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Atatiirkün lstanbula ebedi vedaı 
Yavuz beş dakikada bir top abyor ve bütün Is

tanbul ağlıyor, ona Veda ediyordu 
BByiJ/ı ölil., uğrunda yıllarca büt'iln varlığını verdiği bayrağınaı·•arılmıf olarak.ge· 
· çerken, çiğlıklcir göğe çıkıyor, bayılan,ar göriliyordu 

lzmitte binlerce 
Yavuzdan alınarak, ihtiramla 

halkın giJzjli:ışları arasında 

hususi . trene kondu. 
derecede hazindi 

Biiyiik 

Manzara görülmemiş 
Ecnebi harp ie°"mileri, Heybeli açıklarına kad~r 'y~'.viııu•••takiP etlile~. Abıtürkün mübarek 

naaş!arıni · hamil olan hususi tren, bugün öğleden evvel Ankaraya varacak. 
güzergahtaki istasyonlara yığılan halkın matemi büyüktür 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Daha rün 1 
atarmadan tehir ayakta. Evinden ftr·ı 
layan aahile ve Betiktaıtan Saraybur
nuna ka4ar inen yollara dotru kofu- . 
yor. Vakıt ilerledikçe bir insan seline · 
d6nen bu tel&flı akın ancak polis ve 
uker sedlerinin önünde kırılıyor \'e 

aayı.ız baflardan heybetli tablolar ya. 
pıyor. Yanm ltayraklan, kapalı çar
ııları, dul.!Cluraılmut tranıvaylatil& bir 
Dla evine dönen bu .. bir içinde, bu kı
yalan .doldu~an; bu pencerelerden sar
kaıı V. danalar' tırmalllfn in.san yıtın~ 
ları en kQçtlUılden en yaflıaına kadar 
kadın erkek bir Wk •1'2unun• ate, ,., 
ıztırabi~ ya~akta, pçınif ve relecefl • 
&1liıleriniD en hilzüıilU ve Olvi intizarını 
yıı•maktadır. , · 

Done kadar TGrktln sökleri altı~da . . .... .. 
geçtlii y:erleri bayram. y~rine dön4ü-
ren bQyilkler ı,o,op Atatürk biraz
dan bayraiına sarılı bir tabut halinde 
buralardan seçecek. B11 l'eçi•i ıörebil
mek, bu tabutun 6nUnde· etllmek ve 
röz Y•tlan döke bilmek "timdi bütün 
latanbulun en ·yenilmez arzusudur. · 
. Saat 8 den ltibarft deniz ıeferleri 
durdmıılcliıtu için B;ofaıdan~ · Kadı
köydeıı, Osküdardan ınotör ve kayık.. 
)arla seçenler sÖJil)Gyor. Bu sayısı 

mahdut vuıtalarda bi~ ·klfllJk yer bu-

1 

nin talebi ile BUyQk Ölünün namazı nda tayyareler saf saf geçiyor. At 
kılınmak suretile huıuaf meraalm ya. Ozerinde 01'8'eneral Fahreddin AJ
pılıyor. Tekbir TUrkçe verilmlı. Na- tay merasime riyaset ·etmekte As. 
mazı İslim tedkikleri emtitaıtı "d.irek-' kerl kıtalardan sonra inivenite. l'eD~ 
t6r0 Orinaryü~ prof e•ör Şerafeddin leri tarafından ta tınan çelenk Jer ~e-
Yolkaya tarafınd~ kıldınlmıştır. Iiyor. Sayılamıyacak kadar çok çe-

Cenazeyl taşıyacak top arabası sa- Jenk ve arkasından herkesin bekle
at aekizi çeyrek geçe meruiın salonu- diki ve herkesin öz babasından fazla 
nun ~ermer ba~am~!<~ı medhaline ya-1 aevdiii Büyük AtatUrkü tapyan top 
naşı,> or. Araba.} a üç çıft sb·ah kaana 

1 
arabası. Bq araba BUyQ k Ölünün 

koşulu. Başta gözleri atlamaktan kı- 1 manevi mehabeti altın.da e~ilmis gibi 
zarınış Başvekil Celil Bayar olduiu j yavaş ve yok hissini veriyor. Yaşlı 
halde generaller, kitibi umumlleri veı gözler \'e yanık l'ÖnUJler he-p yük
yaverleri hep orada. Merasim batlı-; Bekte ipek bir Türk bayratına Hnh 
yor. Sekizi çeyrek g~.e en yakın ailih 

1 
bulunan tabuta doğru çevrili. 12 ge

arkadaşlarmdan on fki Til~neraJ neral .k~lıç çekmiş olarak top araba
cena.~enin bag ucunda top!andı. San.. ı aının ı~ı tarafında yürüyorlar. Arka
dukayı kaldırdılar. Ve elleri- üstünde •1nda ın.Y.ah. kadifeden bir yastık Clze
vakur adımlarla top arabuı ön(lne rinde Ataturkfln İatilı:lll, Madalya n 
getirdiler. Bu hazin şeref vazifesini harp madalyası TOİngenersl llyatı 
ifa eden Tilmgenerallerimiz şunlar- Aydemir tarafından ihtiramla tqın
dır: makta. Bundan &0nra Atanın yaver· 

Tümgeneral Ekrem Baydar, TQm. eri ve katibi umumbi, baınkil CeW 
general Sabri Ertui, TümpneraJ· S., Bayar, Millet Meeliai heyet!, İltan
Zi.ra Ekiner, Tümgeneral NurfYamut. j bul vali ve belediye reisi, mevki ve 
Tfimgeneral İshak Avni Akda, TOmp.. ı deniz komutan lan, eenebl komolos
neral Osman Tufan, tOmpneraJHakkı lar, vili7et · erlı:inı, üniversite profe
Ezgener, Tümpneral · Eilla Erkocak, aörleri Ye yUlı:aek tahall •ıtnçleri, C. 
Tümgeneral Zeki Erokay, TUIOl'eneral R. Partisi erkim, HalkHleri idare 
Kurtcebe Noyar, TClm&'eneraJ Keıiıaı heyetleri, lsciler, yedek subay okulu 
Balıkesir, Tümgeneral n1aa Aydemir. talebelerin Dlllayet halle ytırtımek-

labilmek ~in SO mfali faıla verenler 
1 

_,__ ı 
· 1'!--ler Dolmaltah böyle • • höy e Çuu)'OI' ard ve rer bulamıyanlar peıi çoktur. Ada. '--.r çey• rırıyor, 1 ibadet huşuu içinde top arabuına k~ Yollarda atJı7an, hıçkıran ve ba-

lar ve Anadolu kıyıları İıtaııpul aokak- polislerin yardımile intizam güçlükle Öliiniln son ihtiram nöbetini bekleyen nulurken hıçkınklarını tutamıyan ve fl}anlann 1&)'111 çoktu. Alayırı kolba
lan sibl miali 16rillmemit bir kalaba- iade edilebiliyor. yaverleri ve dostlan, büyük üniforma- göz yaşlarını saklayamıyanlar törende f1Sl Sarayburnu nhtımına. geldiii va
lıkla clolUdur. Yarı IMıJutlu fakat sil· lft,e BUyük Ölünfln Ankaraya nakli h subaylar, vali ve belediye reisi bu yer almağa hazırlanıyor. j kit alq burada dvdu. Burada cena
netU bir hava aabahın aaat . döfdfln- meruimi daha bqlamadan bedbaht hazırlıklara nezaret ediyorlardı. Saat tam 9 da aaraydan hareket zeyi Yawz sırhlwna s6tol'f'Cek olan 

Bilyük Bqbutwı sandukalan blr te idi. 

denberi yollarda Wriken ıa.lkı 11ıtmak- Sarayın bilyilk kapısı önünde yüz. oundu. Alayın önUqde ~enq safta Zafer torpldoaa sabahtaııberi nhb-
tadır. . latanbul aokaklarının kııa bir tablo- Jerce çelenk var. Dolbahçenin afaçlı atlı bir polis kıtaaı yol açmak roltln- 'ma yaD&f!Dll bekemekte idi. Parkın 

Zabitanın büton it~nalı t.edbirleri- ıu. . caddesi iki sıra çelenklerle bir çiçek de. Bunu bir ıuvari kıtaaı, banClolu ' bOyOk .yolunu kapı kwmnda a.üerl 
ne rataıen 71r yer barajlann Janld~iı Dolbabçe sa~ayına plinae; burada aergiai halinde. bir piyade taburu, bir topçu ·taburu, f'ıı..ıer ve deniz erbq okul~ . mevti 
SOrWU10r. ltfaiJei:Wl ve motoauuetU ~ erkence baılamııtı. BQyUk İçeride merasim batlamadaıı ~ui- bir deniz tabmıa takip •cil7GI'. yu.-1- - O..... ı .a ....... _ 



,. SAHiFE 2 

-·-
BORSA 

t'ZO.M 

evladı • 
ÇU\ al .Malın cinsi 

ı~•---------------------------------------------------------------..... --------....:~ ...... 834K.Tnner 

Kr. S. Kr.S. 
14 50 16 50 

14 iJO 18 75 

14 75 15 !}75 
Asım Kütür 

Hiçbir öliim, bir milleti bu kaclnr yükaellmemİ§tir. Bu milJetin mate
mi 8eyynrt:mh::n en büyük bir hadisesi oldu. Bir kutuptan dilnyanm di
ier kutbuna kcdar her renkte insan oğlu her dille ondan bahıetti. Bir 
hafttı.dn•cb .. rl insan zck sınm en mucizeli bir icadı olan rodyonun kü
ç\ık d liaind n, ıfıkh diller daima ayni adı tekrar etmektedirler. 

Üzüm- incir satışları Kolaylık 640 ş. Rıza ha. 
2!) 1 H. Al::ıznrnki 

r 
Dünya Lir kalp ve bir dil ile ondan bahsediyoT. Dünya matbuatı. 

afta satış ve ih
acat miktarı 

Zat maaşları için 
emir geld. 

Tckaild, eytam ve eramil maaşlnrı 
hakkında Mnliye Yekaletinden vi
layete bir tamim gelmiştir. Şimdiye 
kndnr maaş cüzdanlarım emlak ban

273 jiro ve şu. 15 7f> 15 75 

25!J rnhisnrlnr icla. 10 50 13 75 

4G7 Alyoti bi. 15 25 l'{; 

s- Akseki bnn. li 50 16 37:; 

75 Esnaf bun. 13 375 lii 

74 Paterson 14 15 75 
12 l\I. n. Nazlı 1i 17 

10 Albnyrak 12 ı;o 12 50 
4 P. Mihalef 18 li 

TUrl' m tbuatı hnlinc girmiş gibidir. Adet Türkiy büyümlif, büyü
ı:nil§. l; Ltı.in d .. n;r yı aarnn bir genişlik almıştır. Onun eaeri olan 1 ürk 
inkıJ !:n cü ıy h k l:ibı gibidir. Her mnlet Atatfukün varlıiında ken
dine } As, ke:ıJi malı saydıtı kı}'IDCfli ve bulunmu 'bırşeyi kaybetmc.k· 

ten müt~llim. 
Mukav m ... t edilmez ve ıari bir teııir, güneş ı~sfı gibi, bütün seyya

r-eyi u.rdı. ~kimolann gazetesi olsa Eskimoların radyoau olaa onla
l'ln adını İ§İtecek, gazetelerinde resimlerini görec ğiz. 

Bu senel<i üzüm rekoltesinin 80 bin 
ton o~duğu anlaşı dı 

i kasına vererek ı konto ile paralarım 
1 almış olnnların. her üç ayda bir ma- ---
nşlnrm almaları için Maliyece yapıl- 2927 

Bn yıl azam ve incir mahsullerinin Fiatlcr çok sağlamdır. Süzme 13-20 makta olan vize muameleleri kaldı- 589408 
Fani bir vaıl·fpn dünyayı harekete getiren bu tesiri nereden 

aeliyor? Bir inıan varlığının bu bUyUk kudretinin k ynnğı nerededir? 
Neden bizi bu kadar içimizden yakalıyor? Neden bu kadnr içimize 
ainmiı bulunuyor? Neden her yude, her tarafta. bu teeaaUril aeziyo 

sat1ş1, çok iyi g~ın;ştir. Borsa kayıt- kuruş. ellemeler !J-13 kuruş ve paçal. nlmıştır. Bu gibiler, doğrudan doğru-
larına göre dün akşama kadar İzmir lar 6,~-10 kuruştur. ya ~ankaya müracaat ederek maat- 59233~ 
piynsnsmda 58940 ton üzüm satılmış- M iihim biı· istatistik: !arını alacak!ardır. 
tır. Rekolte 75 bin ton t.nhmin edilmek- 1 I t 1 b" llğ" ~.. f d Bundan sonra maaş cüzdanlannı . . zm r acan a ar ır ı -ra ın an 
te idı. Son stoklardan rekoltenın 80 bankaya vererek ıskonto vaptırmak 

. . _ son dört sene zarfında birinci teşrin t"l k · · · • bın ton olduğu kat'ı surette ırnlaşıl- sure ı e para alma ıstıyenler olur-
Btiyük adamlann ıu vasıfları v~rdır ki, onlnrın varlığı bir fnniden mıştır. aylarında lzmir limanından dış mem. sa, birinci defa vize muamele3ini 

cletil, fani olınıyan bir çok tam ve oleun varlıklardan mürekkeptirler. İzmir acnntlllar birliğinin listesine Jeketlere ynpılnn mahsul ihracatı hnk- deft.erdarlık yapacak, milteakıben 
Tabiatin emıalaiz bir ahengiyle bir uaya gelen bu muhtelif ga}'Ti fa- ö 12 "ki . t . k k d kında mühim bir istatistik hazırla.- onlar da bankanın mOşterisi vaziye-
nller, fani varhiın ortadan kalkmaıiyle ebediyen yaıayan layemut g re 1

• ncı eşrın 8 ·şamına ·a ar mıştır itine geçecekleri Jçin Maliyece vizeye 

f il 
L-1· • 1 S k .. lmü ud· ? A l k d b' İzmir Jimamndıın dış memleketlere B . . . .. lüzum kalmadnn maaşlarını doğru-an er ıHUlne gırer er. o rat o ı m · ür sır ar ar aaın an ıze . . . . u ıstatıstike gore: • 

hitap etmiyor mu? Teaelli bulmayan matemimiz yürüyen, aöyliyen, &2S93 ton ilzOm ıhraç edılmıştır. ı Ü . . . . · dan dogruya bankadan alacaklardır. 
Bundı•n 879G2 ton ı.-alnız Alm"nY"· dzür

2
n
4
:,
38
9
4
35t yılın9ı3n6 bdırıncı te.şrın da- Malive Vek~letı', bu 1.•enı· usul \•e ko-

bareket eden Atatürkü bir daha ıörmiyecciimize ait Ucıidıizliğimiz- • J .. u J n J yın n · on, 11 aynı ay a lav) ki l lk • kl d · 
den ileri ıeliyor. yn ihraç edilen miktardır ki umumi 2C'l22 ton, 937 de 5405 ton, 938 de J ı. ~ ıa ·ın ugrıyaca • an aıre 

En bUyUk taeJlimiz de onu daima içimizde bulmal:ta ye.~ııyacaktır. ihracatın yüzde (70) şidir. üzUnı fi. 26725 toıı. adedını azaltmış olmaktadır. 

l'UZ meçhul! 

ÜZÜM FlATLERl 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

Dunkünlin ayni 
INClR 

Çuval Malın cinsi 
162 B. Ji~ranko 

Fiat 

12 
18 
14 
15 
18 

Kr. S. Kr.S. 
8 12 50 

AtatürkUn ölümü ka.rııamda milletlerin teeasürü, her milletin onun atleri, on h:ıfta içinde muhtelif nnm:l. 1 ııcir: !}36 le 12208 ton, 930 da 961 -= +=-
Mr çok Yalıklarından mliteıekkil varlığında kendi temayUlünü temail rn)nrda yirmişer parn yükselmiştir. ton. ~37 de6965 ton, 9SS de 12637 ton, Ha vvan hastalı ., 1 168948 

eden kahramanı kaybetmeainden ileri geliyor. Fiatlcr 7 numara 12 kuruş, 8 n~morn hurda incir: 935 te 1163 ton, 936 da 'J g 
Büttin dünyanın. iftirak ihtiyacını duyduğu böyle bir dehayı hu 13 koru,, 9 numara 14 kuruş, 10 mı- lüöl ton, ~l37 de 758 ton, 938 de 1484 Baytari mühim ted· lG91lO 

aıırda meydana &'etirmek ırkımızm bir asalet Ye büyüklük timaali de- mara 16 kuruş, 11 ııumııra 18 kuruş- toıı. • ZAHİRB 
Çuval Malın cinsi ill mL En büyük eseri bizim ırkımız yaratmamıı mıdır? tur. 1 Tütün: 93S te 2f37 ton, 93G da 164i bırfer alındı 

ASIM KOLTOR İncir: Borsa kayıtlurına göre şim- ton, 9~7 de 5928 loP, ~38 de 5181 ton. Vilayetin · bnzı köylerinde hay-
;----------- - ----------------"\ diye kadar lzmirde 19,000 küsur ton Pamuk: 935 te 79 ton, 936 da 69 vanlarda Şap hastalığı görüldüğünü, 

1 Ş 
n n n <dl an 1:11 B n n ~~an:==\\ 1 incir satılmıştır. Rekolte 30,000 tnn· t n, !437 de 284 ton, 938 de 1302 ton- lzmir iskelesiyle Kuşadası iskelesi-
~ ~ \WI U U 'lı.ılJ U U dur. Acantalar birliği listelerine göre dur. nin hayvan ihracatına kaoatıldıpmı 

_ 12 ikinci te rin akşamına kadar l:m'.l.- f "lı cı:r mnhsııllerin dört yıl zur- , c hastalığı önlem k için lazım gelen 
D B b M"hraca suçu ile itham edilen kontes bir kaç ~umızdı n dış rnemlcl=etlere ~ npılmı f.ın<la birinci tc~rin aylnındnki umu-' sılıhi tedbirlerin alınd f?•m d .. k'" 
~TenSeS Q Q l seneye mahkum olmuştu ıhrucat 2910.) tondur. Bu mikt. rdaıı nıi ihr c:.l r1.ekuııu da !mdur: 1 d k 

1 

un u 

l 
, · ı Al 11 '>40 to "h - · " sayımız n yazmı tı . Çift tırnakh o uyor. Kontes, bugün Berlindeki bir ha- yo. mz manyıı) n - n ı r~u~at !13,ı te 47573 ton, ~36 <la 4ı1238 ton, ı ı .. .. ~ 

P
• ... h .. _ı b 1 kt ' v ·ı yapılmıştır 1 or <le 3<>0'>6 ton <)fl8 de 598"" ton .ayvanlnrda gır ·1 ·n bu ha~talıcın 

P B ba
• l ı., nncc.ıe u unm ~ ne ır.. err en · ., • _, .. , . u • ~- • • , 

renıes a ruıı macera annı h b .. .. .. .. d k" N l sırav~t sekli çoK seri ir Tedbir alın-. d • d a ere gore, onumuz e ı oe yor· . . . 
b~~yorı~nuzdur: Cava a aıarm.~n tusunda (yılbaşından bir hafta ev- madığı ztırnaıılar sür'atle yayılan 
bın~e bg~deırek.tr~da salt&natıcı l bn veı>. kalan cezası da affedilerek. ser- Halkevlerinde Tütiin piyasası hastalığın en mühim sirayet vastası 
etmıf ır nghı ızm1 t~ruli nu 0hl~ u best bırakılacaktır. \'aban domuzlandır 
prentea, mC! ur ngı z pe ıvanı 0 • • .. · . . · . 

2580 Buğday 
185 Arpa 

91 Bakla 
45 M. Darı 

Kr. S. Kr.S. 
4 6 i75 

8 75 
4 25 
4 

34 Fasulyı:ı 8 25 
70 ton Kuşyı:mi 5 25 
80 Stısn01 17 
20 t<ı Ak. D. 3 7:; 

210 balya p muk 40 40 

Para borsası 
ANKARA 
18 11 !>38 

Knpanış F. 
Creaori ile evlendi diye ba:bası tara- rara ıstıyene gaz.el Bir ay balo. suvare, Şımdıye kadar Tıre, SeferiHs:ır 
fından reddedilmek tehlikesini at- bı·r cevarn .. Satı.s_ 1 z m.ilY.an kilo- Ku....vl~~ ı-~ .. , ı..:~.... ;.;.~n. ... ...L. .:tre°l-\"•n.-·--·--

Jatmı§br. Fakat sonra Saravak sul- :r. ziyaf~t Ve .soire ve· yu buldu h~yva~ıarcıa hastaıı. soru 
1
?u · v~ Dolar. 124.875 

tanı kızının uzakta yaşamak ll:\,.tile Son Rua çarının kardeşinin oğlu . d gonderılen bnytar1ar vastasıyle bu 
.. r- . . rilmiyecek Tütnn pıyaııasında tutun s:ıtışı e- köyl · h 1 la F. Frnngı 3.2925 

pehlivanla evlenmesine razı olmuş· Prens Corc Nevyorkta fakır bır ha.l- . . . i erı~ ~yvan an aşı nrnı tır. 
de geçen gün ö]dü. Onun vaktile C. H. P. Genel sekreterliğinden vam ctmektedır. İlk günlerde Amcrı. Hastalıgın sırayet mıntakasını ~eniş- Liret 6.5725 

tu. Bir müddet sonra. prenses Ba- Montekarlo kumarhanesinde be" tzmlr parti başkanlığına yarınki pa- kan tütün kumpanyaları piyasadan se-ı letmesine mani olacak tedbirler de lsviçre F. 28.2 r 5 
banın babasına karşı isyan edeceği yüzlük. binlik frankları masanın Ü· znrtesi gOnil yüpılacıık tören vesaire ki milyon kilodan fazla tütün satın aL alınmıştır. Vilayet veteriner müdü- Florin 67 .927 5 
haberi verildi. Prenses keneli başına zerine attığını bilenler akıbetine 8· hakkında bir tamim e1miştir. Bunda dıktnn ve en iyi kalite tiltiJnleri topla-1 rü B. Nazım Uygur, dün yanında Rayşmark 50.065 
bir memleket kurmak ve orada tek cıyorlar. deniliyor ki: d1ktan sonra piyasadan çekilmişlcrdi. I baytarlar bulunduğu halde Seferihi- Belga 21.1175 
hikim olmak istiyormuı. . Rus prensi hakkında anlattıklan .AtatUrkün, Ankaracln cenaze me- Bunun tesirile fiatlerde düşUklük ol- sara gitmiş, orada hastalığa karşı h."l- Drahmi 1.0725 

Bu haber sonradan babası tara- bır fıkra var: · · 1 k ı 21 S t · edb" } I fından tekzip edildi. Fakat yeniden Bir gün Montekarlo kumarhane- rnsımı y~pı ncıı o nn Hon eşnn muştur. Şimdi tekrar piyasada sa- zı \ ı_r er a mıştır. .. Leva 1.5075 
haber verildiğine göre, bugünkü lerin birinde Prensin kar:ısıno p.azntte.sı ~na saat 11 de alk~vle-1 tışlar başlamış bulunmal·•adır. İyi zmır hayvan hastalıkları muca- ÇekosloYak Kr. 4.28 
Miais Gregori kocası ile beraber, Ca- bir genç gelmi§. Kendisini meşhur nnde bır tören yapıacnk ve bu tören l•alite tütilnler 60-60 kuruştan, di- dele laburntuarı müdürü B. Kazım Peçeta 5.88 
va civannda bir ada satın alacak ve bir Fransız aktörünün oğlu olarak 1stik1Ul maı·şı ile açılnce.k, Büyllk ğerleri 35-40 kuruştan satılmakta- lr :.ıl, Ziraat Vekaletinden gelen Zloti 23.4625 
orada yeni bir prenslik ilan edecek. tanıtmış ve Prensten para istedikten Önderin h yatı hakkında bir söy- dır. Bnzı yerlerde75 kuruşa kadar emir üzerine Aydın vilayetine git~ Pengii 24.50 
Tabi_t, adanın hakimi r~men eşki sonra bunu mazur göstermek isti- !evden sonra gençliğe hitabı okuna- tCltün satılmıştır. Yalnız Amerikan miştir. Hastalık, lzmir vilayeti hay- Ley 0.8975 
pehlıvan olacak. Fakat fıılen herşe- k· cnk ve Oç dakika bir ihtiram vakfe· tiltlln kumpanyalarının ihtiyacı 16 lvanlanna Aydın havalisinden sira- Dinar 2.7875 
yi Prensea Baba idare edecek yere · 1 t t · - · · · B KA 1 1 h t 

H h ld P B ba tı··1 k - Ne yapayım, efendimiz de· sini müteakıp törene son verilecek- milyon kilo olduğuna göre kumpan- ye e tıgı ıçın · azım na• 88 a- Yen 34.3275 
er a e renses a sa ı a· . . . . · . . . lığa karşı Avdın vilayetinde yapıla- 1 

da bulmakta miçlük rekmiyecektir mış. Bende ıkı ayrı eahsıyet var. Ilı- tır. Aynı giln saat 14 te başlıyacnk yalar, piyasadan daha pekçok tütUn k . •.. d l edb" l . . sviçre Kr 30.2975 •- ~ · - ca genış muca e e t ır erını tes-
Çünkn 

0 
civardaki bir çok adaların ri son derece maceraperesttir... törend~ H alkevi bul_unan yerlerle satın alacaklardır. Dün akşama ka- bit edecektir. Ruble 23.5 77 5 

eultanlan istenen para ile devredil- o zaman Prens Corc: Hulkevı th<'lerıııdeıı bır zata da gön- dnr satılan tütün mlktarı 17 milyon -=+=- Esham ve tahvilat 
mektedir. Prenseain babasının ha- _ o halde. demiş, öteki gelsin, c1erilmiş esaslan içinde söz verilecek- kiloyu bulmuştur. Zabıtada: 
halt da sultanlığı para ile almıştı. parayı ona vereyim.. tir. -=+=-

Bu adaların sahibi Hollandadır Gizli ev ene"l sporcu... 2
!? Sonteşrin snlı gUntınden ltibn- Polis stajyerliği ·ıı f . k . d 

• . • . en H J ... cvleıi normal !ııalivetlerine t aıye ffief ezın e 
ve ıdareaını para ıle başkasına dev- lnailizlcrin meşhur tenis şampi- . . • Bu ayın 28 inci pazartesi günü • "" gırec klerdır. Ancak Atatürkün ve- 1 ö · k · • I k cd redıyor. yonu Şayes'in bundan üç ay kadcır f t t ihi ı 10 T . . i 9"8 t saat 14 de polis stajyerliği için talip- Bı·r hırsızlık vak'ası u zerm ce etını ça ara müzay e 

B 
.. P B ha' 1m k . . - . n ı r o n eşnmsan .:ı a- . bedestan d K d . t .. d ugun rensea a nın a a ıs- evYel gizli olarak evlendigı anlaşıl- . . . ler arasında Emnıyet rnüdürlüiün· ın a 8 rıyesa bgın an za-

_..J!•• da d b l rd b" .di y rıhınden itibaren bır ay zarfında oldu bıtaca tutul Adi" ril · tc:wil a a una an ın r. e ıştır. Fakat, bu sırrın ortaya çık- . de bir imtihan a.çıacaktır. mu~. ıyeye ve mıt· 
alacağı adanın 30 bin dolarlık oldu- ması ıµ-tık bir mahzur teşkil etmiyOT. Hnlkev~e~·inde balo, zıyafet, çaylı -=+=- Büyük Gazi bu1varıncL: itfaiye tir. 
ğu haber V'eriliyor. Prenses bu para- Çünkü şampiyon Davis kupası için dans gıbı toplantılar yapılmıyacak, merkez binasında bir hırsızlık vak'a- Hırsızlık 
yı .enede 5 bin dolar vererek 6 se- talim yapmış, maça girmiş ve kazan ~arti .ve Halkevi. mensupl.an .b? mild Ordu ma[U.f feri ıı .?lm~ıtur. itfaiye erie:.inde? B. Kestelli caddesinde Ahmed oğlu 
nede ödiyecektir. mıştır. rmc ıcalıet etnııyeceklerı gıbı ken- Ordu maluller birliöi reisli O.inden Huaeyın ve Mustafanın soyledıkle- Şakir R • ~ l A •f v AJ• ·ı ı;:_ • ı d 1 l t . . d k kl • a • •• • f . b" f k r amı og u rı e 1 og u Casus Kontes Serbest ··- ~rles.in elsav en i'iikmadr~ı:ı.n _e-vv.~ cd?l ı~ıdn e sl\v~rc ,.kela ·dş~m yem e- aldığımız bir mektupta; bütün ma- rdıne gorde ıt aılye ıkn~sını_n ~ut a14 Ahmedin iki gömlek bir pantalon 

ogrenı rnış 0 ymı§ en ısını mu· ı erı c vcrmıy<!ce er ır. }"'] gaziler pnzartea .. 1t·· uvarın an at ıyara ıçerı gıren . . . ' 

bırakılacak sa bakaya sokmazlnrmlş Çünkü in- --+--- ~ . · t" k . ı. gun u ce~.azc yatlarında çil yüzlü sarışın bir ço- ve bır ceket mı çalmış, yak.alanını§· 
·ı· 1 . . . . k - - torenıne ış ıra . ıçın saat on uçte k b. . "ki r 

Lehi
. k v· 

1 1 
k gı ız erın çok dikkat ettiklerı bır no ·- Kadı· rekalesı· p rtiye davet cdilm ktcdi 1 cu • ınadan hır saat ve, ırn para tır. 

ı ontea ıe opo s ·a casus - ta vardır: I ~ 8 e r er. çalmıştır. Çalınan santin koltukçu Kız kaçuma 
luk auçundan dolayı Alman polisi Bir maça hazırlanan sporcunun Nuri oğlu Ademde bulunduğu gö- Torbalı kazasının Hortuna kö-
tarafından Berlinde tevkif edilmiş- çok sihhatli olması ve tamamile Aşılı zey t ı·n fı.danla· Ata lll 'a rültnüş, isticvap edilen Adem, saati yünde Ali kızı 14 yaşında Hanife 
ti. sporla uğraşması lazımdır. iki liraya satın aldığını ve koltu~u Kıbrısı ayni köyden Kamil oğlu Bur· 

Birseneden fazla bir zamandan- Bununla beraber, Şayes, hem rife örtülecek Ey bfiyfik Ulu Önder Osmana sattığını söylemiştir. Tah- haneddin Üner rızasiyle ve evlen-
bcri devam eden bu hadise tekrar evlenmiş. hem de sporla meşgul o- JC d"f k 1 . . :~~:t h~~d~e~:d~~l::n kik~ta devam ediliyor. mek maksadiyle kaçırmıştır. 
ortaya çıkmıı bulunuyor. Kontes larak maçı kazanmıştır. a ü 1 ~ da ~sınm ~ıplak rnn~ırnra- Takib t yapılıyor Döğmek 
yılbaıında serbest bırakılacakmış.. Şayes·in nikahı Fransada yapıl - sı, ön m z mevsımde kalenın b~- Sensiz ne yaparım ben Karşıyaka.da Menemen caddesin- Keçecilerde Arap hanı sokağın-

Kontes Vielopolska, Varşovadan mışhr. Ve aldığı kız da Pariste bir lu~duğu tepe.nln her tarafı . teşcır de Salih oğlu furuncu Hüseyinin da Yakup oğlu Sait, Beşir oğlu Ali 
trene binip Parise giderken Berlin- işçi kızıdır. Niktth merasiminde e~ımek. sur~ıle n~nçlarla 151:ülecek- Ey bfiyilk Ulu Önder 1704 sayılı kanuna muhalif olarak ve Mehmed oğlu Hüseyin, bir olarak 
de tevkif edilmiıti. Bunun üzerine şahit olarak Fransanın Dahili:ye na- tır. Vıılı. ~· ~zlı < •• uJeç Ka?ife kale- Sendin bizi kurtaran zabıtaya beyanname vermeden fu- kunduracı Kenanı döğmüşlerdir. 
Lehiıtanın çok nüfuzlu adamların· zırı B. Alber Saro ile eski lngiliz 8~ mevkı?ı~ekı ~a.hıpli nrazı.ye .. hile Sendin bizi bilytıten rununda adam kullandığı anlaşılmıf, Para mea'eleı;i 
Jan biri olan kocası Kont Vielopols- kralı Vindsor duka ı bulunmuştur. ~ıd~n dikılmcsım ve. y~tıştı~ılerek Sendin bizi yaşatan hakkında takibata başlanmıştır. Keçecilerde Selçuk otelinde kil 
ka bizzat Hitlere müracaat etmişti. Anlattıklanna göre, İngiliz spor· ilerıde bunların arazı sahıpl\?nne bı- Para çalmak tip Fehmi oğlu B. Ihsan, para mes'e 

Fakat Alman hükumeti kontesi cusu Alber Saro'ya hitap ederken: rakılmasını allikadarlara «.>mretmiş. BUtiln millet ağlıyor Tepecikte Alman kuleainde Mch- lesinden Etem oglu B. Necatiyi döğ 
mevkuf bulundurmakta devam et- - S.yın spor nazın .. demi§tir. tir. Kadife ka_lesi~e d~kll~cek ağaç- O hiç ölilr ınfi diyor med kızı Emine. Hüseyin karısı Rah- mi.ııtur. 
mif, bunun üzerine kont. sekiz ya- Bunun üzerin nazır: lar, Bornova zeytıncilik ıstasyoııun- Yaşatalım onu biz miyenin 50 lirasını çaldıjından za. Bu nasıl arkadaşlık 
ıındaki kızının ağzından Hitlere bir ..__ Pardon, demittir. Ben spor da yetiştirilen a§llı zeytin fidanla. Kalbimizde hepimiz bıtaca yakalanmııtır. Fevzipaşa bulvarında Hasan oğ-
mektup yazmııtı. nazırı deiil, dahiliye nazınyım. Hak- nndan olacaktır. Bornova zeytincilik Yusuf Rıza okulu Ceket çalmak lu Haaanın elbise ve çamaşınnı ça· 

Bu mektubun tesiri olduğu söy- kımda fazla teveccüh iÖsteriyorau- istasyonunda bunun için hazırlıklar Sınıf S te 496 lkiçeımelıkte yangın yokuşun- lıp kaçan arkadatı Mehmed Demir 
lezıbror. Çünkü, büyük bir caawluk nuz., 1apılmaktadır. lıttr Dillg• ela Mohmecl oalu Fehmi, Abidin ot6'·•zabıtcea aranıyor 

1938 %5 F. ve ikramiyeli 19.-
1933 ikramiyeli Ergani 19.25 
Miimessil 36.20 



&AHIFE !I 

Fransa Cumhur 
•• re ısı 

Martta Londraya 
gidecek 

Parla, 19 (Radyo) - Fransa 
CuınhıureW AJber Lebnuı, refika. 
siye hiriikte mart a)'I içinde Lond
raya ııidece!t Ye lnai}ıere lı:.ralı ile 
kraliçesine ı.dei ziyaret edecektir. 

(ANADOLU) 

Almanya, müstemlekeler mes' ele
büyük ehemmiyet veriyor • 

sıne 

[,,.._-~Dflf_-_-~-a~n:d=u--~k=l=e-r_ı-._~-._-J ı 
Kadro 

Orhan Rahmi Gökçe 

Dün, toprak, ıu ve ırökyüzü, muli• 
l•tem bir ölüyü itina ile, tefkatle, 
heyecanla, hürmetle kucaklıyarak, 

yıllarca iJinalık ettiği top ıeıleri a• 

raomda Ankaraya ırönderdL 
Tarihin sırtını ağır ağır çökerten 

Alman matbuatı, Y ahuJileri müdafaa ederken, miistemlekeler mes' e- ~~d:~~ .. :·;~-;e:;~k':u':ae~::! ~7; 
Al lesini de ortaya atan demokrasilere şiddetle hücum ediyor hazin vak'a olarak önümüzde duru· manya yor, ırözümüzde bulutlanıyor, içimi-

Dahilt iatikraz akde- Berlin, 19 (Radyo) - Al- j ei diyor ki: .. ~l~~nya, müste~_le~eler için bir Diğer Alman gazeteleri de, buna :ııi, kafamızı altüstün ediyor. 
man matbuatı; Yahudileri müdafaa cfransa, Alman ı:ıustemlekele- harbı goze alacak degıldır. Fakat fU- yakın makaleler yazmakta ve Al- Fakat hakikat, haldkattir, vakıa 

diyor ederken, müstemlekeler meselesini rini geri vermemek içı_':' sebeb ara: nu bilm,ek l~zımdır ki, müstemleke· manyanın müstemlekeler mes'ele- da vakıa; 
1. 19 (Rad ) Al de ortaya atmakta olan demokrasi yor. Fransızlar, bu mustemlekelerı ler mes elesınden dolayı Almanya • . b'" .. ._ h . ._ l Atatürkü kaybettik. 

Ber ın yo - manya ı d kl k d""k k F .. ha h' b" eme uyu .. e emmıyet vermede o -• . . . . memleketlere hücum etmektedir: çalma ı arını ve an o me sure· ransa munase tı, ıç ır zaman • . Buna mukabil, gene heybetli 
Maliye nezareti, hır ~ılya.r ~'. yüıı: cBerliner Tağ Çetyung> gazete· . tiyle elde ettiklerini ileri sürüyorlar. düzelmiyecektir. dugunu kaydeylemektedırler. bir hadisenin sağlam havaaı içinde, 
milyon marklık dahıli hır ıstıkraz yürefimi:ııin çarptıiını duyuyoruz: 

için tahvillt çıkarmııtır. Bu tahvi!At, ç kl .J 'f4 JI l Milli vahdeti betonlaımıı, her za-

1958 ıeneai aonuna kadar itfa edile- Al.manya, e eraen lYilSlr par amentosu, man,herıeyde,heryerde,herıart 
cektir. içinde tek kafa, tek yürek, tek söv• 

Atamız için yeni arazi istiyor Atatürkün ölümün- cı-~~~:z:;~:;::.~E~:!:. 
H • t t .J .J. .J. vunu, tarih, hiç bir zaman, hiç bir 

• 

arıç e ma em h k . Alman- aen teessür auyau ı.ıllll·~mleiııiçın' lndd~rm'klaikybetvz:e!Dlf ... ·mtı~m·ı·yMet~ınteı·n· Bilkreş, 19 (Radyo) -Romanyanın Çekoslovakya Ü ıimetı, ~ ~ ____ _ 
her tarafında pazarteıi iilnli bütün 2 k " J h ., • altında, aıil ve blitün bir kadro, bir 

okullar matem tutacak, parlamento yaya 10 oy a a vermegı Kralın nutkunda, bu hazin ufulden kuvvetli nıanzwne parlaklığı ırllze 
ve ayan meclilleri, içtima& dant edl· kabul etti çarpmaktadll'. 

!erek relileri tanıflndan Atatilrkün Mısırın keder duyduğu kayd- lıtikbalin parlak ufuklarına ba· 
haya~ hakkında verilecek söylevler Londra, 19 (Radyo) - Mance.ste.r liç ~avalisinde aradığı 1B02 köyUlve_r- ı kan bu ikinci büyük ıuur cepheol. 

Gardiyan gazetesinin Prag muhabirı- meği kararlaştırmıştır. u koy erın edilmektedir Atatilrkün saçlarını afartan, onun 
dinlenecektir. , . ne a-öre; Almanya, Çekoslovakyadan ahalisi tamamen Çektir. ruhf ve fiziki bütün enerji ve heye. 

Kahire, 19 )Radyo)" - Ataturkün yenı' ar"•ı' 1•8temektedir. Almanyanın alacağı bu köyler ha. Kahire, 19 (Radyo) - Mısır parla- tifade olunacağı , halka refah temin k d' . k b"tün' • d 
- canını en ıame ç.e en, u ıra e ölümü münasebetiyle Mısırda, bu&'iin ""k hUkilmeti Almanyanın Dona- valisinden mühim demiryollar vardır. mentosu, bugün açılmıştır. Parlamen· etmek maksadiyle büyük bir ipotek k d t' ... .. d 

1 
b' d 

"j"ll' ' •• ... u re ını uatün e top ıyan ır ava öğleden ıonra matem ilin edilmi§tir. toda, Atatürkun ölümünden dola)'l te- bankası açılacaa-ı kaydolunmuttur. b' 'd ld' ' 
. Klkız"d" F. ırıeaı. 

F essilr göstermıştir. ra, -.ar eşı prenses evzıye- y k d d'"' . h•d' • 

Berıı·n ve Roma ransız Kralın nutkunu, Başvekil Mahmut nin İran veliahdiyle. evleneceiind~n tihlı:~a;::zan.:a~ır;m~z o.; ~--;::.ı: 
Matem, üç gün sürecektir. 

paşa okumuştur. de nutkunda bahııetmış, bu vesiyle ıle • ç ' ç.. 1 ~-
Nutukta, Mısırın milli müdafaaaı Mısır • İran kardeşli~n bir kat daha eTVel, bu ahenklı, bu kokü )'Ureten, 

--....:...---.-
F ransada kış 

Sefı. r1 erı· için her türlil fedakarlıklara katlaru- kuvvetleneceğini l!Ave eylemlıtlr. dallan kafa taımm içinde millet 
Parla, 19 (Radyo) - Tornalet ve ı d K ı tk d AtatQ kil "IU h 

1 ıacağı, tayyarelerin arttırı acağı, o- ra ın nu un a, r n o - Ta detinin dönmesi lizımıreliiine 
civarına mütemadiyen kar düşmek- , nanma yapılacağı, silah, mühimmat, mllnden teessllrle bahsedilmiş, bundan kanidi. Atatürk dörtte bir aıır blle 
tedlr Nakil vaaıtalan kar y~llnden • , • kimya fabrikaları ins,a edileceği elek- dolllyı !-!ısırın keder duyduğu kaydo. tut bu k b' •• · ' · J k [ Fı r• ' • t t ' mıyan ıaa ır zaman ıçınde d u_.ur tafya ra t, ranstz Serırının l ima namesını trik istihsalı için nehir sularından iB- lunmuştur. b' k • .. .. 

urm y• • l ır adroyu tefktl eden butün unıur· -=+1=- aldı. Hitler de Salı günü kabul edecek !arla bu Tahdeti kurmakta emoalıiıı 
Hariçteki talyanlar Roma, 19 (Radyo) - Fransız se- tır. Cumhurı·yetcı·ıer Fran muvaffakıyeti ıröaterdL MUtterel< 

Roma, 19 (Radyo) - Hariciye na- !iri. bu sabah saraydan a-önderilen Berlin, 19 (Radyo) - Fransan.~n ' • matemimizin tebarüz ettirdifi bu 
'71,..., ,,,.,~ .. ~fv•~n diin hnıusf bir ko • ., .... 1; .... ı ... ı..~. _ ... aı..g..1a.'biD~ .. ~1$ (I<t.~nnM)"" yeni sefiri (~her Kolo~~er), bugu~ ' ikinici •akıayı, fU suretle de ifade 
mlByon teıldl etmiıtir. Bu komisyon, . k 1 Vikt E 1 ta af buraya gelmış ve harıcıye nezaretı k e t/ı e b e t e • edebiliriz. 
hariç memleketlerdeki İtalyan t.ebea· altmış ve ra . or ·~~noe r '.n. protokol şefi ile Fransız sefareti erka-ı ıs erın ır ay'varesını Kemali~m, hiçbir rejimle mııkaye. 

dan kabul edılerek, ıtımatnamesıııl nı tarafından kar•ılanmıştır J k b ı d'I • • 11nın İtalyaya avdet etmeleri için il - • • oe a u e ı mıyecek bır huıuıt ka· 
2ım a-elen kolaylıkları tesblt edecektir. vermiştir. Yeni sefir, öğleden sonra hariciye d •• H d H J rakter cöıtermiftir. Dünyanın en eı· 

Protokol mucibince sefir nutuk nazırı Von Ribentrobu ziyaret etmiş UŞU.... U er ki 
1
:.

1 
I il inkıt• 

---- · · · Kr l · f" · 20 ' t' t · · b' t' · • ' - em er e en genç ve apc;ı irat etmemıştır. a, yenı se ırı ve ı ıma namesının ır sure ını Yer- .. 
1 

• • • • 
Norveç kraliçesi ağır 

hasta 
dakika kadar alıkoymuş ve kendisiyle miştir. 1 reJım erı, kendı ıçlermde ayrılıklar, 

konuşmuştur. Alber Kolonder, sah günü Berger- ı l 1d k} } { 'k" •ı t dağılmalar, gizli veya açık mücade. 
Fransız sefiri, merasimle ve yaldız- badene giderek, Hitler tarafından ka- ' ta yan 0 U art an aŞl an 1 1 pl 0 ' lelerle kıvrandıkları halde, biz, inkı· 

Londra, 19 (Radyo) - Ameliyat lı araba ile sefarethaneye dönmüş ve bul olunacak ve itimatnamesini vere- paraşu·· tle İnmeg" C ffiUVaff ak olmuştur lap bahaında, rejim ve sistem vadioin. 
görmüş olan Norveç kraliçesinin ııh- yollarda halk tarafından alkışlanmış- cektir. de tartoız ve kayıdsız olarak hep 

hl durumu vıhamet kesbetmiıtir. Barselon, 19 (Radyo) - Cepheler- rek kaçmış ve bombalarını civar köy- beraberiz ve biriz .. 

/talyada ırk davaaı 
Roma, 18 (Radyo) - Garibaldinin 

ahfadından (Ezyo Galibardi) müdü
rü bulunduğu (Kamla Roaya) mecmu

asında ya&dıtı bir makalede, ırk hak

kında hariçten a-elen metotlara İtalya 

nın lttlba atmek mecburiyetinde ol -
madıfını ve bu meşelenin, İtalyanın 

istediği tekilde halledileceğini kay • 

dettikten aonra, İtalyadaki yahudile
rin vatanperverllklerini isbat ettik

lerini illve eylemittir. 

Parı•ste yakalanan de kayde şayan harekat olmamıştır. !ere atmıştır. Bu tayyarelerden biri H d h" . t ka terimi · b b d d " .. .. .. em e urrıye ve naat • Yalnız, bugün şehrı om ar ıman u şurulmuş para,ütla inmeğe muvaf. • •- • t' ·k· · t 
11

• • k. 
. sın Lam ıt ıra mı ece ı ettırere •• etmek isteyen beş tayyare, dafı topla- fak olan pilotları esir edilmiştir. Bun-giz l i şebeke rın açtığı ateşe mukavemet edemiye.. !arın, İtalyan oldukları anlaşılmıştır. 

Eir Con Simon mühim Bu şebekP-, uzun müddettenberi Fransaya 
gizliae muhacir sokmakta idi 

Paris, 19 (Radyo) - F,-an.ız za- •aya gizlice muhacir sokan ve bu işi 
bıtası, şüpheli ecnebiler için yapmak- , i,tamatik bir halde tedvir eden bir 
ta olduğu araştırmalara b,ıgiln de şebeke yakıılamıştır. Bu şe\ıekeye 
devam etmiştir. : dahil olduk lan anla şılan 16 kişi tev

bir söylev verdi 

Nevyorkta bir tay· 
yare kazası 

Nevyork, 19 (Radyo) - Bir aske
ri tayyare düşmüş ve içinde bulunan 
yedi zabitten beşi parçalanmış, !kisi 
ağır surette yaralanmıştır. 

yan etmekte olduğunu beya n etti. 

Zabıta, uzun müddettenberi Fran- kü edilmiştir. 
Mlllno ara plslkopusu Kardinal l----------------------------

(Sostar) de, ?di!Ano taterdıılinde söz 

Almanyanın, son zamanlarda bir sürü 
insan koğması, iyi tesir yapmamıştır 

Yalnız 17 lkinciteşrin 1938 akşamı 
lstanbulda Dolmabahçe sarayı önün
de büyük ölünün önünden ge~melt 
suretile bütün İstanbul halkının ve 

söylemit ve Almanyanın ırk mücade

leainl teııklt ıyleıııiftir. C k l k d C Londra, 19 (Radyo) - Maliye na- muhtelif devletlerle temasa geline- civar mahallerden gelenlerin mutad 

' 
e 0 ~ 0 Va ya a Um- zırı Sir Con Saymon; bugün bir söy- ceğini söyledikten sonra demiştir ki: ~nhilril saat yirmide ayni olarak bu

lev vermiş ve son zamanlarda Alman - Milnih anlaşmasını, hüsnü nl- yük bir izdiham hıuıulune sebep ol-

h • e e • yadan kovulan Yahudilerle A~uıo- yet ııahibi olan biltiln insanlar alk!.f- muş ve bu __ ızd.iham arasında yedisi 
VOnf .JO .. ltAarfel urreısı secımı ı t~rya ve Çekoslovakya muhac'.rle- lamıştı. Fakat, son zamanlarda Al- kadın ve dordu erkek olmak üzere 
Aı U

1 

lr'li t 1rmden bahsederek, bunların bıran b' il .. . on bir vatanda~ın ezilerek vefatına 
S • J [d -------------- evvel yerleştirilmeleri için 1na-iltere- manyanın ır 8 ru ınsan kovması, bais olmuştur. 
urıye en ayrı ı U • • AT 1 T/ k .l' k • • • 1 

ce seri tedbirler alındığını, muhacir- hiç şüphe yok ki fena akisler yap- Bu acıklı hadisenin hudusundan 
Beyrut, 19 (Radyo) - Tekaüde narıcıye 'yazırı y j a OTO ının reı· !ere yuva verilmesi için yakında mıştır. dolayı ırrup umumt heyeti de çok te-

sevkedilen Suriye fevkalade komi- [ h l essUr duymuştur. 
seri Kont Dö l!ılartel ve refikası, bu- sicumhur o ma$l kuvetle mu teme c H P. D • b Bundan sonra kürsüye gelen Ha-
&"Un tayyara ile :Lıkenderiyeye hare.I Praa, 19 (Radyo) - Çekosl~vak- Parlamento ve ayan meclisleri, • • • r artı gru u riciye Vekilimiz matem hadisesinin 
ket etmiıler, Lübnan cumhurreisi ve . ya parlamentosu, bugün toplanmış, gelecek perşembe gün il asamble ha- haber alındığı günden itibaren hari-
blrçok zevat tarafından uirannıışlar- 'ı, Slovakya muhtariyetini 25 muhali- linde toplanacaklar ve yeni cumhur- • e e ci muhitlerde uzak yakın bütün dost 
dır. . fe karşı 147 reyle ve Riltenya muh- ıctıma ettı memleketlerde muhterem ölümüze reisini seçeceklerdir. k ı d 1 

Kont Dö Martel, İskenderiyeden tariyetini de, 23 m_uh.alife karşı 146 , arşı gösterilen saygı i e o u tees-
Hariciye nazırı doktor Fransova .. · h!i tı f k J• 'd kti reyle tasdik eylemıştır. sure tazıyet teza ra nın ev a a-

vapurla :Marailyaya il ece r. Demokratlar, tamamen aleyhte Valkofskinin yeni cumhurreiii seçil- D b d ·· ı d } de minnet hissiyatiyle karşılanacak 
----+ rey vermişlerdir. mesi kuvv~tle muhtemeldir. olma ahçe e o en vatan aş arın ver- mahiyette ve mikyasta olduğunu ve 

Filistin müftüsünün . . V k o zamandanberi devam eden taziyet 
dig" i acı, Harıcıye e ilimizin beyanatı ve gerek y~ni Reisi~umhur !ntihabı 

" • J d A •k d .. . · . dola}'lsiyle ızhar edılen tebrık teza-yegenI y~ra an 1 merı a onanması Ankara, 19 (A.A.) - Dun akşam tarafıııda onun yüksek manevıyatına hüratının ayni şekil ve mahiyette 
Londra, 19 (Radyo) - Röyter A. vaki olan davet üzerine C. H. P. B. M. karşı biltiln devlet devairi parti teşki· bulunduğunu izah etti. 

ianaına göre, Filistin müftüsünün Y&- Harp halinde imiş gibi daima hazır buluna· Meclisi ıırubu.umun;ıı_heeyti 19· ııı9a8 !atı ve halle kitleri tarafından vekar Parti grubu umumi heyeti bü
ken! Abdulka(!ir Hllseyin, İngiliz aıı- • • R [ • d • d • aaat 11 de ret' vekıh Trabzon saylavı ve ciddiyet içinde hükumetin tanzim yük duygu ve tahassüsleri içinde bu 
kerter! tarafından yaralanmıştır. cak. Bunun ıçın uzve tten musaa e ısten ı !Hasan Sakanııı başkanlığında toplan- . . . . . . izahata karşı memnuniyetini bir ka ç 

y in 9 (R d ) A 'k h b ı a ·· d · ı d ettığı program daıresmde ızhar edılen h 'bi .. .. I . . I 
d Filistin hükQmetl, yaralının nere- aş_ ırton, 1 a yo ~ merıl a '.11a _atz_ır Bu unmasın 1'..°kusd:ıa esın l ı.llk .. 'ı D h'l' - k 'l' . R hürmet ve saygı tezahüratı •on datı n. soz aoy emesı suretıy e ifa-

e tedavi edilmekte olduğunu haber denız bakanı; cumhurreı<u Ruzve te ı.ltemış ır. u rapor, a a ·a ar ma- soz ıı an a ı t) e ve ı ımtJ: e- . . . e ~tmış ve ruznamede baska bir 
verene iki yüz aterlin bahaış vad ey- bir rapor vermiş ve Amerika donan- hafilde derin akisler yapmıştır. fik Saydam l!lu ~nderimiz _Atanın gilne .k~dar bır ~lic~ıs~ye se~e-bıyet ver- madde _olı:ıa~ığından celseye niha. 
laınııtır. lmasmm, harp halinde !mit a-ibı dai-) ufulil ııünundenberı meınleltetın her meksızın tam bır ıntızam ıçınde cere- vet verılmıştır 
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Atam 
Büyük Atamın 6lmez ru

huna. En derin aaygılarımla 
Ansızın öğrendik den Olümünü. 
Bu ateş kapladl, yııktı gônH\mü. 
Ah. seni kaybettik. Sevgili Atam. . . . 
Ayrıık acıhla yandık, ağladık. 

Biz sana doymadık. san:ı doymadık. 
Bizleri nasıl da bıraktın Afıım. . ... 
Hayır. Sen ölmedin, ölmiyecek.siu: 
foprağa dUşnıedfn, gönüllerdesm. 
Bayrağımıza vcıdik, biz seni Atam. . .. 
Onyedi milyon Tttrk kalbi vurdukça 
TürklUk sağ oldukça, dünyada durdukç:ı 
Atatürk ad1 da duracak Atam. 

* •• 
Biz sana inandık. Biz sana taptı c. 
Kurduğun rejimi Türk dini yaptı;;. 
Bu dinin kitabı, nutkundur Atam. .. .. . 
Sen, yirminci yQz yıl peyambeıisin, 
Dünyanın bir eşsiz büyük erisin. 
YaptıAın devrimler, mucizen Atam. 

• • ıt 

Her din, ümmetine cennet vadeder. 
Onlar, bu vada ölümle erer. 

Sen, bizi cennette yaşattın Atam. .. 
• ıt 

Biz, senin yolundan yürüyeceğiz. 
Dünyalar tersine dönse, dönmeyiz. 
Bu yol, ebediyet yoludur Atam. 

• . .. 
Kainat bilsin ki: AtatUrk ölmez, 
Güneşler kararır bu ışık sönmez. 
Nurun, kalbimizde parlıyor Atam. 

* . .. 
Günes, doğma. Bizim güneşimiz v.:ır. 

Batmıyan bu güneş, kalplerde doğar 
Senden başka güneş, doğamaz Atam. .. ... 
Ne mut1u sana, ey vatan anamız. 
Bağnnda uyuyor, yQce Atamız. 
Kurtardığın yurduna kavuştun Atam. .. 

"ıt 

Türk yurdıı, br yığın toprak değidlr. 
O, Ata evidir. TUrk k!besidir. 
Biz, sana ve yurda fıekçiyi.z Atam. 

Ödemiş 
11/11/938 

Zafer okulu bsşöğretintn 
Sami Bayındır 

Atam 
Ateş oldu kalbimiz, içimiz tutuşmakta. 
Boğazlar hıc;kınkh, gözlerden yaş akmakta. 
Yanıyor yüreğimiz, öldü en bilyük adam; 
Karıa pençeli ölüm seni de aldı Atam. 

* * * 
Söndü ufukta artık parlıyan bilyük güneş, 
Yıldırım ,işimşek, ateş bUtiin nurlar ona eş. 
Andmdı gözlerin coşkun berrak den:zi, 
Neden! Neden ey Atam bıraktın öksü.z bizi. 

* ... 
Ülüm Olllm I Zalim şey, kıskandın bizi elbet 
Yaptığın hainlikten utan sıkıl haya et. 
O bizim herşeyimiz, gündüz, gUneşimi7Cli; 
Gece yıldız, mehtaptı, parlıyan bir ateşti. 

• • • 
Varlığınla övünür, kabarırdı göğaUınüz. 
Kaldık, kaldık Atam on yedi milyon öksüz. 
Yalnız biz mi; bütün şu dünya sana tapnrdı 
Sulhu ve kardeşliki herkes sende arardı. 

• .. . 
öldün mu? lnanrnıyor kalplerimiz bu söze, 
Uyut Rahat uyu sert; önünde geldik dize, 

And içtik bütün Türkler yolunda gideceğiz, 
Bütüı:ı dünya gelse de eserini vermQyiz. 

Tecim l.ıiı:ıesi 
Melahat Barış 

....................... ..-....... -:---------iıoııııio ....... -· ·-----------------
Ağla Türk, ağla!.. 

Kan degfl sade fegandır, şu nabızlarda atan. 
Yeniden doğmıyacak gilndür ufuklarda batan. 
Oydu Türk oğunu dilnvalara arslan tanıtan. 

Ağla ey Türk, seni öksiiz bırakıp gitti Atan. 
Dövi\nUp gBzy&şı dökmez de ne yapmaz bu vatan 

Yurdunun her taşı tot>rağ'ı feryAd ediyor, 
O sağ olsaydı da, Türk genci, ben ölsemdi diyor, 
Ne kadar kendimi tutsan yüreğim kan gidiyor, 

Af la ey 'l'ürk, seni öksüz bırakıp gitti Atan. 
D5vüni1p gözyaşı dökmez de ne yapmaz bu vatAn. 

Atadan kaldı sana emanet Cumhuriyet, 
Oğul, en kutlu vazifen. ona merbutiyet... 
Alfı ok rehberin oldukçn duacın millet. 

Ağla ey Türk, seni öksüz bırakıp gitti Atan. 
DövQnüp göz:>•aşı dökmez de ne yapmaz bu vatan. 

Atan öldüyse onun milleti, sen sağ olasın. 
Snna devrettiği varlıklara hep bağ olasın. 
Vatan Ustünde dikilmiş koca bir dağ olasın. 

Ağla ey Türk, seni öksOz bnli:ı.kıp gitti Atan. 
Dövünüp gözyafı dokmez de ne yapmnz bu vatan 

Adana: 10 111/938 
St• lh hAklmı 

AU Hidi Okan 

ENÇ 
••• M9 *5MM§mt!G:WS&M*iriM eaaa tt 

Atam 
Tarih seni aldıy~m; geniş, btiylik bağrına; 
Biliriz ki; sığmazsm, tarih denen ummana ... 

Fanileri ni.yana gomen ölüm"e eğer; 
Bu ııisyan ancak beııirn gibi; faniye değer .. 
Ardında mil) onlarca hıçkırık yükseliyor, 
l~eı· gC'ce-n gün bnğr1mızı hançer gibi deliyor. 
ÜvUu.stııı l<ahbe ecel, lıöyle .sardıkça seui ..• 
Ecel; diz çök, utan; bu işten kahpeler gibi... 
Topı·nk c eğil, bitt ıu bir milletin bağn açık, 
8aua k:ılplerimi.zcle, nurdan bir mcızar 11\;tık, 
Toprağın bile kalbi çatlar seııi gömseler; 
Sana rnezaı- olmak iı;lı1, her Tüı·kün kalbi yeter .•• 

Htknıet Bozkurt 

DUYGULAR 
Wifuff•MW:W ** • 31 1 • 

Ağlıyan ulus 
- At..:.türk'e. 

Çolnk, çocuk, ihtiyar hep snnn aflnşıyor. 
Herkes. heı·kcs, İIC'p ~ır:r.f, hep o dertli taşıyor . 
Bir cihtırıın kalbinde hir Atatürk yaşıyor . 

Ey Atatürk ka Ik ta ~ör yns tutan ulusunu. 

Ağhyot lılitiın göıler 1iı· matem seli g1bi . 
Ağlıyor biıtün ul!J..ı ırtıııi perdeli gibi. 
Ağlıyor bt.Hıın ciiıan çıidırnıış deli gibi. 

Ey AtaUlrk kalk ta gör yas tutan ulusunu. 

O k:ld:ır büyüyor ki jçimizde bu acı 
O kadar sızlıyor ki; kt!lbfmfz bUtün sancı. 
Ağlıyan bir biz miyiz'l Dost. düşman, her yabancı, 
Ey Atatürk kalk ta gör yas tutan ulmıunu. 

içimiz alt>v rio'u kanımız kaynamakta. 
Kederinle dUn::alar yeı inden oynamakta. 
Beşeri.vet tıldü mil 'l Bir senmisin ayakta 1 
Ey Atatürk kalk ta gör yas tut.an ulu.sunu • 

Dünya g5rmiiştö seni her çağda her biçimde. 
Sedler yıktın, at sürdiirı, bir zaman Hindil Çind• 
Soysalltk ışığını yaktm dünya içinde . 
Ey Atatilrk kalk ta gör yas tutan ulusunu. 

Cengiz, Timur olarak nice ta§lar devirdin, 
Atılla suretinde, iç Avrup'lya girdin, 
Gördü bu clünyu seni ölUlere can verdin. 
Ey Atatürk kalk ta gör yas tutan ulusunu. 

Atatiirk üniversitede talebe araıınd vo bb dere ta.krti'niı dıııterllet 

Atamız yaşasaydı 
Keoşke dağlar yansandı, ufuklar tutuşsaydı • 
Denizler kudurup ta Uslümüzden aşsaydL 
Zelzeleden, tufandan kainat kanşsaydı. 
Hepsine katlanırclık Atamız yaşasaydı. 

* .,, . 
Tanrım kasdin can ise sana bin can verirdik. 
Atamızın uğruna mum olurduk erirdik 

Emredeydin Allahım yerlere serilirdik 
Hepsine katlanırdık Atamız yaşasaydı. 

* •• 
.MU ı..edii'difl • ne:.1..--guu~şl KR1Uıu.ntuı. 

Aya emir verirdin denize daldırırdın. 
Gökteki yıldızlan yerlere saldırdınırdın 
Hepsine katlanırdık Atamız yaşasaydı. .. 

• * 
Kadir idin çarpmağa dağlan, denizlere 
Çok mu gördün Allahım saadeti bizlere 
Bir kene bak kan inm~ş ağlamaktan gözlere 
Ne olurdu Yarabbi Atamız yaşasaydı. .. 

.. i 

Koca bir TOrk yurdunun ağı kattın aşma 
Muhtaçmıydı denizler TUrklüğün göz yaşına 
Öksüz koyup bizleri bıraktın tek başına 
Ne olurdu Yarabbi Atamız yaşasaydı. .. .. . 
Bu büyük kumRnd:ına dUnyalar mı eldi dar 
Yoksa ahrette de büyük inkılap mı var 
Bu dahinin kudreti ahreti de sarsar 
Ne olurdu Yarabbi Atamız yaşasaydı. .. 

ıt * 
Affet beni Allahım ciğerim tutuşuyor. 
Gözya1$ı değil bunlar cehennemler taşıyor. 
Çocuklar Atam diye yollarda ağlaşıyor. 
Ne olurdu Yarabbi Atamız yaşasaydı. 

Bergama 16/11/938 
Rıza Dinçer 

•• 
Oksüsiiz 

Ey mu7o ffer ordunun ba~buğu büyük önder, 
Ev herkPsin kalbinde yaşıyan büyük önder, ,,. 
Ruhu ·nu711'! bağlıy1z sana ezeldPnberi. 
Yaşc:~·n istivorauz, senin gibi Türk eri.. 
S•·n hiç yokt~n var ettin acunda memlekti, 
Kn:-t , .. dm dfüman1arın t-1inden bu milleti .• 
Bu z:1f er, bu ~aadet içinde yüzerken biz, 
Nasıl ya~·yacaktır, bu gençik şimdi sensiz 
Bugün senin, zıyaın yurda bir matem oldu, 
Kan fı~kıran çehreler birden sarardı soldu, 
Herkesin çehresinde bu matemin izleri. 
Atam 1 Niçin bıraktın böyle öksüz bizleri ..• 

Ali Riı:a Pitirir 

Ata yavrusu dilinden: 
Ktiçilk oir yavru idim aklım ermezdi, 
Ôgt·etmenitı her sözü bana bir şiirdi, 
Günler, yıllar geçti, altıım erdi, 
Anladım ki sırtın bana ilham verdi. 
Gözüm açıldı, ruhum serpildi, 
BUtün idealimin karşısında gördilm seni 
Sen 1 Gençliğin, istikbalin bir abidesi, 
Neslin de ~enin en büyük bir ayin esi. 
Ne, mutlu baııa ki, Türksün dedin, 
TürkOn nP olduğunu sen buna öğrettin. 
Ben Turktım, ve sen Türksün 1. 
El.>ediyet senin. Ye sen benimsin. 

Or. Ziya Beknıan 

Bütün kalpler Atatürk, Türk1Ukse bütün sensht . 
Sen kendinden her şeyden ulusu çok seven.sin. 
İşte bu aşkla bng-Un canını da verensin • 
Ey Atatürk kalk ta gör yas tutan ulusunu. 

Ölmed!n sen, nur odun sema~·a akıyorsun. 
Dirilttiğin ulusa göklerden bakıyorsun. 
Hayır sen içimizde kalpleri yakıyorsun. 
Ey Atatürk hlk ta gör yas tutan ulusunu • 

Ditnya hiçhir öJüye, böyle yas bağlamadı 
Beşerin gözii böyle hiçbir gün ağlamadı. 

Hiçbir acı bu kadar kalpleri dağlamadı. 
Ey Ulu Ata, kalk ta gör yas tutan ulusunu. 

Ölmiyecek Atama 
O ş.ahiY..a üstUne kalem nasıl erecek 
BUyüklilğünfi ancak ~ilkutun bildirecek 
Seni tasvir fikrini ilham bana sunmuyoı· 
Yazılarda hakiki evsafın okunmuyor 
İlAhl bir kuvvettir seni ancak yazacak 
Yalnız seni Türk olan kalplerine kazacak 
Adını saklıyan kalp nur olup kararmıyor 

Seni oldü deme~e dillerimiz varmıyor 
O bir ölüm haberi değildi, bir volkandı 
Volltanların ba~rı da bu haberle tıkandı 
O gün çocuklarına cihan sonsuz geceydi 
Gilneş perde çeken karanlık blr peçeydi 

Veda etmiş gibiydi kainat gündilzlere 
Veda etmişti başlar taş kesilmiş gözlere 
Tıkanmıştı yürekler, göğüsler tıkanmıştı 
Cehennemler kalbiıni.z beynimiz de yanrnlfb. 
Ana, baba, kız, erkek, çoluk, çocuk, ihtiyar 
Saçlarını yolarak toprağa kapandılar 
Yerlerde bitmişti yaş, her tara! kup kuru 
Allahım bu ne acı, Tamım nasıl acı bu, 
Ahlar, vahlar kaplıyor gökleri, yer titriyor 
Solgun dudaklar Allah Atamı alma diyor 
Yalnız onun için ötsun l!IUr denilen tatlı ne) 
Azrailin eğilmez başını bir ona et 
O can bizimdi TRnnm, onu gene bize ver 
Mezarlardan fışkınp gelelim kendimize 

Ona sevgimle seni unutsaydıro baş eğer 
Affet beni Allahım, isyanım la yere ser 
Tanrım sende suç olmaz, ben küfran ediyorum 
hissettim de şimdi yurt cansız değil diyorum 
O ruh dolu ülkenin erlel'inde kızında 
Tam onyedi milyon var, Atasının hızında 
Yaşıyor o ölmedi, eserile yaşıyor 
'I'Urk çocuğu o ruhla benliğini taşıyor 
Döğüş, zafer, inkılap, bütün bir tarih dolu 
Bahar dolu, nur dolu Cumhuriyetin yolu 
Dört mevsimin zevkini tıstünde toplamıştm 
Sırasında ilkbahar, sırasında bir kıştın 
:Sora, şimşek fırtına hızını senden alır 
Savletinin önünde dünya hayrette kalır 
Yurduma göz dikenin gözlerini oyan er 

Sulh perisi sayende beyaz ipekler giyer 
Yalnız bizi koymadı hayrette eserlerin 
Dünyanın her yerinde göklerdir senin yetin 

Ey benim büyük Atam, bize çok şey bıraktın 
Sen ey yOce armağan yaktın bizi ah yaktın 
Hüsranını çekmemiz varmış kısmetinizde 
Lftkin ülknn yaşıyor yüce lsmetimizde 
OnlU ~ocuklannda yaşıyor OlkUn senin 

... - . 

Atam tlsttındesin sen, ilstündes.in kUrrenin 
Dün de vardın, yarın da ölmedin her gündesin 
Başlanmızın Ustünde tarihin üstündesin. 

19/11/1938 İzmir 
Refik Erçıi 
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Almanya Vaşington 
sefirini Berline davet 

etti 
Bcrlin, )!) (Radyo) - Almnnyn 

hariciye nezareti, \' aşingtondaki 

Aman sefirini Bcrline çağırmıştır. 

Sefir, .A mc>riknıım Almanya haltkın

<la beslediği amali gö.!!terir bir rapor 

Yerecektir. 

-=-·---
lsvicre Yahudi muha· 

1 • 

cir kabul etmıyoı· 

• 4 

-HIKA 
J 

Uğursuz Adam 
Yazan: Tuğrul Deliorman 

- Cumn günü mü, dediniz müdür hamm:ı inme iniyor. Ganerden cu -
bey?. Cumn günü ha!. Hayır. !mk~- ma .. 
nı yok, milmkün değil... Kabil de- Mektebe ilk adımımı 3thğım sani-
gil.. ye korkunç bir zelzele yeri göğü tit-

Berlin, Hl (Rııdyo) - lngiltere, İs· - · . retiyor ve mektep binası çaars diye 
viçrc federal hükumetine bir muhtıra - Niçin mi? Of, müdGr bey, bu ikiye b6lilnüyor, yüzlerce talebe al-

. h d' lı ·r kabul edip ~niçin>, bana bir çok şeyler hntıriatn tında eziliyor. J."aknt, ben, gene dibdi \·ermış ve y3 u ı mu acı k. 
_ tak \•t bel ı de.. ri kalıyorum. Gilnlerden gene cuma 

etrnfyeceğini sormuştur. _ . . . . . . . mfidUr bey .. 

lsvi~rc lıilkfim<!ti, 3razi::>iniıı, mu - - Evet, be!ki de :ığlatucak nıü- TaJebcllk hnyııtımd bir çok kim-
h.acir kabul etmiye nıü3ait olmadığını dUr bey .. Onun için.. selerin akııtlanmnsına ve ölümüne 

~ ve yalnız, lsviçreden geçmek istiyecek -. . . . . . 'sebep oldum. 
latanbuld anaların, kı.zları'l ıstırabı 1 1. l · ı · e 0 luk go··ster _ Madamki ısrar _cd.h_·orsunuz; lstıınbulda yüksek tııhsilimi. ta -. 

1 

ı ya m< ı mu ıacır erın z r -
- Baıtarafı 1 inci aahıfede - lemektedirler. i tanbul. 19 (Radyo) - Ata- . _. i b bitd· . ı· madamki merak etmışsmız, peki, marnlamak için geliyordum. Bır cu-

A k 19 ( H A l b. · ·· k' ·· · d b ı k .. mıye<:eirın ceva en ırmış ır. almışlnrdı. n ara, ususı muna ırı- tur un cen zesın e u unma uze- anlatayım.. Fakat, buyur!lukunuz 
1
mn eanu vapura binmiştim. Yan yoJ 

Saat 12 de parkın bUyük kapısı mizden) - Buraya gelen lıab"'rJ .. re r,. Ba v .. kil gennal Metaksasın ri· gibi önfine geçmiyeceksiniz bunun .. dn dehşetli bir tırtınn koptu .. Vapur. 
önüne gelindi. Çelenkleri tP.'}.yan ünl göre Atatürk'i.in Cf'TI usini taşıyan yast tı d .. pelen Yunan heyeti, hu- Japonva Amerikanın Çil kil .. Ü geçmek elimizde de- rumuz alt üst olurken yolculann 
, er:.ite talebesi ve te rifnta dahil ze- tren, güzergahta biriken yüz binler- susi tr~nlc Ankaraya hareket etmiş· 'J ~ ğil nmad: ~=y.. ' I hemen hepsi boğuldu. Yalnız ben 
'at iki tnrnftn selam 1faziyeti alan ce halkın göz yacı'-rı an=ıs•nda yoluna tir. protestosuna cevap - . . . . . !kurtuldum. 
kıtalar önünden g çerel, rıhtıma ka- devam etmt-kt('dir.Et-kisehirde ve bü Hf'yet, Y rın öğleden sonr.1 An- . _ Sormayınız efendim, anlatır- Ah, kurtulmaz ol.saydım da bu be-
uar geldiler. tün istasyonlnrdcı mülkiye memur- knraıla hulunacaktır. verd. ken hepsi meydana çıkacak. trnıaıın önil alınsaydı.. 

Torpidonun gu\ rt inde doıınn- lan ile asker, mektepliler ve halk! Ank ra, 19 (Radyo) - Büyük Tokyo, 19 (Rndyo) Hariciye _. . . MOşkülitla lstanbuJ gideblldim; 

nazırı Arft:ı, A merikırnrn protesto- - Tesekkiir ederim müdür bey, bhit orada da belAJar, dolu gibi et-
. çı _; norm kahve, ca\' içmem: ~iğara da kczn .. rafırna yağarken benim burnum blle 

1 
snna ce..cıp \'ermış \'e nue n · 

. . . . . Hayatım, çok karışık ve baştnn ba kımamıyordu .. 
1 \'1lZlJ ethı .> c.kında. avdet edeceğı~ı, -;a bir faciadır. Bilseniz kaç genç kızın gençliğin< 
Japonyanm, Am ·ııka tebaası içın Sanki, Tanrı, Lütlın musibetleri ll- et çektim müdür bey, bilseniz .. 
lıu uınetkur bir si~ a et tAkip ettiği zerime ) ığmı~.. 1 Delikanlı iken hoşuma giden l.ıu 
hakkıııd11k1 iddi nın vnrid olmadığı- Doğdu ·,um gUnil, nnnl'rn şo~ le hi- f'enç kıza uzun bir mektup yuzdıın, 
nı bildirmiştir. 

-==+=-
Amerika geniş mik
yasta silahlanıyor 

kaye eder: faknt giinlerden cumn olduğunu hiç 
c Harbı ur'nunıiuin, bir yanardağı mi hiç farkedemcmiştim. 

gibi fıkır fıkır knynndığı, ımıl ımıl Hiç unutmam, o glln, giyinincey 
aktığı ve etrafa Jfiv gibi yığın yığın kadnr bir kaç endam aynası kırdım, 
ceset ~·n) dığı bir gündil.. bir knç borun bağı pnrçalndım .. 

«Sabnlın knrşı. ı:;(ln, gözlı>ıini ha- Gtizelce tunı.letimi yaptıktan son-
Bo ton, J9 (füıdyo) Amerikı \•uta açlığın clnkiknıhı, dehşetli Lir ra sinemnya gittim ''e haber izcP, 

harbiye mOsteı;nrı, bugun mntbuat +op, tüfek gUml.nirtil"ü. Lütun şehiri mektubu sEwgilfmln <'ebjnc bırak -
milmc ::;illerini knbul etmiş \'C Ruz- zangır zangır sıır.stı.> tım .. Ah, ke ke bırakmnz ol H\'dım, 

it. d k b. 'k. """ ta• .. •ar" va «Ve pek az sonrn, senin tnliinc o- mildiir bev .. Biraz sonı·a za,·alh kız ' e ın ; o uz ın ı ı J ..... J J " J , - • • ,. • 

M • • d 0 l b h .k d d .. t lacak, bir g(lJle e\•fmızı darmadagın deli gibi olmnğa bana \'Umrukla atem ıçın e o ma a çe pılmnsını, Amerı a or u.:ıunun, or . ' .; 
·· ··k A • · · · ·· ·· A k d . . .1 ettı. Allah korudu. oğlum. Nasıl ol- •mrarak kahktıhnJar atmaga başla-ma kumanda · nl şaı , · () , u u tamızın ,.. :-:esını ıhtırnm- .6'\tamızın pazartesı gunu n ara a ay sonra 400 kişıden bır mı yona çı- d b"l . b" . b 

1 
d • h 

1 k 1 l d 1 l b .. ··k ·· · t f · ı u. ı mem, ızım u un ugumuz mış .. harp filo~u kumandanı Amiral :M. a nr ı amış ar ır. yapı aca t uyu · cenaze torcnı a sı- karılmasını ve ordunun techizatı için 
1
... ld w .b. ökt. ll tt -

1
.. - b'I dil il 

1 
Y ] d k ı l ~ ·· d k zd · 'ha A ı .oşe, o ugu gı ı ç u.. a a, o znmnn o umu ı e ş n .Al! erkAnıharbiyesi ve bUrbn torpi- <> una f"Vam etmP t~ 0 an tren atı 0 gun saot 0 u anıtı ren n yeni ve geniş tedbirler alınmasını . il t.. f a· K d' 1fi t t 

do 'zabitanı ve erk nı Buruk ölüyü yarın ö·Je üzeri Anknra istasyonuna kam radyosu vnstasiyle n~redile- ı <Bır tarafımız tamamen açılmış, n:ı şum, e en ım. en ıme ne e' 
... 1ımı.~.1a~ ' 1 ı:telecektir. cektir. kongreden istiyeceğlni söylemiştir. ta,·nm yalnız Uç köhne direk tutuyor tım: • . .•. 

Ta~utun torpidoyn nakledilec~~i Ankara, 19 {Husu i muhabiri- flflllllllllllllllllllllflllllllUJUJlllUIUllUlflllllflllflJllJllfllllllUlfllfllllflUIUllUlfllfltlfllfll du - U~~rsuzl.uğumu bıldıgım, ~nı. 
geçfdın bir tarafında B. M. Meclısı- mizden)-At,..türk'iincenazesi ya- clnliye inliye mfüıküliitln seni ku- de, ne dı:.e seo,;meğe kalktım. cıte. 
ni temsil eden hel•et, diğer tarafında rın (bugün) sant onda Anka~ is- ----~ ... .- - ·N· - ...... _............ · -·- cağıma alarak o delikt n dışnrı çık- zn\·nlh b~r kızın delirme ine sebep 
başvekil fle riyaseticumhur erknnı di tasyonundan büyük törenle kaldırı- m u ot ar tık .. BöyleHklc, doğar dob~az, be- oldum. Dı!'e bnş'ımı taş\:rn ta~a vur-

fı f 1 di G b •l ıı · · · . dum. J.nkın inanır rnısımz mildar 2 m ~ er . enç su a;> aıın e erı lacak, Mıllet Medısme nakledilecek- lalar başımı.tın Ozerinde dolnşmağa • 
1 

d 
Uz(!rinde tabut Zafer torpidosuna ge t' Teiefotl , be). taşlar parcn andı, baAım at 

ır. • numara an; ba~larnıştı > bi k t k b"I k d çirUJerek hazırlanan hususi mevkie E b h , · · . . . J r . n ra nn ı e a ma ı. • 
ti 'ld' z f t ·d ht Cfle l• ey etler Yangın ihban: 2222.2532, Karşıyaka: 605&, imdadı ııhhl: 2046, cGünlerden cumn ıdı oglum •.. > Bır gazeteye nrnharir olarak gır .. yereş rı ı. ,a er orpı osu rı ım- . 

dan nyrılırken sahili doldursm bin- ... . . mOddcıumumilik: 246fJ nolls: 2468, ~chfr t lef onu müracaat numara- !şte, mCiclilr bey, bir belil kabilin- dim. Gtinlerden cuma idi. İlk yaz' 
lerce ve on binlerce halk kütleleri . Ankara, 

19 ~!"1~~.usı muhabırı- ~: 22.00, ş ·birler ara,;ı telefon tnOrncaat numara.!lı: 2150, elektrik den şu kötii dOnyııyn indfrilmi~lm. mm Ç)ktığı nüshndnn sonra gnzet( 
lstanbuJdan ebediyen ayrılan BüyOk mızden) - Atnturk un cen~e me- şır~eti: 2.o~ı. hıı\·a gazı: 2826 havn gazı fabrikası: 2294, Karşıyaka Tasavvur buyurun efendim, göz- kapandı. makineler kırıldı, gazelt. 
OlUye dakiknlnrca gözyaşları içinde ra iminde bulunacak Bulgar, Irak ve su ıdare ı: 6105 Bnsmıı.hane istasyonu: 8638, Al.sancak istasyonu: !erimin açılışı bir şehrin yıkllmasına iflas etti. 
seJl!mladılnr. Fransız mandası altmdaki meınleket-1 218~· P&J aport vapur iskelesi: 2864, Denizbank vapıır acantası: 267' ebep olursa.. Anlatmakla bitmez ki müdür bey .. 

Moda açıklarında demirli bulunan ler heyetleri, bu sabah şehrimize gel-! lzmır su şirketi: 3oı 5 tuksi isteme~ için :404o. _ . . . . . . Söyl~diğim gibi hayatım baştıın ba-

Ya\•uz zırhlısına cenaze saat 1,20 de mişler ve Hariciye Vekaleti proto- Ça b D ~ Nl J .z y OL L tA R bl.I ü p '-- 20d a - Anlatacağım efendim zaten şa ugursuzluklarla doludur. 
kı . d. 'r y hl 1 rıam a gun erı aaat 12de atan u a • rat poataaı. erıemue e ar . • Faknt, neye hnyret ediyorum bili-na edıl ı. e :ıvuz .zı~ ı ı saat kol şefi, a keri ve mülki erkan tnra· po t r.. b d . .. p .... -ı .... u 12 d M • makıne gibiyimdir, bir defa başla- • 

14 te Ebedt Şefe Ankarnya kndar f d k ... . l k l . s ası. '.:t'Grsam a on !l. Mersın ıurat postası. azar ti'"" . n1 e. er dım mı kolay kolay susmam yor musunuz efendim: Gazetenfzdr 
refakat edecek olan başvekıl, Riya- lından aHs .enim eraAnsımkae arslı anmı~-,8sındpostaaı (bRodosal da uğrar). Karaburun postası puar gil en saat Evet' ne diyordum bir defI. beli bir nydır çalı tığım halde hiç bfı' 

ka 11 ar ır. eyet er, rapa asa mı- e, Çftt§nnı a eiın eri 9 da ' ' h ıeticumhur er nı, genera er ve me- r· ed"l . l d" M E M LE K t!' .. HA RJ C I . kabilinden yer yüzüne atılmışım. ğursuz Adlse olmadı .. bu.starla birlikte limandan ayrıldı. sa ır 1 mış er ır. 1 .. c. T • . I 
ilet dakikada bir atılan toplarBO:vUk Cennze töreninde bulunacak as- balyan vapurlan muntazam postalar. Çar§amba ıaat 17 de Pıre, Hem de bir cuma gana... . - ·H · d b h ...._ 
AtatttrkO.n lstanbuldan son. avrıh.şını keti ihtiram kıt'aları da bu sabahtan Brendizi, Venedik. Triyeste. Perfembe 17 de Rodos, adalar. Bir hnftalıkken bir gece cıynk el- <tut ~yır, mtı f llr df ey, tyır, -
gözleri yaşlı İstanbul halkın~ bildir- itibaren Ankaraya gelmeğe başla· DEM J R y O L LA R J : yak bağırarak valideyi tatlı uyku - sn R ob~r m~b~ı:n ~ 

6
bun ;r~ , 

kt idf mışlardır. Kasaba hattı - lzrnir • İstanbul. Ankara: Her gün saat yedide. sundan uyandırmışım .. Zavallı kn- en r vo e t r m Y m · ·· 
nıeAt:torİcon şahsi dostu sıfatlle ce- lran a•kerl ihtiram kıı"ası saat f Pazar. Cum•, Can:ıımbo. günleri yataklı vagon. bü!e vardır]. lzmit. d~n, _heni susturmak için Uım meme- t H::~· hl~;~.~;::'.~~- bile bu kadar 
rı d b 1 k il h · · sekizde Bulgar ve Yugoslav kıt'ala- Soma her P."Ün 17 20 de otoray lzmir. Alatchir her gu"n 15 10 _ı_ vı agzıma dayuyacakmış kf, kapı esa er aze e u unma zere şe rımıze · • · • ' ı aa 

1 
ğ b ı N - ... 

relmfş olan eski Afgan kralı Ama- rı 8.40 da, Emderı harp gemisiyle Is- tren, 16,25 de otoray. lunir - Badırma: Pazarteai, Ou-tamha, Cuma tekme il~ vunı mn 8 nş amış.. ey- _Fakat. çok rica ederim, b 
1 nullah Han merasimde hazır bulun- ta~bula gelmiş olan Alman ~htiram gflııleri 7,30 da sair P.'fin~er 12 de ekspres. 1'e efendım, kapıyı açınca annem, vollamaymız mQdQr bey .. Eğer :~-

muş ve Sarayburnunn kıı.dar Bily1ik kıt ası da 14. 1 O da ~nkara ıstasyo- Aydın hattı - Jzmıt. Karakuyu - _Afyon: Pazartesi, Çar~ba, f~ryadı basmış.: . . ~a tlnQ trene btnersem muhakkak 
ÖlOnQn tabutunu takip etmiştir. nuna muvasall\t etmı~ler, istasyon- Cuma ve Paznr güı.teri 21,35 de. Na.zilliye her gün 15,40 da. Denizli. ÇünkU, bir kaç sıhhıye neferlnın g d" 

1 
ktır •• •• •• •• 1 • da Ank!\ra garnizon komutanı ve ye Snlı; Persembe, Cumartesi günleri 6,30 da. lzmir • T'ıre :-Ödem.-: sırtında babamın cesedi vannış ... bir ha ıse o nca · ~Uyuk OIU zmıtte merkez komutam. taraflarından kar- hef gün 5,35 de katar, 17,30 da ödemİ§e, 16,30 da Tire e to lf· GOnlerden gene cuma imiş mildür - • • • . 

. .. . . . ışılanmışlardır. HAVA L 1 KATARLAR l: Y 0 ray. bey. . - Batıl ftikatlardır bunlar,. deyı-lzmıt, 19 (Hususı muhabmmız- han ve Yurıoslav ihtiram kıt'a- 1 .• B • 5 25 7 8 05 9 38 12 04 14 4 Mektebe bnşlnyıncay:ı kadar bin- şınizle muhakkak ıritmeklfğinı istJ-d ) At t .. k'·· · h zmır uca. • , ' ' ' ' ' ' ' ı 5, 16 20 17 4' 19 10 · kı· mUdilr be f a.. t en - a ur u?. cenazesı, a· ları harp okuluna, Bulgar ihtiram 20 40 ' ' ' ' ' bir belli etrafımı cayır cnyır yakar- yorsun uz• pe . Y, ıın;a , 

~ulanan programa gorc Yavuz zırh- kıt'ası poJis okulun1-1, Alman ihtiram , 1 . - B . 5 46 8 07 10 IS ken, bana hiçbir şey olmuyordu. göreceksiniz, hır hldise olacaktır. 
l . l b . ·1 . h .. ··k ·ı . , G . b' . .. zmır ornava. ,30, 6, ' , ' , , 12 25 13 12 14 40 1 k ld "'ıy e uraya getırı mış, uyu ı 1tı- kıt nsı d.ı azı tt"r ıye enstıtusüne lG lS 17 lS. 18 SO 20 lO 21 40. ' ' ' • , , Kırk gUn O o uğum sabah, bağa - · · · . 
rıun törenile Yavuzdan çıkarılmış, 1rnisnfir edilmi~lerdir. ' ı.' i;- l'arç:vb - t-İ 'h .. ı~yinler: S 43 7 38 8 30 2 

gidiyormuşuz. Al'aba devriliyor. An- - Allaha l!!marladık efendım, yn-
binlerce halkın göz yaşları arasındal An}. rn, 19 (Hususi muhabiri- 13 03z";_4 50 16 SO 17 :;• ~9 30 21 25 ' ' ' ı , 1 ,20, 12,10 nemin kolu kııı.Jıyor... Günlerden rın, sabah treni ile ornyn hııreket 
hususi trene konmu tur. Yavuzun mzclen) - At türk' iin cenaze töre- ' I' . ' M, ' ' 

5
• 

48
• ( ' ın'ız cum' a t • •. • cuma.. ediyorum .. 

1 b ld 1 ' '~ k . d 1 h".kO .. H . . zmır - enemen: ' ' ya r eaı aunlen· 13 03) • •tan u an zmıte tnuvasaratına a- nın e spanya u metını arıcıye K Ö R F E z VA P U R LA R I • • ı • YfirOmeğe balndığım gün, vali o- • • 
dar beş daHkada bir ihtiram topu nf.'Znreti erkanından Bedmardo Do- J . d Ka • ka ·ık t 

5 
• lan amelim atla bize gelirken dilşil- Muh&birin notu: 

-tılrnııur. Merasim için lstanbula la Friv . &rsdona mevki komuta- zmır en rşıyııı ya 1 vapur saa ,30 da Pasaporttan, gece yor, ııynkları kül ufak oluyor .. Giln- Gazetelerin dOnkü ayılarında 
kelıniı olan Alman, lngiliz, Rus ve nı, sahil bataryaları komutanı, Bervis son ~n~ur l 1.JO da dcnak~.ka~.d~a~ıı!~dan lzmire ilk .vapur !erden cuma .... > ( .... ) hatbnda işliyen trenin köprü-
F'ranaı:z harp gemileri Heybeli açık- Amiral ve protokol fi temsil ede- j ~ "· M>n vapur a 24 ır. un uz erı er yanın ıaatta bir kar- 1lk söz ağzımdan çıkbğı dnkik:ı de, ra:rdon çıktığını, biltan yolcula-
larına kadar Yavuza refakat etmiş- cekl~rdir. 11 ı ı vapurlar bereket eder. annenıfn dili tutuluyor.. Gilnlerden nn 61dfiklerfni, gazetemiz muhnıTir-
ler ve müteakiben 1stanbula dön- Heyet t yyare ile Barselonndan Ş EH 1 R DA ~ l !--1 N A K 1 ~ VA S 1 TALA R f : cuma.. !erinden R. ... fhadın, ibfr tesadar ese-
trıü1Ierdir. hareket etmiştir. Pazar günü öğleden Tramvaylar: Snbahleyın ıllc tramvay Gü:zelyabdan be§te, ikinci Bir gün, beni okşamak i!:ıtiyen bir ri olacak, kuttulduirunu okumuşsu-

lzmitteki törende vali, kuman- sonra Ankarava varacaktır. tramvay 6 da hareket eder. Konaktan 5 •20, 6, 20 dedir. Gece son tram adam çarpılıyor, öpmek istiyen bir nu7nur? 
dan, knlabalık halk, bütün okullar fstenbul, 19 (Radyo) - Fransn vay Güzely lıdan 24,Sda, Konaktan bir de hareket eder. Gündüz her Hayır, 

0 
kurtulmadı; zavaJlı, ç.ıl-

ı-ltbeai hazır bulunmuşlardır. Dahiliye nazırı Alber Saro, Fransız bef • dEıkikada bir tramvay vardır. dıl'dl.. Fnkat, herkes, korktuğu için 
. Hususi tren, Atatürk'ün cenaze- heyetiyle birlikte ıabahleyin gelmiş- Otobüıler: Buca, Bomovo, Basmahane, Tepedlc ve Alaancalı Mısırda şenlik çıldırdtt., 111 l!~ylOyor .. kllli aldıktnn sonra Ankaraya hare- tir. Alber Saro, derhal (Emil Perten) hattına h r gün muntaum otobüaler itlelhekteclir. Kahire, 19 (Radyo) - Mısır pren- Yalan uğursuzluğu yüzunden 
et etmiştir. Basvekil B. Celal Ba- adındaki Fransız torpidosuna bin- N Ö B E T Ç 1 E C Z A N E L E R : sinin doğumu rnknasebetile l\Iı ınn ölen yüzlerce yolcu arasında yalnız Lllr ile Büyük Millet Meclisi namına miş ve Ata türkün mübarek naişleri- PAZAR: Kemeraltında HilAJ, Kara taşta B. Hablf, Keçecilerde Ye. her tarafında şenlikler yapılmaktadır. kf'ndi inin kurtulduğunu görilnce 
•~nbuldaki törende bulunan heyet ni hamil olan Yavuz zırhlısını Hey· ni lzmir, lrgatpazannda Alli Mısır orduıııu, bugCn lskenderiyede nihnyet çıldırmıya muvaffak oldu. 

ele •Yni trenle An karaya gitmiştir. beli ada açıldarma kadar takip eyle- PAZARTESİ: Kem.raltında Şifa, GQzeJyahpa GQzelyalı, Tilkflfkte bir geçit re mi yapmış ve buna lngi- Evet. crnuvaffak oldu> diyorum. 
d Atatürk'ün cenaze8inin bulun- miştir. B. Faik, lkiçeşmeUkte İldçeımelit, Alsancakta B. Fuad, A)'Vllklada lfz askerleri de iştirak eylemiştir. ÇOnktı. onun en büyUk arzu u, öl-
uğu kompartımandn 12 general Fransız heyeti, akpm huıuıt K,-aı, fakfrlere dağıtılmak Ozere on mek \•eya çıldırmaktı .. ZaYallı do • 
~. batında ihtiram nöbeti bek· trenle Ankaraya hareket •tmiıtir, llllllllllllllllllllUllllllllllJlllllllllJllllllf IUllfllllJlllJlllllJflllfllllflllHlllllllJlflllfllJIJflllflJ bbı lııamz llraaı verrnift1r. +ı.un •• 
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An af artala:r ka ramanı Mustafa Kemal 
' 

Çok kıymetli olan ''Mustafa Kemal,., imzası sizde kalamaz 

Bizi gönderen kumandanın altın mukabilinde milli men~ 

.. .. -... 

.. 
f aatl~re müsamaha göstermiyeceğini bilmeliydiniz! 

Askeri dehası ile kat kat faik düşman müstevlilerin talihini 
ters çevirerek Istanhulu nasıl kurtarmıştı? 

r------~-------------------------~------------------..::...------.. 
At~türk, on dokuzuncu fırkd kumandanlığına getirilince, Harbiye Nazırı 

Enver paş.ı ile karşılaştı. Enver Pş .. çok yorgundu. Zaif düşmüştii. ı 
~ - 1 

- ' ·e ulJu? muzu değil, merkezi ve dolayısile bü-ı 
- Çarpıj.ık. o kadu.. • tün vatanı felilketten kurtardı. 
- Şimdild '"z:yet ı.e' · ·? Conkbayırı muharebesinde bir mer 
- Çok i~ idir, cern'anı ·' c :i. mi parçası tam kalbinin Uzerine gel-
Ben daha f lzla En'"r f' ·• •ayı tiz - miş, cebindeki saatin parçl!lanmasile 

mek istemedim. llilkaltırı ,·~; l..c!.ı.li ':ı- hayatı kurrnlmuştu. 

zifeme intikal ettirdim: Anafarta!ardan uğradıkları mağlil 
- Teşekkllr ederim, !ıeni nuırur:ı.ı ı biyetten •onradır ki itilaf devletleri 

ondukuz olıı.n bir fırka.ı·a kumar.dal) 1 Gelibolu şib!ceziresini tahliyeye mec.. 
tayin buyurmu~sunuz. Bu fırka nere- bur oldular. ı 

dedir, hanıri kolordu ve ordunun em- Bunu İngilizler daima her vesile ile 
rinde bulunuyor? tekrarlarlar. Büyül· Türk dahisinin 

Cevap verdi; acı ölüm haberi üzeri'!'ıe en samimi .,. 
Trakya manevralarına ait - Ha, evet! Belki bunun için erka- duygularını söylemekten çekinmiyen Atalilrk umıımi taarruz sabahındG 

hatıralardan nıharbiye ile görüşseniz daha kat't İngilizler bugün de tekrar ediyorlar. ya bilahare tekrar kumanda ettim _ 
Dün gelen Avrupa gazetelerinin ı malümat alırsınız. Taymis gazeesi başmakalesinde şöy- bu ordunun da dahil rılduğu ırrup lııı-

birinde bir etimle vardı: cAtatürk Enveri çok meşgul ve yorgun görü - le diyor: cGPlibolu yarımadasındaki mandam General Fa!kenhaynın 
padişahlar zamanında da bir otorite yordıım; söıil uzatmadım: epik müce ,le'•• i İngiliz müstevlilere kerlik ve siyaseti dahiliyemiz' noktal 
idi.• diyor. 1 - P:kiy.i, 0 halde fazla ~izi :aha.~ karşı talii tersine çevirmiş olan aske- nazarından takip ettiği usul ve t.İ~ 

Bu bir cilmlenin içinde saklı bulu- sız etmıyeyım. Erkinı harbı1e ile ııo- r! dehası, ııihayet kendi davasına tam ve hareket aramızda mühim bir irıQ.. 
nan öyle muazzam bidi.seler vardır ki I rüşürüm, dedim. ı ve parlak bir zafer temin etti.> nakaşaya sebep oldu; bu münilif& 
tek bir teşebb!late muvaffakiyetııizlik Başkumandanlık erklnı barbiyeııi- Milli mücadeleden bir tablo ANAF ARTALARDAN SONRA nihayet daha bü.rük mak.amata U... 
ırörmiyen eşs_ız ~U~~ da~isinln .• ~!itiln 1 

ne ~ür_acaat ettim, icabeden. ~üesay~ rınde müda~eıe:i afkir ettiğim dostla-ı bazı hayati meselelerden bahsetmi~ DUıman Çanakkaleden çekildikten ti. Ben çok ~hemmi~et v~r~iği~ '~ 
hayatında mılletı ıçın göaterdıgı . ~e - ı kendımı şu yolda takdim eıjıyordum. rımdan blrı, kı o zaman erkanı bar. tim. Verdiği cevaplarla beni a11zelce sonra • Mustafa Kemal, tayin edildiği taleatı.mıı lltıfat edılmedıfin!. ırörllD.; 
daklirlıkların ölçüsüz numunelerıdır. Ondokuzuncu fırka kumandanı blyei umumiyede en yüksek makamla- atlattığına kani olmuş. HattA bu on altıncı kolordu ile bir müddet E - ce • sükilt edemedim. 

Mustafa Kemal Sofya ateıemilitari kaymakam Mustafa Kemal; rından birini işgal ediyordu. Bana memnuniyetini bir saat sonra mülil _ dirnede bulundu,, sonra, Kııfkas ceP- Her türlü ikjbetleri evvelden kabul 
iken umumi harp llln edllıni•tl. Der- 1 Kendilerine kendimi takdim etti• ıtllya son derece samimi davranarak kat ettiği yakın bir arkadaşıma bikL l,ıeıinde ayni numa~a altında kıtaat- ederek usul ve taamtil harici, den~ 
hal başkumandanlık vekilet!ne mü~a- ğim zev~t hayretle yüzüme bakıyor • dedi ki: ye etmişti. Fakat iki ırun ıonra kendi- tan mürekkep bir kolorduya tayin edil- lir, ki biraz lsyankAr eekllde,. kendi 
caa~ ede.rek ord~da kendisine vazıfc l~e~~m kı; ol~uğu~~ anlamakta müş- -•Arkadaş bizim tecrübemiz sen- nl telaşe diişilren bir vaziyet hasıl ol- di ve Diyarıbakırda mirliva lığa yük- kendimi ordu kumandanlığından at 
verılmesıni istedı. . U at çe ıyor u. . ıhay!!t başl(.um.au- dııen çoktur; v.aikıa-sını1 ırtaor,.M> --r• "'• ıu~..,. "&."'~1uc- u"u-ı aw;,..c.ra.ı.ıaıı.nıcı o•ıu ---·· - - • --~-- · ----- -- -·-- .. - 1 ·- ·--

Ba~kumandan vekili verdiii cevap. danlık er)canıhıırbıyesinde böyle bir yalata sevkeden şey, memleket ve mil davet ederek, çare ve tedbirler aor. Orada (Bitlis) ve (Muş) un istir- r.:k (kolord~ ku~andanl~:ıııdaq Al1 
ta: cSizin için orduda daima vazife fırkanın mevcudiyetinden haberdar !etine aşkındır , amma dUşUnmUyor- mak lüzumunu hissetti. O gece telat- dadlleyle neticelenen hareketi aske- Rıza paşa ldı) vazıfeme hı tam nrd.1111 
mevcuttur, fakat Sofya ateşemiliter- 1 olan bulunmadı. Şimdi bale bakınız sun ki, bu memleket ve halk senin ha- lı sadrazamın meclisinde ayni arka- riye pek mühimdi; Rus Çarlığının ve bu emrivakii bilyllk makl\ınata. bll
lli!nde kalmanız daha mOhlın telikk! ne ırarip mevkideyim; kemali ciddi - raretli aşkına zannettiğin kadar il. daşım da hazırdı. Şu l!Öılerl l!Öylemelt.. keyfiyet kemmiyet itibarile tefevvuk dirdim. Beni bu hareketten vauçit• 
edlldiii içindir, ki ai&i orada bırakı- yetle herkese ondokuzuncu fırka ku • yık mıdır? Bizim başımızda pek büyük le kendimi teselli ettim: eden bir ordusunu mağlQp etmişti. mek için General Falkenhaya 
yanız.• diyordu. . j ma~danı old~tumu sllylüyordu~ h~I- adamlar var: Sen henilz onlarla ko- - Benden fikir ve miltalea soru - 7 m~rt 1333. ~arihin~e: y~ni Kafkas ~us~si ?ir mektup·!~ . başk~mandanlık 
Bu cevap Mustafa Kemali tatmin ede- bukı böyle bır fırkanın mevc4dıyetın- nuşmamış, onlann tecrilbedide na.- yorsuunz, söylemekte mazurum. Çün- cephesınde vekaleten ıkıncı ordu ku- \~kal.etı ve bu vazı} etle alakadar.dılr· 

mezdi. Tekrar yazdı: cVatanın mü- den kimsenin haberi yok, ateta sahte- zarlarına nazarlannı tevcih etmemiş kU ben size daha üç gün evvel çok ha- mandanlığına tayin edildi. Ondan son- düncij ordu kumandanı hayırhahaı:ı.e 
dafaasına ait fiil vazifelerden daha kir vaziyetinde idim ... • ı ve memleketin her taraıfındaki mu. yatı bir mesele hakkında fikir ve mU- ra ordu kumandanı olarak Hicaz kuv- ve dpstane tavassutlarda b.ulundular. 
mühim ve milbeccel bir vazife olamaz. UMUMi HARP HAKKINDAKİ vaffakiyetlerin!n esrarını anlıyama- taleamı söylemiştim. Siz ise beni at.. vei seferiyesi kumandanlığına nakle - Bu hal, hakikatin halil bu zevat ve 
Arkadqlarım muharebe cephelerinde, Uustafa Kemal, lstanbulda umumi mışsın. Eğer bir defa kendilerile ıı:ô- !attığınıza zahip olmuş, hatta ilanı dilmişse de Şama kadar giderek ora- makamat taraından ne kadar anlatı• 
ateş hatlannda bulunurken ben Sof. harbe girişmizin çok fena neticeler rUşsen, ayni fikirleri kabul etmekle şad!mani etmiştiniz. da Hicazın ve Suriyenin umumi vazi- lamamış olduğuna yahut anla~ılııı,ıı 
yada ateıemniterlik yapamam. Eğer vereceğini açıktan açığa o zamanın nereden daha ileri gideceğine şüphe - Asla 1 Dedi. yetini mUtalea ve tetkik ettikten son- ise hakikati aaklnll)ak için ne hf~ln 
birinci sınıf sabit olmak liyakatinden devlet adamlarına söylemekten çekin- yoktur!• - Silylediğiniz zat yanınızda otu- ra büyük ve umum! tehlikeyi görmüş şerait ve mecburiyetin içinde kaJmıı 
mahruınsam, kanaatiniz bu ise. Lilt - miyordu. Bunlan da föyle anlatmak- Kimlerden bahsedilmek istenildiğini ruyor, dedim.• ve Şamda dördüncü ordu kumandanı- olduklarına delalet ettiğinden, beni, 
fen açık söyleyiniz.> tadır: 1 pekala anlamıştım; fakat teyit ettir. ANAFARTALARDA na ve ona iltihak eden başkumandanlı- ancak, tecssilrlerimi daha şedit ltıwl• 

Buna cevap ırelmedi. Mustafa Ke- cBen harbi umuminin müttefikleri- meğe !Uzum görmedim. BUyUk bir ha- Umumi harbe bu derece muarız o- ğa müşahedesini ve noktainazarını va- ye sevketti. Niharet emrivakii kabııl 
mal ııabredemlyordu. Bir nefer gibi de miz çin iyi bir netice vereçeğlne itL ta içinde bulunduklarını söylemekle lan Mustafa Kemal, bir taraftan ateş zıh ve kat'i surette ifade etmiştir. ettiler. Fakat bu istifamın, Ali maka
olaa cephede çarpışacaktı. Eıyalarını mat etmiyordum. Fakat emrivakiden iktifa ettim. Muhatabım , ki harbi u- hattında harikalar gösterıneğe hazır- Derhal Hicazın tahliyesile, kuvvet mata ve _belki bUtUn millete anla.tmak 
hazırlıyarak arkadaşı Sofya sefiri sonra bulunduğum cephelerde harbi mumide vefat etmiştir. O zaman ken- lanmıştı. Bir ay içinde, harbe kudret- celbederek Suriye · cephesini kuvvet- istediğim hakiki mana~ını göıden. , U. 
Fethi ~ey.in nzasile sefarethaneye 

1 
muvaffakiyete isal etmeğe ç.alıştım. dini yüksek hayalatın faili gibi tasav- li gil~ide bir firka teşkil etti. Evvela lendi~".1eği te~lif e.tti. Bun.a na~a~n çır~ak ve ~u~andan:ıktan ~leli@ . bir 

naklettırdL LUzuınlu efyalarını bir Diğer cephelerde ise sanki aksıne mU- vur etmekten m!ıtevellit bir heyecan cTekırdağı> nda bulunan fırkasını va- kendısıne tekhf edılen yem vazıfenın sebeple .çekı!mış oldugumu ışaa, etmelı; 
bavula yerleştirdi. Evini terketmek 1 sabaka vardı. Başkumandan vekili her içinde idi, diyordu, ki: z!yet icabı cMaydos> a nakletti. Em- de bittabi hükmü kalmamıştı. · iç'in, beni merkezi Diyarıbaiiı!cıa 
üzere iken lımail Hakkı imzalı bir tel-

1 
hareketinde bir ordu mahvediyordu: j - Kemal, Kemal, bizi rahat bırak, rine yeni kuvvetler de iltihak etmiş Bu teklifi orada kabul edilmişken bulunan :ski ord".'"a, i.kinci or?t~ 

araf alınııtı. Sarıkamışta olduğu gibi.. O ve arka- sonra vicdanen mesul olursun; biz öy- , ve kendisi , cSeddillbahir, Arıburnu, sonraları bazı şahsi duygular galip ge- mandanlıgına tayın ettıler,; zalıın ~ 
Telırratta: daşları zaten daha e~el ~Urk milleti- le şeyler yapacağız ki neticesinden sen 1 Anatartalar, Ece liıpanı• nı ihtiva e- !erek ta~bi~ ~lunmamış ve felaket vu - z~ mazeretler. g~stererk on.u da. ~t-
cOndokuzuncu fırka kumandanlı_ ni ve ordusunu gayrı tabıt blr vaziye- de memnun kalacaksın, dünya da hay- 1 den (Maydos) mıntakasına kuman - kua gelımıştır. . I tını. Kuvvetle. ıhsaı1 etmek . lsted.ltlm 

iına tayin buyuruldunuz, hemen !s- te sokmuşlardı: Bu gayri tabii vaziyet rette kalacaktır. dan tayin edildi. YILDIRIM ORDUSU fed cvaziyeh i. basit işlerdenmii.slbl 
tanbula hareket ediniz.» ordunun ecneb~ bi~ hey~t!. askeriye eli-i Çok güzel konuşan ve namımilste- Miralaylığa terfi edilen Mustafn . KUMNDANLIGI telakki ettiklerini ırösteri.r ~ir. han· 

Deniyordu. ne terk ve tevdı edılmesıdır. Bu noktai- arla cTanin> e yazı yazan muhatabı- ! Kemal, az zaman sonra mıntaka ku- . . Şa~ mülakatından s~nra asaleten ketle mezun oldutumu, bıldırd~ler • . . 
Bu tayin, o zamanın askert vazL nazardan Almanları ve Alman heyeti ma ehemmiyet verenler çoktu, ben ise mandanlığından fırkasile cBigalı• kö- ıkıncı ordu kumandanlıgına tayin e- Burada hatırıma gelen hazın- iur 

fesini ıtösterınesi itibarile çok entre - askeriyesini tenkit etmek istemem, a- bu çok samimi, çok vatanperverane 'yüne ikame edildi. İtilaf devletlerinin dildiğinden oraya dönmüştür. nokta~i da, alakadar oluraanıs i,.U.et 
ııandır. Bunu bizzat Mustafa Kemal sıl tenkide layik olanlar, bfüabi bizim ve bayalperverana sözlerden teessür , cGelibolu• yanın adasına bilyük kuv- Bu sırada Bağdadı istirdat maksa- edeyim: Ben Haiepte mevki ve Vll'&!fe
fllyle anlatıyor: devlet reisimiz ve bilhassa devlet adam duymadım, fakat ne söylesem bütün vetler ihraç ettikleri nisan 1331 tarı- dile bir Irak seferi tertip olunuyordu. me nihayet veren bu tefebbUSU 'aldı• 

cSofyadan İstanbula aeldiğim za- larımızdır. TUrk ordusunun Aciz ve aôzlerim!n muhatapsız kalacağına ka- hine kadar orada kaldı. Bu kuvvetin ba~ına maruf Alman Ge ğım ve en son teklif olunan ildjı.ct"or-
man Enver paşa da Sankamıştan av- kabiliyetsiz oldutu kanaat!le, o heyeti naat ederek susmağı ve düşilmneii Anburnuna ihraç başlar baflamaz, neralerlnden Folkenhayn ıretirilmiş - du kumandanlığını da reddi!ttli'im .il• 
det etmiş bulunuyordu, evveli kendi- ayaklarına kadar giderek ve rica ede.. tercih ettim. Yalnız bu muhavereye Mustafll Kemal endi teşebbilslle der- ti. Mustafa Kemal paşa da 6 temmuz rada, Halepten · İstanbula gitmek• ICID 
aini ziy&Nt için makamına . aittim. rek memleketimize davet eden onlar- kısa bir cümle ilave etmekten kendimi bal yetişerek taarruz ve dDtmanı sa- 1388 tarihinde Falkenbayn ordulan şimendifer ilcreti verecek kadar pa-
Haber ıtönderd.lm, ırelecek cevaba ka. dL Bu heyete Türk mllletinlıı kablll-ıalamadım: hlle tesblt etti. Yanmadanın tahliye- gurupunu teşkil eden ordulardan (ye- ra olmadığını bilmiyortıWfum. · 
pıda intizar ediyordum; bu aralık mu- yetsizliiinden ve becer{kalzllilnden ııa- - Evet çok şeyler yapacaksınız; sine kadar düşmanın ilerlemek için dinci ordu) ya nakil ve tayin edildi. 1 Vakıa, Yıldınm ordusu kumandan.. 
amelitı zatiye mildilril Osman Şevket rih surette bahsedilmiş, kendilerine fakat yapacağınız şeyler korkanın, ki yaptığı milteaddit taarruzlar, akura- Bu devir, Almanların Ti!rkiyede lığını deruhte edip lstanbuldan Ha
Beyi elindeki doayaalle orada gör. adeta gelip bizi adam etmeleri teklif 1 memleket! çıkmaz bir ıtlrdaba sok _ ne hilcumlar akamete mahk!lm uldu. müdahalelerini ve tahakkümlerini ar- !ebe hareket edeceğim ırilntin a-eceai idi 
dOm; kendisine sordum: olunmuştur. Böyle bir müracaat ilze.. maktan başka birşeye yaramıyacak- Avusturalyalılar ve yeni Zelandlılar tırdıklan zamandı. Falkenhayn kararpbında bıılı.ınaıı 

- Beni ondokuzuncu denilen fır - rine a-elen bu heyet, dahil oldutu mu- tır. Eğer ben ve benim gibi düşünen- yapışıp kaldıkları Arıburnunun yal- Mustafa Kemal paşa Falkenhaynin bir Türk erkanıharp zabltinliı reta • 
kaya tayin eden Harbiye nazırı vekili biti ve o muhite hikim olanları, Aciz, !er o giln berhayat bulunursak, sizin çın kayalarından bir adaım 'ııerl ata- tas:ı.vvnrat ve icraatını, bilhassa aşa.- ka.tlnde, genç bir Alm~tı zabiti ~
lıımail Hakkı paıa mıdır? hatti haysiyetsiz telikk! ederse mazur buıtünkü sözlerinizi takdir ile yadet- m&.d1lar. yirle milnasebatını hiç l>eaenmiyordu. retlerdekl 76 numaralı !kametırihıma 

Oanıaıı Şevket Bey çok ciddl ve bL ırörülebllir. miyeceğiz. Temenni ederim ki, bizi 19 mayıs 1831 tarihinde rütbesl mi Irakta yapılacak hareketlerden hiçbir ıreld!, ufak ve zarif sandıklar lf!İJde 
:ru mahrem bir llaanla: Ben ordunun bili kayıt ve tart. bQ- çıkmaz motkülllt içinde terketmlyeai- ralayhğa terfi edilmişti. Türk cephe- netice çı.kmıyacaiJ.na kanldi. Bu se - Falkenhayn tarafından bana ban ttY· 
~ Hayır, dedi. Doirudan dotru.Ya tiln esrarı ile, Alman heyeti aakerly~ niz. sini yanından, Anatartalardan çev:lr- feri lht(yar etmekle yeni bir kanal ler ır~tir!ldiğini sö.Yledi; o ~şey> 1-rfn 

Başkumandan vekili Enver P&fll haz- alııe tevdi ve teıllın ed!lmetlnden çok Muhatabım, aOzlerimdek! ciddiyeti ınek için çıkan (24 temmuz 1981) Klç fellketlne mana kalacağımıza !taret kendilerini kabul ettltım odaya ııak
:Ntleridlr; Erzurumdan telgrafla emir mQteesalrdlın. Daha karar verilmes- ve samimiyeti anlamamif ırörilnerek: ner orduıu da karşısında ırene Muıta- etti ve hakikati anlatamayınca pro- ledilmeılnl emrettim. Salon kapıaJuı 
bııyı.ırdular; emin olunuz beyefendi .• den evvel , tesadQfen bu Yakaya mut- c- Merak etme kardeşim 1 Dedi-> ta Kemali buldu. Anafartalar kuman- test.o mahiyetinde ve ordwıu Halep et- yanına ufacık sandıklar isti! ed!ldi. 

Biraz ıonra Enver paşa ile kartı tali olduğıım vakit,. MJlmin erl,.blle. - Zavallı Tallt pap; kendiı!nln daııı Muatafa Kemal Bey 26, 27, 2s rafında iken latifa etti. ı - Bunlar nedir? Dedim. ' 
karfıya bulıınuyarduk. Enver biraz ceğl makamata kadar itlruatta lnılıın bir çapkın Ermeni kurşunu ile Berlln temmus &11nleri (Sovla) limanı !ati- Hatıratında bu h&dlae1! fÖYI• an. Alman zabiti dedi ltl: -.lrtanbıil• 
Mlf dllşınüf, renııl ıolmut bir halde mağı vaılfe addetm.iıttm. İtJıulanma eolıaklarında yere aerlldltlnl ltlttl. kametinde, cCoııkbayın> ve cKoca. latır: dan mUfarekat edlyoruaunıız. alze )ıs; •• 
iclL Sön ben başladım: hiç klmıe cevııp venııedl, cevap nr • llm zaman ne kadar müteessir olmut- tepe• de yaptığı muclzekArane kııd- •- Yedinci ordu, yani yı!dınm or- reşa! Falkenhayn tarafından bir ıDJk. 

- Biraz yoruldun, dedim. mete lllzıım dahi ırörm~·· tıım 1 Sadrazam oldutu ailnlerden bl- retli ve p.nlı taarruzlarla (Klçner) dusunıın ilk defa kumandanı olduğum tar altın gönderllmiştir. 
- Yok, o kadar dııjil, dedi. Yalnı.ı bllmOn:ısebe bil um.in lise- rinde aadaret makamından kendialııe orduıunu maj'IQp etti; yalııı& ordu - .uada. ~a ıı:ıaUlmdıır ki ayni ordu - De'IJ4mı 8 iMiıü -- .. 
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Kurtancıya en 
büyük bir şük

ran delili 

Esere devam 
etmektir 

d • kararlyle ayni §eY tekrarlanmıştır. 
oırru F. h ··d uku acıanın eyeeanı ıçın e v a ge-

len nizam toplanması rekabet ve tef. 
rika namına kalmış olubilen ne varsa 
hepsine sükO.tu empoze etmiştir. Can-
landırıcının vermiı olduğu imp)llsion 
kuvveti onun yerine en liyakatli varL 
datı getirmekle hatıra~ına ilk h1zı:ıı.t. 
te bulunmuştur. 

('Muharrir, İsmet İnünlinün tercü. 

meihali hakkında mıılü.nıat verdikten 
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Yazan; ANTOM E .. Zf SKA Çev:ren: ASIM l(ÜLTÜR 

8-
Dizi I\ nlg ne ~ötürecek olan ta.r-ı bnşkn şekil ele yapıyorlar. Yalnız ad- ı askerler. Bunlar nadiren öldürülü-

7are, ilaçlan bırakmnk için Jlanke- lan değişiyor; eşkiyn oluyorlnr. 1j orlat. Umumiyetle ynlrnlndıklnrııı· 
ayn uğramak mecbuı f.Yetfnde idi. Bu 1 Gec çok sofi'uk .. Otomobilde tııh- dan yıyecek nlmukla iktifa <·di} or
hat tsl ip c1ecekti. Hankeu ise on tn parçalaı-mdan nte~ ynkıyornz. Ha. lar. 
}ıst tnkip ed cektf. Hankeo f e on fif bir ateş etrnfında bulunan asker- Çok şOkllr ki Kalgaııa sağ ve tılim 
m h~ u nltındn bulunuyordu. Bize ler, blrnz gururla in an ciğerlerini vardık. Tayyııte depo unu lıcıızlnle 
gelJrin civarında inecek bir yer bu-ınn ıl yid'kl ri11i Ettılatıyorlnr. Onların dolduruyorduk. En ufnk Lir i tinl 
lunabiJeceği söylenmişti. Bu bir öır..- dllJerfnden iyi nnlıva~ Heglen ınrnl- hepimizi \ e yUzler< c Çinliyi öldilre· 
dıi. F:ıkat inecek yer bulunmaz, ya-' le 

8 
.. 

0 1 
·d 'k' 

1 
. bilirdi. 'fnyyarcdl' Rusyaclnn getir-

r Oı uyor 11 ar ıı ı ı yı on<:e 
huC1 bu sl5.t doğru çıknıazsa 1 ... Buııa · ' ı etimiz ilfıçlıırln s rumlıır bulunuyor. 
rağmen uçmağa karar verdik. Blu Çhureh of Onglnn misyonerlcriniıı du. Ozerimizclc Çinli elbi~eleri var-
klloınetre uçacaktık. j bnnn anlattıklarım tekrar ediyorlar. dı. Bunların Doloıı Nor'tln beş doları 

Hankeu'ya uçuş o kadar kolay Çinin bazı vfluyetlcrindc, e!jkiyulat sJ!tın almıştık. Yeniden tayyareye 
değildir. Dol on - Nordn benzin ara-I ölOlerin ciger ve kalplerini çıkararak binerken n kerter şunu söy!Uyorlnr 
mağa giden devecinin hareketi şüp- yiyorlar. Bu suretle daha ce ur oltı- dı: 
helf idi. Botun yol güzergahı eşkiya- cnklarına inamyorlar. ı - SüratlP lı:nlkınız ! 
lat1a dolu b~lunuyordu. Büyük gilç-ı Mitralyöz ve Avrupa bombalan- l\tis~oner olar ,k burn.yn gele~ ve 
lOkle esk! bır fort k~1ll3'onunu tııh- nı kullanmasını bflen ııyni ııskerler besledığf Rt>n keyikleı1 ~a!e ınde 
rik edebildik. Otomobılin beyaz renk bu mecı'um zlyafett"n ,.,,.k· .. ._1 2engin olan ı.arsoıı eliyle göğ Undt> 

. id . .., c- ycc ınmıso, ar. i . . b. . . . d 
te olması bızc llm v~~y?rdu. Çün- Otomobil kullnnan ~e tayyareyi :qıu- b r h~ç çızı~ or ve ızım ıçın uıı e-
kil Çiııdc hcyaz renk olülere mah- clteH bir şey addetmiyeıı bu ask _ dccC'ğıni vadedıyordu. 
sus bfr renktir. Geçtiğimiz yollarda ler bu vamyamlığı 1931 1 d er_ ı Bu vaid de hak ız değildi. ÇUnki\ 
kulakları kesilmiş bir çok ôlOlere pı,>:orla;. yı ın n ya I insanın tahayyUl edebileceği en kor-

rastlıyorduk. Bunların kulakları 1 Gece eskiy:ılnrla dolu bir nııntn- kunç bir cehenneme gene haya.Un 
mahalli hCikfimet nıenıurlanna gön- kada sey~hatfmize devam ediyoruz. kabul edemi) eceği bir dehşet içme 
derilmek UzeTe, eşkiyalar tarafından Bir çok yerlerde bu eşkiyalar açlık gidiyorduk, bul'ada iki yüz milyon 
kesilmişti. VOcutlnn soyularak yol snikasiyle bu yola gi~iş namuslu insan haleti nezih halinde idi. 
~enaı:lnrı~a atılmıştı. Böyle bir hal köyHllerdfr. Bazan da terhis edilmiş l - Arkası vnr -
ıse bır Çınli nazarında en fena bir 

şey; en büyUk bir baka.ret sayılır. K ı b b ı·fo naşı·rı· ka ın 
Bir çukurdan diğer çukura bata- a İ a a 

raktan silratle polumuza devam edi- Mari Tifoid yetmiş 
yorduk. 1ki yüz kilbmetre mesafeyi 25 yaşındaki oğlunu -
nncak dokuz saatte katedcbidik. öldürdü yaşrnda öldü 

Yolda, otomobilimizin kaldırdığı . . . Nevyork, 13 Teşrinisani: 
toz dalga ına gömQlmilı, bulunuyor- Cenvre, 14 T eşrınısanı - So- Yirmi beş yıldanberi tek başınl' 
duk. Bazı yerlerde çıımurdan, oto- lör kasaba!ında oturan Eglof Valter küçük bir adada yaşayan Mari Ti 
mobiliıniz bQyUk milşkUIUtla ilerli- adlı bir babanın yirmi beş yaşında bir foid, nihayet hayata gözlerini kapa 
ycbiliyordu. En sonunda biraz mil- oğlu vardı. Bu delikanlı sinir hasta• mıştır. 
sait bir yol ile karşılaştık. Şoför lığından muztarip bulunduğu için Bu kadın, hayrete şayan bir şc 
Heglen eksel!Ltöre da3•andı. Ani bir altı yıldanberi OlerviJ civarında bu- kiJde vücudunda Tifo mikroplar 
s ramtı. Otomobil az kalsın devrili- lunan ku··çu··k b. t d t _ taşımakta ve bunları her temas etti 

d Ot b·ı· i d d ır sana oryum a e • . d b 1 k d A 1 
yol" u. orno ı ım z urrna an yü- da .· d'l k d" gı a ama u aştırma tay ı. sı 
ı·Urordu. Avdette ayni yerdeu ge -ı vı e ı me tey ı: mes'elenin garip tarafı, kadının dr 
çerken birinin ezildiğini gördilk; öl- Y ~~ılan t.eda~ıler, bu uzun :za- bizzat kendisinde mevcud olan bı 
ınUo yatıyordu .. Bu zavallı bir çalılı- man ıçınde hıç hır hayırh netice ver- felaketten haberdar olmasıydı. 
ğın arkasına girmiş, otomobil geçer- memişti. Elli beş ynşlannda olan ba- Ona Tifo mikrobu hiç bir şey yrı 
ken birden 5nüne çıkmış ve bu akı- banın mali i§leri son zamanlarda iyi pamıyordu. Fak.ot yanındakiler; 
betle kar§ılaşmıştı. Bilerek intihar gitmediği için 0 anatoryu _ durmadan rıp geçiriyoNlu. · 
etmfvtl. laını ve ekt d' ü 1 .. k k~ parard Tifoid, patronlarından tam elli kişi 

nn e e g ç u çe ıyo u. · ··ı- ·· beb. • · Dolon l>."'orda general Yanhsi Shane Nih Lba ~ . nın o umune se ıyet vermıştır. 
biz esrarlı hlkAyeyi anattık. O bize "' ayet on da agır bir hastalı- DoktorJann ruwırı dikkatini cel 
cevaben: ga yakalandı. beden bu had.ise, nihayet Mariyi sı· 

- Bu adnm intiharı istemiyordu. Kendisi ölecek olursa sinir buh- kı bir muayeneden geçirmeğe vesile 
Dedi. Bunun gibi ölen garnizon ef- ranlariyle yaşayan yavrusuna kim olmuştur. 

• •• • • • 1b L_ k· ""1 ki l · ı· d kaJ Muayene Marinin müzmin bir radmdan dığer otuz dort kışı de ın- a1U1ca • og u m erın e ın e a- tt T'f l' ld - . . . . caktı 1 sure e ı o u o ugu netıcesıne var 
tihar etı:nck ıstememişti. Onlar, ken- . .. nıış, ve Nevyork hükumeti de om· 
clilerini şeytandan kurtarmak istiyor- Evvelki gun cebine bir tabanca insansız bir adaya sürmüştür. 
şeytandan ileri geldiğini ve bu şey- yerleştiren baba, sanatoryumdan Adadn Mariye iki hizmetçi ba 
lardı. Onlar bütün fenalıklarının bir içeri girdi. Çam ağaçlannın altında kıyordu. Mari Tifoid öldüğü içir 
tanın 'kendilerini adım adım takip oturan oğluna yaklaştı. b~ hizmetçiler Nevyorka gelmişler· 
Jttiğini tahayyül ederler.> Bu ırada bahçeden dört e) siliıJ -lır. -
Yıllardanberl duçar ~lduklnn bO- sesi işitildi. Silah ~ine . . Memleket ha!!tane ' 

tün feJAket ,.e sefaletlerı ona atf e- . yetı en gar c 
diyanlar genç t:'-Jof' ö]·· ·· ·· b diyorlar. Du §eytandan kurtulmak 1..4> un usunu aşoperatÖ!'Ü 

için de en emin vasıtayı onu bir oto- yerde buldular. 
mobtl altında ezmekte buluyorlar. Ancak baba da kendi başına bir a. uri Arkan 
Bunun için sUratle ilerlfyen bir oto- kurşun sıkmak üzere iken gardiyan Adres: ikinci 
mobil gördllkleri vak.it yolun kena- ların müdahaesiyle buna rnuv ff k Beyler sok.ık 
rında saklanıyor ve o ynklaştığı olamadı. rı 8 fırın karşısı.. Kabul taaUarı 
''nkıt bir anda önilnden geçmek isti- Heyeti hakime bu çetin daval 3-7 kadar. Tele: munyene-
tor yahud önOne atılıyorlar. Bu es- önünde müşkül vaziyete girm' f hane 5312 .. Evi 2980 
l1}dn kendilerini ndım adım takip ' • • ışır. _ "'"7'"w = ---
ittiklerine kanı oldukları ş.e:tnn g{l- an~sa Tafi üdiirl ·· gv ü den: 
ya otomobil tarafından ezılıyor, on- 1) S l'hl. h "k.. k 
lar dn kurtuJduklanna inanıyorlar. •. a ı. ıd u ~me: on;ğı inşaatı 46 329 lira 78 kuruşluk keşfi 
Çok zamanda da Çinli eytanl bir- uzer!n e~ 8~ 1 zar usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
likte otomobil altında kalıyor. l) Bu ıse aıt .. eksı1t?1e .. ~artnarrıesi ile proje ve ke if kağıtları ve 

Çin meyhane ve kahveleri önfin- bunlara :rnuteferrı kagıtlar 232 kuruş mukabilinde Manisa Ne-
de zıkzaklı yollar vardır. Çinliler fia rnü~~rlü.ğünden alınab!li~. 
~eytanın daima düz yolda ilerlediği- 3) lhal~ bm?~ı k~n~n~n se.~ı~~n~.i~ perşembe günii saat on beşte 
ne kanidirler. Bu suretle şeytanı ken Menısa vılayetı Nafıa rnudurlur:t1 odasında yapılacaktır. 
dtlerini tnkip iınkAnındrın mahrum 4 > Muv .kk~t !eminat (3474.73>. liradır. 
lııral..-tıklarına kanidirler. S) I ~e~.1:1:rm ılıale~e~ ~n llZ Pkız gün evvel Manisa· Nafia mü-

Çlnll şeytanı öldllrmek için kendi- d.ıırlur..und~n bu ış ıçın ala~nklan ehliyet vesikası ile 938 sene-
ni otomobilin önüne atmaktadır. ~n.e aıt Tıcaret odası vesıkasını da teklif mektuplarının içe-

1931 de bu suretle intihar ne ifade e- rıı::nc .~o~maları lazı1:1dır. . 
der. düşllnilnüz ! 6) .. eklııenn 2490 .s~} ı~ı .. kanunn göre hazırlıyacakları teklif 

İki santtenberi bir Çin meyhane- mf'ktupla~ını ~./~ır~?.c.~ kanun 938 P rşemhP. günü ~aat 14 e 
dnde bnluntt:yutduk. Birden dı§arı· kadar Nafıa mudurlugune makbuz m~ıkabilinde vermeleri veya 
d 

1 
"'"h 

1 
ri • ft ::. b bu &aRt! kadar gelecek surette posta ıle göndermeleri ve posta 

an ge en sı~ sese ış me~e nş- ela k" t _ Ll 1 '--b 1 d'I · - · ·ıa -
hıdık. Bomb:ılar patlıyor, her yerden va ı can ıur arın Kil u lO mgecef.J • 3n olunur. 
atıllh seslet"i geliyordu. "Biraz sonra - .. - ' • ---~·:-.-:----·-.-.o.-. _____ _ 
Cİ\'nr öHH 1rle dolmuştu. Ölenler tlS- a . a Müdürl .. gv •• deı1· 
lterleı·di. Sebebi de şu idi. Nankfn . . . • 
!tnıizt.n efradının azalmasına emir Torbalı cezaevmın onarılması 109$ lmı 38 kuruş açın ttıtarile 

1 eritmişti. Askerler buna mu\taf aknt ve yirmi giln müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklil~rin 
etnıe-nıişlcrdi. Silahlarını da vermek is-ı ~940 o~ı)~ Y? a h.üküınlerine ~~r: hazırlıyac~kları temin~tlarile bir· 
temt:mişlerdL Bunun ilzerine Uzer- likte 29 ıkıncı teşrın 938 ııalı gunu saat on bırde nafıa mudürlüğlin· 
lerine ateş açılmıştı. Fakat aradan 1 de milt ekkil komisyona ha vurmaları. 8-.-1 2-16-20 4041 
on dnkfk geçince herşeJ• silkfinet l •• • -1 
bulmu tu. Garnizon efradının büyük enCU entnaen." 
bir kı~mı dağlara çıkmışlar, e~kb•n Tire rttf'!rkcz ikind okulu catısmm onanlm sı 2567 lira 67 kuruş 
olınuşlnrdı. Bir gün 6nce bunlara ~çın tuıariyle ve 20 gim müddetle açık dtsiltmeye konulduğundan is
nsk~r denlliyordu. Bunlar asker iken teklilerin 2490 Myılı yasa hükümlerine göre hazırhya~kları teminat. 
bira şeye Jhtiysç duyduklarınd l 1.ariyle bitlikte 28 ikinci tqrin 938 pazartesi günü aaat 11 de 11 Daimi 
ıttdı ıoyuyorlarciı. l3tı4ı0.n d buzı ,Ece m• bat :nırmala.n 9-l 3--.17--21 (4042 

nı Mustafa KPmal Ege lisesi D1.·rektÖ l .. .,ünderı: 
- Bnştıırnfı 6 ncı Snhif,.de - 1 - l · ültür Bakanlığının yukBek miisaadel~ri Türk Maarif cemiyeti 
J{im C'ye hiçhir ihtiyacımcl:ı.n bah - tarafından açılması kararbştırılan Ege lisesinin hazırlıkları ta-

·etmemiştim; fakat zannettim ki, Mıt mamlnnmıstır. 
·eşni Lu parayı ordunun ihtiyucınn nr 2 - Okulun Ana, ilk, Orl"'I ve Lise kısimları vardır. 
(edilmek Uzere göndermiştir. Onun i- 1 - Okul, Karantina karakolu yanında Mensuri konağında açı-
~in terciimnnlık eden 'I'ürk z4'lıitine lncaktır. Konağın havası ve man1.arası çok gihu·l ve bahçesi ge--
iedim ki: ni 0 tir. 

- Bu sandıklar bana yanlış geltli. 4 - Okula yutıİı ve gündüzlü tnlebe alınacaktır. Ücretler aşağıda 
!Jı·durıun levazım reisine gönderilmek gôsterilmit]tir. Kamp ücreti buna dahil değildir 
t\7.ımdı; benirn iç.n fı zln kUlf •t+ ir. Gündi:zlü talebe den 

1uhatabım sözlerimi Alnınn zııLi. Okul derecesi alınncnk Ytttılı talebeden alınuc k ücret 
lııe uakletti. Zulıit derhal: j Ana ve ilk okul 50 Bunun yatılı kısmı yoktur 

- }!;f eııdim o du Lıışka ı <lt<'li. Ôrta 60 200 liradır 
Hiıiaı 1.Alıitimize - hıraıun mlk - Lise 7 5 :ıWU 

ırıııı bu ı.ııbitteıı i) 1 tahkik et, }ll\7.U- 5 - Okul ücretleri üç taksıtte- alınır. Birinci tnksit kayıt ttırihhıde, 
'"uııd ı alındığına dnir bir enet ycız, ikinci uıl .. sit Birincikanun İptidasında, üçünd.i t, ksit Mart ıp-
cr, imza edeyim, dedim. tidasındadır. (Birinci tuksit devresi geçmiş odt:ğundan bu se-
B.ı znt emrimi yaptl, faknt znlıit ne yalnız ikinci '\ e üçüncti taksitler alınacaktır.) 

imzalı senedi ktıbııl etmek fotcmedi- C> - Ege lisesinde 19 1 1, 938 Cumartesinden itibaren talebe kay· 
ekrur: dına ve 1/ 12 938 tarihinden itibaren dersler~ başlanacaktır. 

Bu zabit bilmiyor, dcd1m, sene- Kayd 2amnnları her giin saat (9) dan ( 17) ve kadardır. 
il al ın ve Mı:trcşale versin ve eiz de 7 - Müracaat yeri: KaranHnn karakolu yanında Mansuri kona· 
JU paralan gelip ulmnsı için levnıım ğında ECE lisesi direktörlüğü: TELEFON 2920 

t"€fsfme haber gönderiniz. iP 
IJJttı.:bi iş L6yle bir cereyan takip 

•tti. 
Bu saııdıklaı· \"e muhteviyatı ordu-

1un levazım riyasetinde, ve benim 
lUil!arn mukabil verdiğim senet te 
Falkenhr.yn'in mahrem dosyasında 
:ıir:.kç ay biribirlcrine muntaıır kaldı 
'ar. İşt.e yukarıda söylediğim lizere, 1 

\'edinci ordu kumaııdanlığmdnn ken
lfnıi affettikten sonra, kumandıırılığa 
<ıvkil ettiğim Ali Riza paşaya bu sım
hklıın teslim ettim ve kendisinden al 
lığını erıcdl o \'akit yaverleı·im bulu
=ıan Cevat Abbas (şimdi Bolu mebusu) 

ve Sallh (glındi Bozok mebusu) bcy- 1 

ere tevdi ederek, kendilerine gu emri 
erdim: ı 
-Hemen Falkenhayn'in kararga

una gideceksiniz. Bizzat kendini gö-ı 
·üp bu senedi vereceksiniz ve benim 

'endi nezdinde bulunan senedimi a
ıcaksınız. 

Yaverlerim bizznt Falkenhaynı göt
-nek hususunda biraz milşkilata ma
·uz kalmakla beraber emrimi harfi
·en yapmışlar. Iliraz sonra yanıma 

telerek dediler ki: 

-Müşir Falkenhayn .size böyle Lir 
,mra vermiş olduğunu hatırlamıyor 

·e bu para ı Jn sızın linzanızı lıavl 

içbir vesikanın kendisinde mevcut 
ılduğunu bilmiyor; binaenaleyh Ali 
ııza paşa imzalı senedi de kabul et
niyor. 

Tekrar yaverlcrime dedim ki: 

-Şimdi size çok ciddi emir veriyo
.. um. lkiniz tekrar Falkenhayn'in 

'dasına gireceksiniz \'e diyeceksiniz 
·i, verdiğiniz altınlar olduğu gibi 
nah!uzdur. 'Buna rnuktıbil size senet 
•erifmiştir. senet olmadığını iddia et
nek, altınların mevcudiyetini nefye
leınez. Vesikayı kaybetmiş olab!llr. 
iniz, o halde verdiğiniz altınlıırı i
e inde edec.eğiz, aldığınıza dair siz 
ıize vesika veriniz. Ve diyeceksiniz. 
,j bizi buraya gönderen kumandanın 
ıltın rnukııbili memleket menfnatle
i hnkk111da rnOsamcıha gösterecek in-

·:mlardan olmadığını çoktan öğren

neliydiniı. Hila bunda tereddilclil
ıüz vnr n kurnandnnımız Lunu size 
·c efkarı umumiyeye daha başkn tür
rı rlahi isbat edebilir. Pnrahırınız du
·uyor, faktıt bu paralardan dalın çok 
n~·metli olan cMustafn Kemah im
•nsı fliıde knlnrnaz. Ve milsbet netice 
'llmadıkça karşıma gelmi~ eceksiniz. 

Emir verdiğim arkadaşlar grup 
kumandanı Falkenha)~i tanıyan n 
lamlar değildi; fakat beni çok iyi ttı
ııyorlardı. Onun için bir 11aat sonra 
Falkenhaynın elinden benim imzamı 
'rnvi l<llğıt parçasını alıp av<let etmiş. 
erdi. 

Kolayca tahmin etmek mümkUn-
1Ur ki Mareşal Falkenhayn beni, bel. 
d benden başka bir çoklarını böyle 
;andıklarla altın vererek iğfal etmek 
rolundaydı !> 

lzmir Asliye mahkemesi ikinci 
'lukuk d ireıinden: ı 

fzmire ikinci kordon (Cumhuri
·et cnddesi) eski J .. J8 yeni 192 sayılı 
•vde Behçet Üstay vekili avukat 
'ıılüsnü Cerman tarafından ikiııci 

Fennin bir harikası 

Pi=' ... 

.. 
= 

e) 

.n· a· 

Tıraş bıçakları 
Bir taner(yle bir oy miitemadiyen trn4 olunacak dünyada biricik 

bıçaktır 

~ O adedi 7 S kuruştvr 
Mazhar Ôngör Kemerııltı karakol karşısı No. 74 

\ iynnanın meşhur 

P. ve C. abig 

Markalarının yeni gelen 
son modellerini erı güç 
'eğenenlerin zev i seli
m ·ni bile tatmin etmek
tedir 

... 
~l.lGLAM 

VE 
BE YAZ.. 

OLU~ 

ordon cumhuriyet caddesi 192 sa-. 
,'ılı evde Ömriye Üstay aleyhine 

1 

ıçtığı boşanma ve tazminat dava ı
ıın dava arzuhali sureti ile davetiye 
ıaraknsı dava olunanın ikametga -
)tnın m~h~ bulunma~na mebni,~~~~~.~~~~~~.~~~~~~~~~.~~~~~~~~~ 
lunen 18 ı ı l /938 cuma günü saat tarı tc~lı- ın~ karur verılını H' ~~ dı ·tı tAkdırd IJir dalın tahkıkat ve 
mda mahkeme.de hazır bulunması bnptakı tnhkıkat 9 12 938 cuma gu· ıfüıhkemf'ye kabul edilmiyerek gı
~1mnında teblioatı kanunıye ifo kı-: mi saat 15 e talık kılın mı~ olduötın~ ~ abımb muhkemc.:ye de,•artı oluna
'ındığı halde gerek bızzat ve gerekse dan ım:zkur gün ve saatta mtidde-a.- rak karar v~rileceği gtynp kararının 
•ekil dahi göndermemiş olduğun - leyha Ömriyenın mahkemeye bızzat t"'bliği makamına kaim olmak üze

.hm he.kk.ında maM .. "'emec: 2ıya.p ka_. ~e.lrnedıiı '< eya bır vekil gönderme-' r ılS.n olunur 



(ANADOLU) 

' '4••• 

A -ATURK VE DÜ A MA BUATI 
Frankfurter Saytung şöyle yazıyor: 

Veni Türkiyey· yaratan O 
büyük adam öldü 

Ekselsior' da eski An~ara elçisi yazıyor: 

Bütün devirlerin en büyük adamla
rından biri Kemal Atatürk! 

~o l ki n c.:llcş rin P . .\. Z • .\.f:. ı ~~X 

Günlük siyasi gazete 

SalUh Te Batmuharriri 
W.YDAR RÜŞDÜ ÔKTEll 

Umum! ncfriyaı Ye yan ifleri m~ 
ıldnl Hamdi Nilzheı Çuıçu -lDARE.liANESI 
Lmir İIWıcıi BeylM oolui; 

C.B.U. Putiai hİDut içindo 
Tclgra~ İEIDir - ANADOLC 

Telefon 2716.. Poata kııtııs11: 4GS 

VIITEL TUZU 
Nekrlı, romatizma, kum sancılan 

na kar~ı mide kara ci~er ve böbrekle
ri temizler. 

En ucuz ma<le'l s•1ru elde ed!lir. 
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ızmir Levazım amirliği ~atın alma kr .. 
misvonu ilanları 

1ımir Levazım Amirliği SAT. AL KO. RS. den: 
Miktarı 

Ki1o Cinsi 
9000 Lahna 
9000 ~rasa 
9000 lspanak 
6000 Karnabahar 

1 - lz:nir Müstahkem Mevki merkez kıtaatının yukarıda cınsı ve 
mıkt~n razılı dört kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme ıuretiy
le munrutaSaya konmuştur. 

2 - lh~lesi l J. Kan 938 perşembe günü saat 1 5 de Kışkıda lz-
ınır Levazım Amirlif(i Satın Alma Koroiayonunda yapıla
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı ( 1530) l.ircıdır. 
4 - Teminatı ~1uvakkata akçası ( 114) lira 7 5 kuruştur. 
5 - Şartnameşı her ~ün k.omiayonda görülebilir. 
6- fstel<liler Ticaret odasında kayıtlı oWuklarm da" ·ı._ ·· 

termek mecburiyetiudedirler. a ır veıı"'ıa goe-

7 - Ek5iltme~·e iştirı.!k edecekler 2490 sayılı kanunun ı ve 3 üncü 
maddelcrınde ve ııartnamesinde yazılı vesikalariyle ve temi t 
muvakkataleriYlt birlikte ihale saatından evvel k · ~ 

lan 
· omışyona mu-

----~at · . .... , 15_20 25 29 (4117)_ 
lzmır levazım amırli~ ~bn ahna komisyonu reisliiinden: 

1 - Kapalı zarf usulıle ej(siltmeye konulan 74000 kil - ı· · beh k"l 1-1: o tııgır e ı· 
~ .. er ı osuna teıuıf olunan (23) kş. (74) aautim pahalı aörül-
duıunden pe.zarhkla satın alıne<:a.ktır. 

2 - Tahmiı;ı. bedeli ( 18600) ve muvakkat toaünatı ( 1390) li· 
radız. 

3 - Etin evsaf ve teslim ~rtlan ile mahalli teslimi ptnameein
de y~hdır. Şartname Bergamada Uzun Çarııda aıkeri ahm, sabm 
kornıayonundan alınabilir. 

4 - Paw-lık 30/11/938 ~rpmba günü saat 14 de yapılacak-
tır. 

. 5 - istekliler ihale eaatı~n evvel muvakkat teminat makbtı:z
!-rıle Mrtnamenin dördüncü maddesinde yazılı vesaiki komisyona 
ibraZ'1 mecburdular. 

6 - Şıu-tnameyi görmek i11tiyenler haftanın paurtesi ve çar -
tamba l'iinleri saat 14 den 16 ya ve cumartesi günü 9 dan 12 ye ka
dar Berkamada aakert alım aabm komisyonuna müracaatlan. 

12-16--20--26 4092 

~ir Jeyazım amirliği satın alma komisyonu reisli~nden: 
.1 - l~mir tayyare alayı ~irliklerinin 18,000 kilo kesilmit sığır 

etı vayahud koyun ~tı veya b\ırulmpş .keçi f'ti ihtiyacı açık 
eksiltme suretile mlinakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 22/2. Teş./938 82\lı günü saat 15 de kışlada lzmir 
levazım amirliği eatın alma komiıyonunda yapılacaktır 

' - Tahmin edilen tutan 4860 liradır. . 
4 - Teminat muvalckate akçesi 364 lirı.. SO kuruftur. 
.5 - Şartnamesi her gün komisyonda ııör\ilebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında Uyıt\ı olcluklanrua dair VC9lQ 

g6stermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye i~tinık edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde \'e şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatelerile birlikte ih.ı eaatından evvel komieyona 

•müracaatlan. 6-11-15-20 4029 

İzmir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. RS. den: 
,1 -1.zmir Müıtahkem Mevki merkez kıtaatı birJiklerinin ( 460) 

ton linyit maden .kömürü ihtiyacı açık ektiltme ıuretiyle müna· 
kaaaya konmuttur. 

2 - lhaleei 1 / Birinci kinun/938 Perşembe günli eaat 15.30 da 
Kıtlada lzmir Lev.wn Amuli~ Satın Alma Komiayonunda 
yapılacaktır. 

'-Tahmin edilen tutan { 4922) liradır. 
4 ~Teminatı muvakkata akçası 369 lira 15 kur\lltur • 
.S - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - I.tekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika iÖ9-

te:rmek mecbunyetindedirler. 
1 - E.kııiltmeye iştirak edecekler 2490 eayılı kanunun 2 ve 3 Uncü 

ıııaddel~rinde ve şartnapıesinde yp.zılı ve9iblanyle ve teminat 
ınuvakkaı.lariyle birlikte ihale saatmdan evvel komityona mi,i.. 
racaatlan. 15 20 25 29 (4118) 

il Daimi encümeninden: 
Buca ücüncü ilkokulunun onarılması işi c607> lira c72> kurut 

açın tutariyle ve 1 5 giln müddetle ~ık eksiltmeye konulduğundan ie
tekllarin 2490 sayılı yua hükümlenne göre huırhyacaklan teminat. 
lariyle birlikte 1/1. inci klnun/938 perıembe günü saat 11 de daimi 
~ndimene baş vurmalen. 16 20 23 27 ( 4122) 

j 

T. iŞ BAMKA~t 
1938 

KOçül\ Cari Heacıplcır 

lkra.mİ'i& pl&.na• 

f adet 1000 L. 400l ı.. 
8 • 500 " 4000. 

16 • 250 .. 4000 " 
'' • 100" 760() " 
80 • 50 • 40!)() .. 

,00 .. 25 .. 500() " --Sb4 " 28600 • 
·Kuralar 1 Mart, 1 Haıira• 
1 Eyl61, 1 Birin~n 
tarihlerinde rkil•cektir. 
tu az 50 ura uıcvduab 
bulunan a ... pı.r kura· 
laıa clabil edilecektir. 

Devlet Demiryollarından; 
Çatal istasyom• civanndn ve Ödemi~ - Tire ıube hatlan arasın

daki mliselleste idaremize aid otuz dönüm tarla 2490 No. lu kanun 
hüki.imlerine g{irr cçık arbma usulile üç sene müddetle kiraya veri
lecektir. ihalesi 12/ 12 938 pazartesi günü saat 15 de Alsancak se
ki.zinçj işletme bimuıında teıekkül edecek komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen iiç SF:f'elik kirası ( 21 O) liradır. İ3teklilerin ( 1 ; 7 5) 
kurns mu,,akkat teminat makbuzları ile artırmaya girmeğe manii 
kamın! bir halle:\ <'lmad!() r'a dair beyanname vermek şartile ayni 
g(.n muayyen "nkittf' top!anacak komi3yonumuza müracaatları ilin 
olunur. Sartname lc.omisyonumuzdan paral!llZ verilir. 

20-25-30---4 4188 
Açıkertırma suretiyle 9/11 /938 tarihinde satılacağı ilin edilen 

asaj{ıda muhammen nnktarlan ile cbs\eri yazılı döküntülerin ihalesr 
25/ 11 /93f• Cuma günü aut 15 e bmakılınııbr. 

bteklilerin ise girmeğe m•nii kanuni bir halleri bulunmadıiına 
dair bevımnamcler ve muvakkat teminatın da yatıı-ıldıima dair mak
buzlarla muayyen it.in ve saatte Alsancak 8 inci İfletme binaaında 
toplanacak komisyona müracaatlan lbıınd!I'. 

Döküntüler AJsanC!!ı.k ve Basmahane 11ınb:tr müdürlüklerine mü
racaat edilmek !lmet.ivle mahallinde görülebilir. ŞartnamelOf komi.. 
yondu oanuız alınır. Muhanımen bedel (324) lira muvakkat temi, 
nat (2430) kurUflur. 

Nerede bulunduğu 
Alsancak ambarında. 

« « 
BumahaM c 

c « 

T oplıııntının 
ciNi 

Takn"bi 
miktan 

kilo 
25000 

300 
10000 

Beher kiloauna 
takdit edilen 

kıymet 
75 aantiın 
3 kurut 

65 santim 

7.ahire 
Hurda incir 
Kar.ıtık ..-pa 
ve bujday. 
Bakla 5000 1,25 kunıı 
s 10 15 20 (4013) 

Muhammen bedellerile miktar ve cinsleri aıaiıda yazılı mallan 
komieyonda mevcud fenni §Brtnamelerine göre 28/ 11 /938 tarihine 
müsadif paıarteai ıünü eaat 15 de açık eksiltme uıulile Alaancakta 
8 inci itletmo binaşında sahn alınacaktır. 

Bu ite airmek istiyenlerin 303 liralık muvakkat teminat venn• 
leri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dardünçü madde91 
mucJbjnee iee srirmeie manü kanuni bir halleri bulunmadıp cWr 
beyannamelerle komisyon reisliğine müracaatlan llzımdır. 

Bu İfe aid fUbıameler komisyonda parasız dağıtılmaktadır. 
Cinai Miktan Muhammen bedeli Tutan 

Kiremit Marailya 
(tipi) 
Tuğla 
Kireç 

aded ton Bini Tonu 

30000 
Kurut Kurut 

S000.5500 
Ura 

1500.1650 

30000 ı t 00-1200 330- 360 
( 135) 1250-1500 1687 .S-2025 

11-15~20--24 4081 

TiJ.t'iinif ile mef hur Bulgurca ara• 
• • • 

zraının satıfı 
lzmi?in Cum•ovası nahiyesine bağlı Bulgurca namiyle maruf ara .. 

zinin mGflü• Avunduk zade bireclerler ve ortakları ınaauına. ait kıeım
larmdan lzmirde çıkan Yeni Asır gazetesinin 15/ 10/ 938 tarih ~ 
9988 num.arab ve lstanbulda iratifU' edem Cumhuriyet .-oıe.inin 20/ 
10/938 tarih ve S 167 numaralı nu.halarlyle iJb edilen pereelleri, 28 
ve 29 tefriniaani 1938 pazarteti ve sah ıünleri saat l' ten 16 ya kadar 
İ:zınjr üçüncil icra ve iflas memurluğu dairesinde pazarlıkla ve Potin 
pan i?e sa~~~ac:aktır. llan olunur. 15 21 26 ~4011) 

Tabip alınacakhr 
Askeri fabrikalar Umum Müdür
lüğünden: 

Kınkkale, Küçükyozpt ve Erzunmıda iıtihclun ecliım.k lul9 
üç tabip alınaca.khr. isteklilerin vaikalanm birer iıticlaya batb)'ank 
Umum müdürlüie müracaatlan. 15-18-21·2U7 '088 

lzmir Memleket Hastanesi' 
Baştabipliğinden: 

lcınir m•meleket ve E.,refpap h~stanelerinin 938 yılı ihtiyacını 
k.artılıyacak olan 8000 kilo ve 1840 lireıhk pirinç 9 / 11 /938 tarihin
den 24/ 11 /938 tarihine k.adu on beı iiln müddetle açık eksiltmeye 
çak.anlmıfbr. 1 stekli olanl<U" ıartnaJl)eyi görmek üzere her aün mem· 
leket hastanesi bat tababetine müracaatlan ve eksiltmeye iıtirak ede
eeklerin de yüz de 7 ,5 teminab muvakbtelerini nıuhaecbeye yabra
rak makbuz ibraz etmeleri falttır. Aksi takdirde teminat mukabili pa
ra ve tahvilat kabul edlmez. istekliler ihale günü olan 24/ 11 /938 ta.. 
rihme rulıyan pertembe aijnü 9-1 2 ye kadar lımıir vil&yeti dainıt en-
~ müracaatlan illn olunur. 12.-14--17-20 409S 

A 

GRAETZ 
1939 

. .,, . 

GRAETZ 
1939 

Muaild ..vkiam tatınia edtoek RADYO her baldo 1939 IQOdeD 

GRAETZ 
Markah nd,oauclur. 2 ı~beri alanla.- memnuni1etlerlni bhN 

ecliyo rlar. 
GÖRMEK, DiNLEMEK ıonra karar vermek menfaatiniz kQ"'1t-. 

Mütenavip ve mütemadi cereyarvJtl itliyen RADYOLARIMl.Z vardır. 
NOT: Her türlü LAMBA V() bütün yedek paçalar daimi ıuretto 

bulun durulur. 

Umum vekili ve Depoziteri: 

S. Kalomeni 

Denizli Viliyeti Orman çe· 
virge Müdürlüğünden: 

1 - Deniı:li vilayetinin AcıpaYilJll kazası dahılindeki Bozdağ dev· 
let ormanının 5, 6, 7, 8, 9, 1 O. 11 numarnlı maktalarında 15940 met~ 
re mik8p 905 desimetre mik!p gayri nıaruul çam ağacı bir senede 
ormandan kat. imal ve ihraç edilmek üzere ve kapalı ..arf usulile ar
tırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Artırma 10/ 12/ 938 tarihine müs.dif cumartesi günü eaat 
onda Y"P1kı aktır. 

3 - Artırma Denizli orman çevirge müdürlüğü binası çinde top
lanııın orman satış komisyonunda yapılacaktır. 

. 4 - Artırmaya konul.n çam atftcmın beher gayri mamul metre 
mıkAbenın muhammen tarife bedeli .SOS kuruttur. 

S - Muvakkat teminat 6037 lira 62 kunıttur. 
. 6 - lstek~ilerin tJcllf mektuplannı iklnd maddede yazılı sa.attan 

hır saat evvelıne kadar Denizli orman çevirge müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde evrmeleri lazımdır. 

_Ş~rtname ve ı:nukavele projesini görmek ve alnıak istiyenlerin 
') .. n17lı orman çevnge müdiirlüiiüno müracaat etmeleri lan olu • 

, ..,_, ?_?0--?4 4086 

Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş 

. 1 :--- !"fanisada Menemen ovası sulama ana kanah insaat ve sınai 
1nıalatı ıle Emiralem regülatörü intaatı luttif bedeli (SS2. t S7) lira 
(68) kuru~tqr. 

2 - Eksiltme 15/12/938 tarihine rıuıhyoo per§Cmbe aiinü aaat 
( 1 S) de Nafia vekAJeti sular umum müd' u·· ı·· ·.. k · da 

d L--•· r u~u •u omısyQnu o .. 
tın a a.a.-... zarf usulile yapılacaktır. 
. ~ - istekliler eksiltme tartnamesi, mtıkav~Je projesi bayındıl"bk 
ışlerı ıenel ıa_r!namesi, fennt şartname ve projeleri ( 27) llra (6 l) 
kuruı muka~ılınde su~r umum müdürlüğünden alabilirler. 

41 - Ekaıltmeye gıre~ilmek için isteklilerin (25.836) lira (35) 
ku~luk nıu':akkat temınat ve_nnesi ve eksiltmenin yapılaı;ağı aün
den .e~ ·~ ~kiz aü~ evvel ellerınde bulunan bütün vesihlarla birlik
~• bir iatida ile vokAJett: müracaat ederek bu İ§e mahsua olmak ~ere 
v~ almalan .ve bu veıikayı ibraz etmeleri farttır. Bu müddet için· 
de vnib talebınde bulunmıyanlar eksiltmeye i§tirak edem~ler 
• S - lıte~ilerin teklif mektuplarını ikinci madede yazılı ~ttan 

bır MAt evveline kadar sular umum müdürlüğiina makbuz muJcabi. 
tinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
20-27-1--6 4835/ 4168 

Manisa' valiliğinden: ' 
1 - Akhisar - Kırkağaç yolunun 0+000-11+100 üncü kilo .. 

metreleri araeınde.k.i kısmın toprak tcıviyeai, fOle halinde inta1ı ve 
ayni zamanda on bet menfez yaptınlnwu c87856t lira f:8.St k111111"' 
luk kqifnameai üezrinden kapalı zarf \l8Ulile ekailtnıeye konvlmuto' 
tur. 

2 - Bu iıe ~id keşifname evrakı ve tcferriiatı dört lira 40 kw 
mubbilinde vı1~yet nafia müdürlüiünöen alina ilir. 

3 - ihale blrinçi kanuilun blriı* 1M1tm1•be trünil .at on birde 
Manisa vilayet daimt encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 5643 liradır. 
5 - isteklilerin ihale gününden cm az sekiz aiin evvel usulü dair& 

ıinde Manisa vilayetinden alınmı9 ehliyet veaikalarile 1938 yılına aid 
tiçv~t oduı vesikasını ve muv~t teminata aid banka mektup ve
ya mekb~u 2490 sayılı kanunun otuz ikinci madd•i daireeinde ha
ziırhyacakları arfın içine koyarak ihale a\inü saat ona kadar Maniea 
valiliiine vermeleri v~ poştı\cla vukubulacak recikmelerin nazan iti-
bara alınnuyaçail ilan olunur. 8-13-20-27 4028 

Sigara Tiryakielri.ne Mi'ijde 
Tütan kuUanenlu titinüıı rie"'1lerl Gıerlnde yaptıfı tahrlbana. 

mWelcictirler. Doktorlar bındilerine her dalma sipra11 terk etnNJ1 
taT•e ettiJderi halde terJwtmmaektedirler. 

Halbuki Dr. peri '!n son 
Alman ıcadı 

Slbht aiızhiı kuU.nılcbjJııd:ı ttitünin koku " ı...tini hollll9d9n 
iatectilderi ıııikhu'da tütün içebilirler. Çünkü bu aiızbim içerieindeld 
Jec1ek bamda bulunan kimvevl madde ttltiirıin: NHretin, Piridia. 
AmonJak pi zehirlerini ~ 89 --..;nele .... aim. Qiw Y9 

JGrek a..m kalır. 
F"ıati her yenlt ıso laırueblr. 

Toptaa, penq.ıde aabf: Keıueraltı btalrol 1ırarttaı No. 74 
.. . MAZ,HAR ÖNGÖR 

lsviçreds Vebborite A. G. nin 
Ttirldye ve Şarlokarib Vekili Um"1Ditl V ~lid Ltd. StL 
f.ee mmtalraaı için 1ZM1RDE. Elulik s.-. .. yanmcla 

Re1mt Şubeaini açmıt oWuiunu anecler 

VEBOLiD 
acı ve kireçli eular taeliye clhaZluı ( eabit ve portatif) 

VEBOLID 
Şüpheli aular için tazyikli va tazyiksiz
sıı ile iıler hususi teminat/, lilitreler 
Kalörifeıı Ye Sınai tetİlah ~n kireçli ıulan tasfiye eden teaiıat 

Tediyatta kolaylık • 5 senelik garanti 
lclare M-kezi: İstanbul Galata Billur S. No. 7/ 9. 

Telefon: 44S07 - P. K. No. 1094 
Anlıııua Şulııeeiı Ban~ çacld~si No. 22. 

TeLtfon: 26&1 .. P. K.. No. 45 
lnnir Şubesi: Sarnaniakelesi Emlak &nk yanında No. 1 .S. 

Telgraf .dreei: Het yerde c V ebolid• 
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r.ı: ... ekası 
LiMiTEf 

vante Linie 
G. M. B. H 

1-lamburg 
Kari1erim"ze kolaylık ol-
mak üzere, gazetem:zde 
(Resmi olmıyan) küçük 
ilanlar için bir sütwı ayır
dık. 

Küçük ilan şartları \ 1apur acentası 
Dört satırlık kiıçük ilanJardan: BlRINCi KORDON REES 

Bır d~fe. için so kurut BINASI TEL 2443 
İki defa için 60 kurut clSERLOHN> Vnpuru 20 sonteş-
t" defn irin 70 kuru• THE ELLERMAN UNES L TD. rinde bekleııi,..or Rotterdnm Br -

... ... -1 LONDRA HATii .J ' • • • '. c 
Dört defa için 80 kuruş TRENTINO 29 B· . men ve Hambıırg lımaulıın ıçın yük 

Devamlı kUçOJ.. ilanların her defası « » vapuru mn- :ılacııktır 
iı;ln 10 kuruş ahııır. Bir kolaylık citt' rinde LONDRA, HULL ve An- · 
olmt!k Uz re her sntır 30 hurf iti- versten gelip vük çıkaracak ve ayni «1•.,RIEDE~A> Vapuru 

29 sonteş-iş arayanlar, iş verenle· 
rin, kıra 1ık ve müteferr~k 
ilanlarını burada bulacak-

bar eciilm şt:r. Pir kli~ilk il 
11 

l20 zamanda LPNDRA ve HULL için, rinde bekleniyor, Rotterdam, Brc
harftnn ibnret olm 'ıdır. Dört satır yük.alacaktır. . . ımen ve H,tmburg limanlnn için yük 

sınız. dıııı tnzln h r ııı.tır için a) rıca ıo . < fHURSO:ı- vapuru 6 lkmcıteş-. ~lncnkt1r. 
iŞ ARIYANLAR: kuru~ tthnır. l rınde l ONDRA. HUt L ve Anvers-I cMOREA> Vupuru 5 den 11 ilk-

. ten gelip ) ük ç•k:ıracak ve Ryni za-
• Muhuı'? a~yanla:ra: Tecrübeli • manda LONDRA ve HULL için kfmunn kadar Rottcrdnm, Bremcn ve 

hır rnuhasıp deımi veya bir iki saat- 1 nz1 ve tercl\me j~I rile lh•nn dı>rs- vük al kt Hnınlmrg limanları için yük alacnk-

1
.k . T . d J • 1 .d .::ıca ır. ı ış arayor. emmat verır. Ana o- erı mm\llimi bulmak ve cmnı ı n- ,,,POl O Jk' · t • · tır. l · d B ıt .t • • ,. • » vapuru ıncı eftının 
u ga~etcsuı e . ıvı. e posta ile mü- re~ı ıcin B. I<nrdiçalı 39 lluk~ı~çu 11- sonunda Londr."l, HUI L ve Anvcrs-1 ,,A Hf~fKAN EXPORT LINE.'; 

racaat. -D. 6- ya Ozonarnnn mürac:ant cclmız. '"n r;elip viik çıkaracnk ve ayni za- •l~XECUTJVE> Vapuru 28 sonteş-

K.ÜçÜk ilan ar İstif ,\de ediniz! 'nanda l.ONDRA ve HUI L için rinılc bekleniyor. Nc,·york için yük 

·-= ,_,, ·- = "- ük 1Lf\~~ır.POOL IIATII lnltıcaktır. iLAN cALG RI . ı .. vapuru 10 ikinci' ~EXGBANGE-, Vapuru 2 ilkkli-
t"stiPrle 1 f\'ERPOOL ve CLAS- ı nunda bekleniyor. Nevyork için yük 

GO\Vdan velin vük çıkaracak. nlacakhr. 
~MARDI. IAN-. va'1uru 25 DEN NORE5KE MIDDELHAVS. 

için en saf ve 
erı dayanıklı 

sabun lüks 
markalı beyaz 

• ve prıne sa-
bunlarıdır. 
Her yerden ıs .. 

rarla arayınız 

.. Amili 
UMİT FABRİKASI 

Ticarethanesi Maliye Vekaleti ve Türkiye Cunı· 
huriyet Merkez bankasında11: 'kinci testinde LIVE.RPl)OL ve LINJE İzmir: Telgraf: OMIDUN Telefon: 3047 

~~ASCO~ dan gdip yük çıkar• cBAYARD~ Vapuru 12 ilkkinun- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
28/5 ve 15/12/934 tarih "e 2463-2614 numaralı kam•ııl:ır m ıc:bince 

ihracına seliihiyet verilen ve geliri tamamen Sivaı:ı-Erzurum demin·olu
nun inşasına tahsis olunan yüzde yedi gelirli Sivtıs-F.rzurum fotikra;ının 
yirmi senede itfası meşrut dört buçuk milyon Jirnlık be~inci t<'rtibinin 
kayıt muamelesi 5I12/938 akşamı nihayet bulmak üzere 19/ l 1 /938 
sabahından itibaren başlamıştır. 

Tahviller hamilin~ muharrer olup beheri yirmi ve beş ~·Uz lira iti
barl kıymette birlik ve yirmi beşlik olarak iki kupüre ayrılmıştır. 

Bu tahvlller umumI ve malhak bütçelerle idare olunan daire ve :rnfl. 
esseselcrce, vilayet hususi idareleri ve belediyelerce yapıl!lcak mUzayede 
ve münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece satılmış \C sa
tılacak olan Milli emlak beoollerinin tediyesinde başa baş kabul oluııa
cakları gibi gerek tahvil ve gerek kuf'on bedelleri de tahvillerin tama
men itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf bulunacaklardır. 

Tahvtııerin ihraç fiatı yUzde 95 olarak ti?sbit edilmiştir. Yaııi 20 li. 
. ııahk birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik tahvil Lcdclı de 475 lira
~ır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cumhuriyet 1\terkcz, Türkiye Cumhuriye
ti Ziraat, Türkiye lş, EmlAk ,.e Eytam. Halk, Türk 'ricaret belediyeler 
baıikalan ile Sümer, Eti ve Deniz bunklur tarafından icra edilmektedir. 
Diğer bankalar vasıtası ile de tahvil alımı temin olunubilir. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren sahnlarda 
işletmek isteyenlere keyfiyet ilan ve 15 günlük suskripsiyon milddcti 
r.arfında bankalara müracaatlarının kendi menfaatları iktizn.smdım bu-
huıduttı lfaret olunur. D. 14 

lzmir inhisarlar Başmiidürlü
ğüJıden: 

Bayındır inhisarlar idnre binnaı avlusundaki nmbar tamiratı açık 
eksiltmeye konulmuştur 

Kefif bedeli (2933 · muvukknt teminatı ( ?20,02) liradır. 
Ketif ve prtnameler ltr. h :t ubemi:zle Bayındır Vf' Öc..t>mi~ idarele
rinden alınabilir. lstekH ritl ,,, ~ ~/938 günü saat 15 de- Rclıı müdlirlü
jümüzdeki komisyona .,e' .ı 1 

• ilan olunur. 16 18 20 22 ( 4129) 

Tariş 

~!~!Re1~~ltanm 
satış kooperatifleri h:rliği 
tarafından, geç n sen .... den· 

beri yapılmakta olan nefiı 
şaraplar piyasada daima 
daha fazla aranmaktadır, 

Tariş şarapları şarapçı
lık tekn.ğ'in:n en modern 
icap anna göre ve sıhhi 
şartlara tevfikan T ariş şa-

rap fabrikasında yapıl
maktadır. 

B1lha.ssa haik tarafından 
sevilen Sek ve Döm~ek 
cinslerini tavsiye ederiz. 
Şarap, sıhhat, neş1 e v~ ku·,1 

vet ver:r. 

Her yerde açık ve kapalı olara~< satılmaktadır. N~ 
iasetme rağın ... n fiatları ~hvead;r. 70 v~ 15J sa.1t> 
litrel k ş şe erde satılır, 

Toptan ve perakende aatıı yeri1 - Kemeraltı caddeai No. 71 Tarif 
-· iaau• - lanıiı- T•I• ".tr.ai ı 'f oV'İI - lzmir Telef ı 4181 

·0k~:L'TC:.rHE ı EV ANTE L INIE nund:ı be .. kleniyor. İsken deriye, Di-

K.RETA 
.... u 1' d cppe ve Non•eç umum limanları için 

« > • ap ru ımanUV\17. a 
!llup HAMBURG. BRFMF.!'J ve yak alacaktır. 

NVERSten yük çıkarmaktadır. SERViCE MARİTlME ROUMAlN 
«SUCEA YA> Vapuru 19 sonteş-

ı: rale ili Sperco rinde bekleniyor. Köstence, Kalas, 
ve Duna limanlan için yQk alacaktır. 

Var>r1ı- A c.enl!t~ •DUROSTOR> Vapuru ı ilkka
ADR!Y ATlCA s. A. di NA VlGA- nunda bekleniyor. Kôstence, Kalas, 

TlONE: ve Duna limanlan için yOk alacaktır. 

F. CR1. 1ANI motörü 21/11 ta- SOCIETE VAPUER DE BULGARE 
ihinde gelerek 22/ 1 l tarihinde 

88
_ T~AR FERDJNAND• Vapuru 4 

t 1 7 de Pire Korfo Saranda Bren- llkkununa doğru Burgaz ve Varna 
~izi Avlonya Dmç R?.gusa Spalato için hnrcket edecektir . 
Zara Fiume Trieste Vehediğe hare- Vapurların hareket tarihlerile 
1tet edP,.t>kth. navlunlarda.ki deği§ikliklerden acen 
BRIOı l motörü 24 ı ı de gele- ta rneıuliyet kabul.e .. tmez. • • 

ek flyni gün saat 19 da p tm I _ Daha fazla tafıılat almak lçın bi· 
8 09 -e · · k d d W F H 

to Kalimno lstanköy Rodosa hare- rıncı or on 8 
• • enry van 

t t d kt' der Zee ve Co. n. v. vapur acenta-
·e e ecl' ır. J • •• d·t · • l 
AI BANO 28/ l I 

'h' d ı1ı1na mure:cat e ı mesı rıca o unur. 
· vapuru tarı ın e T 1 f 2007/2008 

be' l kt l M"d"})" S l.. ·k e e on: K enıne e o up ı ı ı e anı 
11cdeağaç 1 tanbu) Ve.rna ve Burgaz 
'<-östenceye hareket edecektir. Azimet Jolayıaile ace-

BRloNt motörü 28111 tarihinde J J ., 
..,elerek 29/11 aaat 17 de Pire Kor· e mü.zayeae 1 e satış 
o Saranda Brendisi. Avlonya Draç ÖnümOzdeld pazar gün!1 yani ~ 
egusa Spalato 7..ara Fiume Trieı- rin saninin (20) yirminci gi)nO sabah-

e Vt' Vt-nr~i- .. h::ı,.t·kPt ~ ... r .. kt;.,. lev!n ımat on buçukta GU'ldoğdu r.-
ROYALE NEI~RLA. 'DA1SF.: KUht ,.i~ce f;azi kadınlar sokflğı yanınd~ 

lzmirin en kıymetli hediyesi 

S. FERiT 
Eczacı başı 

Kolonyaları 

~~---~~--, 
> 

PAırY ASI: "kinci kordonda 230 numarada maruf 
ORION Vapllrt ı·m d l n -

1 
. 

1 
k b 

1 1 
bil Bahar· Altın Damlası - Dalya. Bet Çiçek. Ful. Krep JorJ"et Rev 

ı ı <' ı n o up ~ nı eye ıut U s mo i ya ar mOza-
28 11 tarihinde- Rotterdam Ams _ , ede satılncaktır. gerek lüks Ce\'İZ kol- Dor • Manulya - Nergis Nuar - Senin için - Unutma Beni • Leylik 
•C"rdcıın vr· 1 lamburgn miit,..veccihen tttk takımı, Alman yeni bir halde Ola- Blau ·Muhabbet Çiçeği· Yuernin.. 

ıı,.eket ,.decektir. ake) markıılı piyano. ceviz kabine. Merkez deposu 
HERMFS vapuru 26/ 1 1 tarihin- ~a.rbor, scr\•nnt, gene koltuk takımı, 

I" gC"lecek Burgaz Varna ve Kösten- şemsiyelik, hnsırh takım. büyük kuı:- ş·ııa Ecza hanes·ı 
·eye lıı=m·k •t edcrek•ir. lu ayna, dört köşe anahtarlı ~·emek 

SVF.NSKA ORİE.NT LI IEN masası ,·nğlı lıovn Jevhulıır, elektrik 
~~~1P~NYASI JAnıhal~~. ~nnda~nla~ divan, tek ka. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

TUNISIA motörii 22 11 de Rot- nallı aynalı İngiliz dolabı, lnvaman 1939 d ı• 
rrd<:ı"1 !inrrıhurSı{ f l,~fvJinnVVA ve IU\'U)et, koınoc'lin, 2 adet kesme bir mo e 1 
~altık lunanlarına harf'1.et edecek- 'ıuçuk }d!ıilık bir adet iki kişilik karyo_ 

tır. lalar, elbi~e dolabı. cibinlikler antika Bl k d l 
FRF..YA motöıii 2 1 1~ tar!hinde kilinıl<'r mutbak tnkımlar ' ö QUpUn t TQ yo ·arını 

Rott .. rdnrn .Hamburg lskandinıw •a tfüıii, ha'h ve seccadeler, çu;· b~l~~~z :~ 
ve ~altık lnnanLrma hareket C'de- bir çok lüks mobilyalar bilmnzayede 
Pk •r. !lıttılacnktır. 

SERVlrE M \ ~1Tİ.'.\1E RQU)1A- Satış e ind· 
lN Kl'MP ANY ASI: , P ş ır .. . Lmnlyet müza\·Nle salonu 

ALBA JULIA 'npuru 14. 1 2 ta- 18 19 20 • müdüriyeti 
,.ihirıde gelerPk Malta Marsılva ve 
Cen,,va için yük ve yolcu al caktır. ---1\-,11---------

llanlartlaki hareket tarihleriyle l V ıuhase heci 
navhınlardaki değisikliklerden 11cen-
ta mea'ul"yet kabul tmez. Dahn faz- aranıyor 
la tafsilat icin ikinci kordonda t ,· b' .. 

FRA TELLİ SPERCO } ı ır muessesede çalıJmak üze-
V a.pur acentalı • ına müracaat re muhasebeyi iyi bilen bir muhasip 

edilmesi rica olunur. ara~maktadır. lnıilizce bilenler 
TELEFON : 2004 - 2005 !:J:~ oluna~aktır. Aıa(ııdaki adreee 

1 

-MERKEZ-HASTANESri A!::ı~a=~:i A. N. c. 
GÖZ MÜTEHASSISI 

Doktor Pürjen Şahap 
Halid Baran Tesirini tabii olarak yapan 

en iyi mlishildir 
2 inci beyler sokak. H!'lmam 

Karıısında No. 45 
Her gün 3 en 7 ye kadar 

TELEFON: 3806 

Eksir Şahap 
Basur memelerini giderir. 

Mutlaka dinle· 
• • 

yınız 

Fennin en mü
tekamil hari· 

kası dır 

A,tı lambalısı 133 liradır 
lı'luJki zevkmı yaz ve kıt gece n gündllz biltün tnbiiliğile ancak bu 

ahızalula tatmin edebilirsiniz. 
lzmir ve bavalisi acenteliti .,. her neri radyo malzeme aabf yeri 

A. R. Ozman ve H. Gavan 
Telıraf Ozmaa. Saman lakeleal latanbul lıan No. 17 T•Won 3309 

Dokiör 
Arif Yurcu 

Kuvveti iştib~yı arbnr. 
!:::::::::;:;;:;;;::;~::;;ıı~----~---=--------..... ,...... . I' Doktor Merkez hastaneaı 

Merkez hastanesi 
O'{eratörü 

Hastalarını saat 15 ten 19 za kadar 
2 cİ beyler soknk 78 N. rnuayeneha· 

:neain~e !,!,!:ul e!!~· Tel,3393 

Dr. Behçet Uz Bürhan Bengü operatdrü 
Çocuk hastalıkları MEMLEKET HASTANESi Dr. Cevad Alpsoy 

mütehassısı GÖZ MOTEHASSISI (Öğleden ıonra) hastalarını 
Hastalannı t1,3J dan bire HUtalanm her gün 6ğleclen lkincı beyler aokak terbctci kln-

kadar Beyler aoka2-ında Ahenk ıonra Beyler aoknjmd?S.ki muay• fısı No. 81 de kabul eder. -
matbaası yanında kabul eder. ..--.;;-.Wıiii-.iıiıilıiiiiıliiıiıı..._-. ____ ..!!le: 3315 EVi 3203 

1 
er 



,.. 

. -- . ı1:. ·~ .- . . .: . 

iti temiz olarak saz verdiği aönde 
yapan bir atelye anyanlann hatuuı4 
clerbal 

F-L-.! ı • • L-- • 
CDlll& m•5ıne tamiru.ua•ı 

gelir. 

Çünkü: 
n 2 ıenedenberi buaas ve temiz i~ 
yapmakla tanınan atelye, işi günün- · 
do tc;slim etmeii prenaip edinmittir. 

f~ir: Kestane Pft-"an demirciler No 67-69 Telefon :3993 

inhisarlar Um~m Müdiirlü:ğün
Jen: 

1 - idaremizin Y &Vfan tuzlasına getirilecek tatlı suyun tuzlaya iaa
Je.i icin şartnamesi rnucihince satm alınacağı ve 19/ X / 938 tarihinde 
We edileee~i ilin edilen ve eksiltmeden kalJı.nlan 25.000 metre 
intaat tulüııde 60 mim kutrunda font boru ve li•tainde 1nüfr.edatı 
faZl)ı huımi abamına aid pıtnamede tadilat yapıldtjuıdan yeniden 
kapalı zarf uıulile e~ıUtmeyo konmuttur. 

il -- Muhanımen bedeli sif Haydarpaşa 25,000 lira ve muvillat 
teminatı 187S liradır. 

111 - Ekıilbne 4/1/939 tarihine raslıyan çarşamba günü Mat 1 S 
de Kabata§ta levazım ve mübayeat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacakbr. 

iV - Muaddel şartnameler paruız olarak her gün inhiaarlar u
mum müdürlüiü lev8%1m ve mübayeat şubesae Ankara ve İzmir baş 
m&idürlü~ünden ahnabfür. 

V - Ekailtmeye iftirak etmek istiyen firmaların fiat.i.z tek.lif ve 
btaloılannı ihale afinünden 7 aün evveline kadar inhisarlar umum 
ınfidtırlUğU tuz fen ıubeaine vermelerini ve tekliflerinin kabulilnü 
mutazammın veaika almaları lizımdır. Bu vesikayı haiz olmıyanlar 
m.Unkuaya ittirak edemezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V ci maddede 
yaalı tuz fen ıubcainden alınacak. eksiltmeye iıtirak ve•ikuı ve yüzde 
1.S güvenme paros: ml'kbuzu veya banl.:a teminat mektubunu ihtiva 
-- olan kapalı urrı.a.rın eksiltme aünü en aeç eaat J 4 de kadar 
yukanda adı geçen alım komiıyonu bafkanlı{ıına makbuz mukabilin-

\'VÜmal llzımdır 2G-30-1 2-23 8-499 / 4190 

~ark sanayi kumpanyasından: 

Tıp ıs 
Tip a 

90cm 
'(90 cm 
(85 cm 

(85 cm 
(75 cm 

KUl'Uf 
804 
764 
731 

675 
615 

ltbu fiatler fabrikada tealim ve bedeli peıin ödenmesi meırut 36 
m. bir top için~hp aaıari 1 balyalık (Yani 25 top) ıabflara niah-
IUltur. 

1 - 24 top almak iatiyen müıteriler yukarıdaki fiatlere yüzde 
2 samla mal alabiJirler. 

lktıwJ V ekiletinin 5/8/938 tftrihindo tesbit ettiii 
bpot bezi fiatlarma uygmı oldu~ tasdik olunur. 

• lznıir Tıcaret Odası 
Reımt mühür n irnmtı 

O R 
M. ŞEVI<l UGUR 

DAH1LI HASTAIJICLAR 
MOTEHA.s.sısı 

ikinci Beyler •okak No. 8.2 
Telefon No. 3286 

Doktor 
Bakteryolog 

A. Kemal T onay 
Bul&.fleı, aalpı . has~lıklar 

mUtchasw 

(Verem ve saire ) 
Basmahane polis karakolu ya

nıncla 25 J 

Telefon: 4115 

il Dr. Ziya Üstün 
Doium •• kadm haatalıklan 

mtitehaUISl 

( Almanyadan döndü) 

1 
Haatalannı l 5-1 ~ ar&81 Blrirıcf. 
kordon Gazikadınlar durak yerli 
yakınında 812 No. ln apartman. _ 

Operat6r 
Cemil Oral 

Memleket ha•taneai 
eski operat6rii 

.__ .. -. - - - ---· ~ 

Tip 77 
E.ıı ~t Nıd7o 41ftle

yicilerinin radyow dahilt imalatı 
Ye tekmil ~ enah topLyan 
paeler •yesinde yük.tek ve tabii 
bir aea verir. 

Tip·-100 
Herkeein radyosu. 

En ucuz fiatle temin olunan 
yüksek kaliteli ve kudretli bir sü
per. Ses kali tesi ve beriakliğı çok 
yüksek bir radyo. En son ve mO.. ~ 
de~. kırmızı cTu~g•~> lain. 
balan ile mücehhez. 

Tip 99 
Her husuata en yüksek kudret 
Otomatik ayar tertibab. 
Band ayarcıaa. 
Sihirli aöz. 
Cesim hopaılör: 

....... .-..._, ......... ,,_,.. ____ ..,._ ..... ... -

Ve bir çok ba,ka yenilikler, bu radyoyu dinleme zekvlerini artırmaktadır. 

. _.,. _ .. 

. r." T ... lamlre Hcfet etmlf olup her sGn 
öile7• kadar CGncİeidu Franauı 
baatahaneainde iileden aonra Bi
rinci Be7leraokatmda No. 42 el. 
ha.atalannı kal>ul eder. 

M. Tevfik Beykent · . · ~ ~ 
Elektrik, telef on ve malzemesi Siemens fabrikaları mümeasili •• · Telefon: 2252 Haatahane 

TelefOll: 2310 Klinik 
Telefon: 3350 EY. ~eştemalcılar 77-79 Telefon 3332 

----------------------·-~------~----~--------.... Erkek kostüm kumaı Memleket hastanui fD A 1. M O N FENER L ER J. 
dahiliye ·mütehasaısı 

Dr. Celal Yarkın Meraklılarına Müjde: 
Munyeneh!l~'. fkinci ~ybr 200 il1 600 metr\! ı ~ık veren 

sokak No. 25. Teı.foma:3!}.H 1938 Modeli 
Eri: ·G&ztepe No.1018 DA ı M o N 

Telefon: 7545 

Ödem.it tapu memurlujundauı F J • J 
Ödemiş kazaamın Bezde~ümc ener en ge miştir 

köyünde çay civan mevkiinde bu· İyi ı,.k almak için yalnız 
lunan prkan çerkcs Musa tarlası D A J M o N n·ıı . 

rı erı 
j şimalen Birgili Abdullah tarlası gar- f L ~ 
1 ben yol cecnubcn İbrahim oğlu Meh- J 

med vere5csi tarlaaı ile çevrili bir D A M O N Ampüllerini 
• parçada bir hektar S 106 M2 tarlayı Kullanınız ve her yerde D A l M O N 
kırk sene evvel Balkanlı lbrahimden markasına dikkat ediniz. 
~kenMbn~maksurcl~B~d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
güme köyünden Hüseyin oğlu la-
mail Kocanın senetsiz ve nizasız ta-

maralı karan ile karar verilmiş ol
Par J esülerini zİ ve duiundan adı geçen Balkanlı lbra

bayanlarrn kürk man· himin nerede olduğu ve ölüm veya 
sağlığı mechul bulunduğundan tel>-

"O t) Bu Yaka kürk ligat yapılamamış olduğundan bu tes 

ler ini j B R AH j MK A 
1

. cil kararına itirazı olanların ilan tari-
,,. A <'A b k d hinden itibaren bir ay zarfında yazı 

RAJ "~~ a ma an 1 ae ödemiş tapu idare•ine ba, vur-

geçmev 4 n~z. 1 ~ları tebliğ yerine geçmek üzere 

Od 
J N 

12 
ılan olunur 4189 

, unpazar ı o. ı 

Kalori( erli 
Apartman 

G UndoA-duda denize nazır kalori-

ferli. Konforlu bir apartman kiralık-
tır. 4143 numaraya telefon ediniz. 

17-19-21-23-26-29 

İzmir belediyeainden: 

1 - Beher metre murabbaı 500 

Septolin 
Diş 

M acunu 
Dişleri inci gibi 

kuruştan 4315 lira bedeli muham- t} • k 
menli 63 üncü adanın 863 metre yapan e erıne u-
murabbe.ındaki 58.59 sayılı arııala- vet, ag"' ıza güzel 

Siz de METALLUM ''D .. ,, 

Cevfik Baykent 
Elektrik· Telefon ve malzemesi ·Jeposıf.·. · 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telefon 33~2 · . 

lzmir Vakıflar 
den: 

. 
Müdürlüğü~.; c 

rının satışı Başkatiplikteki şartna-

meei veçhile 20/1 / 939 Cuma günü koku Veren . eynİ ·~ 
saat 16 da açık artırma ile ihale edi- 1 Keme-raltı cadd~indeki (hacı) Sadullah otelinin c:339> lira be.":/ 
lecektir. İştirak edecekler 325 lira- formüldür. deli keflifli muh te.! if tamiratı 20 gün müddetle: açık eksiltmeye konul;: 

ı lık teminat makbuzu ile encümene . - mu.,tur. .. 
gelirler. katiplikteki şartnamesi veçhile 20/ lı ı ttlesi 9 1 l 1/ q38 tarihine müsadif cuml\ günü a a t onda. VakJf . .. 

1 
2 - Beher metre murabbaı 350 1 / 939 Cuma günü saat 16 da açık lar icfat f"sndedir. 

kuruştan 3722 lira 25 kuruş bedeli 
1 

artırma ile ihale edilecektir. i ştirak . t\l~.v~~k-ıt tem inet «26 > li~adır .. Bu gibi islr-~i yapmış olanlurin • 
lmuhammeneli 63 üncü adanın ı edecekler 280 liralık muvakkat te.I ıhale uu nu saat oııda Vakıflar ıdarl'"Slllt" (!clnv"l< n. . 
• 1063.50 metre murabbaındaki 55 , mmat makbuzu ile encümene gelir-l . · :ı ~-29-3-8 4ı9J ' · 
56. 5 7 sayılı arsalarının satışı Ba~ IJcr 20 1 ~ 20 30 ( 386L) 


