş imdad kuvvetleri gelmiştir. mGftür. yacatını ve muvakkat bir uJapna 

SaJm mnyon1an ıreçen kırmızı D . 6-12 fkıncı tesrın haftasında tzmir Satılan miktar 16 -=+=- akdetae dahi bunun. ın.nıv. n. ım-
karıncaıar muntazam guruplar ha- amga resmı C"ZOSl Jimanmdan dış mem«ıketlere yapılan • z b d zaladıtı anlaşma dbl ob1ııJacatw 
imde harp sahaaına doğru yol ~hna- Damga resmi kanununun 35 in- ihracat lniktarı hakkında ticaret ve mılyon kilodur a ıta a: yazıyor. 
mata baflamıolardır. Bunlar bml~r- ci maddesi mucibince, tanzim zarna- sannyi odasınca bir istatistik hazır. TOtOn aatışlan hakkında balı tiki- . Bir ... 
ce kilometre yol alarak hududa yetış- ı d . ·ı · I" Hmazlık iddiası Al . 

1 
dir nın a amga resmı verı m sı azım lanmı hr. yetlerde bulunulmuı tlserine dan 8t- fk• l"k D . ı, .. ~ aancakta Bomova caddeeinde 

mı er • 1 aka . d d ıçeımc ı te ayıemır so~,n-
Şimdiye kadar haşarat Aleminde ge n evr mıa. ı~an 9:°nra atn• Bu is ti tike pöre bir haftalık ih- leden sonra Tllrkofts mttdttr1Utonde da Ali oğlu arabacı Mehmedin; Ah- Jozef ?ilu. B. Jamen Hami, bindiji 

bo7le bır harbin efi gorülmüş deıjll· g. ~ 1 . .1 'apı,tınlcUğı tak.dır~ kanu~ rac t ıudur: vali B. Fazlı Gillecfn reisliği altında med, Bahaettin ve Alinin evlerinden mot.oııkleti duvara çarptııarak ba-
dir. Harp sahnesinde gazetecilerin h 

1 
unun l zamanında yerme ~~tı- 40 0,4 ton üzüm, 1069,4 ton incir, bir toplantı yapılmııtır. Bu toplantıda iki takım elbiae, fanili. aömlek ve şınclan yaraaıunııtır. 

vaslfeaini aören Alimlerin bugünkü r cm ~ 0 masından dolayı al.. a- 956 7 ton hurda incir, 328,3 ton pamı k Amer"kan Uitün kumpanyalan ile iakarpin çaldığı iddia edildiiindcn H.....ı.k 
kanaati zaferin kırmızı kanncalar- darlar nl ına y lnız ceza tah kkuk .. 5i,2 ton palamut, 11,6 ton ıeytinyaka, ht rt i k tl . zabıtaca yakalanmııtır. Kartıyakad Milliyet 90biında 
da kalacatı merkezindedir. ett"rilmes:yle mi iktifa edeceği, veya 72,1 t n arpa, 88,7 ton kumdan, 457,2 ır.u e § r e er mümessilleri. inhi- Hakaret Öm .. a • 

• a~ca re im de t.aı ~~k ettirmek ton küspe, 60 ton fa!ulya, 161,0 ton arlar eksperleri hazır bulunmuolar- Keçeciler caddesinde Ahmed c+ er kızı Munev..-m.: HaY_ri b-
Kar beyaz ve yedı 1 ?-un . lıp gelmıyc:,ce ınde ter d- d l, 10,7 ton deri, 4,1 ton balmumu, dır. . lu Şükrü, .ebebsiz Mustafa oğlu ".'~ Bn .• ~ukaddesin ~ hmnet· 

Ü 1 X1. edilme~te ?ldugu ~~l~~nlmıştır. 724,9 ton tütün, 417,l ton tütün kı.. lçtımada t\\tOn satış vaziyeti te*kik Taheine hakaret ettiğinden yak•len· çı iken iki buçukluk altın lira çaJdaiı 
C ce er . ~ .. ~alıye .Vekaletın?~n vılayete gelen rıntısı, 1,3 ton halı, 137.3 ton ceviz, edilmiştir. Alikadarlara göre, umu. llUfbr. iddia edildiiinden tahkikata 1.ılan· 

)ffkhıln babası ~alt Dısney, ta - bır tamımde b~ ~bıler~en y~lnız ce- Z'l,7 ton pirina yağı, 140,3 ton pala- miyet itibarile satışlar iyi gitmeırt.- Sillh ta,_. ml§br. 
mamen otuz altı mılyon dolar ala- za alınmakla ıktıfa ~ılmesı, ayrıca mut hillasası, 68,4 toıı suaam, 11 ton d" A ı, k rd k""" .. ~ b Keçecı"'-rde Şamlin hanında M 
•'- K b · ı b"ld" ·ı · · ' ır. ncaıc, ena a ~e azı ufak ıc: ue-

c-.. Bu parayı ona ( ar eyaz ve rcsım a ınmamaaı ı ırı mıştır. b rs:ı.k. 1,2 ton buhur yağı, 2 ton ba- • . ' . tafada bir bıçak \'e Alaeddinde bir 
yedi caceler) filmi getirmiştir. -=+=- dem, 60,2 ton siyah üzüm, 97 ton mi- tefek tetkıl~e şayan vazıyetler vardır. sustalı çakı bulunmuştur 

Fakat bu para tamamlJle Vail Ô·J L 1&D k6kG, 470 kilo yq tıztım <lnall- Bunların da tetkik n ialah edilme&i T.kiMt .,..,. 
Dlaneyfn cebine girecek delildir. cıem •ıte ıcamar reye), '91 kilo inan. kararlaıtırılmıttır. IJr.içetmelik cadde.inde SO nmna-

Kalori( erli 
A artman Çlnka bu filmi haztd..U ~- eu Ödemifte Guiı 11 caddeainde Tı • Bu huauata tam bir miltabakat U. ...ı. fanın lünımeı llJa. anwMp JU 

800 kiti yardım etm .- minin kah...mde lekambil lr.Aiıdı ayın sıl olmuttur. Eli. berke.in llhebileceil bir tekd-
Bmıa ratmen bu ıDa Amertkanm do kumar oynaclıklan sörülen Ha- Bornova ziraat mQcadele fıtuyonu Satıf]ar devamdadır. Din ak,... de Muatafa laza 35 ,..anele Milrh- Olad uü denıse nasır kalori· 

• ~ok hasılat sethft fthnlcllr. Şar- 9Ul 
0 

·]u Mumda Karatop bir arka ul tanlanndan B. Tahir, Köycefiz kadar muhtelif yerlerde eatıhaıt olan Yeti aperkeıı a&Gbııait ve adaba mu fvU. K forl\ı bir apartman kiralık· 
lonmı filmleri Wle n kadar hamlet daıiyle 'birltkte tutuhnuı, Adliyeye kazuı slraat memurlutuna tayin edil- tUtün miktan 18 milyon kilOJU btıl· pyir hara tleriDclta dolaJI hakJa., tir •ıu numaraya telefon edinla. 
~· verilmiftiı. mittir. muttur. nnda takibata baflanmıtt-· 1'7·19'"11·21-IW9 
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Tiirkiyenin yeni 

devlet reisi 
Düfündüklerim 

Taymia'in bir ba§lnakaleai V h d• l hf l ğ git Alman matbuatı 
m!t2t!:~:eT:ıt :ı;~:;:: ~ a u l a ey ar l l • /ngiltereye hücum et• 
kalesinden: k J d • 

Başbuğlar ve 
Türk ordusu 

cDün öğleden az evvel Türkiye t ek • ı • me te aeVam e ıyor 
Büyük Millet Meclisi General ismet l ce genış zrvor Berlin, 18 (Radyo) - Alman 
lnönünü reisicumhur seçti. Mecli- ' 'J matbuatı, fngiltere aleyhine neşri- Kum&ndanların kumandanı, ka 

ORHAN RAHMi GöKÇf. 

sin reyi müttefiki ve bu intihabında yat yapmakta devam ediyor. ramanlann en büyüi'ü, 30 Ağu,at 
Türk milletinin hissiyatını aksettir- Gazeteler, Filistinde Araplara ce- zaferinin yaratıcısı Baıhuğ Atatüı' 
ıniş oluyordu. o Türk milleti ki, bu- Parı·s caddelerinde yaftalar yapıştırdılar. Almanya ve bir kullanan lngilterenin, Almanya- f&niliği kendi aczi ve biçarellği n 
gün kaybettiği milli kahramanı ile daki Yahudilere merhamet göster- b&§haıa bırakıp ıözlerini ebediyeti 

takriben yirmi sene harp ve sulh ı· talya Yahudı"lerı"n sermayelerı"nı· tetkı"k ediyorlar mek İstemesini garip buluyorlar. çevirirken, muhakkak ki, çok mÜ• 
anında teşriki mesat etmiş olana - Ankara esnafının teribti. 
zimkar, sebatkar ve tecrübeli as- Roma, 18 (Radyo) _İtalya t,lahili. Paris, 18 (Radyo) _ Parisin muh- etmek ve serve.tini tasfiye etmek. iç.in Arkaaında tarihi muhtetem bir or 
ker devlet adamında milli kahrama- ye nezareti yahudilerin sermayelerini telif cadde ve sokaklarına yahudiler hususi bir komısyon teşekkül etmıştır. çelengi dunun vekar, kuvvet ve vatanperver 
nına. halef olmak meziyetini görmek tesbit etm:ğe başlamıştır. aleyhine bir takım yaftalar yapıştı- Londra, 17 (Radyo) - Başv_ekil N~ Ankara, I 8 (Hususi) _Ankara tikle yükaelen varlığını rörüyordu • 
teydı. , . Yapılan tetkikata göre, nefsi Ro- rılmıştır. Bu yaftalarla, bil tün Fran- vil Çemberlayn; mu~alefet lıderlerı- Esnaf cemiyetleri mensupları bugün O hu ordunun milli karakterini \re 
~ Lozan muahedesı dol~yıs~le so - mada bir milyar iki yüz milyon, Mili-'. sız milletinin yahudiler aleyhine el nin, yahudiler mes~lesı ?a:c1'.ında avam Ulus meydanında toplanmışlar, husuaiyetini Çanakkalede denemiı 
gukkanlı ve sebatkar hır dıplomat noda bir milyar Torinoda bir milyar 1 ele vermesi tavsiye edilmiştir. kamarasında verdiklerı ıstızah tak. Atatürkün heykeline çelenk koy- ve kullanmJ§tı. Bir İmparatorluk kad-
olmak şöh~eti~i k";"anmadan evvel ve Tiryestede ikl yüz elli milyon liret- Berlin, 17 (Radyo) -Almanyadaki rirlerine pazartesi gilnil cevap verecek- muşlardır. rosu içinde dağılıp bozulan o ordu. 
-o zamankı lakabıle- ismet paşa, lik yahudi sermayesi vardır. bütUn yahuclilerin sermayesini tetkik tir. --....:...- yu, bilahare milli mücadelede yeai 
Türkiye dııında ve askerler arasında A k J -k .• -A-f [ bir varlık, yeni bir hayat kuvveti ._ 
bir asker olarak tanınırdı. n araaa ı man ar millet rör!ifU ile tekrar topladı. 

Sonra lsviçrede yaptığı uzun mü· F; k b • • ı~ O çelenk koydular Topu, tllfeii, ıillhı, mllbimmatı. 
zekereler kendisinin bir devlet ada- ransız a ınesı ma l pr .. erzakı olmıy&n bir bozrun aaker ba. 
mı olduğunu gösterdi. ' Ankara, 18 {Hususi) - Bugün, kiyeaini, hiç bir bliyük kum&nda.n"' 

1923 aeneai teırinievvelinden ıe- d bduradad bulun
1 
an Amlaanlar Ulus mey- haıaramıyacaiı yükaek bir kudretle 

çen kışın başlanıııcına kadar bir kı· e l •• •• d k k a~ın a top anmıı r, Atatürk hey. toplayıp cepheye aUrdü. 
ea fasıla müstesna olmak üzere ı. ıe er yuzun en Cl maz a elıne çelenk koymuılarclır. Bu ••kerter, en tanınmıt kuman. 
met lnönü Türkiyenin baıvekili o- Amanullah Han danların tahminlerini de yıkarak. 
!arak kalmış ve bu müddet zarfınd, ' aıılmaaı imk&naız olan tahkimatın 
kudretli bir idareci olmakla beraber - Baıtarafı 1 inci aahifede - liatünden bir fırtına ıibi eati .. BlltUn 

Şefin geni, inkıllp programın· Sosyalistlerle Komünistler, parlamentonun biran evvel lofatemiştinı. ..kert zeki.lan durduran dehaaiyı. 
tatbik etmek hususundaki yük.ek Çok sevdiğim Türk milletl, Cum- •e önünde hu çelikten, bu ateıten ya. 

kabiliyetini ~östermiştir. açılmamas1ndan çok h·ıddetlı·. Kabine Elizada toplandı hureisi intihabında AtatllrkUn gös- rahlınıt Mehmedcikler seli olduğu 
Filhakika ismet lnönü, korkusuz terdiği yolda yilrildüğünü, kemale 

1 
halde on dört ırün içinde lzmlr oabü. 

ve radikal Atatürkün mükemmel Paris, 18 (Radyo) - Maliye na- Paris, 18 (Radyo) -Başvekil Da- ni ilan etmiştir. Sosyalistlerle komil- vasıl olduğunu ispat etmiş, BüyUkıterinde görilndü •e hududauz mavi 
bir erkanıharp reisi idi. Büyüg a · zın Pol Reyno ile başvekil Dalacliye 1 ıadiye, parlamentoyu 6 Birincikanun nistler, bundan dolayı protestoda Önderin boş bıraktığı makama, onun bakıılarını, Akdenizin ailkıinetle, 
damların -başka yaradılışta- baz ve cumhurreisi Lebrun tarafından ;dan evvel içtimaa davet etmiyeceği- bulunmuşlardır. en çok sevdiği İsmet lnönilnü seç- hürmetle etilen aularına dikerek a. 
muavinlerinin aksine olarak, mill' dün radyoda irad olunan nutuk-il ' miştir. Birkaç gün sonra Ankaraya çık, cüneıe kaYUfmuı eııcinlere bak. 
menfaatler, açık konugmayı icap et !ara ve verilen izahata rağmen mali B l k b' 1 • • d ıridip Reisicumhurunuzu ziyaret ede- tı.. 
tirdiği zaman doatu ve liderinin ai projelere karşı başlıyan memnun!- e Çİ a ffie USan ffieCllSlfi e ceğim ve tebriklerimi aunacaiuzı. Bu ordu, onun tarih, zafer, me· 
Yasetindeki teferruatı tenkit etmek t i lik mütemadiyen · 1 k E b • h l '-'- h • • k d 
ten geri kalmamıştır. ;:d~~ . genış eme - R . A .. k h kk d ene ı eyet er ...... t. ma rumıy•t, mıan ar •• ,, 

Fakat bütün eııas meselelerde hı- t t idi. Kara cilnlerin deY beyulaamı, 
h ki . Sosyalist P_artisi lideri Leon Blu- eıs a ur a ın a - Baıtarafı 1 inci sahifede - onunla beraber yenmİ§ti. Mehmed· iki ki•i müştereken o kadar a en . 

• 'k' mun gazetesı olan Populerde çıkan ' lunmuştur: cik, Büyük Baıbuğun ıahaiyetinde, çalışmışlardır ki, bu teşrı ı me~a: · · ı ö 
Türk tarihinin en mühim devrın• bir makalede,_ Daladiye kabinesının, b• •• ı d• - Büyük )ünün huzurunda kendi •arhimı aeziyor, o da Meh· 

teşkil etme t ir. ı k dl k ed çok müşkül. bır_ d_u_ r_um karşısında ır soy ev ver 1 eğilmeğe, bütün dünyanın CfSİz kah- med.ciiin rözlerinde kendi aksini 
Kaybolan liderin muvaffakıyetle bulunduğu ılerı suril me te r. raman ve kumandan olarak tanıdığı rörüyordu. 

rini dün bu aütunlarda sayıp dök . Sosyalistlerle komünistlerin ta- Büyük Askere ıon ihtiramı yapma· Zaferin kat'i plançoau yapıldıii 
müştük. Bunların bir çoğunda yen' kındıklan v.aziyet, filhakika Dala- "Q b• d } . ] h ğa gidiyoruz. ründenberi, Büyük Ba4buğ, Türk or• 
reisicumhurun ehemmiyetli rolü ol diye hükllmetini çıkmaza sokmuş- Jr ev et yaratmış, ıs a atçı Bu elim ziya, Bulgari~nda de- duaunu, muaaır askerlik tekniiıiniıı 
m•ı•hı• ~n.tlnl•ı.l• .;,..,.ı: ı,: ...... : tur. "h • J "il" k} rin ve samimi bir teessür uyandır- Ye tek&mülil içinde yuğurmaia ba,la• 
yakın asmış demıryolu ve yol şebe· Paris, 18 (Radyo) - Kabine, bu- 1 tJraS aTJllJ mi J topra ara dı. Y .. lnız Türkiye değil, insanlık mıftL Havada, denizde, karada. 
kesi bilhassa onun eseridir. ilin cumhurreisi Alber Lebrunun ri- h • • büyük bir adam kaybetmiştir. Tllrk ••tanının namua, hayaiyet ,.. 

Hiç süphe yok ki, Kemalist in· vasetlnde top~anmış ve harıc.ı. vazi- asretmıştır,, 1 Heyette Kralın mümeaaili olarak hududlannı koruyabilecek bir ı--. 
kılabı Türkiye cumhuriyetinin bü yeti tetkik ettıkten sonra, İngıhz na- . . . . . . . bulunan baş mabeyinci Panof da bir milcehhez kunet teıkillne çalı 
tün aksamında tam tesirile görmeJ. zırlarının Parfııi ziyaretlerinde vu- Brüksel, 18 (A.A.) - Anadolu ıışaret etmek ıstemıştır. Kendısı ek- .. 1 d . t. d 

· . ... . . . . . . . . ... . .. şoy e emış ır: fıyor u. 
İçin yapılacak çok l•ler vardır. Bil . kubulacak müzakereler etrafında tet AJansı hususı muhabırı bıldırıyor: serı ecnebılere ıdarı bır tecrübe ıı;or- _ Ateşemiliterlig"indenberi bü- T"' k k , 'h t k dl dl,__ 

• ) · · · · . d b. ·k ı· t l l"k ur as erı, nı aye en ••ı-h:ıssa yakın vakte lcadar münaka)a· 'cikatta bulunmuş, geniş bir muhale- Mebusan meclısınde meclıs reısı me en üyü · ma ı vası a ara ma ı yük dost tanıdıg"ımız Atatürk ölü- ı· · t b' • k dl_.., 
.. · · . . . ... · ld ... ' ın ve nızam er ıyesme, en TU9• yokluğu dolayısile terakkiye enge' fetle karşılanan malı proıelerı bır,Bay Canılle Hymans tarafından ırad 

1 
olmadıgı halde ı~e başlamış 0 ugu- müne kadar bu dostluğu muhafaza aek harp kabiliyetine ilanten m.,. 

'ı" :ı-- · ·· ·· d d · • \ ....- , orıze oır V\ret o u. 
olmu•, '""tk havalisinde görülecek kere daha gözden geçirmiştir. edilen ve mebuslar tarafından ayak-ınu tekrar ederdı. etti Biz bu acı kayıp karoısında ne d·rn mot" • L' ku ld 
işler mevcuddur. Fakat yeni reisi . Başvekil Daladiye, içtimadan ev-,ta dinlenen nutkun metnidir: Kemal Ataturk şoyle evam e er- kadar kederlensek yeridir. Ancak D h'ld lh h . 

, 1·.. T' . . . d-. d 1 d bul « a ı e au ' ançte aulhıo pren· cumhurun seciye ve mesleği cumht· ve] radikal ve radıkal sosya ıs. par- - • Urkıye Reısıcumhuru vefatı ı. ost arımız arasın a unan Gene- . . . • .. .. .. • • 
•.ı·sı· parlilmento .,.,.ubunu toplamış ve etmiştir. Kemal Atatürk 15 sene ev- - cFakat şevk h_ e_yecen_ve sabra ral lnönünün varlıg"ı ile müteselli aıhım.ı:ı;m en buyuk mue:vyıdeaı olan riyetin tealisine rehber olmaktak - .,. k t k d 
kısmen tadil edileceğini söyledikten ve! Cumhul"N!i•i olmus ve Cumhuri- gilvendim. Ve bu 1 ı mezı~e u : oluyoruz. hu ı:eııç ve kahraman müdafaa Jaıy. 

kabiliyetine itimat telkin etmekte • 30nra itimad reyi istemiş, kabineye yeti sistem zihniyeti ile taf'in etmiş ret"iz bir an'ane ile _kısır bır_ menfı- Bulgar heyeti, Sofyada Başvekil, veti, timdi, istikbalin gizledifi muti 
dir. itimad verilmediği takdirde Fransa- Tilrkiyeyi azimkiirane ırarbe doğru liin hakkında~ _geldı .. B~ cilretkilr Vekiller, elçiler ve halk tarafından temel her hangi bir düıınana karıı, 

ilk nutkunda vadettiklerini tamP f . b' . ti k 1 qacağını çe.,inniş ve idaresini deı·uhde etmiş devlet adamı ıtıdal daıresınde hare- uğurlanmıştır. en amansız. en müdhiı darbeyi vıı· 
.1 • f"lh k''- b"t" nın ecı ır vazıye e arşı a., .. bil . t• B k L• • mı e yapacagına ı a U<a u ur . . . f olduğu devleti Avrupalılaştırınıştır. ket etmesını mış ır.• ı ulgarların trenine bağlanan hu- raca uır aevıyeye çıkınııtır. Emni-

1 ki h tı h 'tt' kab'I' t ilave eylemıştır. Bunun Uzerıne par ı K d' . . b d b. 1 . . ·ı h 1 h . . • 1 Y 1 h . d t "k·' •• d • On 1 mes e aya f 8 1 ır ve ı ıye D l d" k •t• d re- en ısının aşlıca kaygıların an ı- Milşarilnı ey ıs a atçı ıhtırasını susı vagona, ugos av eyetı e ye ve au un ıçın eyız. una me-
li · 1 · 1 k grubu, 8 a ıyeye te ra.r ı ıına · Tü k" · b" • 1 k t· · h · · ) · · H b" ·· f aud ve • At t" k • 'bö' 
· muavın erı o aca tır. vi vermiş ve müstemlekeler mesele- rı ı· r ıyet'.ı ıkr ~anVatb memk e del ı milli topraklara hasretmiş ve ecnebi şe rı'."ı~ekge mı~tı~. eyete ır mu -

1 
ı,· hmagrurtruz. d a ~r1 , ."~ek y-

!stirahata çekildiği on iki ay için . . . _ . d k ha ıne ge ırme tı. e u ma sa a memleketlerde yeni dev! t• reze ıştıra etmıştır. e ır ava o um a goz ennı •P•· 
de lnilizceyi kolaylıkla konu•aca 1 ıınde takıp ettıgl yolu tasvıp e ere eenebi teknisvenlere ve pedagoglara . e ın men- Yı h t • [ dı ve Baıbuğluğun ıerefli me•kiinl, 

1 ' '<endisini tebrik eylemiştir. t t .. t· B b'I . faatlarına hızmet ve istikrarını teyid Unan eye I yo a 'l'h d k d l - "-U dereceye çıkarmıı olan amet lnönü · milraeaa e mış ır. u ecne ı erın •• a Ye ava ar a aıı, non .... n 
1 1 bı·rı·ncı· kısmı i• hav. atını tensik et- etmiş olan sempatileri kazanmasını cıktı muzaffer kahramanı ve yaratıcın nilterenin iyi bir dostu o muştur " 

Burgos hu•• ku" nıetı" mek ikinci kısımıda yarının nesille- bilmiştir. ! 1 t b I l 8' (Hu .) B garp cepheai kumandanı reneral ı .. Dahili ve harict bütün işlerde Tür j s an u , susı - aşve-
kiyeyi Avrupada ve yakın şarkte rini hazırlamak için ~ürkiveye cel- Size meclis namına Ankara hükll- kil General Metaksasın riyasetinde- met lnönüne bır~ktı. 
suHı ve istikrar amili haline etinni' M .ıharip haklarının bedilmiştir. Bu mesaı arkadaşları met ve parlamento•una bir taziyet ki Yunan heyeti bu ııabah Atinaclan Ordu, lnönüniı t&nıyor. lnönü d• 

.1 • • • t • ara$ında Belçikalılar da vardır. mesajı gönderilmesini teklif ediyo- hareket etmiştir. Başvekil, hazin bir onu .• 
olan ıiyaset hatlannı takip edeceği Verı mesını ıs tyor K. Atatürk ayni zamanda hem hl rum.• merasime gittiğinden, istasyonda Dün, ikinci Türk Bathufu or· 
earahatla görülüyor. Londra, 18 (Radyo) - Burgos hü- di•eye hemde "emble loar~ı alila gö•te kendisine merasim yapılma duyu aellmlar Ye ona taziyetlerini 

M h Şef. ' k b d 1 t:i • 1 'it ·ı F t k R · · Jı k masını 'h' 'k' • • h • u teşem ının ay ı o a < metı; ngı ere ı e ransaya e ·rar riyordu. Tiirkiye e1'ırum uru a-
111 

• • , Yunan matbuatiyle halktan İstemi_ aunarken, tarı m ı ı llf•na çe resı 
yısile dünyanın duyduğu teessür, mü~acaa~ ~tı_niş ve muharip hakkının dını kurtarmış ve tarzı hayat v~ kı- JYlUSsol.nı - Çem ~er• tir. ş tekr~~ ~uluımuı oluy~rdu: 
lnönünün, Atatürkün izinden ayrıl verılmesıııı ıstemekle beraber, Cum- vafetinde 1s!ahat yapmıştır. İlımle, l d k ·ı Yunan Hibro destroye · d ) lnonu Ye Mehmedcik .. 

mekle hafifliyor. nulduğu takdirde bu ikrazı hiç bir kabul etmiştir. Kemal Atatürk ha- telgraflar Yunanistanda pazar t · AN AD Q LU 
h ·ı t • b'ld" . t· ' • ' pazar esı veç ı e anımıyacagını ı ırmış ır. k t•izliğe sevketmiş olan an anen R ve salı günleri bayrakla ka 

mıyacağını bir katiyet halinde bil - huriyetçi İspanyaya ikrazatta bulu- iısanla meşgul ve !ittin alfabesini ayn arasın a çe ı en miştir. n e ge • ı 

Macarı.Stan ,ir. ;:ıaekkilerin te•irinden kurtulmak li . ı°m~ı' 18 (Raldyo) -hedMu~s'.'"' dar çekilecektir. r yarıya - Günlük siyasi gazete 
. . tt d te etmek ta nı, ngı tere - ita ya mua esının J ·ı• h 11--------------·ı 

--=+=- i~in tedrı~ı s~r~ ed:ğ:P parlilmente; tatbik mevkiine girmesi münaaebe- ngı ız eyeti Ve harp 8ablb ,.., Baımaharriri 
Sir Ozvald P~rov savvurun a u un . k /tiyle lngiltere Başvekili Nevi) Çem- • • HAYDAR R-0ŞD0 ÔK.TIDI 

1 
Yahudiler aleyhine 
şiddetli tedbirler 

alacak 
BOdapeşte, 18 (Radyo) - İmredi 

kabinesi, Macar ordusunu yakında 19-
lah etmeğe ve Macaristana geçen yer
lerde oturan yehudller hakkında şid
detli tedbirler &!mağa, Almanyadan 
son zam .. nlarda buralara iltica eden
leri derhal hudut haricine çıkarmata 
kara;· vermiştir. 

Deniz misakına /tal· 
yada iştirak ediyor 
Londra, 18 (Radyo) - İtalyanın 

bura sefiri Dino Grandi, buırün hari
ciye nazırı Lord Halifaksı_ ziyaret et
miş ve 1936 yılında Londrada imza
lanmış olan deniz mlsakına 1 talyanın 
ela i§tirak ettliiıı.i bildlrmi4tir, 

bir ana vasa vilcude getıme sure-,berlayna b' t b ·k t ) f çekmi• gemısı Umumt ıı--'yat •e 'fUI •·!eri mO. · · b · h r · et rejiminin ır e rı e gra ı ~ I .... ~ Berline v2rdı tıle memleket~_ ır ırrıl Y k . t d' ve iki memleket arasındaki münase- stanbul, 18 (Hususi)_ Mare- ddnl Hamdi No.zhet Çaaçar 
t süs etmesını hazır ama ı• e ı. ha d . . · 1 y t b' . 

Berlin, 18 (Radyo) - lngilterenin ee•. . tç• h ı· tın ostane hır safhaya gırmesın- §& ur ung, ır amıral bir albay ve fDAR -EliANESl 
Tilrkiyeyi Hihik cumhunye ı a me d ·· )J'd · · • b'I b' d · • · ' cenubi Afrika milli müdafaa nazırı ~n ~uteve ı memnunıyetını ı • ır .. enız tegmenınden mürekkep hmir İkinci Beyler ooka\: 

(Sir Ozvald Pirov) bugün burava gel- soktu. dırmıştir. l fngılız heyeti bu sabah Londradan C.H-'L Putiai binan içiııd• 
' - Bu düşünceye nutuklarının ve yazı- Ç L. 1 M ı· . . t 1 1 1 . f .... 

miştir. Nazırın, Hitler tarafından ka- . . dilf 1 · emoer ayn, usso ınının e g-

1

ge mış ır. Telgnf: İsmiı _ ANADOLC 
bul olunacağı söyleniyor !arının ekserısınde tesa b' _o u~uı.'. rafına cevap vermiş ve fngiltere-ltal- Törene İştirak edecek fngiliz kıt'- Telefon 2176 •• Poıta kıııruu: 405 

İngiliz nazın meçhul. asker abide- Olilmünden biraz evvel ızım ;ntı-' ya dostluğunun, fili sahada her iki asını taşıyan Malanya eaffı harp ge-11-----.--=-==_,..=,--
. e çelenk koy~uş ve saat 13 de Gö habat ile ayni zamanda ~·apı mış memleket hakkında hayırlı olması misi de bu sabah limanımıza gelmif ABONE ŞERAfTI 

sın - 1 b 1 d" ·ntihabatı munnsebe- · d b 1 d - k t k "h . . . . Yıllı&ı 1400, altı aylıp 80 ring tarafından şerefine verilen ziya- 0• an e e '.ye ı__ . • . temennıyatın a u un ugunu ay· ve op atara ı tıram vazıfesını yap-
b l t tıle başvekıle gondermış oldugu bır deylemiştir mıştır knruttw: 

fette u unmuş ur. ö 1 1 · • -
telgraf vardır. Bunda ş Ye yazı ı- -=+=- Ft 1 d• 111 Yabancı memleketler lçiıı 

idam cezası 
/ngiltereden beş sene 

kalktı • • 
ıçın 

Londııa, 18 (Radyo) - İngiltere, 
be§ sene için idam cezasını kaldır
mıştır. 

yordu: B l 1· . el ın an ıya, ırıacar abone acreu 21 !iradıt 
- cBana rehberlik etmiş olan u gar mec ısın_ .e ... heyetleri, Alman 

prensipler gerek memleket gerek Sofya, 18 (A.A.) - l\Ieclısın og- • AllADOLUMATBAASirtf 
millet için terakkiniz ve refahın kuv- leden sonraki celsesinin başlangıcın- askerferı BASILMIŞTIR 
vetll bir kaynağıdır. Dün böyle idi da reis B. Muşanof Atatilrkiln vefatı fstanbul, f 8 (Hususi) _Bu sa- trenle buraya muvasalat ed 
bugün böyle oldu yann da böyle ola- milnasebetile Türkiye B. M. Meclisi bah Finlandiya heyeti ile Macar he- Bütün heyetler, Gardıı 
caktır.> reisine çektiği telgrafla B. Rendanın yeti de gelmiştir. aakeri erkan tarafından nı 

Buhusustaki kararname, 
rHıııl auete'de Çlkmlftlr. 

Kemal Atatürk son demine kadar I cevabi telgrafını okumuş ve bu tel- Törende bulunacak Emden knı lr.e.r ılıınmakta, Perapala 
bugün vilcude getirilmiş olan eserin devam- graflar hilkfimet azası, mebusl•r •· 4 ızörünüıı hususi kıt'a 18• lıyıın otellerine miııaıır • 

!ılığına itimadı oldııi~a b• .,.__., • .. ~ i a ta ıliAl D 
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Atam icin 
' 

Yepyeni bir tnr!he mal olup giden Atam, 
t>Jümünle dJy l U'll hicranı nnlatame.m, 
Yaııı·~ an lir ölüsün ~ n arhk bizce Atam, 
~enin tuttu: un yr>ld-n ba .. ka yola sapamam .. 

r,'i1m l Ah 1 A l("ak öli!m 1 Bu c.-ına nesı 1 kıydın} 
B nim C"'n mı al1 p onu h•rakmahydın. 
Akın göz ya~lanmız. sk n 1 Siz Atamızın 
Adını tarihlere göz ya~lorile yezın. 

Zalim ölüm eline aldı seni ATA TÜRK, 
Ebediyyen ağlıyacak arkendan bütün Türklük 
~eni nasıl ben yere verirb1 ey koca Türk, 
Ruhun müsterih olsun ) iiksclecektir Tiirklük. 

Erk.ek lisesi mnunlanndan 
~L Okut 

Ecel ve At,-ym 
Hıçkıran blı' milletle yarıya inen bayrak 
Seni şevindirdi ıni} Söyle &ç gözlü topn~k. . . . . . . . . . . ' ..... 
Nedir bu acı Tanrım. n~dir bu ızd•rap 
N~ir bu dinmiyen ya~ nedir ruha bu n7.ap 
Mmadma erdin mi? Söyle en hain ecel 
Bu on sekiz milyonu öksüz koyan znlim el 
Neydin kastın bu masum mert ve temiz millete 
Onu elden almakla beşeri bir Itmete 
M~kum oldun ne alsan bundan sonra k.ıvm~tin 
B;J ki daha ehvendir yanında her zilletin 
AJdm fa.kat cismini aldığın kemik ve et 
Bu c-.lış sana zillet bize de ebediyet 
Verdi.. Haykır ve kavrul artık ey hain ecel' 
Ata adı her Türkc en güzel addan güzel 
Giin $1.CCtikçe artmada, gör; bu elemin 
Yaş değil, kan ağlıyor bu yurdun of:lu kızı 
Uyu mtibarek Atam, uyu rahat uykunda 
Çünkü senin hasre elek ismetinle yolunda 
Nasıl istedinse diin bu('fün öyle gidecek 
Yarın da yükselecek, bu millet yükselPcek 
Hıçkıran bir ulusla yarıya in•ne bayrak 
Sevin ey kara topr ... k, sevin ac gözlli toprak'··· 

------------- llALlL BEDl'I FIRAT Atam iÇ·n ------· · 

e 
10'. 

Bir karanlık gecenin kasveti var hayatta, 
Ne zevk kaldı ne n ... ~·e Çlrpınan bir, kanatta. 
Yarahyı.z kuş gibi kalbimizden bugün biz, 
(Atam) diye kan a/llar hıC"kırarak icimiz. 
Kim umardı bu gözler öksüz yaşı dökecek, 
Bağrımızı bu ~nnsuz hıçkırıklar dövecek) 
Kim umardı (Güne~) b.ir ~ün gelip sönecek, 
Ruhum.uza bir sonsuz karanlık büı-ünecek. 
Sen yaşarsın k<}lplerdt" ey mukaddes (Ulum uz). 
Senin için büründü mateml,..re ruhumuz, 
H•ckırıklar dinmiyor yükseliyor vatandan 
Öksüz kaldık biz -diye· o mub:.ddetı Atadöln. 

F. Ayltol 

Ulu Atam 
Varlığın gönlUrnüzO aydınlatan bir tandı, 
Işığında yeşeren \·ahın acınla yandı. 
Kadeu uzun bir ömr:\ s rnen ni~in kıskandı 
Tarih ebed acına göz yaşı döl.sün. yansın. 

Söndüğfino nurunun !nanmak öyle zor ki, 
Bu haber içimize gökten dü~en bir kor ki, 
Onsekiz mil) on kalbin lisauı hep diyor ki: 
<Sen bize bir Atasın, srm bize bir ,•atansın.> 

Hıçkırıklar gökleri deşen mızrak ormanı, 
Dondu da tabfatın rengi, koku~u. canı, 
Siyah tüle bürilndCl, bak yurdunun her yanı, 
Sen aı·dından koca blı· dünyayı ağlatansın. 

İçimiz ah:.v tlev, gözlerimiz coşkun ~ı. 
Parçalam<ık hakkımız, seni ey hain ecel. 
Dayanmaz hasretine millet Atam gitme, gel 
Vücudumuza yürek. damarımıza kansın. 

Öltım nasıl ynraşır, yenilmek bUm!yene 1 
Sen, ki 'rlırke can verdin ölilnıü rene yene, 
Bayır Atam, ölmedin, milletle varsın gene, 
Yük!elme yollarında ıen bize aşk, imaruın. 

* •• 
Vicdanlar ileminln sönmez mabedi adın, 
Her yılın bir rıs1rdır, ne yazık az yaşadın, 
Gelecektir yerine varsa kalmış muradın, 
Öyle bır bilyüksUn ki tarihlerden de taştın. 

Gerçi tacdan H;'Tendin, ulusun kalbi tahbn, 
Yurt bir cennete döndU, vQcut buldu her ahdm, 
Neden tı;ı ezmr, lin başını kara bahtın 1 
Sen ki, hasta blz!eri galip yapan bir baştın. 

Tarthlcrl yo!undan geri döndUren Atam. 
Yurdumu kavuran her derdi söndllren Atam. 

1 

Kalbimizde eevgjyle saltanat suren Atam. 
Bizi öksüz bırakıp nerelere ula~tın? ...... 

Atatürk'e 
Dünynm n her ) ~r;ndE. llehalar1a e elıSlh. 
](:ılbbı. ruhum. nşkımla, bütan varlıL'lm !!enm. 
SPn yokl:ıktan l.ıir ulus, yeni tarih yarattın, 
Ttırk istJdfü ufh:una sa· ılmaı temel :ütın. 
Snğlızmda bu temel yükseldi, tamaınlaudı. 
Ulus~.ı b ·1·T•im ·ı nerçin 1endi. ağlandı. 
E:>~rin1 t""Ö<e? ek t:üyilkiüğüne vardın. 
Dnhiler dah:s:uin, rütbesini sen al,lın. 
Senin Yike varlığın ıınlatılmnz sanının. 
~enin heı cicdiı)ine öl em de inanırım. 
Tilrk ııhıs erlerini, dördünden yetmişine 
Sarnn ölüm ~·ac;ının rastlanmez bir eş;ne, 
Aramızdan nyrıldı!l bunn herkes yanıyor. 
Seni öldfi divenler muhakknk aldanıyor. 
A•atUrküm ö!nı~di, hayır, hnyır yr.şıyor. 
Y nlb'er;mlıde aşkın sonsu?.u da aşıyor. 
Mezarın toprak değil, tarih değil, gök değil, 
Yurt değ l, dünya değil, düşman değil Türk değil 
Senln me1 .. unn ancak bunların bütünüdür. 
Yaşıynrıık günlerin her devrenin gllnüdür. 
Sen Türklüğün gönlünde ölmez eşsiz ırUneşsl
Varlığ'ınla her yerôe büyüğe bir eşsin • 
Tesellimiz olr.cak ant·t.k AtattlrkllmUz 
Yolun bizim yolumuz, ülkün bizim illkilmüz. 

Necati /lt..,-

uman dan •ai cenahta 
re ederken 

EQi At~tÜrk' e 
$P1 ir> rwı; i ı 1rtınchm ayrı mı kalacnğlz? 
• ·urnrıfn • .,~ı,,ııman her taraf zından oldı 
$"!lfl('\<i ani ı: ı biz nereden alacağız? 
Sun. lll'.lt ·rn <'rmeııle blitün çiçekler soldu. 

• ,. " 
Seni art~k bir dRha gönniyecek miyiz biz' 
arı:ı t· µra.klar değil kalbimiz mezar sana 
Senin ölüt'l'iın r.ldu kalplerde derin bir iz 

Benzersiz bil' gilneştin sana tapan vatana. 
• 

* * 
Senin l'Htmün ile bir ulus öksüz kaldı 
8eni bir kere oisun görmeğ'i çok isterdim, 
Onu, göl'dt kten sonra ölsem gam yemem derdim 
Ne yazık ki istediğim rüya şeklini aldı. 

* • • 
Onu-am se in olsaydı Atam sen yaşasaydın 
Eoı.siz nydınlığaıa asla doyamadık biz 
Bu yurcıun güneşiydin, sen yaptın yurdu aydın 

Na~nl ya~ıyacsğız Atatürksüz, sensiz 

* * * 
Seni tarıhe gfün~ek tarih sana gelir dar 
S'.!çlımn alP\dendi, gözlerin nur saçardı. 
Bug-Cln bUtıtn Tfirklerde büyük bir yaslılık var. 
Senin ba5tığın yerde hep çiçekler a~rdı. 

* * * Bf?. t.,u oünyadan seni anarak gideceğiz 
Rahr.t Uj u uykunu Türklerin kalplerinde 
Sen:n rurihleşmene yanarak gideceğiz. 
Sonsuz l:ir eessür var yurdumun her yerinde. 

* • • 0 1meoin, ebediyen kalpte yaşıyacaksın 
Sen tar:hin ~·azchğı büyüklerden bllyükstın 
Varsın göz yaşlarımız nehirler gibi aksın 
Sana ölılü cienemez çClnkll sen Atatür.ksiln. 

* • * 
Senin nurlu ~iizOnO biz gene görüyoruz 
Sana me~ar olarak kalplerimizi kazdık 
Sann E.'•\zyaşlarından çelenkler örüyoruz, 
~~~siz, yüce ı.dıın ebediyete yazdık. 

* • * 
Senin y!\ceHkl~Tin salmıştı dört yana Un 
Hiç in~na.myorum Atamız ölmü' olsun 
P.örle yüce Ataya nasıl yaklaşır öl Cim? 
O, l:.ır !nni değil ki dünya yüzünden ıolsuıa 

* * * Haytr, o dlm~miştir, kim der ki Ata öldü 7 
TOıklerin kalplçrinde ebediyen yaşıyor 

:Knra toprağa değil kalbimize gömüldü 

Uyc;t'-f • • 

rri\ ... lc ı.rtıııd A tannı hep kalbinde taşıyor. 
10/11/938 

Tire orta okul. Sınıf: 2 
SAD!YE AKAY 

Milyoninnn kudreti toplanacak her Iwlda, 
Durmadan koşacnğız açtığın mutlu yolda. 
7.or işmi iJi7.im için, asırları giln yapmak, 
Ruhhırdn g5nilllerde ulu Atam sen ol da. 

İLHAN 1R:MAK 

(Atatürk) 
Kn!bimizde bıraktın geçmiyeeek b!r yara 
Bugün btitUn Türklüğü, Tilrka öksüz bıraktın 
Sen ölmedin gömüldUn tarih denen bahara 
Binlcı·ce kallıi bir gün ardından dertle yaktın 

Ar11m?da:ı çekılir: gfiliyle bahariyle 
Çiçeğile yemye .• il bir diyara gömüldiln 
Ri.z ıırdından koşarken o dev adımlarile 
Sen siaii yolumuzda bir güne ı gibi güldCiu 

Ey kızıl bulutların ardından koşan asker 
Ey vatan kapısında can veren kahramanlar 
Anlınızdan sızarke:ı kanla karışan o ter 
Yakarken içimizi ate~ almıı dumanlar 

A tatOrlc o yüce ad tarihlerin yıldızı 
KarmıJığm ıçinde bir güneş gibi yandı 
Türke, yurı.la can verdi onun alevden hızı 
Dirildi yurt içinde Türkün sesi uyandı 

Onun !~in tarihe gömseler bile onu 
Dar gele<:ek o yer dCi onu saramıyacak 
Sevgiyle kalbimize gömdük bugün biz onu 
TUrk soyu yaşadıkça o orada yaşıyacak 

Uyu da 15 yıllık yorgunluğun tilken8in 
Sen ölmedin gökl rde tutu~an bir alevsln. 

Karataş orta okulu 
226. Ragıp GönUlş~ 

Atam 
Sen yaşı yan ölilsfln, mezarın kalbimizde; 
Hicranımız bir derya, ttışıyor sinemizde. 

Onsekiz milyon Türkü, haykırttın Atam diy 
Biltiln acun mntemde kahraman önder diye. 

Atnm ! .. Niçin sen bizi bırakıp ta göç ettin; 
Ordaki başsızlarn başbuğluğa n.: gittin. 

Yoksa .. Nııpolyon, Fatih, Ccng"z mi çagırarnırı 
Seni güzel yurdundan; Tilrkilnden ayırdılar. 

Y arattı~n e-'er!n, ebedt varlığımız 
Sen ·orada müsterih ol rahat uyu yalnu. 

insanlık nasıl yanmaz nasıl aramaz seır' 
Klemle kılmçları durduran gCir sesin. 

Genç, ihtiyar, kadın, erkek, okul, hep ağlıyoı 
İçimizde göz yaşı sel olmuş ta çağlıyor. 

Sen Tilrkun canında n, her kanda: her ruhtMın 
Sen bir el.H:di güne§, sen bir ölmez Atasın 

lı.mir kız lisesi son sınıf edebiyat fUbesl 
1157 'Naime Beygo 

Evlatlık istiyenlere Büy~k Atama 
Atam ölnıilş dediler 
Hayır o ölmez dedim 
O ulusun kalbinden 
Asla ailirunez dedim. 

Sekiz aylık bir çocuğum var. Va
ziyetim, kendisini büyütmeme im
kan bırakmamaktadır. Evladlık ola· 
rnk vermek istiyorum. Adresim, T ~ 
pccikte Selanikli kahveci B. Ali va· 
sıtasile boyacı lbrahimdir. 

* * ti 

Bir tarihi yaratan 
,ı ....... •---•ewwlliım .... , 

GüZEL 
ŞAPKA 

Bir ulusu yöneten 
Benim Atam ölilr mU 
Topraia gömülür mll 

• • ti 

Benim bOyUk Atamsın 
Canıma can katansın 
Ölür mü hiç yarat:a.n 
Yok olanı var yapan 

• *. 
Yaşıyan bir ölüsün 
Acunda. en ulu'sun 
Kalbindeki me7:arın 
Pek ıevdikim ulusun. 

iz.mir erkek lisesinden 
fl 128 Kem al Bilgili 

KAY 
NA 
Yl 
CJ 

Müdrir 
VlTTEL TUZU 
Nekris. ronıatizmn, k tm sancıları 

na karşı mide kara ciğer ve lıöbrcklc- 1 
ri temizler. ı 

Bn ucuz maden suyu elde edilır. -

Meraklılarına: 
Viyananıu nıe~hur 

P. ve C. Habig 
Marka şapkaların 
en son modelleri 

gelm"ştir 

1 

Tı-ıklitlel"inden ":ılrnımnk için şu 

Resimdekı maıkaya dikkat • 
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f ~H!FE & tür IDünya matbuatı 

.:.;.=~~-==~~-----·~&~rke·s~h~ak~m~a~rel BÜ ÜK SEF 
geldi! 

edi Atamızın e 
mahfaz~sı n-res~ 

olmalıc1ır? 

M 

F. R. Atay ''Atatürk Asya milletle
abası idi,, o 

rının 
• TUrk matemini haber veren ilk ci

han gazetelerini :ılmağ:ı başladık. Bil
tiln neşriyatta üstoste iki teııirin akis-) 
!erini görüyoruz: Biri, Atatürk ve e- •• •• • ,. 

mücadelesi, Al-seri hakkında ı:.ım bir hııyranlıktır. Ataturkun ıstıklal 
İkincisi :Kemalist nizıımın dev:ımı 
husuııu~da şilphe götürmeli bir it!mat. man hdreketine bir Örnek olmuştur 
tı~ l 1 Bu itimat, ,Tark milletinin hemen A manyada: yazı ne*retmişt' • .. .. 
yeni Şefini bulmasından, onun, hfikiL . . 1 Bu yazıda Ataturk.un çocuklu • 
metinin ve Partisinin etrafında top· K·~e~lin, (VAlmkan. Aıansından). -. ğundan itibaren hayatı, tercümeiha-

d .1 . ge!ivor Hat- olnısche ol szeıtung ga.zetesı bı- li, Çanakkledeki kahramanlık ve 
lanmış olmasın an ı erı ' · · · ·ki · h ·fi · d d ed · 

ı. t d ta facianın birinci günü, baş•ağlığı rıncı. ~·e .~ ncı 63 
.' erın e ere .. ı- muzafferiyeleri, istiklal mücadelesi 

Av Up nJil taS a a affil it d·. , ba' ~ "U· len ık.i sutunluk hır ya.ı:ıda Atatur- ve Yeni Türkivede '-·aptıg"ı inkilap-• vazılarının a ın ~. c-.... ca . ·' , L •• .. • h 1· . 1 , , 
A d 1 .. · . gil il ·ıı t• 1 ı<un tcrcumeı a mı ve ıayatını,, lar takdirkar bir lisanla anlatılmakta 

y . 5 biha Zekeriya Sertel beş an hayat veren, na o unun gu- hliııi •oranlar, ertcsı n mı e ın O· S• k b t - .. d "t'ba- • . . . 
' ta:ı:ak~- al ı'z' sapasağlam bı- bqı:n<lo yanındaki inkiwp milcahit- gun ve şuurlu birliğini kendi memle- runs~?at.~!a bas ıgdı !ll;nt.k~nı·ı' ı •.. \l·e hkaabt_alFıgının da hır tari!'çe\,ı yapı-

·"' ta •• r un c .n • " . . .. . ... ·· . . . . . . ı d.. ren gırış ıgı ve aşar ıgı ısı a mu- ara ır ranaız doktoru ile ıyana-
raktıg"ı lıu Türk vatanı. dUnkiı tarı- l rı.e beraher gogımnU geren Atatilrk... kellerıne mısal olarak \ermış.er ır. cadelesini ve zaferden sonra her •a· I f .. E . B li d 

' · · tü o l\ d bugüne Türk" A Uk d kü ··k "let >etiş 1 ı pro esor · ppınger ve er n en 
hin h«sta ııdaııııydı. On sekizıncı a- · · · r " en •. ıye vru • i3üy 11 .arru, . çu, mı. • hada yaptığı inkılapları takdirkar profesör Bergmann'ın konsülta.syo-

d b l Yar ı . ~ana; i inkılabın- ~·nnı.ı ha, ta adnını degıl, milli varlı- tirmez. Eskıdeııberı her fır.atta te • b" li··nla kaydedilerek ezcümle • lm ld • ka ded"l '"· 
sır u aş ı • • . . . 1 lk . d . . • . d 1. b" ır ~ • na çagırı tf o ugu · y ı WJ<ten 
d kuYYetlenec dünyanın gı ıı lıutuıı bır ııı ın ıra e'1le mtida- mas ettig!mız yabancılar an za ım ır .. 1 d·}·or· ı h t d . .b. k 

1
. 

1 Sedat Çetinta• an sonra • . b" k • . 1 . . ... b.lh şoy e ı · sonra as anın emır gı ı uvvet ı 
a:a11: • ·! cre'·anı lıut:ın hıziyle faa. eden yev;venı ır uvve.tır. rtıca mal duyardık. Zatım tAbırını ı assa C devletin ba•ına geren a- k 

1 
k b" . 

va; aşına ı c , . J 1 d k d b ' f"k ! k. At tü k b c enç • ' natura ı ve ırı ma ılmıyen ya • 
d d . ·oı·du Oıı ıekizinci asır ve ıst "'" ı ar a a ır•ımn, ı r te- kullanıyoruz; çUn ·u a r aşımız,. dam kazandı'- askeri muzrıffeferi • k . ·ı ·ık kr" 1 ka 

1 d ·d· A ka da · rki evnnı e ı.l • . • · • h 1 . . . . . ıv ' ~ama azmı ı e ı · ız ere mu ve-
!)~11 yı ın a ı ı. n ra şımc ı fenııı terııkl,i:edn, il;m, sanat, febe- rıı..tıderın, .çtımeı ıım el~rın, ınkı- da iken: c-Şefınız ölilrse ne ya- yet ve memlekete temin ettiği istik- • .. .. . . • 

>.dl!ye bina~ının önüne gelen yerde .
1 1 1 m· ı"n nsn 011 dokuzun- l.lpların caıılardınhğı TUrkiyenin tek pacaksınız?• 8ualine ce,-ııp vermek ne 1• 1 .1 ·r . ·n h"ıtama ermemi• met ederek gunun hadısclerıle ala· 

. . fe, • er eıne er ~ • . .. , . .1 . . . . . • • . ed . a ı e vazı esını • k d ld • . h t5 h . • . 
bir gece çamura gömülen ı atlğımı kay ·uk.ıek ,;ıınavi üzerine kuru- ~ın ı. tek duo,uıu, ını lı ıstıklAl, ve bu gUç ve agır olduğunu tabının er~ı - oldu" unu bili ordu. O, bu genç a ar o ugu "e at cum urı> ebn 

cu a•ır, ) ' · ı·kl'l · · J ·ı · b" ·' !et k k 1 · b ı· "' iz Ata. g y 15 · • ki .. ·· ·· ba b.,ı!erek evime tek lbtn<le dönmüş • luu Avruva medeııiyetiııiıı >1srıdır: 18 ı a ıç.n e ı erı :r ı.ıev urma • niz. Ekserıy~. u sı:a ı. •-ı_a 5 ~umhuriyetin varlığını ancak fi~ir-\ ıncı yı onumu . yra~_ını~ ~~ 
tilm 

0 
vakitki ışıkaız, kandilsiz göl ve On • ekizinci a,ıı-, in•anlara medenı tır. türkQn eserın_ı ~ .k~dar ~af'.f~ ~l atı. !erde tam bir inkılap yapmakla ıda- reyanını radyodan dınledıııı bıldın· 

' . . b khır veren demokrasiyi, on doku-j * yorsunuz?• tarızı ıle geçıştırırdık. me edilebileceğini takdir etmişti. liyor. 
~amur diyarını bugilııkü moderın An-, a a·ır imparatorlukları kuvvet- Atatürk, bize sapu.• ğl.:ım bir vatan Osmanlı imp:.ratorluğunun kara li- Millet heveti umumiyesi itibarilel Bu v..7ırun sonunda aynen §Öy-
ka d zuncu • ' · B b kt E · iki d "lk hük · 1 · · ·· ' , 1 , -ra yapan o ur. 1 .ı·. mperyalizmi getirdı. u ıra ı. -.u vaı.ının mil tamamiye- kibeti hakkııı a ı Um er , ıyı ster asırlardanberi musab olduğu Letlıar I d . . . 

1 'd · en 11 an e t · · ·1, 1 1 · · k f · · 1 • d il TU ki t e enıy or · Ankarayı herkesten evve o se• ı, 1 . d Akdenizin kunanndan, Okya- ını, ı er eme erını te e fili eden bır I ren ve dogru Uş nen r er ara· nie'den ve onu kemiren unsurlardan ı .. k T .. k ih" . 
. . .• . . asır a ;Jl t, . b .11 . · v· b d .. ü "' . .. • cKemal Atatur , ur tar ının 

aoııra bizlere sevmeeını ögrettı, bız nu•un kıyılarına kadar yaslanan Af- rr. e '.e ~ mı etı~ başında bugün fından d~h:ı. .ıyana o~gu~u on • kurtarılmak lazımdı. Yenı lıuku - .·· _ . . .•.• 
Türk.le de bu sevgiyle Ankarayı lıe-1 .k kıta:uııı avlanmış bir balina ba- TUrk mılletıne oldugu kadar biltün şünde nrılnııştır: Onyedıncı asır s~n- met merkezinin lstanbuldan Ana • en } uksek şahsıyetlerınden bınsı 
zettlk, relbette ki Atanın yarattığıma- ~:ğıa gibi yer~ serdiler. ba.~'. •eni~, sı~- dJ.ny;.nın itima<lını kazanan lsmet larıııdnn .beri,. bir mukadder sukut te- dolunun orta•ına, Türkiye~İn k.alp- dir. O, as~e~ ve ayni zamanda dev-

• 1 t b ·m yag'ı senın derı;ı beııım dı- 1.ıönü var. lvekkülil ıle, bır kurtuluş hasreti Türk gahına Ank.araya nak.ledılmesı, o Jet adamı ıdı. 1918 den 1922 ye ka-
lram hayatında Atanın otagı 0 an ı enı • ' · . . d d d B d ·· ·' · · · · · • . .. k ·erek üzerine çullandılıır, lokma lok Yırmıncı asrın ortasına yaklaştı- 1 ruhunu çalka ı, ur u. u uzun e~ır tufeylı unsurların bertaraf edılışının dar devam eden mücadelclerınde 
ııevglll Ankara Büyük öluye son u- ~na payl:ıstılur. Gani.net tutlı geldi, ğımız bu devirde dünyanın manzara. içinde ne kahramanlar, ne zaferler, ne ıembolik bir tezahürü oldu. Ayni kazandığı parlak zaferlerine sulh yo
cak olmağa da layıktı. Biz Buz:a~ın A•ya kıta~ına geri adıı.mlara mede- sı l!lU ten evvelki günler• benziyen \halk ihtila!leri, ne de yukardan gelen zamanda i•liımiyetle yeni devlet a- 1 d k. f r ti . . ferlerini de 
adını değiftlraek te tedfin merasımın- : et getirmek, Avrupıı.nın zayıf rııil- b" _,. A" lı lahat hareketleri eksik olmamıştır. raııında enerjik bir hattı fasıl çekil- .~,n a 

1 
':"' .ıyeH:r1ının19za33 d ) d;ve nıy ır manzara arzeuıvor. vrupa top - Ik" b .. ilk d.. k d f yendı·k. k. ,. d ç·· ı..·· . 1• · t b uave etm1'tır. ıt er temmu • 

deıı sonra sadece (Ata yur u .., le ti erine kültür şırıngası yapmak e- ı , · . 1 ı uy uşmanı aç e ıı • me wzım ı. un ·u ıs amıyet en . a, .. · . . . . . 
. 1 1 . 1_,.1 Tü ·k· . ş rk·ı Av-1 r:ıkınrında dllnyanın yenıden payla-

1 
istila akınlarını durdurduk; yeniden ka hirbir din daha iptidadanberi poli zunda Turkıye B.M. Mecl.Uı harıcıye 

&ııW ne lyı o ur. melıyle ge uı er. ı ı) e, a . . · ld k . ~ . · 1 ·· · · · · • · ·· 
d 1 ın aembolü h t adamı idi. Bu hastayı şılması konuşulurken, nüfuz mıktar-ı kuvvet, nizam ve sulh sahıbl o u · tıka ışlerıne bu kadar şıddetle u et encumenı re111 ıle yaptıııı bır muli-

Aııkara ey nce oran rupanın asa Fak t 1908 "nk"llib dahi içinde olmak . .ı•lm' d ··ıd· B be l h"J•f t ka k d hbe l 
h 

1. yred ve her taraftan ameliyat masasına yatırdılar. Ciğe- !arı siyaseti, şahlanmış bir at gibi al- a ı 1 ı • c<u ış egı ı. u ee P e ı a e tta: Atatür ün i are ve re r iği 
er tara .. ae en 1 u h ps"nin bir tek kusuru oldugu ·ı ed"lcli b l be be d 1 -~"bil A kara kalesidir. NI... 'rini Şimale, bacaklarını Şarka, kal- 1 yııset meydanını to~a dumana boğar- ~ere, .• ı 

1 
ki K ı ~a . ı ve ununa. _ra. r. er- altında Türkiyenin kazandığı mu-

ıeyntQl.Le en n . . . k . . . . .. gorülmüştilr: Kurtarıcı o mama a- vışlerın ve hocaların hilımıyetı or- ff k I . Al d 
tekim 11 ımızda ve Anknranın her bını Merkezi Anupaya ~erme , yır- 1 kcn, küçük mılletlerın açık mavı gok- t rı. . 1 f k t d il- d kalk An k b ~ va a ·ıye-t erın manya a n~.\yo · 
. pu ar . . '.. mine! asır bn9larıııda, A\'1·upnnın ta- !erinde tüt~iılü bir koku. mim ist;k - ra a ı aıı e~:rı ara.amış, 11 a urm ta an tı. .. c~ .ukiş~yaru lıaky· rıal sosyalist h.:.reketinin muzaffeı 1i!r 11 mbolik taııvırınde b<?vle va,tı-; .... ~ .~ .. _.,. 0 , u•, ~•• ml!ı-.aaucra«ı. lıill~ri at ~e ıcren hurp 0 u " bir 11 .. ,-. •• çnııım yeııı znmanlar ortasın- ret reformlar uzerınedır meme e-, • . . . .• _1_ 

llYor muyuz t Atamızın fanı c ed.nı * · da blr ortaç•;;.. ,,...... .,~,....ı...n.,, ın.--a. rm yenı 1ın,tan kurulu~u imkanı bu· olacagma daır k.endı k.anaatıru ıw<· 
de b da b d hf ka .. ... yangın korkusu var. Herkes bu korku 1 k"d k lııt" d k 

1
· b"l . . ı . . k d. . T·· k - tik ura e e ! ma azaıına ym.... Ta Bismark zamanından beri t 1 •. 1 b. b. . . b essese o ara · evam etme 1yor u . una ı mıştır.> vıye etmış ve en ıaıne ur 18 • 

1 
nun e ıışı e ır ırıııe soruyoı, aca a 1 T k 11 . A t• k't ik" bek y 1 d d ·· 1 d 1 1 d 1 · · '- ı. b" ·· - '-

olll dotııı bir~ olac~tır. . göğsane hasta yaftası yapı~tınlan, matemli gilnlerln arifesinde miyiz? ilr mi etı, ta üı e ı ı _asır • . azının son ann a a şoy e e- a ~üca e e_ıının par..,. ır orn""' 
Tarihin engınl!klerınden binbır va- Gladstondan başlıyarak Sır Ed- Bu korkulu hava içinde biz emnl • !ediği kurtarıcıYl bulmuştur. ?~a bir nıyor: .. . . . \·ermı oldugunu, Almanyad ol· 

ka'1ıııı lı.ahramanlıklarına §Rhit olmu' varıl Greylerin dalavereleriyle Çar- vetle başlarımızı kuldırıv T!I k" . dPfa lııımdıktan sonra, en acı ılaçlan- cAtaturk kendı devlt>tının Avru- duğıı gibi Türkiyede de kuvvetli bir 
olıın Ankara kalesi en sonunda Yir- lık Ru>yasıııa ~eşkeş ~ekilen Ttlrk.i- dünün ha;ta a<l:onıı <\egilji~~·di.vo~u7.e ''.ı .dahi. kendi kıırtt1lu·ş~ııun tek. ~e- pa ilıo1·· Ônk A•y.a a~a~ııh~a b-utavak_.; köylü ekseriyetinin yenilınez m_illi 
-• el - .. .h. . ye l!ll4 harbıne iızcrıııde lıeyı.z bır Bu kuvvet ıe t ·fe'Jiı·ı C 1 . ıal.ırı olarak kabul elmış,ır. Halk ıçın, sıt oma vazıy<'tını ıç ır va ı k d t baı k"I t·•· . h 
..... n aara 8ıgınıyan ve Turk tarı ın- • . • . . d· ·! . l· . ' ' um ıurıye- unutmnm!'lır. Bu ınutavassıtlık ro- 1 u re mem nı leş ı el lb'lııı, er 

Jıaota ıı:umlegı tıışl\an, ~rn ı aı llh .ı tı ı oııl:ıeş se'lelik b! şar ı. ·ın~ 1 alı ·er mazi, ı. ç b:r özlenir ha•ıra bırakmı- f R Ik ·ı.· ili . . . . • I d He 
de en parlıık bir yıldız olarak yüksel- k d. • da ,; ru uvu ~ı"• bir · V 1,.1 k" 1 • ' · ' · 1 

; varuk kupaıı.,ıı•,tı .. K"nıalizmin. arka- !ü, Türkiyenin bir tara tan a an 1 ı ı nı etının uynı sıyası 1a e re 
anı, ıma:ı-m '"' , • TU2. e ul" ll'e n !. n l.ıa.li haklan- " < • • d d.. f ö A .k 1 al k" d • 

tııi.f olan en bilyilk bir milli kahrıımaııa k h t gılıı" girdi E"ar •uuru 1 d " h 1 . . . sında s.•de ı·ııklı··• gece ı·nı·u korkun~ ıttıhn ına ve ıgt'r tara tan n s· malı o up ar arında ·ı ostlu5un d;; uy u a ası · ı. • a Şı.ıP e <>1an \ar•a onlnı·,. luıl:ıer ,.,._ " - • d l ti • bl k dalı") l ·ı 
eb kucak olabilecek yeglıne yerdir. ycnn<fo ok:ıpı, Il ğdat Pi: kuyu!ıı·.rtlinı kı, Ata'Urküıı öıa ü HrafınJa karanlığı vardı, uklı eren, düşünerek, ya .. ev he. ed~ı T~. uk?a . 

1
b 0 ~asôı e canlı il.tı adi münasebetlerle ku~ 

ı d h b ·ilki . mutna ır ır. ur ıyenın ugun n I d... . .. I . . 
Burada hayalen yaptığım etütlerde rında koll:ıl'lnı y&K' )iP a a uı onun mırası·ıı nnh,fıı2a için ı·emiıı ııklı erıııı°'"n, eıı~!eui ile mazi klbu- A h•k" d 1 . 1 1 veten ııcını aoyemıftır. 

1 1 . '· . • • • .1"' syanın a ım ev etı o uşu yanız [ , 
IUnlar aklund:ın geçiyor: g:Jreşlc:re lı:.zırlıııw:ı ııe~ ıı~n .. m.n eı.leıı ya~nıı lm Tlırk ır~nr;liği d ğil, sunu ruyalarında bile reddedi~·onlu. ve ancak bu büvük askerin. büvük Bu garıstanda: 

. k ·ı · ı.Itında bu dunva zureşıne gır bütün bır TUrkivedir \' b ·ıı t , . .. .. , 1 - Yalnız lstanbuldan gıdeıılerle uı ug.ı · . . · · ti u mı e Atat!irk'Un C•eri, bir kill olarak, tek devlet adamının yanı Atatur1'.un e-
mekte knrd"ııe l:ıir fr.ı·da gorenıcz<lı. Atatürkc ne kadar bng"lı ı«0 bııgu··n "d" 

rııukabilinden gelenler için değil, o 1 T .. k. ~ · : l"}·· t nıasnsıııdan muknılc'< rntını el'n t r «,tt ... 1 bir kelimede tcplanab!lir: •Kurtuluş ı. serı ır.• Sofya, (Bulgar ajansından) -Zo. 
h . . - ur l} e uU ame 1 " ' , • ı ~ es ım e ıgı s • . . Yazı şu cümlelerle bitirilmi•tir. 
•valının her tarafından Ankaraya kolu kanadı kırılmış olaı-;ok kalKtı. met lnö: Un<• de 0 kadHr baı(lıdır Bu Bu hakıkat mOnevverm kafası kadar, A .. k 

1 
k . h rıı gaı:eı.eainde (Kemal Atatilrk) •er 

L . . . ' . . .. · • . . . . . c tatur e m,.m e etın er tara.. . . 
U kaleyı seyr.de ede ynkln~ labılır. Fakııt bu sanu;tan hayırlı bır felaket memlekette genye dogru deı(i ecfk ve h.ılkın şuuru ıçındedır. Halk ıçm, ha- f .k. , I ti T·· ·k .

1 
levhagıle Danaıl Krop<;c!f ıu yazıyı 

· . · · d · ·. . k h. b. . j 1 .. . ında dı ılmıs o an anı ar. uı mı - t . t• . :? - Ankara kale<ıııın olurmuş ol- gıbi ha t.ı •gı te<avı edılır.I~. şuııruııa, egışt ı. CC<- ı~ ır '<'Y yok'ıır, s - tırası guzel ne vıır·a hepsı, tamamen . . .. . • bed• ne re mış ır. 
d • ... b" ·ı t ı k t ln'"ıUnıirı 'uv\el'" '"l · ı· b letının basu badelmevtının e ı 1 K 1 . uıu tepe her cepheden muhtelif es- ml ı lrau ne s dP ır mı e o ara me • •1 ,-a ı.ıye ı u - ve mUııhnsırLn Ataturk devrine ait. bol" 

1 
ak k 

1 
k O h • ema Atatürk kıvılcım aaçan par 

te•tk ·r d 1 . h . d. · , çıktı A vnıpunııı bıı hasta damını ıllın bcha~ı 'e cJ .. ,·anıı için en bürü.k tir sem ı 0 ar a aca tır. nun a- lak ıı-ö•lerini ebedh"-·en yummu• bu 
· mana ve ı a e erı :ıız ır. şıma.e . · , . 1 · T'" k · h · • t" t a. · ·' • 

'l''ın 1 k l . b k h bl din.ten, lstiklıı.l nı( cadelesile or.;ı ycııl gar:ıııt tlıı·. Atatilrk bir içtimai naz:ıriyenin kah- yatı ur ıye cumb.urı) "'ı'k arT·~.nı luııuyor. Bu, bitmek, tükenmek bil 
• ur en ~1'•8ıne a :ın cep e r terkip eden ölmez ır var ı tır ur-I . . . . . . 

; . ramanlığını yapmadı; 0 bir cebir ·a ..• .. . · mıyen kudreth bir enerıının polıt!k 
aşyet tablosudur, Çubuk çsyı cephesı , h f madı. Milli h , t Y P- kiyenin ve Türkluı;ıun hır rehbere uhneden . . d ktı·r ·. ı At .. 1 . daı·r atıra ar . aya ın zaruretleri onu - k". 'k b" d At 1 ınmesı eme • 

U-ha bı. ka bi. ifadeye malik, istas - amızın son gun.erıne c; kendi cebri ve hUk - ltı 1 l o muhtaç olJ;ıgu ırıtı ır 811 a ~- Büyük Türk lnkıl&N'l8Jnın yarattı-
\ mu a na a < ı. • C k t k • ·ve o zaman mag "" 
•

0 na ve yenişehire bakan cepheleri nun eseri fU veya bu nazar! e.'aslara ur 0~ a}1"~5.: mAı, b" :·ğı e.er muazzamdır. Atatilrk filhaki-
,. . • . . lup T urk ugu vrupanın ır uşagı ka .. . h 
· ~ıuuıak ve gülilın.ser bır manzara o göre bır cemıyet yuğurmak sevdasın. k .h . .1 h k t d "h Turk ımparatorlutu udutlannı 
'<tıeder her cepheden bu tepede Ata. 1 {I. sus emrı· ! dan değil, bizzat yaşamak ihtivacın - yapmka 

1 tkır~stı 'd· -~r;: .. ~ .. ~ en c\ a: eski Tilrkiye hudutları dışında bir a-
h: , d d ~ ~ nın urma ıs e- ıgı u u manı erı i il te . t ...... i. d x.·ıd· F ka 

•ıın bilyilkltığlinll taaıyabilecek bir an. ?"u,uştur. Kemalizm, TUrk mil- yıkarak Türklüğe yol ııöstermi§ • raz 8 vaı ew...., e.ı • ır. 8 ~ 
~- ı.,ır t dı k" b" b k bT ll 1 !eti ıç.ın bakağ dü.sturlanndan ibaret- • umumi harp aonunda daııılan askerı 
a ıye var r ı ız ıı a ı ıye er Korun gıızete3inden; tir. tır. .. .. Al ·ıı . T·· k ·ı kuvvetleri tophyarak ve inhili.1 etmlı 

ıl o Bilı·O.k ve •erefll lllü,·Q bag· rına A ·· k.. d F 1 b B" Bu tun man mı t-tı, ur mı • 1 • • 
a'd • ' tattır u te avi için rnnsadan Manasında ir i~aret yapmııtır. ır hareket kurtarıcı ise onu bıra- l ti . temine ~amimiyetl . t" halk küt.elerını organlıe ederek bun· 
, ,'~tan ~<_oıır".. daha iyi görilp tahlil l(eti_:ilmi~ ol n .prof~ör .. Fis:nje has-! • kınız, ~alkın ruhuna gld~ yolu bu- ~ n~~le1;,"silhas..; biz Almanla:şA.: lan yükA~k ~ir kudret~e istiklal s va. 
t bılecegız, eı'.er Atamızın bu husu.~- talıgının t davı u•ulunu gosterm.,k A:atürk umumı harp esnaıında !ur. Mılletin Atatürk'e ••kı ken- - k- k d. mili f l k şına ıevkettı. Bu çetin mücadelenin 
" Vazıh b. . t• '· b" . k .. b" k·ı b k" b Ça kk 1 d f ed k dl k -. ' tatur un en ı e ı ve mem e e-

lıır,ız ır. v._sıyc .ı yo.n.sa _ ızını a ." uzer~ ır. ı ap .. Y~7mış.. ':1 . ıta ın na ·a eyi °:'.~ ~ aa . .:r en I ~rtuluş şuuru ile mezcolmu§tur. ti için yaptığı tarihi hizmetleri bU- neticesidir,. ki At~tQrk, fikir ve ide~ 
~ı .ca bu BJ~ uk oluye el:eJı mahfaz.ı tercumesı Ataturke verılmıştı. Ata- Conkbayırında gogsune bır duşman ı Atatürk'ün söyledig"i istedi"-' yap- .. .. • til takd" t bc"l . arkadaşlarıle blrlıkte kur'an ve şeraıt 

llıak r· 1• k • A . k.. b l 1 b d k O d • .,., tun vus a e ır ve e ı etmeyı • 
<;ı ~re_ ı~e ayı Y ı:ıme yer ıı- tı..r ·un eş, atı .ıy ev"e a'!n an urşunu isabet etmİ•ti. sıra aya- tıih. halk için, insan gibi yaşamanın biliriz.> 

1
esaslanna dayanan eıılı.i Osmanlı dev-

~a kalesıııın bulunduğu tepedır. sonuna kı>cfar dikkatle okuduğu bu nında merhum Kütahya mebusu şartlarından ibaret telilkki edllmlşt!r. Völkischer Beobacht t . !eti yerine bugünkü modern ve liyik 
"al<nln içindeki ah•ap ve d ğersiz h' 'N K Ge rk er ıı:a:ze esı, T k. i k ld biııaıa . .' e kitapta hastc.!ığının r:ıa .. ıye~i. ve ev- uri ~?~~er . bulunuy~r_d':1. . urşu- nç ı ve halk: İşte Kemalizm dil· Münih nüshasının ilk sahifesinde Ur ıye} . urm~ia . muvaf~ak o ıı. 

başıanr klmılen temızlenerek burası safı gayet açık olarak gosterılıyordu. I nun gogsune ısabet ettıgını hısseden vasını y{lrQtmek:t. ve yürUtecek olan. büyük puntu ile c Yeni Türkiyenin Onun Tilrk milletıne vedıa olarak 
ll\ünaai başa .bır park yapıl~a!ı ~e. en Hastalığının vehamet devrine dahil Nuri Conker kendisine: !arın kuvveti l yaratıcısı Kemal Atatürk ölmüş • bıraktığı bu muazzam e~erin ~rt~dnn 
;-~Pıl P yerıne çok ~uı:efı bır abıd~ olduğunu ııü•teren araz dudağının - Vuruldunuz! cUluatan• tür.• başlığı altında üç sütunluk bir kalkaeı.ğına ve ailineceğine ıhtımal 
l'~rhı~ah ve bu. abıdenın en yüksek çatlıyarak kan fışkırması ve burun Deyince Çanakakle kahramanı bile vermeyiz. Bu eser, onun ö ümü.D· 
l:.ıran ~?. gecelerı uzakl:ıra kadar fış- kanaması olduğu bu arada bildiri!i-

1 
derhal bu d~fa olduğu glbi parmağı- lesi efradına ve hatta doktorlara kar- rir. den sonra bile esas prenııiplerini \'e 

Bu ·~ışık konmalıdır. 1 yordu. B:r gün Atatürk yanında ba- nı duda~na götürerek: Ş1 asla hayattan ümitsizlik eseri gös- Atatürk devlet ve millet işlerine ana inkillipnrını muhafaza edecek ve 
~ıtı T~ Atamızın h.ayatında yarat- zı arkada•ları bulunduğu halde ko- - SUS l> termemiıtir. Bunun sebebi hastalığı- dair hiç bir vasiyette bulunmamı~tır , ayııi yollardıı yüriıyecektır. Bunuııla 
1.,, ı-kluk ülküsilnün Türk kültü- k 'b" d b" d d • · D . . B . 1 ld • h .. b"I ed"". d d •. 1 K d" · d k" . . . · be abe tarla onunla birlikte giden "llün b . . . nuşur en ır en ıre u agının ıç emıştı. u ışaret e vuru ugu- nın ve ametını ı m ıgın en eııı • en ısın en sonra ımın reısıcum-ı r r or 
hıi( Ya e edı bır st?lll~~lil ?lar~k Türk- tarafından -ağızdan tükürük sıçrar nu kumandası altındaki askerin duy- di. Çanakkale harbi esnasında oldu- hur olacağı hakkında bir ima ve İsa- ~eyler de vardır ve bu~lar, onun ate. 
lidir. ~adıkça bır sanı)e bıle sorunenw. gibi - kan aıçramışb. Büyük Önder maması lezımgeldiğini anlatnıı§b. ğu gibi kendisini canı gibi seven rette bulunacapmı tahmin edenler rniyen kudret vo ~ner!ısl, daima uya. 

Ilı v . . • . bunun iizerinde ııağ eli ile derhal milletine keder vermekten çekinme- bulunmu, iae de bunu da yapma- nık ve zinde fikırl:r~le bükülmlytu 
?ı~ıdı~ fikır kala~alıgı .yapmn~ ı•te- mendilini çıkarıp dudağından kanı Bereke• •·ersin, o :zaman göğsüne siydi. Atatürkün ge<;en eylul ayı mıştır. Yalnız bir gün yanına ıtirip ve eğilmiyeıı ire.Jesıdır. 
14i hizı · Elbette k~ ~Uyüklerimız bu silmiş, ayni zamanda yanında o l.i- İsabet eden kurşun sol cebindel.i içinde kendi el yazııile bir mazruf çıkmağa mezun olan salahiyetli bir K~mal Atatilr~ .d~mgası, >alnız 
kat nı e;:en daha ıyı duşilnilrler. Fa- tabı okumuş olan diğer bir zata sol altın eaata teııadüf ettiği için içeriye halinde aileaine aid hususi bir vasi- zata •öyle demi,tir: Tilrl·iye cuınhurı~~tınıı: ~emellerinde 
~•ekte a 

1 
uatta bu hususta yilrütül • elinin §ehe.det parmağını ağzına aö- ııeçerek bedenine işlememiıti. yet ha:zırlamıı ve bu vasiyeti latan- --Sayet ölecek olursam memleke- değil, a-ünHlk polıtık hıi.dıselerde de 

luııc11 ~u ar, bazı müt~lealara tahlt <>- türmek auretile: bul noterlerinden birine -ölümün - te aid ııöyüyecek hic; bir ,eyim vak- mevcuttur. ?· Türkiyeyi alikalandı-
~ôtdtı &özümü ıöylemeğe lil2um 1 - Susunuz. Sakın bu !.an dam· Atatürk bu d..fa haıtalık devre- den 80nra açılmıık üzere- venniı tur. Zira me,·cud cumhuriv,.t k'I- ran her h dıseye kartı derhal ve sü-

tıı. . Hasının hastalığa aid bir vehamet a- sinde öliirn dakikasına kadar kendi- bulunması o tarihte hastalığının ve- nunları bu itleri tem1n,. l,:~f·,.ı:. ~ r'atle şedid v~ mukabil tedbirler al.ı-
C>4m411nr.t Llmeti oduiundan baheetmeyiniı I• aini ziyaret edenlere, muhterem aİ· hametini anlamıı oldufımu ıröata - .. Kw un» con y,_rdll 
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Asrın en büyük bey .. 
nelmilel şöhreti Casus J. Hofuıan 

... 

J k . k ' rı ' aşın- Ya~.!:1!!!.1!!irdan- Maceralarını anlatıyor 
. aa l Onağında bir toplantı ~:ia::ı::~:;:r.:~~:~klş: Maksat uğrunda Şili Dahiliye Na~~ 
Sadrıazam kumandasının nerelere şamil Olduğunu sorunca; 

Mustafa Kem~l elile bütün haritayı kaplamıştı 

Cevat Pş. sordu: 

1 

-· Birşey mi yapacaksın Kemal?. 
-- Evet paşam, birşey yapacağım! 

·herkesten iyi Türk milletinin bildf. ile bir 1•zd1•y3r _. : . 
ki· heybet ve azam.etini yaza yaza r 
bitiremiyor. 

Bizimle, siyasi alilmsı, iktısadt lal k J ç· J 
mnnasebetf otınıyan, bizi pek az ta- IY.108 OVaııa, lnae, Japonyada 
nıyan uzak oimal memleketlerinde •ı 
bile gazeteler, ölen Bllyfik Adamın ÇeVTl en enfereSSQn entrikalar 
astl destanını naklediyorlar. Amerika~a yakalanan casusların va için bir bilet verilecektir.> · · • { 

Atatürkten yabancıların da hah- ~uhakem~ı devam etmektedir. Va- Diye yazıyordu. r 

:et;esf, çok bahsetmesi bizi hayre- ?yet .. A:nerı!<an efkan umumiyesin- Ertesi gün Johanna ilk ~-ı:at4 
e CişQrmez. AtatGrkOn fedakar as- .e. b.uyuk hır heyecan husule getir- çoktan ,..ıkmı• bulunuyord-u.7 1u.1 ,..._ .. 

ker, yenilmez kurnandan, vatan kur- t H Ik ı. k 7 ~ ""-C 
""lif ır. a cauaıu tan maznun üç binde ancak yüz mark ...;._., var-

~armUJ kahraman, devlet kurmuş, .\Jrnanın muhakemelerini dikkatle dı. ..-.-
ın~nılmaz inkılaplar yapmış ideal, re alaka He takip ediyor. Siyasi ıuç.-1 . Johanna ~Hofman Mo.kovada 
mıJJet yaratmış dahi olduğunu ecne- , an mazn':1n olmaları dolayısile mu- Severdlov meydam~ bü-...:!L bir .... 
bilerin bizimle hcral>er söylemesini .1.akeme gızli görülüyor. ı tele indi. · 7 .,.. o. 
de güneş kadar parlak hakfkatler , Johanna. Hofman Nevyorkta mu- Üç gün sonra Sibirya postasının 
gibi, gayet tabii buluruz. 1ckeme edılme~te olan casuslar için- bir vagonunda Moskovadan ayrİ. 

Bütün bunlar yanında, ecneb i k en şayanı dikkat mevkii tutmak- hyordu. Cebinde ne bileti no de ~· 
matbuatın de!'İD hayranhklarJa bah- adır. ' yahlara mahsus rublesi vardı İllc 
settikleri, bir de, Atatürkün vatan· Casus kadın, Şulterin tehdidleri- kontrol ancak Sibirsk i~tasyonurldan 
daşlık evsafını geçerek TOrkiye sı- -ıe ve hazan yalvanşlanna dayana- sonra gelecekti. Fakat bu kadar 
nırlan dışına taşan, mmt mahiyeti 1nıyarak casusluğa ba{lladığıru söy- man zaffında Hofman istediği hadİ
aşarak beynelmilel sabaya intikal e- cme~te, v_e sonra. da pos~cılığım ~ satı görecek kUi vakit bulnıuttu. 
dcnve beşeriyete mal olan Büyük vaptıgı ~rıel Ye dığcr azalarla te - ı Moskovadan sonra Hofrnan U~
İNSAN şöhretidir. Garp iJemi, A- nas et~ış ~I?uğunu anlatmaktadır. ya gelerek Eng:rid · Baş ile huluı \1. 

tatilrkfln, yalnız milt kahramanlığı- : B~gun hutün Nevy;ork gazetlerin- Engrid Bat, casusluk teşkilat.1 ~~:t. 
'Hl değil, medeni faziletlerine d.e ı: bı~lerce resmi' basılan ve bütün mandam tarafından korunan Dte 

.,. meftundur. Bir Macar gazetesi ~Ata: lunyaca tanınmıı olan, ·Bremen va- Baş'ın kardeşi idi. Engrid Baş' SoY-
Atatürk, erkanıharp yüzbaıuıı ola rak mektebi ikmal ettikten 10nra +(irk öldil, beşeriyet fakir dOştO h )~ru?un bu lu.zıJ saçlı eski berberi yet Birle~ik devletlerini ~ok iyi ti-

arkadaılarile bir arada.. Diye yazıyordu. Bir İngiliz gazetesi atn~.ır) , · ı nıyordu. Hofman da onunla lleri-
iatiyordu. nir gün hocuından rica 11erine bakıyorlardı. Acaba ne düıil· de: cVekar ve haysiyetin bir Hlftan , Dunyanın beş kıt asında, her mer- ~~ uzak şarkta çalışan §ubelerdeh 
ediyor: nüyorlardı? Yeni tarihin inkisaf et· :baret kaldığı bu asırda, Atatürk ve .ezde Almanya hesabına casusluk bırıne iltihak etmek üzere Cine ı.:,._ 

- cBu verdieiniz cler•i TUrki- tiği hakikatlere ıröre, aa.drı&za~ Da- kar ve haysiyetin canlı timsaliydt. rapmıı olan bu profesyonel casusun reket etti. . ı~ 
.Anafartalar srupu kumandanı ken .• yenin muayyen bir noktasında ol- rnat Ferit pafa, dünyayı, Türkiyeyi, ifyordu. Başka bir fngilfa gazetesi: ·ayah ve maceralan çok meraklı · ' Bilet parasını tabii .Eılgnd 'Sİ 

lldrıci AbdUlhamit deni.. latan. m.uı eibi izah edet" ve bu dediğiniz Türk milletini asla tanımamı§ •. Fa- cBu devrin diktatö.l'leri ve d emok- hr. .. 1 ödemişti. · · · 
bulda, Harp Akadenıblncle bir za- tedbirlerin orada nasıl tathik edile- kat .-lendiai •ultan tarafından, yük. ratları Atatilrklln iyi adam hasleti- Magdoburgda lokanta garsonu - Qer tizi gelip buhnaaaycliiQ 
bit. ıeeğini lütfen anlatır mısınız? sek Türk camiaauu idare İçin kendi- ne malik olsalardı, dılnya böyle iki . }o~~ Hofman, Magdöburgda ne yapacaktınız? . ', · f · 
~~ busuaiyetlerinden biri: O, Du rica o kadar nezaketle, Ye ho- aine verilen vazifenin ağırlıiı altın- düşman safa ayrılmazdı~ demişti. ,ır le.uçuk lçkantand"': gar~onl~k Y~- Diye sor~n arkada~ına Hofman 

k~nd~•ınden bir takun mana ve ma- eanın tabiatine o kadar uygun bir da, duygusuz. işitilen ses yalnız ça- Atatil:k, yalnız bu milletin de~il. -,ıyordu. Babası fakır duşmuş bır soğukkamlık1a· • · 
hıyetınt henüz anlayamadığı duygu- hassasiyetle yapı!nuth ki Bay Nuri, ta!lar ve bıçaklar değiştikçe hizmet bu devrın beynelmilel en büyük kuv. Y§Çi idi. Johen.na Hofman macera- t - Ne olurd~ ki, trende altmış~ 
larnı çarpıftıiııu hisaediyor, fakat ertesi derlte sınıfa !'""lince, elli kU. deol~rin beceri.bizliği yUzilnden ha- •etidir. Her millet, her memleket, arı _çok severdi. l1k d.efa olarak on dar jnsan vardı. '· ~ 
b~nlara ne müsbet Ye ıı-. de menfi aür talebeden mürekkep olan me•cu- aıl olruı rüriiltU .• Yemek bitiyor. bu Bilyilk A~arnın seciye ve meziyet ·ı~ı yaıınd~ iken.evini, ailesini terk j Cevabını vermişti. .. · "" ; 
bır tllrlG mana •eremiyor.. jda ıu meseleyi veriyor: Ortaaında reni~çe bir masa bu)u. lerinde kendı davasını ve kendi ka- ~~tı. ~ok guzel bır kadın olduğu i-1 Hofman, Vilidivostoktan · Ka.ı/ ~ 

O, l.:üakUndür. O, kederlidir. O, - Efendiler, Osmanlı İmpar1ttor- nan dar bir odaya seçiyorlar. Henilz rekterinf haklı i'Östermk !çin Jizım ,;ın bır çok dostlar buluyordu. Fa • tona hareket etti. Kantonda ~la 
!"1hwıd? gelen an!aıılmaz bir mana ıluğunun devlet merkezi latanbuldur. ayakta dururken, aaclni.:zaın diyor: gel~n. evsafı buluyor: Alman matbu- <~.t artık yi~mi ~ç yaşına gelmişti. en büyük berber salonunda 'ma~ 
ile aaldır. Fakat kıme kartı? Ve ne HükUmet lstanbuldadır. Meçhul ae.. _ Bir harita getiraek. te mülett" atı ıçın Atatürk, esarete mahkilm e- ':löyle ga!esız hır hayat sürmekten kürcülük ve berberlik yapmağa haf. 
• • ? B _. b ·ı • sş .,efre_ ~ .ed'.Y. o.r.du. Gençliğinin ona ladı. Herkesle konu•uyor, __..·_ ıA_._ 
ıçm unu, 0 ~· 1 mez. beplerden dolayı Boğaziçinin fark ' pqa onun üzerinde -na İ2ah.at ver- dilmiş bir milletin istiklal hakkını :r1 - ;.. ı,. t " ı.uaıu-• 

Bir ıün ona, yakin arbd .. lanıı- dahilinden ı~mit ve onun •iınalinden ! ae ... Maaanm üatüne bir harita açılı- kuvvetle kazanmış, idam fermanını :;;k·T~tiy~~u. cmz~nrg.'·:t;elmıcte ~m1temas ;ıiyord\ı'.'-' 1. • -:,! . ; 

dan l>iriı Karadenİ2e çekHen tak:riLi hir hat 1 yor. Anlatılıyor ki .. drı&za.m, bari- yırtıp düşmanlarının ' suratına fırlat- ·esir yapabilirdi. ! .Kantondaki Alman kon9oloq 
• - Sen, diyor, kalk borusunda hir dahilinde bulunan mıntakadaki 1 tayı daha evvel haz1rlatnuf, Kieper- mış adamdır. Fransızlar, onda de- Casuslukta bir nefer olara.lc çalış- Hofmanın taşkın çahşmasmı Berll• 

tlh-lil uyanamıyoraun, dahiliye zabi- Türkler, payitahta layan etmifler Yellin Atlası içinde Anadolu paftası mokrat bir ruhun en ince faziletleri ·nağa amade idi. Muannit israrları ne bildirmişti. ,,,· 
t1 karyoJam aarmıachkça kalkma· GeriJJa'ya Latlamı§lardır. bulunuyor. Da.mad Ferit'le Mu.tala :Jayesinde Hıvvik vastasiylo casus Bundan sonra Johanna Hofmua 
yoraun.. t- Bu küçük mıntaka halkı •u Kemal haritanm Latmda kartı kar* nin timsalini ve muvaffakıyetinf gö- ~eşki1ah şefine tanıtbrıldı. tekmil Japonyayı dolaşh. Sidneye 

o cevap vea:fyor: İsyanı ne için yapabilir? flYL Cevat pata ela Mustafa Kema- rüyorlar. İngilizler, Atatürkün, dev- Bundan sonra Johanna Hofman geçerek bir müddet bar ka.dın.İ. o~-
- Hakkın var._ 2- Osmanlı imparatorluğu dev. lin yanında... rin en centllmen, sözüne en inanılır, 13erlihde bir casusluk · mekt~binde rak çalıştı. Fakat Avustalya ona ltÜ:. 
- Anlıyamadım; ben sana bu an• let~ bütün hükiimet ve ordusu ile Mustafa Kemal, Damad Ferite dostluğuna en gilvenirllr devlet a- ahsilini yaptı .. 

1 
la bir şey h~min edt-medi. 1 

lqılmaz hayatının sebebini aonıyo- isyanı nasıl bastırabilir? Vazife: t aonıyor: damı tanıyorlar. Bundan sonra Hofmanı yeniden Mükemmel bir koca 
nam, aen bana: cHakkm varb Dl- Ye 2 numaralarda cöaterilen •&%İye- - Ne noktai nazardan izah.at ta· Her imrenilen faziletin timsali, \izmetkar olarak görüyoruz. 1 Bir Hollanda gemisiyle Voljsr• 
yoman. Ben sa.na ka.P1• haldı olup tin halli. lep ediyor? her yüksekte tutulan idealin kahra- Fakat bu sefer Seriinin en rnuh- . zo'ya geldi. Bir dansi~e bir ay mu• 
olmadıfım yolunda bir iddiaya riri .. , Hocanın yü.zil «iilii)'Onluı çünkil - MeMli, diyor, Saımun haTali- manı, karanlığa dllşmllş Qmfdlerin ·eşcm otellerinden biri olan Adlon tazaman rasladığı Alvorez dö fe ile 
medim ki.. Sendeki derin uykunun,talehe•ine ekstra bir tatbik meaelul sinde ne yapacakamız? meşalesi, medent insanlığın her miİ- telinde çalışmaktadır. Ayni zaman- evlendi. Böylece Şilinin Y~ l)b. 
MMhi nedir, hunu söyler alisin? -.ennifti. Halbuki bUtGn talehenln j Sam.un ha•aluinde yapılman ı .. let için örneği olmak... la casusluk tefkilatınclan verdiği ha- memurunun kansı olmuştu . " 

Cenç zabite böyle hitap Ye itap ır(lzU çabktı; bu çetin n nazik •az(. tenen it, o ha•ali Türklerin.in baıla- Ne mutlu Atatürke ı Onu yetiştir- '>et'lere mukabil ayda 100 mark al- Bu sayede Kolombiya, ŞŞili. p., 
eden yalnız hu arkadq1 deiildi; feyi nasıl halledeceklerini dUttinU.. dıtı Gerillayı baatınrıaktL mfş olan Türk milletine ne mutlu! :naktadır. ro, Ekuvatör hükumetleri hakJuncla 
onun hu hali citgide bir çok arka- yorlardı. Bu .arpya doğru cevap vermek e cAlqam» Moakovaya bir Lilet . Berline çok enteressan ve ayni za • 
dqlannm da dikkatini celhetmif, Onların içinde yalnsz bir kiıi. sa- benim için pçtü, bunu itiraf ederim. Hofman sevimJi, güzel bir ka • manda en mühim haberler yoflıabil· 
LUtOn ar. kadatlan ondan hunu sor,hab1an «kalk honısu1' ile J,ir tUrlU Fakat hiç tereddüd etmeden ıu ke- umuı •ehmini anl&mqtı. Mustafa l~ndır .. Bir ~.şam geiıe Von Bo~i- mek imkanını yakalamış obıyorchı. 
muılardL Bu hücum o dereceyi l>ul. uyannuyan zabit, itte o, aradıfma limeler ağzımdan döküldü ı Kemal, elini haritadan kald~ken .1ın emır zabıtl v_.e evvele~ casusluga Bu muvaffakıyetinin i!k büyük 
ınuıtu ki artık o, huıılara ceYap ver· kavutmuş bir qık gibi, çok ınemnunt - Efendim. dedim, lngiliz rapor- Cevat pata na.ve ediyors )a~lamasına del~let. etm~f . olan. Ha- hamlesi idi. Şifrelerle muntazaman 
mek, bu müttefikin ordu•unu teakin g8rünüyordu; c;Unkü o, zaten kendi. larında, meselenin biraz mubalafa - Efendin"ı, mıntakanm ehe~ml- ·tzku bİldu~Ar.t_ık böle.~ız~etçı ola-ıverdiii haberler te~kilat reisi kumaa 
etmek mecburiyetinde kalmııtL Ce- sinin tahriki üzerine tal>iye hocası o)unduiwıa hükmediyorum. Fakat yeti yoktur. Paıa, bittabi 0 mıntaka- -."ft ça ışm ıstemedJgına an1attı. ldan Von Bonin•in çok h~una kitd. 
Tap pa ldl: tarafından ortaya ahlan me.eleyl ne de olR, yerinde yapılacak tetkik- dakl luanete kumaııda edecektir. .'...Jauz: • Onu tebrik etti -ve Hambwt1a çaltt-

- Arkadatlaı-, ,.tala ~ilden halletmek için uiartrnq bulunuyor- lerden sonra, icap eden en iyi ted- Zaten nerede kuYvet kaldı ld.. 1 - Fak~t, Johanna sen pek mü- dı. Kocası İse, Şili dahiliye vekaletine 
• rt.. b rl b 1 LU k L temmel hır yerde çalışıyorsun, her '! getiri)m;•ti. Johanna k--··ı-..ı-'--

MOl'a hen s12ler sıai .. kin uyuyamı- Hoca gittikten sonra sınıfta bir • i er u unaa ir. Mera uU)'Ul1Da· Ce•at pafa, cliınleaini tamamlar- Ü d' l 1 1 ed ~ ..._.. ngan 

yonun: sabahlara kadar aözUm açık- münakaşa baıhyor: Sanki buna ne yınız. ken vaziyetin hiç te ehemmiyeti ba- ~. n .~P om~t :'1 a .tem:ıs iy~rsun. kabil olduğu kadar daha' malGmat 

'3ır .srun, muhı.rn sı.yas. ı m.evk. ıı ola.n alabildikten sonra Havayi -L-ında , tırı nihayet tam dalac:afım zamanı IUzum vardı? Dururp dunırken bu Bu sözlerden sonra Mu•tafa lz olmadajmı izah etmek uter bir 1 la l ı_ ~ 
'lU ansan ar samımıyetı ı enetır, ondan bop.ndı ve Almanyaya h.f• 

cKalk• bonu çalınıyor onu da hitta• İJİ niçin kurcalamıtb? Bu •İtemler Kemal, Cevat paıanm sözlerine ba- tavırla, haritanın bulunduiu masa- ">nlann itimadını kazanabilirtin. ket etti. , , 
•• ltltemiyonım. aai elinde bir sopa hep o sene; zabite kartı yapılı)"Ordu. kıyor. Ayni zamanda Mdni.zam ela, .:fan uaaldatır sibl oluyor. Muataf a o· 'k h.... H Em . . l . ıye onu ı naa ça ~H· o an Hamburg' a döndüğü zaman bu 
tutan t.lr adamın karyolanu sarama- il 1aözlerinl renerale çevirmif bulunu- Kemal, içinden Cevat pataya teıek· l.>ır türlil yatışmıyor: sefer be.hrimuhitin şimal yolu O.... 
tlyle uyanır ıil>I oluyorum, uyandın. Bu tarihten on yedi yıl sonra, yor. Ona: kür ediyor.. Generalin hu sözleri, Hauz . kurtuluı ~ ... ?'...: '--dıgı" m d · , ............ ouna rin e yeni bir v«Zifoe aldı. 
LJOrmn o •aman ke,.run )'81'inde ele. 1919 Mayısının 14 ttne6 ciinG alqa. - Nedeniniz? Diyor. ıaclnaz~ tatmin etmit aörUnGyor. ıarünce': Bu .. aldıktan 

90 
bir F 

::!r~D.1:.':.;. ==..=::~ ~!·::::aF:;;:::~~t=!~!: 1~~t P•f& çok tabii bir taftl'" :.H• ldrl, Wıezo bltufa çeklll- yim - Peki kwnaııdan ile g5rilte- ~apud~~ bdinmAleğeh=ldhn~. ·~ 
L-- L "-- • • ..... S ..1-~- •• • &en ıl'lnın e aas o u5 ... nu· -r kadatlar Hııden dalla çok .. mele ""n ld konafmda, bir alqam yemet ~ledir efendım dıyor, uoyle aurı.Mam, Mutafa. Kemale ao- Demıye mecbur oldu. led" F k t k rd' ği izahat' 

dea •Jıa çok ,encllrler. Buraya iki kl,i davetlidir: . Bunlar- itler mahallinde hallolWıur. Şimcll- ruyort Erte.i gün Johanna gene otelin· be ;,..a ge=. vİd 'tu eaaik; 
Asker Gnifornıalı l>tr hoca dert· dan biri, Mu•tafa Kemaldir. Ondan den kat"i ne a3ylenebilir? - Ne TAJdt hareket edeceksiniz? ~eki penbe talanda beyaz elbieeleri d1: 

1 
taz ~ lftm~-1''!:_~ . .. 

t.:.___ • d" r u· . . d N _,_. • . .d 'f .. _ rd ıasını cvsıııı;. e ecu~u...::~ .. ,.. .. 
~ye ılrıyoı-, den iaqhror, bu ho- an ıyonız ı . ıç memnun1:yet •mternuyen • • - . • ..... ıt emır buyururlana_, çin e vazı e goruyo u. hatinden mecburen vu geçti Bu 
ea flyle diyor: Muayyen saatte aadrıizaınm J'&• rıi.za111m ka.faaında daha bil.,nk bir Ben harekete hazırım. Otuz yaılannda kadar bir yeni . f d t--:ı· · · Ü ) trn _·L • ~ 

dn d b 1 L--k d' • h il k ı• t_ı İf Za • idi s·· ütJ•• L_L er e u~ulZCC:l!ltnl efe e& IÇlft - Efen er, lıarp. muhare),e. ar- nın a ~ unuyordum. Benden -.. .• en ıteyı a etme aua ı. aaııau a• - b tahaneyi ziyaret ettiniz nüşten ge . U: . s u ıtanVe iste- Londrada mürebbilik etmeie be.tli-
tık •unlar sizce malam teYlerdir. henüz kunse yoktu. Birkaç c\hnlehk d~ olunabilmek lçln tekil arıyordu. ml? . 1 -Ji. Sonra gazetesini çılcarua.k oku- dı . Sonra yeniden Hamburp dısfte:'. 
Fakat Gerili& nedir, biliyor m1ıııu· bir konuşmadan •cmı:a, uzunca bir ~irden, oldukça heyecanlı bir sacla - Ha7U', irade buyurulmadL -nağa bqladı. • . rek Brcmen vapurundaki vazifeyi 
nuz? itte en miifldllU budw. Gerilla sükUt ba§ladL Bu lll'ada, Len, Vah· •ti• M>rUyor: - irade lauJ'11111ldu. Ben teblii e- Johanna kahveyi ptırip tepsiyi aldığı. gnrüldü. . ' 
kolay bir aakeri hareket deiildiı-. dettin'in sadrıazammı te.tkik ediyor- - Peki.la, alz harita berinde ku. diyorum. Yarın kendisini ziyaret 11asaya bıraktığı zaman, yabancı Bu defa Dr. Kun·un irtibat me" 
Cerllll bastırmak ta. onu yapmak dwu. Bir aralık saatin~ baktı: • ~~nd~ız1? .'~ olduju IDllltakayı ediniz. . nüşteri hala gazetesinin satı.~lan a: rnuru ve istihbarat şefi olan fpat 
kadar ailç bir harekettir. - Acaba nerede kaldı? Dedı. gostenr mısınız? AJn)mak zarnaıu ,.elıyor, orada ·a8'l~d~ dalgın okuyordu. ı:!~etçı Crieb ile temasa geçmi!!ti. Mesaisi, 

Bu hoca, tabiye muallimi 'n-ah- - Birine mi intizar buyunıyorlar, Musta~~ K~mal, aadnlzamm .,.,. bir ad~. bn-akarak. ıo~~a çıkan tepa_ıYI ahrken rn~ı~ uzerınde ni cHanıburi • Amerika denizybk 
:aonlu Bay ~~L T ürk ard~w.na erka· dedim. v~seye ~uştügii noktayı derhal ket- iki dawetlı., Muırtaf.a Kemal ve Cevat, eraı~e kapaıılm.~t _blJ' ~~ parçası- Iarı> vapurlarında katiplik cclen Sf 
nıharp yetqb.ren akademıde seneler- - E:vet, Cevat paşa·lıaz.retleri ıe- fetmqti. Cevap veriyorı kol kola y(lrllyorlar. l'eceııin karan- ,ı da beraber goturmegı ihm.a1 et • kov ile birle~tirdi. .,. 
clenberi hocalık eden bu Bay Nuri leceklerdi.. - Efendim, henüz ben de pek i~t l~klan · lçlnde, Niıan~ cadde•İnm -nedL · , . Grober Gus ve Rober Kurin,r.' ~~ 
eeıattlmen, cesur bir «taktlsiyen»~ bir ikinci daTetli de hu i.lt Geı:w .n. btbntyorum.. Belki taknb.en. (K.lepert piyade kaldırimı herin.den TetYJ'lıi· ~~tta: cOn daki~ zar~nda Amerika hak.kında topladı.kum ına· 
catrateJıt olarak tanınmııh. Herkeı le.Ot baıhyor. Bir kaç dakika so11ta harlt&ıa Uıerın.~ellnl koyarak) ihtl· ve:r- ·dofna ulu adunlarla DerHyen '1itropada bulununU%. Sıze · Mosko- lumatı vermekle· mükelleftiler .. 
•ll>I. o renç te, bu hocaya tı.u.nn~tt• Cevat pa,a ~liyor .. Sadrıbarı:ı, . t'lc.1 mal, •u iladar"bir p~a... Dly.rel. bel &kl arkadatm biri, C5tekln• pek aa· iun.- Ve nihayet vablar .. Talihin btıl· 
kusur etmiyordu. Tabiye laou.aının davetllai ile birlikte yemek-aaloauaa h .. ı ,,iliyetJeri eliyle tahdld ·e.llyor. iniıni blr · liu.rıla aorayorı - - ~·~ ·1!1uri.ff~ ettin! zan yardım rtti17i, hazan· kökünd~ıı 
Qer11ü hakkındaki .Szlerl, onu"! ~:ı.· ıeçiyor... Bıa defa daha. rn.&nalı b.tr tarzda C•· - Blr .teY. mi yapacabın Kemal? -· N~tlak :muyaffak olacafu:I- baltaladığı vakalar .. Ve nihayet ift• 
, •• ,,. •• rerl .. mittiJ bUA" lir.ıım.k :: _;.._ __ :__ wç kiı*nlo tlçil • ·h· v•t ...... Y• ·~tttt.- 0 ... - ·• ......... - 'E~ı- p .. ı-., •it .. y J&p&ca- . Afet sıörüvoruz .. 
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YAZAN: Kadir.can Kaflı 

Karaca Hasa.o ve Aspcisyalıın- aşkı 

19 lki.uctülum l.'umarte~ 1938 

!MI &Y~ \1cuııu ~Ak di:m
d.lk d'.\ll'!lll.kt'.ıı ·~ lWUlmuŞt\L. 

Elf.rlı ~ ,uaıadı. A&ıla. W• 
la ve JaTlf yavao yukarı çıkıyordu. 
Her asılJ.fında bir arşın kadar yükse
liyor ve durarak hem ııefes alıyor, 

hem de selen giden olup olmadığlm 
dinliyorda. 

Başı Jnıyunun kapağına dokundu.. 
tu zaman yavaşça kaldırdı. Etrafa gag 
attı hiçbir canlı gey yoktu. Yalnız evin 
içinde Androsun sinirli sinirli söy • 
lendiji, küf lirler ettiği belli belirals 
tıtfib'ordu. 
Kapafı iyice kaldırdı. Çok gllrültfl 

yapmadan kenara çekti. Sonra kuyu.. 
nwı bileZiiine tutnarak yukan çık. 
tı. . 



?9 1kir-c.ı1dnun Cuma.rteei l9&S ~~~-~~·----------~--------~~(AN_A_DOLUJ-:-~--~~--~------~-----:--~----~--
~~~~lh~~a icrn memurıu~undan: z ir 1"elefo~ .. -M ... dür,üğünden: 
YPni A ır gazetecı.inin 23 10 938 1 - fdnre ihtiyacı için muhtelif eb'ntta 4 kalem 60 ndet demir ~1a-

günlü nibha ının dokuzuncll ı:ıahffc- ni man dirc.ği uc;;ık eksiltmeye çıkarılmıHtır . 
..- . en e • m tı yüz on sekiz liradır . ... --~=-:ı~~nı::ı~~Pl'lll--.:::ı::-ıı:mı~ısm--m31-~.------ı:cı-~~~;;ı-----ııımı-::ııı:ısm::-G sinde HahQ ilanı edilmis olan Rahmi 2 - Muh ,mm bed ı· ( ı 618) b" al ~ Yazan: ANTONİ E. ZİSKA Aksoyn nid gavri menkullerin birin- \1uvnk~t tem_i:ıatıA ( 121.3.S) yüz yirmi bir lira otuz beş kuruş 

Çeviren: ASIM KÜLTÜR ci sabş gilnü 23/ 11/938 günll bay- olu~ eksıltmesı ') k, nunusani 1939 pe7.artesi günü saat 15 de 
e c e on n tı ur ugu ınasın axi satın alma komisyo-

- 17-
11am tadiline rastladığı cihetle: Bu lzmırd T J { 11.1··d·· ı·· -·· b" d- L 

satlşm 28/ 11 / 938 pazarertegi günü nunda yilpılacaktır. 

Yüzlerce hny\"nn... Uçl, n sh'Ti 1 ni oluyordu. l<'akat son yıllar içinde Jacnktır? Onlara nasıl yardım edı'lc- ... ant ı ı / 12 ar,nsıncln ve ı"kı'ncı· snb ın- 3 ·r ı· l · kk · l l d ·ı ~ " " " " - a ıp erın muva at t"'mınat makbuz "eya banka mektubiyle 
~ap n ı evccı er ve muhafız asker- bunlar tamir edilmemişlerdi. Kurak- c k "r?. dn 1"/12/938 ao}ı ....ıınu nvnı" aatta k A "ki czkA .. l r Rus ko 1 l . b l "" ., .._ ı;u ".; ·cmunı vcsaı . e m ·ur gun ve saatta komisyona müracaat· 

· nso o ane ı un arın lık da bunlara zarar vermişti. Bun- - Devam edecek - ya.J>ılacağı iUln olunur. 4177 ]arı. 
karşısındaki kısma isabet ediyor. Kan dan başka memlek tte si'-·nsi karga- j --------·-------.:.:..~;,,;.;..:.:.;.:;:.:...:.:.:.:~.:..:..:.:..:..:.;_ __ __; 4 Ş ( ibl k bü k bl J I . s· · 11· l d - artnameler her gün ıstanbul Telefon Müdürlüğü Levazım 
g ı~ızı yll r bayrak hava- şalıklar. çeteler ve sivil hnrpler de zmı ICL l ticaret memur ug"' un an: Amirliği ile lzmir Telefon Müdürlüüünden parasız verile-
da dalgalanıyor. Bu bayrak burada vardı. Setler dil!tQntHememf ti Yan- k " 
Rus nüfusunu gösteriyor. 1 ge"e ııehrı' Or ...rı .• d b .. d. b" (Yu<la KRJ":ı o hn!t>fi d E. Mizrabi) ticaret unvanile lzmirde Halim ce ·tir. 19 5 21 5 : ( 4120) 

• .. 11" e; .. n ıçın e p· en 1re - · - · · · I .. T f M • • d • • A 
Oturdugumuz masanın fizcıinde on dört metre yUk~ 1 •şt• ~ tl - nra ÇUl"fl ıl'C: a 70 m llhHRlı magazada ıthalfi.t, ıhracat ve komısyon işlerne zmır e e on u ur lününden: 

iki kafadan yapılmış bir Tambur var yun taz:rikine muk e' mı t de er ~ U!;Ta~an 'ud K:ı- ol 1efi J.o.'k E . .. !izrah:nın işbu ticar\!t um \ tietıret :I';. dı. Başlann biri erkek, diğeri kız ba- yıkılmıİlardı. °'eme c ememıı. ~~r.ıımı hnkıimlerhe göı e oicilin 23SS numnrnsına kayt ve tescil edildiği 1 - idare ihtiyacı için muhtelif cin• ve evsafta ~n kalem çıplak 
§1 idi. Yanında insan kemiklerinden Tehl'k 

1 
ıd· . . ılım olunur. 4172 ve kapalı telefon telleri ile galvanizli kablo talik teli ve halatı 

k k k
. . ı en n ge ığmı gliren mil- 1 f ı ·ı· t' t l ğ · h açık L-"ltm k J QçU ılıse minyatOrleri bulunuyor-

1 
. zrn r s cı ı ıcnre memur u u resmı mil rU eKHı eye çı arı mı~tır. 

dn. Bu Lama mabedinden getirilmiş.. yon arc~ ın an ° kadar fAkir, oka- ve F. Tenik imzası 2 - Muhammen bedeli (3.009) üç bin dokuz liradır. Muvakhıt 
ti. Bfr aralık Lavron: dar efil, o bıdar ümiclBiz idi ki teminatı (225.67) iki yüz yirmi beş Jira altmış yedi kurut 
-Çin cehennemine gitmek tehlike kacmuğa bile muketedir bulunmuyor er olup, eksiltmesi 9 kanunusani 1939 Pnzartesi günü .aat 16 da 

Bhıf ne fçfn gôze almalı -dedi..nçlığın lar~. lzmirde tegiı. eylediğim komisyon lzmirde Kııim pederim Bay Yuda lzmirde Telefon Müdürlüğü binasındaki BUtın alına komi.yo-
lcra( hükümettiği yere gidecek olsa- Çın ° kadar geni~. oradn mesafe ''e ihrncat ve idhıdat ticarethanemi, Knrasonun tesis eY1ediği c Yuda Ka- nunda yapılacaktır. 
nız veba olur ve Yangçe vadisinden ° kadar hududs~~dur ki bir tehli~e- tbntun matlubat ve duyunatile ve raso> unvanlı ticarethanesini bilcüm- .3 -Taliplerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu 
aaf kurtulsanız, bu mOddet zarfında den kurtulmnk ıçın yüzlerce ve bın- bilcümle hukukumla dam~dım B y le mctJubat ve dnvunatını ve umum ile kanuni vesaikle mezk\tr gün ve santta komisyona müra-
veba sizi yere sermezse, açlıktan öl· lerce kilometre mesafe katetmek Hi-IJak Mizrabfye denu temlik evle) üp hukukunu bana d~vru temlik ve te3- caatları. 
mez!enfz, eğer çeteler boğazınızı zımdır. Bu ~ilyonlarca bedbaht Çin- yaşımın fle .. lcmesi h ebile t

0

icaret- Jim eyleyUp, vaşının ilerlemesi hase- 4 - Şartnameler her gün lstanbul Telefon Müdürlüğü Levazım 
sıkmazlarsa bile gene cehenneme gir li bu gayretı göster~cek durumda bu ten çekildiQ-imden, ayni iş ve ticaret- bile ticaretten çekildiği işbu sirkUle- Amirliği ile İzmir Tdefon Mudürlüğünden parasız verile-

mi§, çıkmıo olacaksınız. Farzedelim ıu_nmu~ordu. Sular 1 e mütemadiyen le de\ am ecleC'ek olan halef ve da- rin znhrında be~ an ve ilan edilmiş --· cektir. 1
9 
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kf buradan sağ kurtulacaksınız. Bu y~kselıyorlardı. Bu zamr :uoa birden rnadım Bl!y Jak 1r Jzrahiye eskisi olmakla eski i gibi cYud.ı Karaso> "'-A • "AT L':" M"JJ! 1 
•• .. d 

f ellkete e!t sesinizi kim dlnliyecek, bıre bl~ tufan geliyor, bütün e~ 1 eri gibi teveccüh Ve lt!ı!ladln nnızı e. İr· t'. •dhano•in in i•tigal •Y \• d i •i i._ ı l'I. an lS a ı 'Ya T la u Ü r l uğun en: 
bn milyonlarca insanın ölilm halin- yıkıp gotUrilyor. Bu tufan etlerın il- gememeııit' rica eyler ve bu vesile lerle ve cYuda Kuraso halefi Jak E. 1) Turgutlu Hükumet konı:ğı insaatı 46329 lira 78 kuruşluk ket-
deki durumiyle kim meşgul olacak- zerin~en e.vler kadnr b~yllk dalga- ile derin saygılarımı ıııunnrım. Mizrahi> unvanı tirarisile meşgul fi iizerinden kapalı zarf usuliyle t"ksiltuıt-ye konmU8tur. 
tır. jlar gönderıyor. Blly~k bır dal~a bU- o\acağımı arz eder ve zirde me,·zu 2) Bu işe ait eksiltme &>rtnnmesi il~ proje ve kctif kağıtları ve 

Bu slSzlerl dinliyen Amerikalı bir tUn k6y ve şehirlerı, blltün vıJayet- imza nümune fnin nazan dikkata bunlara müteforri ku ;.ttlar 232 kuruş mukabilinde Maniaa Na-
Allm bunu tasdik etti. Bana ayni söz- Jerl IstnA ediyor .. Su yığınları ilk de- alınmn ı rJcasile derin saygılarımı fin mfidilrlü~·ünden cılınnbilir. 
leli tekrar etti. Fakat bir mühendis fa yavaa, yavaş ılerllyor sonra bir - sunarım. 3) 1hal .. birinci kanunun sek;zinci Persembe p\\n\i sn. t on altıda 
buna itiraz etti ve: den işitilmemiş bir kuv\ et ve şiddet 18 II. Te rin 1 rıss 1\1 rıi fi Vilf,yeti NafiR nıiidiirlü<rü odnsınd::ı. :> ~pılacaktır. 

-MQsaade buyurunuz_ ddi-dttn- ke~bediyor. tzmirn" Kar t"!I •n1i 'l "8rfdr~indc lzmirde Halim ğ çcı.~ ınnn 70 4) r..
1
uvrkket tPminatı (3474.73) liradır. 

ya Çinde olan bitenle aH\kadar olma Çinin en zengin, en mOmbit yeri 52t To.'u ('\de o•urau Yll ef oğlu .ı.1o.ıu mn-azad ot ran (YudH Kn- 5) t~t .. kla<>r:n i\.:<1leden tn ftZ s•kiz gün evvel Manisa 'afia mü-
lıdı~. Bunun sebebi ortadadır. Dilnya olan Yangçe vadi~i .bir d~niz halini Yuda J{ara..:o. ra 0 h lef' J k F.. M. ral ) diirlüğünden bu is için nlacal:lan eh!ivd ,.c ika ı ile 938 aerıe-
da emsali namesbuk olan bu facia alıyor. İlk dalga rnılyonl rC'a insanı y ı y ırl Kar r , f" J· 'k r'. :\ı·zahi sine 1'it tirRr"'t <'dası ves:kasım do teklif mekluplanrun 1çc.i· 
ile ne saika[ merhametle ne de te- öldürOyor, iki yOz milvoıı iıumn ac, UM. No. 309 HU. No. 1 78 tı'nf" kovmaları lazın,dır. 
cessilsle me•gul olmıyac~ktır. Fakat evsiz ve ümid~i~ kalıyor: Fransnmtt- Buı•ün <t r I' "Un~ı. a1ılatılm1 hı.bu 18 l 1 1938 t.r.rihli sirkü- 6) 1 trklil~rin 24q() s:wılı kanuna göre h :rırlıyocakları teklif 
muhafaza! mevcudiyet fnsiyakiyle- kinden beş mıs!:.:nzla. hır hnlk açh- erde kottulı:n f'rnı ·1 hrın, ı••t ve h{h '. el'NI c1 irree m.ıırrf W' im- mel t.ıplarını 8 Birinci kunun 918 P r~C"mbt- ~iinü &Mt 15 e 
cilr 1c1, Avrupa Çinde olup biton şey- ğa ma.hkftm cdı ı\ or: I)u hfllk ne va- zalsuı m r,q ıt Y l r. r <. 't 1 Yt•da Kıır::ıFo ile Yudn Korn!'IO halefi Jak J~. Miz- kacfor N fr.ı mü~ürlü üne makbnz mukabilinde verme!eri 'e· 
le meşgul olmalıdır. Avrupa ve Ame- pacaktır? Bu fcl§.kele nasıl çare bu- rahiniıı olup n111flrleı €ca1ı okunl ıktan ~o1'•·n hıız~ t ko~duklarmı tas tik yu bu saate knc!nr gelecek surette posta ile göndermeleri ve 
rfkanın en büyük mahreci Çindir, ge- ederim. f,'n drkJz. ız otu~ sekiz senesi teşrinisani ııyının on s11t<izinci cu- po •• tadô "aki tcahhurbrm kabul edilmieceği ilun olunur. 

nit Çin pazandır. Son yılda, Ameri- Zayi ikamet f P.ZkP.,.e<;; ma gUı.ü ıR 11 IH\38 l 9 22 26 30 ( 4170) 
kanın Çine ithall\tı yüz elli milyon 3213430 numaralı ve 29191938 tn- İzmir Üçüncü Noteri Siireyya Olcay /;Jft;kaif 'erle d;;[ Ve )'A'>fl•mlerı·n 
dolan buluyordu. Eğer Çinin ,.ParnSl rlhinde almış olduğum :kamet tezke- rcsmı muhür ve imzası \;;> 

olsa idi bunun 200 milyon dolara ka- ı remi kaybettim yenisini alcağımdan t;M. No. 309 HU. No. I/78 / ·kk f 
dar çıkması mUmkUndfi. Fakat bu esklein'"l hOkmü yoktur. lşbu ııırkulrr nil"h sının daire dosynsında sal.lı 18 11 1938 tarih \e na zarf( f Q ına 
yıl Çin hiçbir şey sntın nl:ımıyacak- Tep~fk Hil!l ikinci meydan sokak 30!" No.Ju a lına u~ gım olduğu tasdik kıhndı. Bire dokuz yüz otuz t'lekiz (Maa!>l:ırmı &nl&k Bankasma iskonto ettirerek alanlar için yem 
tır. Çinde bu milyonlarca insanın aç nuınarn 5/6 Ttıhir oğlu Sabri en~ .. t<>Şrini.:mi li)'mı.1 on se]\izitıci cum - nil. 18 ı 1938 ~olayl1klar tesis olundu) 
kalması dOnyada fabrlkalann kapan 'Yayoviç. Tzmır üçuııct1 Noterı Ure-J~')'""·a=:ı.~ca:...::~'-""· ==;o.-=-=-t~.~ ------·--~a-:.ıan ruk~nr~aı...,.,.ı.n\., .. ......,.ııy ~ca"""..ı .. .a ... aa, 

muına Bebebiyet vermektedir. Çin- resmi milhilr Ye imzası l\ iilki ut maMlnrı yeni meliye şubesi binasında açılan vezneder 

ınerln ~çlığı dünya ya .. unde yfiz bin- I . s· .
1
. T. ··ı·· S .t k .-·- tediye oıunacoktır. 

lerce insanın iplz knlmaBlna sebebi- Zffilr JCJ l ıcaret 0 U ey1 et tere eSI tas- 1 -Askel'i ve rl'iilk1 znt maa~ları f"rhahına ı kanunu evv~l Q38 tft· 
yet veriyor. AYrupnda, ekseriya zım-l J " d ~" • v rihind,..n itiharen ~-:a~ıc1aki fıkrnlardo yazılı mahallerde tcdi· 

nolunduğu gibi Çin bize O kadar U• memur lJO"Un a : l g yat yapıhtr~tıktır. 
zak değildir. Onun bugQnkO nilesi t; . «Yeni Asır g t • • o ' I O 938 'hl" h . l . A /\ - ARkl"rİ müt~1<aitl('r1f' askf"">:l c.lul ve yetiml,,re hükı'.imel 

. . . (Hayım S. L<Jyı) tıcaret unvanile ı> aze esının , tarı ı nu!4 r.sıy e yem , n ıl,ın yarının Avrupanın ailesı olnbılır.> İzmirdc osmnniye C'addesinde mirih- da .n?ıl: artırmaya ç1knrılan t:ınv llin ikinci artırma ının 26 11 / 938 dairesi içindf'ki mal;ye vezıv•sindrn. Dedi h d ] • ·ı- d"' · · d k B - l\1i1lki müt~·knitlnlr mülki d\ıl ve yt:tin 1"l't' 
0all'ım iske-

. • lAm hnnındn 12-15 numaralı mnğnza "rı ın 7 yapı ~ca21. ı "1: e ı.mış ı.,e e mez .ur tarihin tatile tesadüf 1 h b l k · 2 B u l ~sinde yeni maliye ı·ulx-sinin bulundui u binada açılacak vez-
• • da her türlQ yer mnh~nlleri üzerine ey emesı nse ıy e 1 .ncı artırmanın rinci Kfınun 19 38 tarihint> te-

Ç n .v~ açlık ... Bunlar felaket V"'- ticnret ve kornfsvonculuk yapan Ha- -.adüf e~en Cuma günü e.,at on beşte Buğçeliler hanında lzmir Ahkfı.- r,.d .. t diyat y pıla::aktır. hametıinı .iyice kavrayamadığımız y!m S. Lev!nin i•bu ticaret unvom ti- mı Mhsıye sulh hukuk mahkemesinde yapılacaP,ı tashihen ilôn olu- P I' k•dar zat maa•ları erbabının 1 kanunu evvel 938 Per•embe 
kelime erdır. Çünk~ umumlvetle bu caret kanunu hilkümlerlne g~re del- mır. 41711) giinü mesai soahndan itiha""n aksam eaat hece kadar bu tali· 
ketfmlerle kndi vazıyetimiz anasında lin 

2887 
num k t t .

1 
matn gnre- kendilerine ma'°'c;u~ kUıf'lere müracaat ederek ııre 

arasnn ayı ve escı • B d · hk ı l lm 1 
bir münasebet tesis demeyiz. eıiildiği illin olunur. iZa ayra (' ar numara.M ÜZ.f'rİn en ışti a. a .. ını a O arı. Açlık 1 Bütün Franonyı, Almanva-

1
,,mir "'Jcı'llı' tic t 

1 
_ , 2 - Aylıklarmı ötedenberi F..ml5k Bankasına iskonto ettirt>rek alan-

• ı. ar!.' memur ugu res- S • ·ı .. l L b _ '- d · 1 ,_ 1 kl 1!!! yı, Belçikayı ve H~llandayı ele ah- mt mllhrü ve F. Tenik imnzsı un l aza amı V!? m .ıte11assısı wrın vine nnr.a an ıs rnnto ettircreK A Aca an mart jıQ ma· 
nız ve bunlann mngazala.nnda yivc F d K ı M yıs 939 a)•lıkhm için nuıas d'zdflnlanndn 'ize muamdesi va-. - ranaa a "'o en atyo Ma jör müesseselerinden mezun -
cek ve giyeğe dair hiçbir şey ol- t . • t• t 

1 
. ~ Hüı.cyuı· Rı .. a og·ıu pılması usulii il~a ed'lmi~ olduöundan bunların mf."z.kur aylar 

madıAını tasavvur ve tahayylll edi- 1'1üdde:ı.alcyh Yunnnicıtrnda Ati- Her tUrlü Ortopedik kemik hastalıkları için konalar, Müteharrik, maeş arını a,ma. · iizere - 1 t~ri ıin en itı aren oô-ru-

1 

zmır ı<"are ma teM"*' n•un:ı: • ... 1 1 k l / 1 ? 9.,8 1 d 'b d 

nlz. Tabii satacak bir şeyleri olmadı- na şehrinde Snlon sokağında 120 No. sun'i e ve ayaklar, Mde, Böbrek, bar$ak dü;ıüklUkleri için tedavi kor- dnn doanıya Fmlnk ve Eytam banka.sına müracaat etrn•leri ı b·ı ve n'aaşlarını bundan sonra ilk def 1 itıkonto f"tt'rt>"ek almak 
ğı için bOUln mağazalar kapanmış o- da N. Pnvlidis, sa arı ı munyene ölçü ilzeme yapılır. Taklitlerinden korunWluz. 

ADRES t 
· istivecek olımların da ikinci teşrin 918 ayının hitamından ev-

lacaklardır. HUkQmetin yedek buğ- l\Jilddei, Gazi Bulvsı.nnda mukim : zmır Konak Kızılay merkezi karım J 

G
.. ı ı · JCJ vel defterdarlık muhasebesine ma~· cüzdanlariyle birlikte mü-

dayı da kalmamı~ır. Eğer kazara Topruoğlu Nazmi tarafından nle'-•hi- uze zmır :-ıan No. 26 ·-r 2• .,,. .; racaatta bulunmelan, 
bJr vapur buğday gelae bir avucu 30 nize ikame eylediği feshi şirket da- Müracaat ııaatları: 9--12 ve 14-17 /50 ye kadar. 3 - Yoklama ilmiihaberlerinin 30 kanunu evvel 938 çarşamba gü-
lira ediyor. ıvasından dolayı icra kılınmakta olan • nüne kadar Defterdarlık muhasebe.'line getirmeleri sayın ala-

Öyle geniş bir oıke tasavvur edi- tahkikatında dava arzuhali sureti Izmir Kadastro komisyonundan: kadarıara arzoıunur. 19 21 (4167> 
niz ki Fransadan iki defa büyük olan ve davetiye vakası tarafınıza gönde-
bu kıtada kuraklıktan dolayı topra- rllmiş ise de ikametgabın~ın meçhul t çkuyu!ar mahalleı:inde Urla caddesi üzerinde 1139 taj ııayılı şarkan -Devlet lemiryo :tarından: 
f;ında hiç bir ot bitmemiş olsun ve bulunması hasebile hukuk usul mu- 6.6 parsel snvıh nrsn. şimaleI' dere, garbcn 8 parsel sayılı ev, cenuben Ur. 
canlı ne varsa her şey mahvolsun .. hakemelerl kanununun 141 inci nınd- la cııdde ! ile ~e\'ri!i "'."in yeri mllbadeleye tabi ruınlardan Vnsil oğlu Kos- . 
İşte, bu ~y)e bir çurnklıktı ki milyon- desine tevfikan ilfm<Ut tebliğine ka- tiden kalma dıye hnil'\C ;ıdma kndn9trolannn~tır. Bll yerin malkiyetlle 
larca insanın hayatına mal olmuş- rar verilmiş olduğundan i~bu iUlnm alt;kn ttr veya bu yer üzerind<' ayni bir hakkı bulunan bir kimse varsa ilan 
tu.. jt.arihf ferdaaından muteber olmak t~ri~lnden l~ibarm iki ay içinde ellerinde bulunan tas~rruf vesikalarlle 

Ondan ıonra birdenbire durmak üzere on gQn içinde cevap vermek bırlıkte l'ınıırde Saçm.ıcı hamam soknğından 20 sayıb bınada İzmir mınta. 
bilmlyen şiddetli devamlı bir yakmur ve bJr suretini hasmınıza tebJiğ ettir- kası kndastro komJsycınu veya mUdllrlUA"Une müracaatları 2618 ıayıh k.a-
başlıyor. Seller her tarafı lstill edi- meniz ve tahkikat gilnU olan 24/12/ nun hükümlerine g6ı·e IIAn olunur. 4178 

yor. Her şey BU altında kalıyor. 11938 cumarte.ııi günü saat onda biz- • • v•ıA o 
1981 eylClHlnde bu tufan nasıl baş-lzııt veya bilvek!llP tahkikat hfıkimi iZ 1 l ayet• rm&D çevir. 

hyor? huzurunda. hazır bulunmanız ve aksi .J ··du··rı·· au··nden.· 
Tufan Ani olmuyor, hOkQmetin teb takdirde kanunu mezkOnın 898 inci ii & 

Ugatına rağmen buna kar., muknve- 1mnddesihe tevfikan ıtıynp munme- 1 D ı y y· - eniz i ilnyetinin Çivril ka7.nsı dahilindeki Akıl '{a. 
met çareleri de mevcud bulunamı- f!.Si ifa kılınacnğı ve mezkOr davn nr- ranlık dere Dt-vlet ormcnının 11, 12. ı 3. 14, 15, numaralı maktala
yor; mevcnd hayVanlar yenll- .zuhnl sureti ile davetiye \araka mm nndnn ( 1624) metre mik'aıı gayri mamul «;am ağacı bir senede Or-
mişlerdi. İnsanlar aylardanberi mahkeme divanhanesine telik kılın- mandan kat im"'l ve ih d"l k ·· k ı f 

ti k k 
raç e ı me uzcre ve apa ı 7.ar usuliyle ar•ır 

ajaç kabuklan ve otla beslendik- dığı teb ğ ma amma alın olmak ma) n çıknrılrnıstır. • -
lerl için ayakta duramıyacnk bir hnı.

1 
O zere lllln olunur. 417 4 2 - Artırma 16/ 12/938 .. _ "h" ·· d"f C .. .. 

d idil 
o.un ıne musa ı uma gunu saat 1 S 

e er. · M [ k h --:"" de yapılacaktır. 
Yangeç kayna~ınd n ta,mıştı. e"!" .e et astanesı 3 - Artırma Denizli Orman Çevirge miidi.irlüğü binası içinde 

Cinlllerin koruyacak daha neleri kal- dahtlıye mütehassısı toplanan Orman satış komisyonunca yapılacaktır. 
mıştıT Başka suı'tle harekt-t edebi- A 4 - Artırmaya konulnn çam ağacmm beher gayri mamul met-
l!rler ml idlT Kışın bol miktarda kar Dr. Celal yar ın re mik'obının muhammen tarife bedeli (505) kuruştur. 
yağmıştı. Nehirlerln _taşmalan bun- 5 - Muvnl kat teminat (615) lira 9 kuruştur. 
dan n;rt ge~iyordu. Çınde bir çok ne- Muayene hac: ikinci Beyl 4: 6 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddt"cle Vflzılı şnat-
hirlenn sevıyesf, hududsuz bir.suret- sokak No. 25. Tclefonn:3356 tan bir sMt evveline kadar Denizli OrıT'an Çevirge mildürlüf.'üne 
te uzanıp giden dilz arazi sevıyesln- "Tlakbuz nıuh\biJinde vennc-leri lfızımdır. Şartname ve mukavele oro-
den ytıkeektir. Binlerce yıldanberi Evi: Göztepe No.lOl 3 iesini görmt-k ve almak istiyenlerin Denizli Orman Çevirge müdür-
7apıla~ Htler n•hirhı taemaama ma· Telefon: ?545 lü~üne mi.ıracaat etmeleri ilan olunur. 19 22 26 30 ( 4165) 

Alsancak ı.-e l-:lwkapınar depolarına vagon içerisinde bir sene 
:utrfında aele..ock takriben (35.000) ton kömürün vagonlardan yere 
tahliye ve istifi, istif mahallinden azami ( 1 5) metre mesafeye nakli 
ve lokomotif tenderl~rine verilmesi isinin ek.siltmee; !çin 21/10/9~8 
tarihinde yapılan münakrusa kanuni .ebeplerle fe..heclilmiftir. Yeni 
münakasa 22't li938 tarihine müaadif ıalı günü lallt (16) da Al
sancak sekizinci işletme komi!!yonunda kopalı zarf usulile yap1la • 
caktır. Bu iş itin tahmin e<iilen bedeli aşftğıda yazılıdır. Bu eksiltmeye 
girmek istiyt:nlerin ( 1050) liralık muvakkat teminat vermeleri ve ka
nunun te}';n ettiqi vf'sikalarla ayni kanunun 4 üncü madesi mucibin
ce !:1e girmeile mnnii kanuni bir halleri bulunnıadığına dair beyanna
me ve tekliflerini havi ml'ktupları ayni gün saat 15 e kadar konü. • 
on reisfüiine verm~leri lazımdır. 

1 - Bu işe r;irec<'kler tahli)e ve yükleme i ini kendi amele ve 
veMiti ile ynpacaktır. 

2 -Tt>klif mektuplArındl\ snrtname ve mukavele" projesinin tama
men okunup kabul edild:- ini hf"van ve imza ederek bu ,artnameleri 
teklif mf'ktuplariyle birlikte vn("reklf'rrtir. 

Bu i~e eid şıutnameler lzmirde 8 inci işletme komisyonunda para

ıız dağıtılacnktır. 
Beher tonu Tutan 

icin tah-

İşin n"v'i 

ınin edilen 
kuruş 

KömUr ,.a"onlarındrın yert> t hlive ve i f fi 
Kömür i,tif rrıahflllindı:an ( t 5) metre mesafeye 
nakil ve lokomotif tenderlerine veri1m~i 

6-10-1)-19 

J 7,5 
22,S 

kurut 
6125.00 
1s1~.oo 

.f023 
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ızmir Levazım amirliği .~atın alma hr -
mis.yonr.ı ilönlart 

fzmir 1 evazım Amirr~i SAT. AL KO. RS. c.!•n: 
1 - Aergam.ı rz.rn"zon kıtnntı ihtiyacı için (22S) ton d:Sküm ha

linde !'laman ac:tk ek Htme s ıretiy]e eksiltmeye konulmuşttır. 
2 --1 ııhn:in bedt"Ji (3973} lim 50 kuruştur. 

Muvakkat teminatı (295) lira 31 kuruştur. 
3 - Sar-ını. n evsafı ile teslim mahal rtları ı: rtnamesinde ya-

zılıdır. Şartname Bergamoda uzun car~ıda Askeri Alım Satım 
komisyonundadır. Görmek istiycnler haftanın pazarteı:ıi çar

ıamb::ı günleri saat 14 den 16 ya ve cwnart i günü saa~ 9 dan l 2 ye 
kadar k( nıisyona miitacaat edebilirl r. 

4 - Eksiltme 2, l. Kan. 938 tarihine rnüsadif Cuma günii SMt 

1 O da yapılacaktır. 
5 - Eks"ltrne yeri Bergamada uzun çarşıda Askeri Ahm satım ko

misyon binasıdu-. 
6 - Eksiltmeye girmek istiyenler fl~rtnıı!"'l~nin ~ 'rdiinr~ M~dd•

sinde yazılı vesaiki ihaleden önce ~ omı~womı g-b• ermeleri. 
-ımooro-'""'!" _______ ......, __ ~, 5 1 Q 2 ~ ')Q ( ı l 1 (.' 

İznıir Levazım ~ir!iği •SAT. Af."Kö. S. den: 
l - Millls 1.1la~·m1 n ı:ttmciik iht"yacı olan SOOOO kilo sığır eti (bunıl. 

muş keçi 4/11/938 günü yııpılnn pazarlık .suretlle eksiltme::e 
lıiç bir istekli çı.kmr.dığından kanuni şekilde yeniden kl!p3lı zarf 
uaulile cksi!tıneye konulmuştur. 
Ek~iltnıe gUnu 8/12 938 gtıuü enat ıı dt?dir. 

2 - Muhammen bc.dt:l (6750) liradır :Muvukkat teminnt (506) lira 
25 kuruştur. 

3 - lstt!kliler mn\"akknt teminatları muknbilinde mal müdtirlfikle. 
rinden n!s<'u!Jarı makbuzla birlikte ihale gilnU oi ıı 3/121938 
& nt 11 den bir snııt evvel A. satın alma komisyonuna vern1iş 
olncaklnrdır. 

4 - Ticaret vesikhlarnı ibraz edec:eklerdir. 
6 - lsteklilar e.ırtnamey! her gün parasız olarak kom.isj~ond:ın ala· 

bilirler. 19 23 27 1 4179 

lmıir Levezun Amirliği SAT. AL. KO. RS:-den: 
1 - Milas küllük bodrum garnizonlannın enelik ihtiyacı olan 

(23300) kilo pat..ıteı: 8/11/988 gilnil verilen ffat gnli görüldfi. 
ğünden ka.nm.f ~ckiıde yeniden 8/12/938 gtinil saat 9 da eksilt· 
mP.ye ~on:.ı·muştu.r. 

2 - Muhammen beöelf (2003) lira 80 kuruştur muvakkat teminatı 
(150) füa 29 k~ıruc:tur. 

:J - 1stek'iler 1i::ırcl O{j lanndıı. n' c .ldc.ı-ı tic"r t \•cs:hlı?riylc mu. 
Yakkat tem!natlan mukabilinde mal müdürlüklninden alacak· 
lan tic.!lret makouzula birlikte vakti muayenede sntın alma ko. 
mfsyonuruı müracaatları. 

4 - Miıfıs bodrum patatesleri bir istekliye vertlebilece{ı'i gJbi ayni 
~artname e\•sıı! dahfünde ayrı nyrı istekliye verilebilec~ktir. 

l> - Arzu edenler her gü:r. şartnameye parasız olarak a keri garnfaon 
da satın alma kcımisyonunan alabilirler. 10 23 27 l 4180 

lZDlir Lev~~liği SAT.-AL KO. RS:-den: 
1 - Bodrumda iki ı.ıavyon ve bir t:ıvla ve bir mutbak inşası kapalı• 

zarf u!lulıle ekt;iltmeye konulnıuo ise de talip çıkr.ıadığındar.• 

20/11/988 deu itibaren bir ay zarfında pazarlıkla yaptırılması., 
na xarnr VE'.rlld!. 

1 - Keşif becleli ( Clü840) liradır. 

8 - K:ıt'i teminatı (9878) liradır. 

4 - lstekJiJcr bu işe ait keşif planl.srın ve rtn meJerini • tuğla da»" 
iuğ:ırı satın alınıı komisyonundan Q~ lira bedel mukal.ıllinde al· 
dırabilirle.r. 

1 - İsteklilerin 6, 1 K!n/938 den itibaren Muğla dağ tufay karar
&ihında ıntı~ciJekkil komisyona her gün müracaatları. 

19 23 27 1 4181 

bir Levazım Amirüi- SAT. Aİ... K"o:-RS. den: 
ı - Kl\11i.ıkte i~i p.ı.\yon ve bir tavla ve bir mutbak inl}ası kapalı zarf 

usulile cksiıtm.!ye konulmuş isede talip çıkmadığından 20/11/938 
den it ibare:ı bir ay zarfında pazarlıkla yaptırılmasına mar \"&-

rilmiştir. 

! - Keşif bedeli (j7842) liradır. 
8 - Kat'i teminatı (8677) liradır. 
4 - İstckJikler bu işe ait keşif p!finlarnı ve şartnamelerini Muğla dağ 

tuğayı satın u!w.a komisyonund n Oç lira mukabilinde aldırabi
lirler. 1steyc•rılcrc gönderilir. 

6 ~ lste;<lileıin 6/l.kfm./938 den itibaren Muğla dağ tuğayı karargtı. 
hında milttışeA.kil komisyona ber gün müracaatlan 

z 19 23 27 1 4182 

lzmir Levazun Amirliği SAT. AL. KO. RS. den: 
ı - Milas. Kü'h1k, Cotlrnm, garnizonların senelik ihtiyacı olan (62000) 

kilo odun ö '12/938 günü saat 15 de eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen l>~üeii (8100) liradır. Muvakkat teminab 233 liradır. 
8 - 1stek1iler ikı.ıı~t oclnlarında alackları ticaret vesikalarile muvak. 

knt teıninatlaıı mukr.bilfnde Mal müdürlüğünden alacaklan mak
buzla biriikte o/121938 saat 16 den bir saat evvel satın nlnıa ko
misy•Jnuna \'ermiş olacaklardır. 

4. - Ticaret n.sıko.iarı ibraz edeceklerdir. 
6 _ 1stekl:ler ~al'tnamt:y! her gün parasız olarak askeri garnizonun· 

dıın sJ&t>n ı.lma J..omisyonundan alablhrler. 19 28 27 l 4188 

-ızmir Orman Ba~ıiiTihendisI1-
ğinden: 

lzmir merkez kazas ıun Tra ça köyü dYarmda bulunan harabe
ler devlet ormanından 85J kental k.arı§ık kömür 15 aWı müddetle 
serbest artırmaya çık.arılmııtır. 

Beher kentalinin muhammen bedeli 28 kuru§tur. 
Teminatı muvakkatesi 17 92 kuıuştur. 
Arbnnaya 1 1/1 1 /938 tarihinde çıkarılmış olması itibariL ihalesi 

26/ 11 /938 cumartesi günü saat onda lzmirde Gazi bulvl'nnda De
mirelli hanında orman çcvirge müdürlüğünde yapılacaktır. 
Şartname ve projeler çevirge müdürlüğünden parasız verilir. Fu

la tafıillt almak utiyenler çevirae müdürlüğüne müracaatlan ilan °"' 
lunur. 12-16--19-24 4096 

Br.rnova Belediyesinden: 
'-Bornova mezbahaıında bir eoyunma od.asiyle bir ağıl yaptın

lacaktır. 
2- Muhammen bedel 844 lira beş kunı~tur. 
3 - İhale 30/ 11 /938 Çar~amba günil eaat 16 da Bornova Bcledl-

ye.i daimt encümeninde açık ~kıiltme ile yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminnt 63 lira 30 kuruıtur. 
5 - Sartnameler parnıız verilir. 

isteklilerin Bornova Belediye riyasetine mUnıc:aatlan llln o~ 
J6 J~ 22 » (41~ 

Ata, .. hir Asl'yc hul::ul' hfı.kimlir:in· 
clenı 41(;9 

Dn\'nc-ı: Alaşt>hirin Dırazlar k. 
ntıyrııktur oğuli rıııdan Hüseyin o{;·ı 
hı Ahmed. 

)1. nlcyh: 1zmiı-de Kireçli knynda 
Hacı Ali efrndi cndd~sinde bnkkal 
?\I eın.f~ ı. ., c'iıı ı e iken tegayyüp ede. 
rek hal n ik ı ı~tgiihı meçhul bulu. 
ıınn },arı ı A hrıed lnzı Fatma. 1 

D:n ncı tar .. fıııdan M tlleyha Alaşe 
hir u 1 ye hukt'k mahkemesine açtı
ğı bo ınnnrn duv a!lm n yapılan nçık 

nıtıhnkeıne. i sonucunda. 
M. aleyh FıHlimenin ikametgahı 

n•eçh 1 oldu"tından iltm~ıı ~apılan 
tebliğat H~ gıy n kararı üzerine mnh
krnıeye gelnwdiği gibi bir Hkil hı -
ı unidc g:ntlern1edığindcn \'e d \\U· 

L"ınm iddia ı · abit bulu .Ju "'.."Undmı 
kaı.utıu ı .;:deuinin 131 ci madd~.ine 
te\•fihaı lrnn kocan n bo,.anm 1 rma 
\ e kab hntlı bulut an II!. aleyhauın 
ke. bi k t'v~ e tarihinden itibaren 
bir se11 n UdG tle e· lene.memesine 
16/9/937 tnr,h \'e 266 292 No. ile 
karar verilmiş olduğundan tarihi ili\· 
nındnn itibar n 15 glln içinde kanu· 
ııun yolnrıns müracaat edil
diği tnkdird hUl mUn ke bi kat'iyet 
·deceğl t b ·z mıık ı. ına kaim ol
mak \\zere ilan olunur. 

İzmir bü-inci icra memurluğun 
dan: 

Aydın Madran otelinde mukim 
iken halen ~ka netg!\hı meçhul ma· 
•ıifatura ve knzuıir tnccan Tavaslı 
Mustafa Kô e tarafına: 

En ınii~külpes"'nt radyo dinle~ 
yi:Herinin radyosu dalıili imalatı 
ve tekmil akustik evsafı toplıyan 
a eler sayesinde yilksek ve tobii 

bir ses verir. 

100 
Herkr:sin radyosu. 

F.n ucuz fiatle temin olunan 
yi.il:sek kaliteli ve kudret!i bir aü

pt'r. Sc kalitesi ve berraklığı çok 
yi!k k bir radyo. En eon ve mo
dern, kırmızı cTungsrarn> lam
balan ile mücehhez. 

Her hususta en yüks•lt kuclr~t 
Otomatik ayar tertibatı. 
Band ayarcısı. 
Sihirli göz. 
Cesim hoparlör. 

3AHIFE 10 
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lzmi ·de kazmir tüccnn HUsamed· 
Jin Eren Cirosile. Yeni manff:ıturacı

rdn 53 numaralı mağazada Esad 
Kadaif çi Qğlunun zimmetindeki ala-

Ve bir çok. başka yenilikler. buredyoyu dinleme zekvlerini arbrmaktadır. 

ıi,:ı nıı tı " Jiıa GO kuruş ve a) ne 
1. raf \'e sah·eyi işbu ilf nın tarihi 
e~rinden itil> ı n beş gün zarfında, 
demeniz ve borcun tamamı veya bir 
ısmına veyahud alacaklının, takı· 

M. Tevfi <Bey e 
Elektrik, telefon ve malzemesi s~emens fabrikaları mümessili •• 

Peştemalcılar 77-79 Telefon 3332 
'rnt icraı:ıı h kkın dnir bir itirazınız 
•ar a.) ine bu beş gün içinde istida ile 

·cya şiftıhen icra dair~ ine bildirme· 
ıiz ve bildiıtnt>diğiııiz takrlirde ayni 
nUddet iı;incle mnl beynııı d bulun

lzmir muhase hei hususiye m~ üğü den: 
M E V K l t NEV'İ M E S A H A S 1 KIYMETi MÜKELLEFİN iSiM ve ADRF.Sl 

mevkii mevkü hektar ar 
amz llLzımdır. Beyanda bulunmaz
anız hapis ile tc"ylk olunacağının 
·e hakike.te muhalif beyanda bulun
duğunuz takdirde hapis ile cezalan-
ınlaca ını~ v i L ez 

:ebıi icrny de '..m olunacağı, öde· 
ne emri makamına kaim olmak Qze. 
•e ilanen t bliğ olunuur. 4171 

İzmir beJedfyeııinden: 

Mersinli 
> 
> 

nCi lrinı 
> 

Buğ o 
o 
J 

> 
z~ytin 
----ntn"'='~~~~~~-

> 

> 

> 
> 

> 
> 
> 
> 

> 
Adet 

Zeytin 40 
Bağ 

Tarla ve Bağ 
Tarla 
Çayır 
Tarla 1. 2 nci irim 

> > 
> Ziraat So. 
> Yıkar 

Sebze bahçesi 
Tarla 

> 

1 
o 

o 
o 
o 
o 
1 
1 
o 
1 
o 

30 
30 
50 
-u 

00 
75 

30 
40 
80 
30 
00 
60 
40 
00 
40 

Liı a. K. Adr~si ismi 
150 t ncl İrim So. No. 3 Zehra 
150 1 nci irim So. No. 3 Sıdıka 
750 Bornova çar(lı!ında Hasan 
)U Aşağı l\lersıiilı Giritli Hüseyın 

500 Çorakkapı kar§uıında Mehmed 
250 üçüncü sokak Ali 

180 
200 
350 
rso 
soo 
800 
300 
300 
100 

Birinci irim No. 2S Ahmet 
> > çıkmaz 13 Vesile 

Bornava yüzbaşı S. İbrahim 
> > No. 58 Nuri 

2 nci İrim So. N. 8 Donar 
> :1> No. 13 Hüseyir. 

Bornova l!tasyon kar- Süleyman 
şısmda 

Tep~dk cıı.dde illin Emrazı Züh· 
~e hnstnJrnr e 1 önüne raatlıynn 
ı:tısmına ı.ıakct \ e adi kesme taşlarla 
>00 Dl tre terbinıde yaptırılacak d3-
1eme başmühen .i Jilden tedarik edi
lecek keşif ve şart.nameleri vec;hile 
nçık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
Jedeli 5;)0 Jiı adır ihle3i de 6/12/988 
alı gi.inil saat 16 dadır. İştirak ede· 

Ziraat Sokak No. 6 Fatma 
Kardıçah handa lokanta Raıit 
~areonu 

> Çam dibi Çayır 2 00 400 lzmirde arabacıba,ı Şadi 
Mersinlinin muhte-lif sokaklarında ve yukarıda isimleri yazılı miikelleflere aid araziler tahrir komisyo. 

nunca konulan kıymetler isimleri hiır.lorında gösterilmiştir. Sahiplerinin adresi belli olmadığından tebliğ 
·ekler 4l lıra 25 kuruşluk teminat 
.-.nakbuzu ile encümene gelirler. 

19-22-29-2 4176 makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 339/3 

E sil 
Armutlu belediyesinden: 

1 - Yaptmlacak iş: Armutlu kasabasının Belediye aırun içindeki 
mamur ve gayri mamur yeni yapı ve yollar kanununun 4 ün
cü maddesi hükmüne tevfikan Belediyece tesbit eclilmit bulu~ 
nan hudud dahilinde tahminen otuz hektar mamur ve yirmi 
hektar bo~ araziden mürekkep ceman elli hektarlık yerin va
~yeti hazıra ve müstakbele harita .nın yaptırılmaaı i§idir. 

2 - Muhammen bedeli: Dokuz yüz liradır. 
3 - Eksiltme açıktır. Ve müddeti yirmi gündür. 
4 - Teminat parası Altmış yedi lira elli kuruıtur. Müte&ıhit iha

lenin akabinde bu miktarı % 15 teminatı kat' iyeye iblat edo
cektir. 

S - Müteahhit tarihi ihaleden itibaren yüz elli gün zarfında taahhO
dünü ifa etmiş olacaktır. 

6- Eksiltmeye girebilmek için 2490 sayılı artırma ve ekıiltme ka
nunu ve zeyilleri hükmüne tevfikan muktezi ve.aiki ibraz et
meğe mecburdur. 

7 - ihale günü 28/ 11 /938 Pazartesi günü saat 16 dadır. 
8 - Eksiltme mahalli Kemalpap - Armutlu kasabası Belediye en

cümenindedir. 
9 - Şartnamesi Armutlu Belediyeainde meccanen verilir. 

10-13-16-19 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğün
den: 

Biliimum müskirat 
bayilerine 

Mtlskirat beyiye tezkeresin1n değişme müddeti gelmi' oldufundan 
tedterelerin 1/12/938 aiinüne kadar tecdidi lü~umu illn olunur. 17-19-22 

Türk Alfaarif cemiyeti 
Ege Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - Kültür &kanlığının yüksek müe ndeleri Tiirk Maarif cemiyeti 

tarafından açılması karark~tırtlan Ege liıesinin hazırlıkları ta
mnmlanmıstır. 

2 - Okulun A~a. İlk, Orta ve Llse kısımları vardır. 
3 - Okul, Karantina karakolu yanında Mcnsuri konağında açı

aktır. Konağın havası ve manzarası çok güzel ve bahçesi ge
niıtir. 

.ıl - Okula yatılı ve gündüzlü tnlebe alınacaktır. Ücretler n~ğ 
ptcrilmi§tir. Kamp ücreti buna dahil değildir 

Gündüzlü talebeden 
Okul derecetıi alınacak Yatılı talebeden alınacak ücreı 
Ana ve İlk okul 50 Bunun yatılı kıamı yoktur. 
Orta 60 200 liradır 
Liae 7S 200 < 

S - Okul ücretleri üç taksitte alınır. Birinci taksit kayıt tarihinde, 
ikinci taksit Birincikanun iptidasında, üçüncü taksit Mart ip
tidaaındadır. (Birinci taksit devresi geçmiş oduğundan bu ıc
ne yalnız ikinci ve üçüncü taksitler alınacaktır.) 

6 - Ese liıeainde 19/1 1 /938 Cumartesinden itibaren talebe kay
dına ve 1/12/938 tarihinden itibaren derslere baslanacaktır. 
Kayd zamanları her gün saat (9) dan ( l 7) ye kadardır. 

7 - Müracaat yeri: Karantina karakolu yanında Mamuri kona· 
imda EGE lisesi direktörlüğü: TELEFON 2920 

lstanbul Telefon direktörlüğün· 
den: 

1 - İdaremiz ihtiyacı için muhtelif eb'adda on kalem font boru ve 
teferruab lcapab zarfla eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2 - Muhammen bedel 48209 lira 20 lnıruıtur. 
Muvakkat teminat 3616 lin olup eksi!trnesi 24 ikinci te rln 
938 Per,embe günü saat 16 da telefon direktörlüiü binum· 
daki satın alma komityonunda yapılacaktır. 

3 - Talipler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 
kanuni vesaiki muhtevi bpab zarflarını o gün 15 e kadar mez.. 
kUr komisyona vcreceklerı:l°r 

4 - Şnrt...,aM~si 2"'1 1 ~ınıı mu! ah" .. _,;,.ı;~. 
Jni.ı.den almabh~. tj .. °' 4 l~ (3710) 
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Deutsche Le-Olivier ve 
Şürekası KUCÜK İLANLAR 

UHlllllllllllllllllllllllllı:illlllllllHlllHlllHlllllHllüHUUHutUlllHRJlllllUUJI llllllllllllllllllll LIM~TEf 
Var·~erimize ko!aylık ol-
m~k üzere, gazetemizde 
(Resmi olmıyan) küçük 
Hin!ar için bir sütun ay1r· 
dık. 

vante Lioie 
G. ~I. B. H 

Küçük ilan şartları H b 
Dört satırlık küçük ilanlardan: \''spor 8CC11 l3Sl ftm urg 

Bir dt!fa için 30 kuruş B1RlNCl KORDON REE3 clsERLOHN> Vapuru 20 sontet-
lki dcfn için GO kuruş BINASI TEL. 2443 rinde bekleniyor. Rotterdam, Bre-
Üç defa için 70 kuruş men ve Hamburg limanları için yük Dört defa için so kuruş THE FJ l .ERMAN LINES L TD. 

fş arayanlar, iş verenle
rn, IGra ık ve müteferr;k 
ilanlarını burada bulacak-

Devamlı koçuk H:inların her defuı LONDRA HA TrI alacaktır. 
için 10 kuruş alınır. Bir kolaylık cTRENTINO> vapuru 29 Birin- cFRIEDENA> Vapuru 29 sonteş-
olmak üzere her satır 30 laarf iti- citqrinde ~O~RA. HUiı ve An:ırlnde bekleniyor, Rotterdam •. Bre. 
bar edilmiştir. Bir küçük ilin 120 venten gelip yük çıkaracak ve aynı men ve Hambu~ limanlan içm yQk 
harftan ibaret olmalıdır. D6rt ubr zamanda LONDRA Ye HUU. için al c ktır. 

dan fazla hc.r satır için &.J1'IC& 10 yi1k alaeakbr. • . 
8,:ı OREA> Vapuru 5 den ıı ilk-

kuruş alınır. 1 c 'lliURSO• vapuru 6 lkincıteş-
IŞ ~YANLAR: .. . rinde LONDRA, HULL ve Anvcrs- kinun& kadarRotterdam, Bremen ve 

sıruz. 

Mahaaıp anyanlara: Tecrubelı . l ·ı Usa d n- ten gelip yük çıkaracak ve ayni za- Hamburg limanları !~in yük alacak-bir muhasip daimi veya bir iki saat- Yazı ve tercOme ıŞ e.rı e n e nda LONDRA HULL . . tır 
l · ıı· · b 1 k ve emval f da- rna ve ıçın . likit arayor. Teminat verir. Anado- erı mua ımı uma kala _,_ f EvnnRT LfNF.<; 

ı . d B M. ·ı - 1 
resi için B U:e.rdiçalı 39 Hukukçu b- y(l Ca&tır. AMFR Kft N n;.~v. # 

u aazeteeın e . e posta ı e mu- · . . POLO> vapuru ikinci te!!rinin EXECUTIVE> Vapuru 28 sontet-t -D 6- yas Ozonarana müracaat edınız. < • c • 

ı::a~ • • • • f sonunda Londra, HULL ve Anvera- rinde bekleniyor Nevrork için yQk L'u··çu··k ı·la"nlardan istifade edınız. ten gelip yük çıkaracak ve ayni za- l ktı • 
1"' nda LONDRA ve HULL için a aca r. 

~ ala k cEXCHANGE> Vapuru 2 Ukkl-/LAN u~~POOL HArn nunda bekleniyor. Nevrork için yilk 

Maliye Vekdleti ve Tilrkiye Cum· 
huriyet Merkez bankasından: 

28/5 ve 15/U/98' tarih ve 2463-2614 numaralı kanunlar mucibince 
ihracma selihJyet verilen ve ıreliri tamamen Sivaa-Erzurum demiryolu
nun fnfasına tahail olunan yttzde yedi ırelirll Sivu-Erzurum istikrazının 
7irm.1 aenede ltfaıı metrUt dirt buçuk milyon liralık beşinci tertibinin 
kayıt muameleei S/12/938 •Jrpmı nihayet bulmak üzere 19/11 /938 
aabahından itibaren baılamııtır. . 

Tahviller hamilini muharrer olup beheri yirmi \"e beş )11Z lira ıtf· 
bart kıymette birlik ve yirmi beşlik olarak fki kupüre aynlmııtır. 

Bu tahviUer umumi w mllhak b01:98lerle idare olunan daire ve mü. 
e.ueMlerce, vllAyet huauel idareleri ve beledfye)ercıe yapılacak müzayede 
ve mUnak&sa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece satılmıı Ye sa
tılac&k ol~n Millt emlAk bedellerinin t.ediye.sf nde başa bat kabul oluna
cakları gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tah\•illerfn tama
lne!l itfasına kadar her türlü ver~ ve resimden muaf bulunacaklardır. 

Tah\•fllerbı ihraç fiatı yüzdf? 95 olarak wbit edilmi§tk. Yani 20 11-
:ralık birlik tahvil b deli 19 ve 500 liralık 25 lik tahvil bedeli de -'71 llra.-

dır. Xavıt muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez, TOrklye Cumhuriye-
t . z· .t <n:· k". lt Emllk ve Eytam, Halk, Türk Ticaret belediyeler ı ıraa • ..ı.lır J)e , d"l kted' 
bankaları ile Sümer. Eti ve Deniz banklar tar~ından ic~a • l me ır. 
l>iter bankalar vasıtası ile de tahvil alımı temın olunabıltr. 

Sermaye ve waıTuflannı en emin ve en çok gelir get~ren aahalarda 
ifletınek iı:ı~ycnlere keyfiyet ilAn ve 15 &1lnHlk suskri~sıyon müddeti 
sarfında bankalara milr&ea.atlannın kendi menfaatlan ıktizasından bu-
llm~Jpnt olunu. D.14 

lzmir Cumhuriyet Miiadeiumu
milifinden: 

cALG.FJ J \N> vapuru 1 O İkinci alacaktır. 
tefrinde LIVERPOOL ve GLAS- DEN NORESKE MIDDEUIAVS· 
GOWdan gelip yük çıkaracak. LINJE 

cMARDJNIAN> vapuru 25 cBA YARD> Vapuru 12 ilkklnun-
lkinci teşrinde LlVERPOOL ve t . D 
,-., A crow da )" ""k kar DUnda beklenfVOr. !kendenye, J. ~ n ae ıp yu çı a- · . 

k eppe ve Norveç umum llmanlan lçm ca • 
DEUTSCHE LEV ANTE L1NIE yük alacaktır. 

cKRET A> vapuru limanımızda SERViCE MARITIME ROUMAIN 
olup HAMBURG, BREMEN ve .SUCEA VA> Vapuru 19 sontet-
ANVERSten yük çıkarmaktadır. 

ı; ratt' ili Sperco 
rfnd~ bekleniyor. Köstence, Xalu, 

ve Duna limanları için yük alacaktır. 
cDUROSTOR> Vapuru 1 DkU

nunda bekleniyor. Köatenc~ Kalu, v apn~ A centa!ft ve Duna limanları için yUk alacaktır. 
SOCIETE VAPUER DE BULGARE 

ADRlYATİCA S. A. di NAVİGA- TZAR FERDINAND> Vapuru' 
TİONE: flkk&nuna doğru Burgaz n Varna 

I<,. GRİM ANI motöril 17-11 tari- için hareket edecektir. 
hinde gelerek saat 19 da Patmos Le- Vapurların hareket tarihleri1e 
ros KaUmno11 1stanköy ve Rodosa ha- navlunlardald deiiıildilderden _.. 
reket edecektir. ta meeuliyet kabul etmez. 

C1TTA Dl BARI motörü 17-11 ta- D h fazla tafeilAt almak icia W. 
rfhfnde gelerek ayni günde !aat 17 rinci k:..donda W. F. Henry van 
de İstanbul Pire Napoli Marsilya ve der 'ZA:e ve Co. n. "· '\fapur acenta-
Cenovaya hareket edecektir. hjma mürccat edilme.i rica olunur. 

F. GRlMAN1 vapuru motörü 21-11 Telefon: 2007/2008 
tarihinde gelerek 22-11 tarihinde sa- -----------
at 17 de Pire Korlo ~arandac Brfndl- A . t ;Jolayısile ace
Bi Avlonya Draç Ragusa Spalato Za- ~tme \,:., 
ro Flume Trl..te Venedlle banket le müzayede ite •afif 
edecektir. önümüzdeki puar rtınG yaui tet-

ROY ALB NEERLANDAISE KUM ı·in ı1aninin (20) yirmJncl &'ftntı aabah-
p ANY ASI: leyin saat on buçukta GGndofdu P. 

lzmirı 

Çamaşır 
ve banyo 
için en saf ve 
en dayanıklı 

sabun lüks 
markalı beyaz 

• ve prıne sa-
bunlarıdır. 
Her yerden ıs· 

rarla arayınız 

Amili 
ÜMİT FABRİKASI 

Ticarethanesi 
T clgraf: OMIDUN Telefon: 3047 

lzmirin en kıymetli hediyesi 

S. FERiT 
Eczacı başı 

.Kolonyaları 

bir Adli,. daireei icin açak wiltme suretiyle prtnamede va
aıflıın y.aaJa olduiu veçhile 40 ton kok kömürü satın alınacaktır. Be
her tonu muhammen bedeli 24 lira 2S kuruştur. 

letdıli'erin yüz.de yedi buçuk niebetinde 7 2 lira 7 .S kurut depozi
to p._.ylc bitlikte 30/ 11 /938 aünü saat 11 de İzmir C. Müddeiumu-

ORION vapuru 28-11 tarihinde çiuce Gazi kadınlar sokağı yanında 
Rotterda~ Amsterdam Hamburl'• ikinci kordonda 230 numarada maruf Bahar• Altm Damluı • Dalya • Bet Çiçek • Ful. Kıep Jorjet Rn 
milteveccıhen hareket edece~. 2 aileye ait Hlltı mobilyalar bilmflza- Dor • Manulya • Neraia Nuar • Senin lçin • Unutma B.ui • Leylik 
SVENSKA ORİENT L1N1ES KUM vede satılacaktır. prek lüka ceviz kol- BJau. Muhabbet Çiçeii. Yuemin.. 11~1" ~ tıoplaD1ın komi9)'ona müracaat etmeleri ilin olunur. 

Tariş 
Ş8raplan 

" 17 19 (4111) 

lznı!r incir ve llzilm tarım 
sat:ş kooperatifleri birliği 
taraf mdan, geçen seneden· 

ber: yapılmakta o:an nefis 
farap;ar piyasada daima 
daha f az!a aranmaktadır, 

Tar ·ş şarapları şarapçı
lık tekn·ğ:nin en modem 
icap.arına göre ve sıhhi 
fart~ara tevfikan T ariş şa-
rap fabrikasında yapıl
nıaktad r. 

B.llJ.assa halk tarafından 
•cvilen Sek ve Dömisek 
cinslerini tavsiye ederjz. 
.Şarap, sıhhat, neş' e ve kuv 
Vet ver·r. 

o 

lier yerde açık ve kapalı olarak satılmaktadır. Ne· 
ıascf ne rağmen f;atları ~hvend!r. 70 ve 150 san ti· 
ltrc ı< ş ~e!erde satılır, 

't 0 Ptan ve perakende aabf yerh - Kemeralb caddeai No. 71 Tuit 
"-i~a.a - bınir Tele • ..._., Tarit - 1.-ir T.Wı 41M 

P ANY ASI: tuk takımı, Alman yeni bir halde (Ha-
TUNtslA motörO 22-11 de Rotter-. ake) markalı piyano, CeTiZ kabine, Merkez deposu 

dam Hamburs Skandlııavya •• Bal- saybor, Mrvant. ırene koltuk takımJ. 
tık limanlanna mOteveccihen hare. şemsJyelfk, huırlı takım. btlylk kut- ş·ııa Eczahanes·ı 
ket edecektir. lu ayna, dört kGte anahtarlı yemek 

FREY A mot6rtl 28-11 tarlhnde masası yallı boya levhalar, elektrik 

~tt~~H~b~ S~d~~~~~~~~~d~~~~---------------------~-~-------
ve Baltık limanlanna mfltevecclheıı natlı acynah fnailiz dolabı, lavaman 1939 mod elı• 
hareket edecektir. tuvalet, komodin, 2 adet kesme bir 
SERVİCE MARITl.ME BOUMA· buçuk kftilik bir adet iki kitilik karyo.. 

lN KUMPANYASI: lalar. elbise dolabı. cibinlikler, antika Bl kt d l 
PELEŞ: Vapuru 17-11 tarihinde kilimler, mutbak takımları, masa ör- aupun ra yo arını 

geUp Malta Marsilya Cenova için yük tüsU, halı ve seccadeler. çul brizbiz ve 
ve yolcu alacaktır. bir çok lilks mobilyalar bilmüzayede 

ilanlardaki hareket tarihleriyle satılacaktır. 
navlunlardaki değişikliklerden acen- Satış peşindir. 
ta meı' uliyet kabul etmez. Daha faz- Emniyet müzayede aalonu 
la taf,ilat icin ikinci kordonda 18 19 20 müdüriyeti 

FRATELLI SPERCO 
Vapur acentahiına müracaat 

edilmesi rica olunur. 
TELEFON : 2004 - 2005 

fv1uhasebeci 
·---- _ ..... ....,.. ı-i aranıyor 

MERKEZ HAST ANF.Sı ı iyi bir ınüesaesedc çalıımak üze-
GÖZ MÜ'TEHASSISI ı re muhuebeyi iyi bilen bir muhaaip 

Doktor aranmaktadır. İngilizce bilenler 
tercih olunacakbr. Ataiıdaki adreae 

Halid Baran mektupla mGncaat1arı. 
Amdolu ...... A. N. c. 2 lnd beyler eokak, Hamam 

Karfııında No. 45 
Her sün 3 den 7 ye kadar 

TELEFON: 3806 

Operatör 

Cemil Oral 
Memleket hastanesi 

eski operatörü 
lamlre a•det etmlt olup her sGn 

lile~• kadar GUndoidu Franaı• 
hastahanesinde öğleden sonra Bi· 
rinci B@yleraokağında No. 42 d• 
b&atalarn11 kabul eder. 

Telefon: 2252 Hadahane 
Telefon: 2310 Klinik 
Telefo11ı 3350 EY. 

Pürjen Şahap 
Tesirini tabii olarak yapan 

eı: iyi mOshildiı 

Eksir Şahap 
Basur memelerini giderir. 

Kuvveti iıtihayı arbnr. 

Dr. Behçet Uz 
Çocuk hastahklan 

mntehassısı 
Hutalanm 11,3J du bire 

kadar Beyler ıokajında Ahenk 
matbaası yanında kabul ed~r. 

~ut/aka elinle-
o • 

yınız 

Fennin en mü. 
tekamil hari • 

kası dır 

Aıtı lambalıaı 133 liradır 
Muiki zevkını yaz ve kıta-ece•• .andGs bUtiln tabilliill• ancal'. bu 

ahızalarla tatn1in edebiJirs.inız. 
lzmir Ye havaliai acenteliti •• ta. ...! radyo mAl:zeme Mlıf yeri 

A. R. Ozman ve H. Güvan 
Telp-af Ozrnaa. Sam&n l.uleei latanbtal lıaaa No. 17 T..,._ 3309 

Doktor Merlıe~ ltaatanesi 
Bi1rhan Bengü operat6ra 
MEMLEKET HASTANESi Dr. Cevad Alpsoy 

GÖZ MOTEHAS.5151 (ÖVW.n eoara) ha•talannı 
Haatal.rım IMr giin ~aleden İkinci ~yler ıolc.elt şerbetc:i k.ar

IOma 8qler eobğmdaki ••Y• ı• No. 8J de kabul eder. 
nehın.esinde lnthu' eder. Tele: 3315 EV1 3203 ........ İİİııİİİİ ............. __________ .................... __ iiiıııP __ ciiııiiiiııi ______ • 



~- . 

iti temiz olarali söz verdiği iönde 
yapan bir atelye anyanlann hatırına 
derhal 

Fehmi makine tamirhane!İ 

aelir, 

, Çünkü: 
112 senedenberi hassas ve temiz iş 
yapmakla tanınan atelye, işi günün
de teslim etmeği prensip edinmi§tir. 

• _a 
ve sobaları 

- Dostum bu ne tıklık 1 Hem mas.. 
rafının çoklutundan ve aylıtının ida
re etmeditlnden bahsedersin, hem de 
çiçek ribI ariyf nmtısln. 

- Tablt detil mi ya. ben bu şıklı
Jımı bir mazot ocatına borçluyum. 

- Canım, şıklık ile mazot ocatı a
rasındaki mQn:ıaebett anlıyamadım. 

- Senin a-aliba haberin yok: Ben 
bir müddet evvel bir .,, 

HEIDENtA 
muot oeaiı almı~tım. A.zlzlm, o kadar 
iktisatlı bfr oca1' ki beni f ula mahru
kat murafından kurtardıjı aibi, ta
nrro.fa da al11tırdı. Vt bu ıuretle ar
tı.rdıf1m para il• kendime daha itina 
tlı ba.kmafıa imkln bulabildim. Şim
di de kıt yaklaşmakta oldutundan blr 

HEIDENIA 
mazot ıobaaı almağa hazırlanıyorum. 
lfte o uman beni daha tık ve daha ne
ıell sôrecebin. 

- Aman biradır, bu ocak tobılar
dan lzıfıırde tedarik fmkAna vara& bir 
ta.ne de ben alayını. 

-Hay hA1, 

lzmirde Gazi bulvarında ziraat 

bankası karşısında Dnnlop 
mıı~aıasına ko~ bu fırsatı kaçırma. Evinize bfr 

HEİDENİ1\ 
~zot ocak ve sobası almayı ihmal etmeyiniz. 

(ANADOLU, · ·- - ··~,. - · · , ~ .• SA1'1f"&'121 

, __ D~Q~l(~T-O_N.__.._İ 1 ~.llllllllHllllllllllllll!llllUIUlllUllllllllllllllllllllllllllllUIJUlllUllllllllllUUllUllUlllllllllJllllllllf llllllllllUlllllllllUUUllU -

D~~ 1 EL UNKEN 
ikinci Beyler ıok.K No. 82 a ' 

Telefon No. 3286 -=. ~ ... 
Memleket haztaneııi - -~ 

M. bN~:t~:an 1 ~w:I~ 
Adres: İkinci Beyler soka~ 

fınn kKrşısı.. Kabul ıaatlan 
3-7 kadar. Tele: muayen~ 

i ~ 
------hane 312 .. Evi 2980 

---------- = l---------------------. ~ UoH.tor 5 
Bakteryo!og 1 ~ 

A. Kemal Tonay 1 s 
Bul~şıcı, salgın hastalıklar ! ~ 

mütehasm I S§ 

(Verem ve sa.re ) i §-==--
Basmahane poliı karakolu ya

nında 2j 1 -. .:.: 
Telefon: 41 15 --

ırede - 1 ~ ·-
1;; 

Dr. S. Su·rı Tine! -: 
lıtanbul C!lki Alemdar Sıhhat a 

Yurdu hekimlerinden · § 
l Iastabrını yalnız gündüzleri ka· _ 

bul ve tedavi eder. --
'·--------------------· ;; Dr. Ziya Üstün :: 

Doium n kadın hastalıklara = 
miitehaaaıaı = 

ı (Almanyadan döndü) ~ 
t Hastalarını 15-19 arR~ı Birinci.- ;; 

l
j kordon Gazikadmlar durak yeri ~ 

1 ~ınında 312 No. lu apartman. 1 
Erkek kostüm kuma~ = -------

Be~ kıtada 70 den fazla memleket
te TbLEfi'U.NKEN radyolarının btl -
yük bir rağbet ve itimat görmesi ai -
zlıı. :ı;~u ~n ku'iVt!tli teminattır. 

·· ·-----_ ... _ 

Tiirkiye vekili: 

Şimdiye kadar muhtelit marka b1r 
~ok radyo dinledinis. Bu aO.n de TE
LEFUNKEN radyo:arınuı 9S9 mo -
dellerini dicliyerek k.at'i kararuıw 

verebilir.sin.i.z. 

hmir satış yeri: 
Hakkı Türegün \·e şUrekfuu, Cum

huriyet mt!ydanı Akdeniz apartmanı. 

E.ektron Tü~k A~onim Şirketi 
GALATA VOYVODA CADDE~! 58/ G2 

Telefon: 41460 . Tel~raf: ·Elektron • h, tanbuJ 

"· 

•• 1 

.. 
Anadolunun bıitiin mülıim şehirl?rindc bayi/erimi~ vardır· · :,-

•( 

\. 11111111111mıııımıı111111111111111 ııı ııı 11111111111111111111111ıı1111111111111111111111111111111111ııı1111 u ııı 1111111111111111111u11111111111111ııuııu~ 

Pard?sülerinizi ve 
bayanların kürk man
to ve Buga Yaka kürk 
/erini IBRAHIM KA 
RAKAŞA bakmadan 

• • 
geçmeyınız. 

Odun azarı No. 12 ,._ ____________ _ 

, .Saatltt 900 litreden 7 ,250 litreyıt 

kadar 

VEBOLiD 
.:ıu)'Wl a.. .... ,...;ıui taıfiye eden ciha:dar· 

VEBOLiD 
Kendini tanıtmak için evinize kadar 

setir 

\' EBOLlD JUNİOR 
Dakikada 4-6 litre tatla n ••8' 1 

VEBOLiD CiHAZLARI 
.. ____________________ , Acı Ve Kireçli Suları tatlılaştırır, 

Kirecini Tasfiye eder 
Septolin 

Diş 
VEBOLiD 

Evlerin' mübrem ihtiyacıdır 
: 

.. 

· aı: .. Macunu 
Dişleri inci gibi 

Tedjyede kolaylık 
·l 
' . 

..__---ıı. ·~..---.---- · apan etlerine ku. 
.'et, ağıza · güzel 

Fabrika buhar kazanlarınızı ve kciloriferlerinizi kireç'li 
•uyun tahribinden kurtarınız ' 

· <oku , veren eyni 

1 ~--------------• ormiHdür. .. ------------· 
VEBOLiD Ltd. Şti. lzmir Şubesi 

~aman iskeles'i 'Mimar Kemalettin cad. No. 15 ' 
I 

I 


