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Yaşıyacak büyük OIUye veda 

kıslarumz, dUn '-öyle atladılar, l.ö:rl• i»ayıldılar .• 

Tarihin emsalsiz kayıbına dün, onun şerefi 
Jle mütenasip_ ~~! tören ya_o_ıl_d_ı __ _ 

·-----h-afif bir yağmurla ağ~ıyordu. Büyüi< ö:ü ma':em hdvası içinden geçerk~n A~kara, 
kendine hakim olamıyordu. Çünkü B"iyük Şefini, bir daha göremivecekti 

bir böyle ölü Toprak • • 
sınesıne çekememişti 

Reisicumhurumuz da en büyük Tür
ke ve arkadaşına ağlıyordu 

• 
Sayın Inönü 

Millete ideal bir tazi
yette bulundu <,,elenkier muhteşem bir haleyi andırıyordu. Tayyare 

ler ucuvor. Türh vı dost askerleri nğı~ ğır1'a,.aJı 
Ankar, 21 (A.A) - Reisicumhur Jim ve haksız ittihıım önünde meydar.a 

O .. liiyü takı·p e"':ı~vordu Manz ara cok ası"'/ ve ulvıA ,·J,· İsmet İnönilnün mill~te beyannameıi: atılmı. Tür~ m~lctinin.masu~ ~e hak 
'.T • ' • Büyük Türk milletıne, lı olduğunu ıddıa ve ilan etmıştır. İlk 

Ankara, 21 (Huauan muhabirimiz- yet yolunda te~yie ııelmişler .. Elleri.~- sa reisicumhuru ll. !..ebrunun hu- Bütün ömrünü hizmetine vakfetti- önce ehemmi) eti kı nanamamııj olan 
den: Telefonla) -. Daha aabıthın pek ~~ Atanın reaımleri: Opilyorlar: ııo -j susi auı·ette ıcöııderdiği releıık. Onun ği sevııili milletinin ihtirnm kolları ııtır se j a la yıpranmı.ruıı bir lı:uvvet
erken Ml&tleri... Bütün Ankara halkı güslerine bastırıyorlar ... Gözlerrnden 1 yanında en büYilk kumandanı ,·etıı - ü.stClnde ulu Ata türkün fani vücuıhı le nih:n·et buton dhanın şuuruna nll-
ayakta ... DUndenberi durmadan yağ - akan yaşları zaptedemiyorlar.. ı· h k ·

1 
. r • • 

. ı· Til k ·ıı t" .1 ıren arp o ll unun çı:olt"ııgı duruyor. istirahat lerine te,·di edilmiştir. Ha- fuz etmiştir. En l>lbuk 1.aferlerı ka-mur çııe.ıyor: sema, r mı e : ı e aı k JJ t b t 1 . . . . · · ü ü 
bf ı "k•A -ı K .. d ' · ..k r luk IYI u a aes a u un 1 )aha arkada Ruyük l\Iıllet Merlı<.ıı Re- kilwtte )attığı yer 'l'ürk milletinin zandıKtlın !);.•lira d:ı .A~aiürk ömr D 

r l ı.c alı' ıyor.. •. m. er:. ' ,.v • • 1 'l' ·ı ı t" l kl • in 
çocuk, herkes, en bilyüiüııden, en kü- dnünde: ısi Abıh\lhnlik Rerıdauın, BnşHki! O'nun için nşk ve iftihurla dolu olan y .. ı. ız r m. e ımn. •.a · ar1.ıı . ·-

n&n k d ı.. kla d""killmü~ Cel:il Bıwarrn \"e munıı:alımız Fevzi ~rıhrr.man ve \"efah ,-ökst\dür sanıy tf' 17 lı hı7.metlerını H tanhe ç ... ne a ar ao.a ra o ~··· Büyük öhi; ~üyük Millet :Meclisi · ahü d 
Gözler Ya•lı b"nası ·· d k 1 et - Devamı 8 inci uhif~de - Atatürk tarihte uğr.ırlı[•ımız en zn- - Devamı 6 ıncı • e e -., ... ı nın onun e yu ::.e en ,,;e ru -

Keçiören, Dikmen ıırtları, Cebeci, fındaki altı meşalenin alevleri titre- -----------------------
dij'ır yollar, Ankara köylerinden koy- yen katafalkın üzerinde duruyor. Ar- • • 
l(l)er akıyor. At, araba, kamyon, Ata- kasında muazuım bir bayrak görülü- o k • • Kalan 

• 
ıına aon ihtiram vazifesini ifava ko- yor. Ye~il bir örtu, mukaddes tabutu s U z 
pn köylüleri Ankaraya taşıyo;. Ren- kapatıyor .. Yerler defne dallarile, yaı)
girenk elbiselerine bGrünmüş köylü raklarla yem~ eşil.. Tabutun arkasın. 
kadınlan, köylü kızlan, kucaklarında da Rejgicumhur General İsmet İııö
çocuklarile analar, babalar onu ebedi- ni1'niln çeiengi duruyor. Sağında Frnn 

iz mir 

Gittin Atam 
ORHAN RAHMi GÖKÇE 

Tarihin mücelli sathına düşen muhtetem •ölre diln, bir köte 
bafuıcla kayboldu. Uzaktan uzağa, ebediyete doğru yayılıp giden ayak 
sealerini dinliyoruz. Ve gözlerimizi oraya çevirince, neler görüyoruz, 
Atatcırk, neler? 

Faaillk ve ebediyet aibi namütenahi tu~dlar, me~fcler ve biitün 
mefhum, prt ve imkln aynhklan, bu senin atır ve vakurane giditinle 
yavaı yavaı iki büyUk kutup halinde biribirine yaklqıyor. 

Ebediyeti, bizden, insan neslinden gelenlerin göçtnkleri yer olduğu 
için muha17ilemlzin mesafelerinde yaratıp düşünmek, bir tahmin &le
mi lçbıcle r•tmall kudretini de haiziz. Diln bağnndan kopup, aynlıp 
alttftbı Alem, nuıl ayaia kalkmış ve senin tutuımuş bir dünya ufku 
a.ttıııde l'dJıqler gibi ıöndüiünil nasıl seyretmiş, ebediyet te dUn ayni 
beyecaul 7erbıden oyn&llllf ve yollarda eeni beklemeie çıkDllfbr. 

8'mdl qak Mlılerin Adeta iki kutba vuruyor. 
BS& de d117U7enu lnı Haleri. onlar da. 
Maddiyetln bile henüz lldmizin arasındadır. Cesedinin aıcakhfını, 

topratuı meaamatuıakl nef ea alışta ve rayihada hissediyoruz. 
GiWD Atatlrk l Kemiklerinle, etinle, seni bizden kopanp söken ci

terlerlll)e, kanınla lhıtrlerinle, dış kahbınla «ittin. 
Ebedi)'ete ~erditimiz ~y, HDfn fani fÖVden, her insana benziyen 

tarafın oldu. Yani, hepimizi, kendi çarkının dişlerinden ııeçiren ölüm 
kanwmunun )'anapbilditi taraf ... 

Fakat bu çarkın, DU kanuııwı dit •eıciremediii, kırıp bUkUp aç çu
- o. .... 4 actl Salüfetle -

Her vatan pt. rçası gibi dün ıztırap 
ve matemle inledi 

• )4 ,,,....,...... • i[ p 

Vali B. Fazlı GOleç ve B. M~hmed Aldemir töylnlerlni verirlerken. 

Dün bütün lzmir halkı, Ankara- geçiıi yaptı. kunuyordu. 
da yapılan cenaze törenine uyarak Şehir halkı, cumhuriyet meydanı- Törende bulunan vai Fazlı Güleç, 
Atatiirk için yapılan törende dur - nı doldurmuştu. Atatürkün heykeli müstahkeme mevki komutanı tüm
maclan ııcak göz yaıı döktü. Büyük önünde altı meı'ale yanıyordu. Sa- general Raıim Aktoğu, şehrimiz -
ölünün çizdiği nurlu yolda yürüme- at on dörde doğru geniş meydan deki mcb'uslar, ecnebi devletlerin 
(re, cumhuriyet ve inkılabı kanının yüz binlerce halk tarafından misli lzmirdeki konsolosları, hükumet cr
aon damlasına kadar korumağa bir ş-örülmemiş bir tekilde dolmuttu. kanı frak, büyük üniformayı libis 
kere daha andiçti. Ve törenden eon- izdihama mani olmak için tedbirler bulunuyorlardı. Civardaki binaların 
ra altı mq'alcnin yandığı heykel ö- alıtun11tı. Herkesin çehresinde bü- duvarların Üzerleri, deniz kenarına 
nünde aaatlarca ıüren bir ihtiram yük bir elem ve ııtırabın ifadui o- - o .. amı 2 acl Sahifede -
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öksüz kalan lzmir ı s.hhı bahisler J 
.. , ·Acı bir hatıra· 

y AZAN: lRF A .. T HAZAR 
bmirpaln~la küçük bir çocuk balosu verilmiıti. 
Gece yarısına doğru Atatürkün oraya gelecegi haberi miniminileri 

o kadar sevindirdi, o kadar conturdu; o kadnr §uu.rsu:z bir hale koy
du ki, bunu Lur da anlat bilmenin imkanı yoktur. 

Yarım aaat sonra Atatürk, biitün çocukları birer birer kucaklıyor, 
onların yan klarmd n, küçücük ellerinden, .e.çlarından almlarmdıın 

öpti7ordu. 
Bu dakilcıılan yn§arken, niçin bilmen1 hepimizin gözleri yaılıydı. 
Atat.Urkün ka ısında hepimiz ai;lıyor gibiydik ... O aırada yanı ba

tıından on, on bir Yatlarında üzilm aö:zlü, mektep elbiseli küçük !>ir 

kız ceçti. 
Onun elinde iki tane aiiara kutusu, bir tane de içinde kUçük küçük 

yanmış •İiaralar dolu bir aif ara tabluı vardı. 
Hapetle JdiçUk kızın ellerine baktım. 
O, atandı, elleıindeki efyayı benden saklamak iatedi. .• 
TeceaıüıUm aittikçe arbyorduı 
- Bunlar ne yavrum? 
- Hiçbir ,ey efendim! Bot •ia'ara kutulan .•• 
- Ve bir dG sigara tablaaıl 
Ozilm gözlü küçük kız,. kızararak yanıma sokuldu. ince ve titrek 

Lb- aeale, 
- Rica ederim, kimseye aöylemeyiniz ı dedi. Bütün bu elimdekilerin 

Mpsi Atatürkilndür. Ben onları, Atatürkün masasından gizlice aldım. 
Düılinünüz ki, bu tablanın içindeki yanmıı siğaralar onun güzel du
daldanna kaç defa değmiftirl Ya bu ıiğara paketleri, onun güzel par
aaklarmı kaç defa okıamııtır!. Şimdi ben bunları, ai:z:lice eve aötiire-
:efimf Evimizin en yiikaek ve aiizel bir yerinde onları saklayacağım. 

Dütlibünü:z, Atatürkün dudaklarının ve ellerinin değdiği bu hatıralar ... 
lzmirpalaaın ismini bilmediğim meçhul mektepliai, sözünü biti

remedi. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ben de o anda mendilimin içine rıö
mOldüm; •e onun gibi ben de hıçkıra hıçkıra atlamıya başladım. 

Niçin ailamııtılı o sece biz 7 
Acaba, içinde bulunduğumuz bu acı aünUn Te bu ulua mateminin 

foz 7•tlannı, dört yıl önceden mi biz akıtmaia bqlam.ııtık? 
KUçük yavnım aen nerdeain timdi? 
Nerde ıenin ıiğara tablan? Yanmıt aiiaralann ve ıiğara kutuJann? 
Belki o aece biraz da iyi bulmadıimı srizli banketini bilsen ıimdi-

ne derin bir ihtiyaçla • takdir ediyorum 1 
Getir bana o tablayı, o yanmıı sigaraları, Te aigara kutularını sevgili 

y&TTUml Beraberce onlara dudaklanmızı koyalım! Hıçkırıldanmızı 

bln"hirine diiiümleyerek onları öpelim, onları sevelim yavrum .... 
Nerdeainl 
N.deaİD ~ dört yıl önce, bu&Unün yaaıyle yanan ~• beni de o ya

am aleYile J'akaa aavalh yavru, nercieain, nerdeaİD aen ıimdi?! ••• 

Halkevinde 

lJaJ&ili hcutalıklar mUteluu11aı v.,. 
- Baıtarafı 1 inci sahifede - sevmesini ve saymasını bilmiştir. Fa icap ederse hayatımızla koruyaca - Şe~ki Uğı.r di11or ki: 

yanaştnlan şatlar baştan başa halk- ni olan her ferd için bu mukadder iız. G • 
l~ dolu idi. Meydandaki kalabalığın akıbeti sağlığında düşün~n Büyük Bay Suadın nutku: Tl p 
fazlaJığı, kıpırdamıyn bile imkan Adam bir gün şöyle konuşmuştu: Bu nutuk tarı sonra belediye reis - IV _ 
bırakmıyacak derecede idi. Genç «İki Mwtafa Kemal vardır. Birisi muavini B. Suad Yurtkoru, bir nu- Bu hastalığa yakalanan insanla-
kadınlann kucaklarında kundakta ~~ fani Mustafa Kemal O herkes tuk söylemiş, Atatürk.ün ölüm ha- ın dilleri beyaz oluyor, ittihaları aza. 
çocuklar, gençlerin koluna girmiş gı~ı z~v~le ?1ahkumdur. Diğeri Türk berinin akislerini tebarüz ettirdikten lıyor ayni zamanda çok defo barsak 
yürümeğe iktidarı olmıyaıı ihtiyar- milletının ıç varlığında mevcud e-- •onra Egelilere hitap ederek Ata - bozuklukları da husule geliyor. Hat
lar göze çarpıyordu. Atatürk hey- bedi Mustafa Kemaldir ki ben onla- türkün 1922 senesi eylülünün o- ti kulak iltihaplan da zuhur ettiğin
lc.eIÜıe .konul n yüzlerce çelenk, ka- nn hayallerini tahakuk ettiriyor, rii- nuncu günü İzmirin doğusundan den şiddetli kulak ağrıları da doğu
idenin üzerinden parka kadar taş- yalarını temail ediyorum. Fani ol- lzmire heybetli, nurlu doğuıunu an- yor. 
mı tı. mıyan, Y•'8-11lA•• ve muvaffak ol • latmıı ve lzmir için aöylccliği: Bu hastalığı kapanlar pek çabuk 

Büyük Şefin heykeli, çeşitli bü- ma.aı mukadder olan Mustafa Kemal - Bu ıüzel memleket hiç düt • yatağa dütmeğe mecbur kalırlar. 
yüklükteki çelenklerle bir çiçek bah- odur.» Çöken ve yıkılan imparator- mana bıralolır mı 7 Böylece anlattığım vücud anzalan
çeıini andınyordu. luğun enkazından herkes hiaseaini Sözünü hatırlatmıf, onu millete nın tiddeti dolayaıiyle husule gelen 

Tam saat on dörtte askeri muzi- elmağa. ç_alııırken, halk kitleleri tat- naatl hayat, kudret ve can verdiği- ıztırap ve inilti üç aün veyahud ye
kanın çaldığı ve bütün meydandaki ~~~lık ıçmde bucalarken; Türklü - ni anlatmıı, onu kaybetmekten mü- di gün devam eder, durur. Bu halde 
talebe ve halkın hep bir ağızdan söy-1 sun JUUrundaki asil cevheri gören tevellit büyük teeuürü tebarüz et- devam eden gripdc hararet dercceai 
lediği istiklal marşı ile merasime baş-1 ve kavnyan bu kudretli bat Küçük tirmif ve şu suretle ıözlerine son çılunıı olduğu otuz dokuz veya 
landı. Onu takiben Şopenin muzika,Asyanın ortasında bir günef gibi venniıtir: kırk derecede kalır veyahud daha 
tarafından çalınan matem marsı parladı. içten gafil bazı vatansızlar, Arkadqlarım; yük.eğe de çıkabilir. Ha.talık ıey-
dinlendi. Heykel önünde hazırlanan dı§tan muhteris bir çok müstevliler Şu dakikada 17 milyon Türk a- rini bitirdikten sonra hareret dere-
l:ürsüye çıkan vali ve parti ba§kanı bu nuru ıöndürmeğe, bu ııığı yok yak.tadır. Savq ve inkılap günlerin- cai ya birdenbire dü,er veyahud 
B. Fazlı Güleç tarafından şu veciz e~meğe çalıştılar. Fakat üflemekle de onun akasında kadını, çocuğu, yavaı yavaş dilımekte devam eder. 
hitabf'de bulunuldu. so~ı"2iyen bu nurlu ışık büt~n par .. - 1 i~tiyarı. ve genci .. ile çe!ik ~flar te.ş- Her vakit hararet derecesi normal 

Valinin hitabesi: 1 .~lıgı_nı .. et~afa saçarak perışan go- 1 kıl etmış olan Turk mılletı, 17 mıl- hadde kadar inmiycbilir. Bir müd-
nuUen umıdle doludur. Muharebe 1yon Türk, batımızda onun en yakın det olsun otuz yedi ile otuz eckiz 

Sayın_ vata~daşlarım, n~~ydanlarında toplanma noktasını en 88dık arkadaşı, zafer ve ınkılap arasında seyrccler veyahud bir iki 
M~ddı varlıgı aramızdan ayrılan, gostcrcn bir bayrak gibi, muhtelif arkadaıı lnönü, önümüzde zafer ve gün otuz yedi altında kaldıktan 

Türkıye varlığının büyük kuruc;usu lyollara dağılmış zekaları ayni irade inkılap bayrağı, eaf .. f olduk, aene 90nra tekrar yükselebilir. Çok def 
K:n_:al Atatürk -~~~Ü~ def~edi!.iyor. altında topla~ı: :v1i111 ~~r. d:v.let Y:'-, onun y~lundayı~. hararet derecesi bu defa çok yübel~ 
.\.1ıl1ı tasamız buyuktur; çunku ka-ıratarak kendıeının dedıgı gıbı «Md-ı Egelıler, İzmırler, Türkleri Baş- mez muvakkat bir zaman için an
yıp ta büyüktür. let mukadderatını bizzat eline al • larınızı kaldırın, göğüslerinizi ge - cak otuz sekize kadar yübelir. Bu 
2~ ~n. ~nce bu .m:ydand?. ~~~~ mak sayesindedir ki; mu~~ler .. ih- rin, hep beraber Türklüğümüz, na- sırada hastalar iyi oldum zannede

hurıyetımızın 15 mcı yıldonumu daına muvaffak oldu.» Mıllı Turk musumuz adına aııd içelim: Ata - rek yataldanndan kalkarlar ve itle
kutlulanırken gelecek nesillere kar- devlet; onun başbuğluğu ile dün ol- türkün yolundan ayrılmıyacağız, riyle rneıgul olduklarından pek v 
şı, onların eri{!Pmiyec-ği mutluluk duğu gibi bugün de vatanın ve reji- Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini him ihtilatlara eebcb olurlar. a 
olara.k, Atntürkle beraber yaşama- 1 min bükülmez bekçisi olan kahra- ilelebed koruyacafıız. - Arkası var. 
mızla övündük. man ordusunun, ec:- iz ft"rngat ve fc-ı G ••k Ö [ü • 

Haklı olduğumuz ve uzamasını dakarlığı sayesinde müstevlilerden' ençll S ~ yor. tirak etmişlerdir. 
diledi~imiz bu övünç ne yazık ki yurdu kurtardıktan sonra milleti, Gençlik adına kız lisesi ıon sınıf Oç dakiak sonra atıl "k" · t 

· b 1 · d · · · d ·- · f'k· 1 tal be ' d N b. Ö h' an 1 ıncı op-sona ermış u unuyor. yenı evrın ıstına ettıgı ı ır er et- c sın en e ıye zne ır tara • la ihtiram vakf~i •ona · t' A-
Arkadaslar; rafında hazırlamağa başladı. Ata - hndan bir nutuk ıöylenmiş, bunu tatürkün heykeli önündee~ıfbır. _ 

Türk milleti Kemal Atatürkün türk: Haliki zafer yalnız muharebe muzikanın çaldığı Bethofenin ma - ale yakılmış ve ihtiram ı 8 
•• b:' 

ahsında büyük bir komutan, dahi meydanlannda muvaffak olmnk de- tem marşı takip etmiştir. lamıştır. geçlfı ,_ 
bir siyasi ve kurucu, büyiik bir kur- ğil aııl 7.aferdeki muvaffakıyetlerin Bütün hitabe ve nutuk!ar oku - J 
tancı kaybettiğinden haklı bir ma- menabiini kuvvetlendirmek milleti nurken meydandaki halk, durma - htiram geçiıi: 
tem içindedir. y\.tbeltmektin buyurdu. Milletin dan Atatürk için göz ya'ı dökmüş, H k 1. . ... d ki __ L_..ı_ b l 

M·w T·· k . . . d A b - d d - C H P · · · k b.. ..k b" ·· · · d A · · ey e ın onun c INlllawa u u-
.. ık ı J ~~ ~amıa~ı ı~ın e .ta • agrknb an o~~n. d b· ... ~rtT.~ık u- ~~u t ır tB~~s~k ı~ın e.. ta~~-t nan halk, bir me§'aleden diğer met-

tur. e zmı.rhı.? ubcsus
1 

ı r~ ıtah sını ı~~P r
1 
ara uk parkltı ıçın e .. kutükn ur !1- da?. .~ışbaır. l u

1
yu .. eüelu~.r 1e 1ı e al eye kadar geriye çekilmiı ve evve-

ettıren tarı ı se p er ıza tan mus- usunu uca ıyan yu sc ve engın uşup yı an ar gor muş, evvc • IA l' d ü tah'- '-• 
- "d' B d .. ·· "d"" k" 1 · l · · tekaf · b l d d l edb' l 1 b b. a va ı, yanın a m 1 "em mevu t~gnı ır. dund ahn obt.~ı:~kur .. ı .. 1zmı'jı.gT~!eke~ılnkı .. ı betm_ış u u~~or u. I en hah~~and dt ır erb~I. u

1 
g ı - komutanı ve aaylavlar, büyük üni-

nn tasası a a a uyu , gonu ya- ur u csının u cımanmeru ev - er 11 ı ım a otomo ı ıne a ınmış, f l"'b" L_ la . I d" 
dah d · d' ı~:ı ·n · 'h · la .. .:ı_ lt ı 1 h ormayı a ıı 8U1J1By r geçmıı er ır. raıı a erın ır. uuı mı etın sayısızı tiyaç rına go- oraWt ayı ı amıyan ar n•taneye M'"t kıbc k l I b" 

V t da ı b 1 · ba b. k b' · .. b' h · kJed•J · · u ea n onso os ar, gene ü-a an ş ar u onu maz tasa ı- re zan ır as er ır sıyası, ır a- na ı mıştır. "k .. ·ı :_L . • 
çinde bizo te~elli "erecek nQ}:la li.p J:,a.ic;ın bir ç.iffçj v~ kayJü _.gibi eethofenin ma't!"m . .'!1.."'v"unndab ~- .;~~-~;F' ~~-f~ı .. ~ i~ 

D H h l l Büyük Şefin eserleri ve koyduğu görünerek olgun ve kurtancı fikil'"' • kUraüYe kız lıeeaı ogretınenı.- miftir. Evvela kız okullar talebcti, ün evecan f ve şuur U kendine mhsus ölmez rejimle temin lerini ulusun ruhun~ ~ayıyo.rd':1. . rınden _Bn. Kev~er .~carlar, çı~mtş, kız izciler altışar kişilik ııra halinde, 
J ettiği, ebediliğine ve bu eserlerile ve On beş yılda tarıhın derınlıklerı- t~.alke~ı _adına bır so->:lev :' rmış ve onları takiben erkek talebe ve erkek 

b • l lQı bilhassa orijinal rejimi, hükumet i- ne, Türklüğün benliğine yerleşen ve ıoylevının ıonunda ınkılap esas - izciler pa r t kk"ll . ö d '-- _ t t U .. · b ·· ı .. · h f . . B.. , r ı eşe u erı n e DBY fr Op an f 0 dare ve sistemile bize ve bizden ~on- kök salan Kemalizm re1ımı; _ ugun ~~ının ~e re1ımın mu a .~s~. ıçın u- rakları olduğu halde ihtiram geçiti-
ra gelen nesillere e~i bir kudret Avrupanın göbeğinde ~umrugu~u? y~k ~efın ye~~k ruh~ ~nunde hep ne istirak etmitlerdir. En son oarak 

• DQn Gfleden ewel İzmir Halkevin- sinin yakın bir şekilde içine karıştığı hazinesi olarak kal~cagı ve onun hn- sesine bir cok devletlerı ~oy.un egdı- bır1 agız~a~ bu~uı~ l_zmk:~~ere ş~ su- halk geçmiş, Atatürkün manevi var-
... ,, a-" bir mektepli kalabaııx..-·n, bir kar hAdisl'yi anla mış ve eozil, tırası türk milleti içın enerji kaynağı ren şöhretli liderlerin bıle ıman ve ret e an ıçme erını t~ ı etmış ve 

1 
_ .

1 
ıe. l I d fh 

u ... , K"" ıt k - . d 8 . f k ka .., ld Ü b" . ıu.n bir kalabalık bu davete ıgım savgı ı e se ttm nmış ar ır. -m'1Devverlerin ı•tiraldle büyük bir Atatlirkün umumi vasıflnrınn intikal oura ynşıyacagı ımanı ır.' u ıman- muvaf a ıyet ynagı o uğunu Y z mı av- . . . . · . . I .. .. .. 
"' d b .. ··k Ö d · ölm zr-· d d . . k . A .. k'. heyecanla ~ıtap etmı~tır tıram geçışı saat arca surmuttur. toplantı 1apılmıt ve Türk milllyetper- ettirerek onun şahsi ve milli kıyme- a uyu n erın, e ıgı e ağızların an ı~ıtme teyız. tatur u- · a·· .. b .. h ı·· . 

· · · d d' 1 mündemktir ·· · ı d be ı·:r.· · · And• utun u toren opar or tesıeatı yerlnbı bu.anldl matemli vak& etra- tini tebarüz e tırmış, netıce e, ın e- ~ · muz; senın u u a ın, rı.ıKımızın • . . . 
- .1-U be..-uu,,. filuf dinlenmietfr. yfrcileri Uç dakikalık bir ihtiram vak- Bundan Eonra bize düş~n hizmet içini saran azir hatıraların bizim mil- B .. ··k At t'" ki a· . . "f ıle tchrın her meydanından dinlen-~ J- •• • • • • c uyu a ur ırıncı vazı e- .. tik defa talebe tarafından istiklAI fe.ııine davet eylemiıtir. onun eserini. onun re11mını, onun li destanımızdır. Bız ve bızden son- . T·· k . .kl"' l h . . mıftır. 

· . . · k '-- 1 kla k l k ·ıı h ·ı · l d mız ur ıstı a ve cuvm urıyeti- G l . k .
1 :marp .Oylenmlı n buııu ilk ~drl!at Bay Asım Kültürfin nutkunu, dığer ınkılap umdelerını ıeıwnç ı o- ra ge ece nesı er er ı en atı ı~ın o, . .

1 
I bed h f • .. d f ece eyın, altı o u temaı eden 

ı l Ö l 1 i t k b .. ·· k "d ı· · h '-- lk d ff k t nı, ı e e mu a aze ve mu a aa l , llitlfettlolerinden Bay A.sım ımet bazı genç erin tiirlerl ve s Y ov er a- ruma ve onun uyu ı ea ını ta - er Kn ınma a rnuva a ıyc sırrı . . . . . . 8 tı mcş aleden fııkıran zıya albnda 
KllltGrfln ........ 1 bir söylevi takip et. kip etmiştir. hal·kuk ettirerek Türk camiasmı olarak senin ülkü bayrağının altın· etmektır. Mevcudıyetımızın ve ıs - heykel b' kat dah "hti" ._ bet-

•'""" d d h .. .. - • 0 ·ıd '} "kb 1" • • '" ]" J b ' ır a ı fam KCS -•.+tr. Bay Alım KOltOr, Atatilrkün Hnlkevi, diln gece kapalı kalmıştır. muasır medeni seviyerler en a a da yuruyecegız. nu ncsı en nesı e tı a ımızın yegane teme ı o an u . d "h . . . d 
....,... k ed k ·· ·· d · · · ı k dd b. • 1 k t d" ı_ 1. h . ed b. . h mış, gece e ı tıram geçı§ı evam latiklll mtıcadele.ııinde en alır ıartlar Bugün de eza, mateme iştirak ere ustun me enıyet ıevıyesıne u aş - mu a es ır an ane o ara ev ı en Kıymet ı azın en ızı ma rum 

1 
. . Ge .. be la kah 

' ı k k d • · . . .. d b l ey emıstır. ce no t a n ra-albndaki çalıımala ını, bizzat kendi- kapalı ka aca tır. tırma tır. e ecegız. etmek ıstıyenlere kar~ı ıçın e u un- ~ . . 
- 11ııı. İdealimizin tahakkukile hem Ön- Ey mübarek naşini kılıncınla kur- d ~ . . . ı_~ • man askerlerımız sabaha kadar bek-r ' d - ı . ki l . ugumuz vazıyetın ımıwn ve şeraı- l . ı rd" 

Ş d B <dl 1 
derimizin ruhunu sad etmiş hem de tnr ıgın zmırin topra arına u vıye- . I I 'f t la emış e ır. 

1 U n an c:::>. n n ~ a ~ f I k · ·k l 1 . · k lb' · · d . ki tı ne o ursa o sun vazı eye a ı ca- Part" k zl . d ki ~--•--1:1 c::l ~ U U U U e e ten onun ıntı ammı a mış o a- tmı a ımızm en erın oyu arına _ . L ı mer e enn e lumuw': 
_ cağız. bıraktığın ananın dünyaya büyük gız. Bu mukaddes davamıza, ınıu • Pazar akşamı şehrimizdeki parti 

2000 h • l k · h kr b ;-k. B. Aldemir söylüyor: doğan ve büyüklük içinde ölen ev- labımıza ve senin bütün eserlerine kamun binalarında Atatürk için tö-
CÜCe mu tarıy~t ~~ e etin ısım 8 ~ ~ ar~~ın. a 1 Vali ve parti başknnın•n hitabe - ladı: tabiatın yalnız bir noktada ta- canımızı, kanımızı ndadık. renler yapılmıştır. Bu törenlere bin-

istiyor 1
• ıvaca cevaz ;ermesu~ en 

1 .erı ge- sinden sonra kürsüye çıkan parti hakküm ~abul etmez kanunl~n~a 1. .Biz lzm~~ ~allo. k_~d~.n, erke, .ge?ç Jen:e partili iştirak etmi!, bir çok 
. .•. lıyormu§. Ha~ıka5en . acarıstanın vardımcl üyesi B Mehmcd Aldemir, uyarak bızden ayrıldın. Tesellı bıl- ıhtıyar, kuçuk, buyuk hepımız, hatıpler tarafından Atattirkün ha -

Avrupanın son g çırdıgı buhran- 0
• mınta~dakı koylerınde ~a~ları parti adına su nutku irad etmiştir: mez ıstırabımızla, dinmez göz yatla- Türklüğümüze yakışan bir sadakat- yatı ve hatıraları anlatılmıı, Ata -

L ve hareketli günler ar~sında d~- bır olan ınsanlar arasında bırbırle- Nutuk: nmızla ıeni ebedi uykunda teşyi e- le bu sözden dönmiyeceğimize na - türle için yazılrnıt manzumeler 
yulmadan geçen bir h.~dıse var .~1• riyle evlenmek gayet tabii görülmek- Vatanda lar; günlerden beri yal- derken milletçe üınidsizlik ve bcd- muı ve ,ercfimiz üzerine and içiyo- okunmuf, ihtiram vakfeleri yapJ -
bafka uman o)sa dunya~ altuıt tedir. Halbuki, tıp hısım olan kimac- nız Türklük aleminin değil ( insan- binlik içinde çırpınmıyoruz. Çünkü ruz. mııtır. 
eden:l~: ·. .. lan !er arasındaki .izdivacı çok Z&n(lrlı lık ve rtıedeniyet dünyasının teai - sen «!ürk,. milletin~ istik.bati bu ·! And i~me t~re~i, çok ulvi bir Burnavadaki t6ren 

IJu hın cuc:e ~u~~:ıt~e to~ - oulmaktadır. lıte, ayni kanı taoıyan- rinden uzaklaşamadığı acı ve ıetı- sünkü evlidlannm ısabetli nazan tablo teşkil etmı~tır. 
d!~r .v~ kendllerıne 1.1tıklal venlme- lar arasındaki izdivaç böyle cüce ço- raplı bir l adise ile karsı karşıyayız. ve >:onılma.k istidadında olmıyanl Son. tezab~ler.: Dün Bornova cumhuriyet mey-
ıını 1.~tıyor~r... cuklar dünyaya gelmesine eebeb Göz yaqJ.arımızın sel gibi aktığı şu aznııle b~yük. 'Ye parlak o1acaktv.• An~ ~me tor~nınden. sonra. er- d~nı.~ _At;atürk~~ b~stü önünde 

Şuphesız, bunu da orta Avı:ı~ oluyor. anda Türk milletinin heyecanı bir dedin. Bı2 mılletçe senin ağzından kek lıectı talebesınden ! ,B. Nıhad buyük ihtıram torem yapılmııtır. 
p~nın ekalJiyet n:ı~~·~el:rin~en .?ırı kalbin vurufu gibi 9iddetli ve ahenk- bize mev'ud olan hu mcaud iatikba- Soysal, Tahir Yorgancı, Kültür li- Saat ! 4 de .n~hiye müdürü ~·Halit: 
dıye saymak kabıldır. Çunku, cuce- c H p lidir. le koşacağız. Atatürk bir gün gene eeainden Orhan Mete, Sadettin Coş- beledıye reıeı B. Etem Tekin, partı 
ler her halde br millet sayıla~~z. • • • Yaş farkı olmakeızın 1 7 mı iyon ~öyle dedi: «Ben yun:lwı gecelerini kun, Cumhuriyet kız emtitüaü öğ- ocak he.yetleri, mektepliler ve halk 

Fakat, orta Avrupada cuceler, B Türk yalnız onun için ağlıyor, hep beklerim. Şafak ıöktükten ıonra retmcni Bn. Nedime Tanal, Kız öğ- cumhunyet meydanında top1anmıı-
iünyanın her yerindekinden fazla- urnova kamun onu düştinüyor. Şimdi temiz ruhu- basımı yaıtığa koyup bir kaç saat retmen okulu talebesinden Sabahat lardır. Ba§ta tümen komutanlık er-
ir ve bir millet değilse de, adeta bir kongresi nun gölgesinde, manevi ve asil var- müsterih uyuyabiliyonam lnönünün Şeyhan ve Muhsine Cotar, Devrim ka~ı, aubaylar büyük üniformayı 
ık te~kil etmektedir. lığının huzurunda ayni duygu, ayni 0 saatlarda uyanmıı odujunu bil- orta okul talebesinden Hüınü Bas- l~bıt olarak törene iftirak etmifler~ 

lıte Çekoslova1cyadaki ekalliyet- _c. H. ~· Burnava kamunu ~on- ülkü a~kı ile topl ndığımız ebedi diğim içindir». lbay, Tilkilik orta okulu talebe.in - dır. Ecnebilerden ele ittirak edenler 
lere muhtariyet verilirken veya men- gresı evYelkı gUn ~amun ocağı bıııa - Ş•f artık bizden maddeten ayrılmıs Büyük ve mukadde:ı ölü: Şi .. di den Burhaneddin Sarbalkan, halk- çok olmU,ftur. 
ıup oldukları milletlere ilhak olunur- sında. vali."~- ~nrtı başkanı B. Faz.h buhmu) or. Bunu konuşurken sesi- müsterih uyuyabilirsin 1 Siyasi var- tan B. Necip Özyaman, Kız kolle - Sue] muzi.ka istiklal martından 
ken cüceler kendılerine de bir mın- GUlecın reıshgındc toplanmıştır. Muh mizin neden bu kadar titrediğini ne- lığını devletlerin rekabetine değil, jinden Ferzan Kocagöz tarafların- sonra $opcnın matem havasını Çlll
takanın tahsiı edilmeıini, burada telif dilek mporları okunup tasdik e- fesimizin nt-den daraldı~ını, gön!ü- ordusunun zaferler başaran süngü· dan Atatürk hakkında manzumeler mı§, bt"lediy~ reisi B. Etem Tclciıı 
kendi kendilerini serbestçe idare için dildikten sonra yeni nahiye idar he- müzün neden bu haökikate inan - süne, milletinin yurd ve istiklal bü- tiirler okunmuştur.' ve B. Mehmed Ali birer nutuk irad 
hak verilmeaini istiyorlar. yeti seçilmi yapılmıştır. Kazananlar, mak istt-mediğini kafamız düşüne- tünlüğü için hayatı daima istihkar ihtiram vakfeıi: etmişlerdir. Ziraat mektebi talebe -

Orta Avrupadaki cüceler ıiyasi- B. Reşad Kutucular, Mustafa İnce, miyor. Bizim bu ulvi ve derin-.ma- eden derin mefkweıine bıraktıiın Saat tam 16 da Kadifekaleden sinden bir ~enç te bir nutuk eöyle • 
leri değilıe bile, içtimaiyatçılan 6te- Abdullah Dıramalı, Demir uzun Ye temimiz önünde beşeriyetin eayıaız bu hür vatanda ecnin fikir ve it ar-

1
ablan birinci topla Türkiyenin her mit. 1Ut 16 da tüme tarafından a

denbcri meıgul etmekte idi. Bilhaua Mustafa Tuna seçimde kazanmışlar· ıstırap ve ihtiraslarını gören ldırre- kadaıın milletimizin büvük ve fazi- tarafında oldutu gibi ,dırimizde de tılan bir topla ile; dakikft ihtiram vak
Macariıtanın dağlık havalisindeki dır. Kaza kongresi murahhaslıkları- mizin ihtiyar rüneşi bile ölümün yt'!r Jetli evlldı fnönünün daima uyanık 6ç dakika ihtiram vakfeai yapılmı.- Fe.i yapılmttf ikind topla AtatUrkun 
köylüler arasında cücelerin çok ol- na da B. Ethem Tekin, Şemsi Kava- yüzündt" do~urduğu bu kadar arık- rehberlif\'inde vr> onun etrafmda top- tır. Meydandaki yüz binden fazla büıtü etr fında y k l n f\ltı meş"ale-
duğu görühnüş ve alimler bunlar lar, I keııd r Öz l, F evzf Ertürk - h ve vak Cl bir manmraya Asla '8- lanaralc hiç avrılmadan yürüyeceiiiz. halk, AtatürkHn manevi varlığı ~ nin önün".i,. ihrirerıı (1' i~i b cıJemı• 
hak.kında tetkiklere koyulmutlarclı. men, Reıad Kutu ular, Said Akpınar, hit olımHm"'t r Atetrrk, miJl .. ti "e ve yükaele<:e~z. nünde üç dak"ka başını eilrniı, va- tır. Mulıtelif t,.sekkülle-r. o1 1J1J r a-

Buaün vardık.lan neticeye göre, !Ethem Ak ve İsmail GUleçtir. insanlığı s•vdi~ içindir ki: Türklük Türk milletinf' ve g•nçfü!ine ema- purler, fabrikalar da dildiikleri ile ftdınR Atatfü·k hii11tüne pek çok çe-
0 mmtakada c:ücelerm çok olmam, lıluvaffakfJeilw dileriz v-. ineanlık ta onu bu kadar içt'tn net •ttiiin uit.Jrlu ve hayırlı eserini bu eeli.m T• hürmet meruimine it- lenkler konmuıtur 



:SAHiFE 3 (ANADOLU, !l:ı liru.ci l~rwı s~ lill 
~~~--:::--~~~~~~~~--~~~~~~--~~~~~-· 

Japon şvekili P. 
~onoye söylüyor 

Asya A yalılarındır 
Çember/ayn ve Hafif aks,ya Generaı1'l!~! .... it. 

Paris' e gidiyorlar """nn:;:t::k,,. 
Ankara, 21 (Telefon!&) - Reisi -

rın 

Pariste, merkezi Avrupa vaziyeti ile iki memleket 
arasındaki hav .:t teslihatı konuşulacaktır 

cumhur 1amet İnönü bugiln kendileri
ni siy&rete selen Elı:selAns Metalısuı 
18,80 ds k&bul etmiş ve ınun müd -
det görüfmüştilr. 

Diğer devletlerin bu ihtar karşı. 
sındaki vaziyetleri nelerdir? 

P aris, 21 (Radyo) - İngiltere ba§- recektir. Lord Haliiaksın seyahatine büyük e- General Metaksas ve refakatindeki 
bir kale olmaktan ziyade Çin su! 
rında lngiliz bayrağının §el'efini k 
ruyacak ve lngiliz emeğile meyd 
na getirilen bir tclıirdi. 

vekili Nevi! Çemberlayn ile hariciye Nevi! Çemberlayn ile zevcesi ve hemmiyet vermekte ve ıuun makale- ıev&t yarın lata.nbul& hareket ede~lı.. 
nazırı Lord Halüaks, refakatlerinde hariciye nazırı Lord Hali!aks, zevcui, !er yazmaktadırlar. Bu seyahat eanıı- ıer ve oradan Atinaya döneceklerdir. 

Çin ve Japon meselelerine tı 
mas eden lngiliz batvekili Çembei 
layn, geçenlerde mecliste fU bey8 
natta bulunmuıtu: 

zevceleri ile hariciye nezareti müşte - Sir Aleksımdır Kandoiran ve Sir Vll. sında merkezt Avrupa vaziyeti ile ilri ---· __ _ 
şarlarından (Slr Aleksandır Kando - yam Starng, perşembe günü Elize aa- memleket arasındaki hava teıılihatı. Ş v - · -:. 
ğan) ve (Slr Vilyam Strana') ol~uk.: rayına ııidecekler, Reisicumhur Albır aın m'.12akere olunacağı söyleniyor. arl on do Nşank 
ları halde önllmilıdekl çarşamba gilnu Lebrun tarafından verilecek ziyafette Parıs, 21 (adyo) - İn~liz ve Fran- • • 
sabahı Londradan hareket edecekler, bulunacaklardır. sız nazırları arasında burada vukubu- Londraya gıttı 
ıs te Kaleye ve 17 44 te Buraya var:ı- 1 . . k · ı 
caklardır. ' na-ılız ve Fransız nazırları arasın- laca sıyas .müzakerelerde Alman Londra, 221 (Radyo) _ BerHndEn 

- Artık Çin itlerindeki tezeb 
bübe göz yumacaiızl 

İngiliz nazırları, istaayonda karıı- da o a-ün mük!lemelere baılanacalctır. müstemle~el~~ı m~aeleai mevzuu bahiı ı-elen (Şarl Von dö Npnk), busiln bı>
lanacaklar ve dofruca lnıriiiz aefaret- Konuşmalar, .a~am seç vakit s~na . e- olmıyacaııı •.oylenıyor. . . raya a-elmittir. Bu seyahat huıua!dir"'.' 
hanesine inecelclerdir. recek ve 1n~ılız na.ıır:an, erteaı ll"iln İOll'llterenın, Romanyaya genış mile- (Şarl Yon dö Npnk)ın maraıal 

lngiliz Başvekilinin bu dimle•in· 
deki sarahat ve kat'iyet bımam•rı 
ll§ikirclır. 

Ancak ozamanlar, henüz Han
keu ve Kanton japonlar tarafından 
zaptedilmemifti. Japonlar, cenubt 
Çin'e henüz hücum etmemiflerdi. 
Malllmdur ki Çinin bu tarafı Han,.. 
Konıı'a elli kilometredir. Tayyara 

ln~lib aerlfl (Sir Erik Fipa), o Londraya döneceklerdır. yaata mali yardımda bulunacağı ve Görlna- tarafından a-Onderlldlil ve ma 
a-ün akşam lıııriiiz nazırları ile sevce- Parı., 21 (Radyo) - Ga.ıeteler, Ne- bu hususta Franaıı nazırlarına ma- ıı moua .. elerle temasta bulunacatı 
!eri ıedef!ne mükellef bir ziyafet v~ vil Çemberlayn ile hariciye nazın IOmat verecefi bildiriliyor. &6ylenlyor. 

Yeni dünyada R Jmanya Kralı de on dakikalık bir yoldur. 
Ezcümle &,vekil Konoye d•, 

batta yazdıiımız nutkunu o eırelaı
da henüz radyoda irııcl etmeınitti. 

Almanya aleyhine nümayiş~er başladı. Dün gece saat 22 de Paristen hareket Şimdi, ,öyle bir •ua• varid olabi-
1ir : Acaba, İnııi.ltereyi Çimle iktıaa-

A "k f• • b. d h Berl·n ederek Almanyaya geçtı· dtbirhezimeteutratanJaponya.bu-merı a Se iTi lr a a 1 6 Voila'dan : nunlaiktifaetmiyerekKonıı-Kona·u 
d •• • k '? Paris, 21 (Radyo) - Romanya hinı phaiyet bulunmuştur. Japonya Başvekili Fumiraro Ko- da ele geçirmek isterııe, Jııgiliz do-
Onmıyece ffil · kr~ Karol •. reiaic~~hur Albe~ 1:-eh- Paria, 21 (Radyo) - Roma~ya 1 noye M~ı;'~n'un yeğenidir. o d.ıı nanması ne ya~tır? • 

Berlin, 21 (Radyo) _Yahudilerin, ne numayişler yapılmakta ve Alms.n ro nun tertip etti&ı av partıaınde kralı Karol, aaat 17 de Ranbolıye Mikado gıbı ıaponların ilahi sayılan Japonlarm Hindi.atana karp hu. 
bundan sonra koşulara ve aair ıpor mallarına karşı boykotaj yapılması iıı- bulunmak üzere refakatinde bulu • ormaıunda tertip olunan av parti - bir neailden geldiği için hemen he- cumunu karfılıyacak olan ınıı.tah-
hareketler!ne lttiralt etmeleri yaaak tenmektedir. nan v~l~d Grand voyvoda Mihail ainden dönmÜf ve aa~t _22 de Al • men inıparator derecesinde haizi nü- kem mevki, Sinp'?~'dur. • . 
edilmiştir. Söylendiiine a-öre; hlllı:llmetin da\•e- ~e h;ar.ıcıye nazırı. Preako Komn~n manyaya ~relı:et etm1Jtır.. . . fuzdur. Franaızla~, lnaılız lr.~derinin 

Nevyork, 21 (Radyo) _ :Ahnanya- ti Userine Vaşlna-tona selen Amerika- ıie_ ~lilr.te Ran_b?lıye ormanına ~ı~- _Ranboliy_r ormanında f~etlı ~ Tıpkı Avrupayı diktatörler gibi, yardımını ıröremecliklan takdirde 
da yahudilere kartı ıiddetll tedbirler nın Berlln sefiri, bir daha dönmiye - m1ftır. Av ~rtıaınd~, Franaa harı~~- ~ıımura ragmen kral, Jorı Bone ile geçenlerde onun dünyayı telaşa ve- JaJ>C?nlar~ ~?,a~ kalacaklardır. 
alındıir:ından dolayı Almanya aleyhi- celctir. ye nazırı Jorı Bone ile daha on mu· ilci saat konuımuıtur. ren radyo nutkunu hepimiz hatır· Bu ıae Hindıçııu run Japonlara icar-

' larız. fi müdafaa.oını her euntle nıUtkül-------------- Al ç k ı k Bu nutuk, Asyada alakası olan leıtirecektir. 

ispanya harbi. manya. e os ova ya devletleri ciddi bir telaşa düşürmüı - .. . :·· • 
ve hatta bazılarını harekete bile geç- ~utun bu ihtımallere r~en, 
melı: mecburiyetinde bırkmıştı. Parıste bulunan ve tarlr. itleıinclelı:i ... 

Çeko&lovakya, Almanyaya elli köy daha Nutuk ,öyle başlıyordu: salahiyeti itiraz götürmiyen bir Cin Frankistler. SP.gr cephesinde bazı - - cAsya, Asyalılarındır! Buza- diplomatı da bize bu huıuata ~le 
• 

1 
Vttrdı ve tamamen anlaştı mana kadar garplıların Çinlil~rle ak- beyanatta bulundu : 

ffieVzıler alarak hat ıaTinl ıslaha Prag. 21 (Radyo} - <;Uoalo - bentropla Çekoslovakya sefiri ara- ~:ıi~ihebtü~~üdu~~eleler ve~ua- Bu:~r:ba:,~~7:1b::~:. 
ff k ld l 

valr.yanın yeni hudutları almanya ile aında bir uzlaıma inızalanmıttır. Bu e er ugun en ıtıharen mulga- leri hiç bir zaman kabili etmiyorwı:. 
ffiUVa a 0 U ar tam bir itilaf hasıl olmuıtur. Çeko&- uzlııımaya göre, Almanyaya SO köy dır. ~ok~ devle~ ~~~·mk:_ı_mı? Ha- Yalnız biz değil lran'd.ıın Hind'e. 

lovalr.yanın muhtelif yerlerinde o- daha verilecektir. Bu köylerin halkı yır, u an aıma a 1 ır gıt parça- s·b· d 'ha k d h 
Banelon, 21 (Radyo) - Segr 400 kişinin yaralandığı ve 800 kişi- !uran Alman azlıkla 

1 
meselesi de altmış bin kitide ·ha t 1 kl _ aından başlca birşey değild ir! Çinin beı ırya an ~.enu . a ar er Y~ 

cephesinde harp eden Frankiatler, nin öldüğü doğru değildir. h lled.lm.şfr r milen Çek'f n 
1 

re 
0 

up kapılarını hiç kimseye serbest bırak- ./anata gu~~ktır: Ja'?.°nlan 
bugün tekrar hücuma geçerek bazı Burgos, 21 (Radyo} - Tayya -

8Be ıı· '2ıı ·(R d ) -Al _ y . ı_ •• lır. be .. .. lca- mıyacağız. Onlar artık kapulıdır. ~ı ~cı em~ll.erın~ ve ~ızı k'.'le yııı 
1 h . . 1 .. • . r ın, a yo manya em ı<oy er perşem gunune A 11 f d 1 k b. ıstıyen fıkırlerıni kim bılmez? 

mevziler almıılar ve hatlarını ıslaha er, cf umd urikıJ'.etçıl spanlyka hukumde~ı ya yeniden arazi verilmesi hakkında dar Alman ordusu tarafından iıgal hl ksyta 
1k~lr edaram_ı~ a Jmut al ad ır cak onların bütün bu plilnl ru 

ffak im lardı tara ın an ı yı evve urşuna ı· Alm h · · F R" ed · ı · 1 k o eş ı ecegız . apon ar an, arı 
muva 0 uı r. .1 . I d.k .. p· . D . anya arıcıye nazırı on ı - ı mıı o aca tır. M d k 'I rd ç· 1.1 d .ha üst edecek olan biziz Biliniı 

zı mı§ o an ı tator ırımo erıve- an §U u a an ve ın ı er en ı - ··· 
Frankistlerin, tayyare bom~rdı- ra'nın oğlu Antonya Pirimo Deri- f•ı• • d ret olıın bu blok iktıaadi, s iyasi aske- ~areıal Şan-Kay-Şe.k ha~~ " 

manı eanuında bombelanarak m - vera'nın mezanna çelenkler atmış- Filistin Yahudi l ıstin e d bağlarla bir bütün olacaktır. Yaşa- hır zaman vazge.~mış d~gıldır. o. 
filak eden mühimmat fabrikalmda !ardır. El/' A t L ., d•[J• ım Roma - Berlin mihveri 1 Kahrol- sonuna. kad~r. mucadeleaın: ~evam 

Kvam kamarasında 
teşkilatı l rap ev :ıl t! l ı ı\111 Kominternlerl > edecektır. Bızım memleketimut btı-

. . . Kudüs, 21 (Radyo) - İnır!li:zler, Bu ıiddetli beyanattan sonra Baş- Y.üktür .• Biz, Ja~nlan vatandan iça-
L~ndra, 2.1 (R~d_Yo) - Fıliıtın· 48 ıaat içinde Araplardan elli kiti vekil, kendisini dinleyen Hariciye rız~ dogru çektıkce onları mah~e

dekı Yahudı te!kılatı, Almanyadan k.f tın• 1 k . . vekili Bay Hashiro Arito"ya ve va- cegız . Napolyonun Ruaya hezıme
koğulan Yahudilerden on beş gün tev ı . ~ ı§ er, açmak ıstıyenler- nında bulunan diğer vezirl~re ~in tini hatırlayınız! E.rgeç Japonların 

Al l 
içinde on bin çocuk kabul edebile - d~n bırıne ateş ederek öldürmüşler- verdi. da başına bu bela gelecektir. Bizim, 

manya, fflClnevr" aT münasebetı.le sı·laA h al· -· · ı f d ı1.ıı Yah di dır -w cegını ve a tı ay zar ın a u · Başvekil odada yalnız basına kal- zamanımız, her türlü iatcmiz ve le· 
tına aldığı orduyu tamamen terhis etti muhacirlerinden kırk bin nüfuau ha· - · nuıtı. Acaba nutku ecnebi devletler vazımımız, adamlanmızla beraber 

. nndırmağa çalışacağını bildirmiş - F fi • üzerinde ne gibi tesirler yapacaktı) vardır . 
Londra, 21 (Radyo) - Avam lca- sini teklıf ediyoruz. Müstemlekeleri- t• ransız Se rı M d ld • ·b ·ıg·ı· nı· Baş Em· 1 k" J b. · . . . . . • . . , ır. aaa an a ıgı çay ı r ve- ıno unuz ı aponya ızı 

marasının bugünkü ıçtimaında; baş- mızde muhacır ıskanı ırın çok az yer j . ı.·ı b .. ··k b. f. boşalttı ·ı· ed · kt" V kı da · · · · · --=~=-- R J h / ı uyu ır ıncana . mag up emıyece ır. e ya n 
vekıl Çe~berlayn ıl~ harıcıye n~zırı vardır. Buna rağmen, Tanganikaya B .. k .. h . • omaaa mec u a&ker :. Japon Başvekili Prens Konoye'nin 
Lord Halifaksın Paı:;-s seya~atlerı et- b~r ıniktar muhacir daha gönderme-' ugun U ava.vazıyetı ab •d • f k k Ne olursa olsun, Fumiraro Ko- bize başvuraca~nı tahmin ederim. 
rafın~a muhalefet lıderlerı tarafın - ği kararlaştırdık. 1 Ankara, 21 (Hususı} - Devlet l e&ıne çe en oydu noye'nin nutku beklediği seri aksü- Çünkü geniş Çin ülkesinde Japon· 
dan istizahlar ol".1uş. ve .bunla~a Ce- Filistin, Almanyadan hicret eden meteoroloji enstitüsünün hava ra- Roma, 21 (Rııdyo) - Fransız se- lameli birdenbire yapmadı. Ameri- ların kafi bir muzafferiyet temin et-
vap veren başvekıl, şımdıden bır şey )'ahudi!erin yüzde kırkını iskan et- ' poruna göre bugün muhtemel ha- firi Fransua Panse, bugün refakatin- ka ile Fransa gözlerini lngiltereye mesi cidden mehaldir. Binaenaleyh, 
söylemek mevklinde bulunmadıfını, tiği için, bundan sonra yeni muhacir va vaziyeti şöyledir: de atetemiliter olduğu halde meçhul diktiler. lngiltere i~ Çinin .anahtarı onları? şerefleriyle bu lıten vazgeç
bununla beral>er Parls mükAlemele- kabul edemez.> j Hava, orta Anadolu ve Ege mın· aıker &ltid . p te .d olan Hong - Kong un acı akıbetini melerı kendı heaaplarına hayırbd.ır. > 
rinin Alemşumul bir ma.hlyette ola- Londra, 21 (Radyo) - Harir iye takuında kapalı, mevzii hafif ya- k 

1 
eaıııe ve aa ona il e- dütiiıunekle meşguldü. Çünkü Çin diplomatının yukarıdaki 

cairını beyan eylemiştir. mUsteşan Bu ti er ; avam kam arasın- ! iıflı, cenubi Anadoluda bulutlu re çe enkler koymuştur. Hong-Kong Cebelüttarık giLi ) 'nız - Baıtarafı J üncQ aahifede -

Nevi! Çemberlayn; bundan aonra, da ~?rulaıı suallere vecap verirken, · ıı:eçecektir. ·- U L U ŞEF j M j Z 
Alman7adan koiulan yahudllerle lnııı~ız nazıralrının, yakında Berll-1 Trakya ve Egede rüzg&r prktan, 

Ç k 1 k A-·... h ne ırıdeceklerı hakkındaki oayialann · diğer yerlerde garptan esecektir. Su- ı A T A T u·· R K u·· e os ova ya ve ...... urya mu a- d ,.. lınad :.. ö 1 d.k 
cirlerinin lakin keyfiyetinden bah- o,.ru 0 ı,.ını s y e ı ten sonra, hunetlerin düşeceği, havanın ııoğu-

tın " 1 ö 1 1 ti Alman ordusunun, tamamen hazeri yacağı tahmin ediliyor 

HAYAT ve 
İCRAATINDAN 
PARÇALAR 

se ış ve şun an ı yem ş r: k d · dirild ·ğ · · · 
B 

. . . . . a roya ın ı mı ve manevralar Bugün (dün} saat on yediye ka-
- iz, bu muhacırlenn mühım bır ü b t·yıe ·ı·h it ı f • . .. . m nase e ı .•ı " a ına a ınan e - dar zaman zaman hafif yağmur yııg ! 

kısmını kabul ettık. Domınyonlann radm terhis edıldiğini beyan eylemiş- mıı, ondan sonra hafif kar başla-
da, bu insani vazüeye iştirak etme- tir. mıştır. 
~~~~~~~~~~~~-~~~~~--~--~~~~-~---;;.;;,;..;.;~~~~-~~-~--

Ulu Şefimiz yuca Atatürkümüzün 
Hatırasını ebediyen yoda vesile olacak olan 

Eb~d~ ve mukaddes hatırasıni tebcil için film arşiv-

A 
lf'rımızde. mevcut sesli ve sözlü ve bugün milyon· 

Yrıca lar dete~ın<fe olan bütün filmlerimizi toplıyarak 
kıymetlı bır eser hazırlanmıştır 

l stanbulda Dolmabahçe sarayın da - Dolmabahçeden Sarayburnuna lzmitten ANKA.RAYA kadar 

lstanbulda Dolmabahçe sarayında 
Dolmabahçe sarayından Sarayburnuna, lzmitten Ankaraya kadar 

yapılan ınerasiın ile 

nkarada yapılan büyük merasimi 
Bütün tafsilatile gösteren filmi 

Kültürpark Sineması da temin etti 
;rın halkımıza mU ·deleriz 

ve Ankarada yapılacak bütün törenlerin tamamı 
Türkiyenin en mahir 6 film operatörü tarafından filme alın mı.kata dır ve blhassa bu merasim filmini 

çekmiye a-elen Avnıpanın meşhur Foks ve Paramount operatörlerinin yardımı ile 8000 metre uzunlui\ 
da yapılacak olan bu muazzam ve tarihi filmle r PEK YAKINDA 

YENİ Sinemalardı ve 
gösterilecekt;r 

Şehrimizde ELHAMRA 
birden 
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TATÜRK VE GENÇLİk Gittin Atatürk! 
- Baıtaralı 1 inci ••hilede -

kurunun içinde, milyarlık nüfus kt\tllklerinin nisyanında barcıya 
dıtı tar:ı ın gene bize kaldı. ÖHlrn, muhakkak ki, boy ölçO,emediğim 
bir ku \ettir Atlltilrk .. Diz bunu biUyoruz, amma, bizler biliyoru 
Ben, şu o 1. Sen değil! .. 

~•--•••Pi:lml .. 191!._ ......... Slllllm:ll ...... .a ............................................... .mi 
Atatürk için Allah-Atam 

!uliyle gönül ·viran viranı akan, gözden kanar yaştır 
'fecezzı eyliyen kevkep değil; yüksek, btıvlık baştır. 

O Gnzlııin, o Dahinin; vefatından, firkatmdan 
Dutun bir dünya nalandır .. :Muhnbbetle o karcl ştir 

Eu fazlınln, kcmnlinle tevazuda idin yekta 
Bunu ikrar cdc·r herkes: Eğer vana adtıv hnttA 
Sem ta,sife knlkışmak, ne ctıret bizlere h )hRt .. 
Senııı mislin, !enin dengin ne olmut. ne olur Ata. 

Ulu Onder, neden ôksOz bıraktın da kaçıp gittin 
Baka mülkO sı>nin zaten, neden b ),rle göç > gft in 
Bu istkal bızi yaktı, bu millet dilharnp ol u .. 

Uluhiyet civannda mekan tutun, uçup ~ttin ... 

Tt!aelll isti~ en Türklük, geçip derhal enıninden 
Sarılsın tek ~üa bulsun değişınez (Doktrin)ind n 
İradenle, ifadenle ip.ret klldığın Uzre 
Bize rehber ,,ıun artık senin eşsiz karlninden. 

DUıOndUn de -tarnamettın, bize devretmedin no ııan 

Yetiftird·n bizi. Bizden sana minnet, una tllkran .• 
Büyük ruhun, kanat rerain. Re3iminlı uiz yurda: 
liQyük insan. büyük insan; büyOk lnaan, bOyük fnaan. 

Kartıyaka: 19/11.1911 
Omtr Ccıt1kc1Pw 

ı\çhğın nurlu yoldan yürüyorken ilen 
Niçin Atam pek erk.en öksüz bırakhn bir' 

Durmadan 1töhyoıuz elbet ağlwaaığtz 
Atam biz aana taptık ölsek te tapacağız 

Manevi lm7.ur11nda and içti bütün kütle 
At.c.m yaşıyucaksın ) 8 milyon kalpte 

S('n bize ir. an v~rdin yenilmez bir güç verdin 
Çalıştın çabaladın, bölünmez vatan verdin 

Yiikselm~k dlinyasının yollarını gösterdin 
Biz o yolların dönmez yolcularıyız Atem 

Manevi huzurunda and içti bütün kütle 
Alam yaş1yacuksın on adtiz milyon ka1pte 

lzmir F.ıbk Lt.eai 
4. G 

YUSUF TUNÇYVZ 

Ulu öndere 
Ey1wnn sana her an boyun eidiği Önd r, 
Yüziin yüz sürmekçin, geldim, gökt<" df"diLr. 
Sana mezar dargelir tarihe hiç sığmazsın ; 
Sen bi%im Atamızdın yine de Atamı.zam. 
Sen ki fimteklcr eıi ka•rgalar yoldo~ı. 
Bu «ÖZier görmek ister nur yüzü altın başı: 
Ey cihanın saydığı Türkün öz Awı bak. 
Bütün dünya matemle teni yad ediyo1 kalk; 

Maniaa Sıhhat memuru 
W:-...D 1\ıı 

Atam yaşıyor 
Sen ölmedin Atatürk, ölmetfn 't\q yors ın.. 
On yedi milyon Türkün kalbinden ta yorsur. 

Sem öldü diyerek tarihler yazma91nl r. 
Seni defnetmek için sakın yer kazması!tl r 

Sen bizim günCJimiz ateıimizdin Atam. 
!etı bizim ufkumuzda aüneıimizdin Atam 

Sen bizim kanımızdın yürüten canımızdın. 
Sen bizim varlıiımız, bizim inanımızdın 

Senin çizdiğin yoldan ant içtik uid~·z 
c~nç cumhuriyetimize bekçı1ik edeceğiz. 

Yüın mensueah rö.,.ri daı.._.ri İ!ç'İıi 
H. ERT~U~N~A._ ______ _ 

--A-ta_m_ı_n~h=-e-y-="keiin~ 

Ô1üm sen de doy artık göz yasının seline, 
Diz çöktük ağhyoruz Atamın heykeline, 
Ona yamız 'biz değil, dünyalar ağla!!tyor, 
Y~rde. g()kde ne vara her tcY ~dağlaıal·or. 
Bugünlerde çok yavaş, güç batıyor güne~ te, 
Atamım biz gibi o da g6nül vermiş te .. 
Yübeletı ahımırxlmı gökler de aJçalıyOI', 
Rüzgarlar bcstelcnmit bir matemi çalıyor. 
Koca tarih titredi bu Türkün korkusundan. 
Asırlar dile aeldi uyandı uykusundan; 
Kainat da ürperdi bu giden Türk erinden, 
Eier fırlarsa diye an tekrar mihverinden. 
Ey zalim ölüm bil ki, öç aldın sanma bizden, 
Have lcadar çıkar mı Atatürk içimizden. 
Şüphe y.ok ki biliriz mekanını nerdesin. 
Yarattıiın ulusun göğnünde, blbindesin. 
Sesin göklerde pler, gökleTde gürler 9C&İn, 
Atam ~n ölmedin, een; bizc:le en son nefeain. 
Bu ölüm deiil ull. aıll bir uyamştır, 
Bu mukaddee mep.lc, bir iilkilde yanıttır. 
içimizde bu ocak yanacak. eönmiyecek. 
H.-,, TiU'k pm:i uıc:l icti yolundan dönmiyecek. 

Kııt kat oldu ök yüzü, sal saf oldu melekler. 
Biz, milyonlar halinde doğarız, milyonlar halinde ölürüz. A -zın 

tatfhin klh bile kımıldamaz. Bizi, kendi ~arklan içinde lime lime y 
parken, ölQm, gayet tabit ve r h t i lcr. Beşikler!e yaratıhnz, tabı 
lnrla taşınınz. Bu, o l d r <>hemmiyet iz b'r hadi-ıedir ki, biz bile fa 
kına varma~·ıı. G!lya bu, bir kader oyunudur. oynanacaktır ve biz 
sshn(&,•e girip çıkacafız At tOrk .. 

Tanrı EÜll1tdi göğll ulu Önderi bekler. 

- Göndermem ben Atamı alma benim elimden 
Yalvaı·ıyor ım ~ na, auluaana dllfmden. 

Fnkat. sen öyle değilsin!. 
- ty .. Bi") ük mh:afirirn ya~ mı aknr gözünden, 
Ayrılr:ıwm ıık ıılus gösterdiğin izinden 

SPT iıı. bu 'fizikt bakımdan sön !'\Ün h&disesinin öbür tarafında, ölO 
biJe !ki büklüm bir maskara gıbi eğiliyor. 

~ı.na açlk r.riklerim, sant•. açlk her yeı1m. 
Emn>dhı d ~· pAyım kar?ında eınirberim. 

Gö\'denl alıp göUlrdüğtı halde, hakfkt varlığını, dlhi, kahraman, i 
t'ııil ta afmı \ e ışıtinı bıraktığını görOyor. 

Gö\'den ! ... 
Sıma layık değil yer, benimle ltalacak!ın 
Milletn f' ~ ~!:deı dcıı "evglyle bakacaksın. 

Ne olacak Atatnrk, bizimki gibi bir?eY ! 
C't>\ herfn, ruhun? 

C el s,.ninle birieş'p c5erler yaratalım. 
1şte, me"ele burat!a !. 7.aten bizi ve dOnya),, tarih ve ebediyeti ay~ 

ta kRJdıran da bu değil midir7 
l"lus ınn 6. Jt cı-uen i'Ul ve çiç.k atalım. 
ner l<·rı pa~ 4'l~hm derde dtnıum katalm 
11': tının bıı~ İJa~a bir rm.cize ~·apalım. 

Toprak, bir gövde aldı, yuttu. Bu. senin gOvdendl. 
Iliz, bir nur içinde kaldık, f alsflt bu, batınca klHnatı karartan b 

glJneşin değil, neailler boyunca tek yetişen bir dehanın ışığı, senin ~ 

tın dır. 
Sana l!yik de{:'il yer, b< r.'lmle kalacaksın 
n lS.Jba g-ökl•rden neleı yolhyacaktıın. 

Tarih, bir bCiyilk kısmete ve miracıa konmuı gibi sevinçle arala kal 
t1. Kendi müzesinde yaptığı tasnifi bozdu: 

l :et nğlnma y~ı: tutma sen Uztılme Kemalim. 
n; ... onlara gök"erden ç1~k1er yollıyahrn. 

Kayramıınlan. bOyOk Jrnmandanlan, Tatanperverlıeri, en f6 
dnhile.,.i. ihtilalcileri geri çekti, şeref yerini nna verdi. 

Ebediyet yerinden oynadı. Kendisni nklredenleN, bir 61üm 
cıetııi ile varlığını ispat etmek fırsatını buldu. Seni yüksekte görtıp seyretsfnler doyunca 

B:z berabt:r ıııelfm bir ~ün mahşer olunca. Bu ölen, sendin .• 

S:ma JAyfk değil yer, benimle kalacaksın 
l\1ıllet!ne bu ~ göklerden bakaeakP.m 

Görüyor muaun Atatilrkt •. OlilmOn ne kadar flmullil, ne kada.ı 
canlı, ne kadar hareketli, n kadar manalı oldu 1 
Düşmanın faziletklr olduğu zamanlar, çoktan &'eçti. Bunu sen, bi 

- Tanı ım matı,ere kac:ar biz öks(tz mu kshrı7.. 
Semalara·' Ukht.lil' Atamızı ahnz. 

den iyi bilirsin. Daha doğrusu, bunu bize sen öğrettin. Eğer bugOıl 
2\\0mtınle. senden göz dağı ve kur un yarası almı' tek •t kur4 a 
açılanııyoı·sa, bu onun !azil,.tinden değil, fUur ve ldrlkine yaptıtm t,.: 
sir ve nüfuzdan i~ri ~ei~·or. 

- Hayır. Hayır olanınz beraber katacaicu,. 
Semadan uluslaora hilrmctle lıakncatız .. 

Atamızın .. '.. .. 
o~umu 

lımir: 17'l1 'Cl:l8 
Stnıa Tu rk-ufltu n 

O müsterihtir 

l<}vet öldün nihayet ,Atatürk!. 
Var iken öldün, )'a n)'arak öl<l in, ya~am::lk için öldiln !. Ve bug{l 

sene dipdiri aynkta vatanın orta yerinde \·icdanımızın, yQreğlmizlD 
içinde duruyorr.un !.. 

An&fartalar kahramanı. 
Bizi kurtaran, bizi yükselten. Bi- Atatürk öl<lü dedi!er, inanmadım 

1im canımız. Bizim Atamız öldU. Na- nananıadırn. O ölür mi1 dedim. Fa
Yıldırım ordusu kumand !lt. 

İfltiklil rnUcadelesinin b. ~ rnkdaı J, 

-ıl ölur, nasıl ö ı.r ı ? On ıı i.,mı' ı 

ölilm kelimesi ynl.ışmı:; or .. O bizi ka
ranlık bir dehlizden çıkt.t'dı. Biz bu-
güne karler, nun t' "nd t ıt.ı 

rak aydınlattığı m~~·a1cm1n ışık1ar11e 
yt\rildlk. O bizdeıı arnldı. fü~ ondau 
!,:oideceğimfıı: • •>h1 Nrr o· im te 
melimizi o kurdu. Şaştrmıyaca}ız, 
durmadan din~E>nmt>df:n ~alıpca.jız. 
Bke baraktıjı mirası koruyuağız, 

Atatflrk öln edı o· oru:ı. O Netle
rinin en sn~eli olan Tü. k gen~r-:.;nin 
içiııde fikir ve ir rle olorak ) ., )'ü

cakhr. 
Duymıyan ağlamıyan kahnudı aı

bk •• 
Atamız ~ldü .. Babamız öld{I .. Ök

rftz kaldık. Ah ke t. tJnrak ı ~ Mlnt! 

dünyanın hl!ılfet çtktltı Atatürk, be
nim canım Atam geliyol". Onu bizden 
~Om aldı. Onu iyi tatı topra:k •. Ona 
anlı bir mezar kaınınk hayır, Otıfl 

:.>lltun Tilrklerin gönlfi, 'kalbi mezar
hr. O Sçimizde mukaddes bir varlı 
lft'rtı.!< yaşıyftc~"ktır. J tdl elere At 
nız istikamet Terdi. 

Tarih bile ba. kn bir A tr. yaratnıa
mışt1r. Biz. Türklerqe ~en ,·ardın 
.\tam, sorun. sorun onu ta,.ih anla
•;ır •. O Tarttı ğe 'bir mı\ataklt millet, 
Jir C"umhuri) et b·rahtı. 

ö da, At.Amı~ öldü.. Ölmiyecek 
olan onun büyük eseridir .. 

C. Kız. Enqti llc:fl ~ ınnı! 
Rub"ye Cida 

·-
B l , ? u nası, o;Aur. 

Atattiı kün gövdesini bir :ıalonda 
limdik tutnıakla mı onun .aSJrlara 
lkiru olaca~ını z~ m ediyoruz. Bu 

"'4ll!l.I olur? 
Jl&yırl O tarih er sı~dırılarnıya

ak :>lksek 4ehttı1i ~ ("<ık an a~ırlara 
blkinı olm1q bulunu) r. 

at yarıya inmiş havrP.K1C\r, 1c.ısılınış 
alık.ahalar _yaşlı gi)zle-r bana bu ha

jCrin doaTulıığunu anlattı. 
Tabiatın bu zalim haini, o her var-

1ktan Ustün varlığı ba'1mızdan al
:lı. Atari.irk v~ öJ\im .. AJlehırn, bu 
!\~ 'kad..T :ut iki kdltrm:::di. AtcıJi mi
zacı, kuvvetli iraaesi, kesitin görilt
ler,ile bir millete neı'e.. aeonnç.. istik
:..ı. hulaa hayat vrr.mişti. 

O öldü. Onun muknddea vücudü 
ıe .. ni~ yer yüzüne. ne efsanevi 
··'J re sl~at. Onun gömüleceği yer 
7 rıilyon Tü .. lc in kalb:dir. O bilim 

30 Ağustosun askeri, 
Kurtulu. un peygJımberi, 
Yeni yurdun ;yaratıcısı, 
Cumhuriretin 'kurucuşu, 
Genç Türk ihtilalinin feda isi, istikbalin ve istiklllin cephesini yara-

tan Sef, 
Mwliuı. mt••n•- o.rıki. aau,atk.Ar. vatHMIM. k•nl'"' baba.. 

Ataturk;)'aşıyonunl ... Bir kere ödün, bın kere, Y~ lnn~e. milyon-
lar kere ya~k •••detiae erdin. 

Ne bahtiyarsın Atatürk, ne bahfl'ar!. 

Atatürk Atam 
Ey canlar kurtarmak i"'in, cnnmı Sen ölmedin!.. Senin ölüm 

rlı - mn: o bizim sevincimiz. o bi- 1 
• ı.. • izc:l" O b" dem kti" kıvmıva acımıvan Mustafa Kemal, inanamıyorum. nananuyorum. .... rı.,,r şeyım ı. ız e • J " • • 

·... d L~·L ne mutlu aana ! Ne mutlu sana kı . • · • • • • .. • · • .• •. 
o e ~f"~ux.. '· O h :;.1r-ı~ .. 

Ata·nız feraR"atin Atamız dt-ha- tbediy't sırrına er·ştın. E\•et. sen .ı.ıu- nun er m~u ab yenen. o 
'""' Atnmıl'. zıekinı~. Atamaz Türk- r:ün bu kara toprağ•ıı alt na gömfile- ne gelen her ~ yıkıp deviren ~ 
ü- ·ın tir.ı.sali)•cli. c eksin. Fakat, .senin ht\ ·:-e~ kavuş- gibi benliğinin ölüme kartı aciz 

O, müs~rih ol1un, demiyorum, turduğun Türk gençlprın sağ olduk- tına inanaınJYorum 
"' rri.i t .. rihtit diyon1m ca re dil "'~ durdı1kça. sen ya~ıya- D a.....,. d""ne k d zc:l b ı • • . . d" • a•ıa u a ar aramı a uı 

r·· kii Atamız milletle eJ ele ve- raksın. n·ııerımızde adım gez ırır- "--d l b" ı___ 1 
l '·-lbl · d · vainle çar nan. ve nıw o uyu ır .-§tan ~ 

.. ,.ek k~z.,nclığı bu muazzam za - ~en, ~ mız e ~ın M?. ... • • 1,.,a dola Bu Koca Türkün 
· - b h ·· ··Jt · T·· k nacak ve btz de 'Senin '«1b\ 61mege §an 

,., } raaao u uyt esen ur ·. 1 - tüy kadar hafifleyip, deredeki bir . l . . ._ _ . . ça ısacagız. 
•tınm llOTttyacagım, onun ~çın Düşmanın yıldırım aacan htlruın- kıl tnfl gibi ölümün kucağına düt 

. . nın son damlasını akıtacagun lan arasında ortaya ahhsn 9<' din .. yu-knıtına inanamıyorum. 
Jı.. .. .. . .. • .. Dü manın ~ehiıii gr.zlan ~ inde ~~ı- Derinliği. Q'~ülmiyen ~n ain 
O .oldu, ışte \J7erınden lrUJllcr ge- ş . k k d hl" t red- ) an uslar gıbı olan manıdar m 

iyor. Gün gt-Çtikçe bağrımıza açı- lan, kflr, nlık, or unç e ıze e'k . zlttinin, ölüm karşı ında .ön 
'an bu yara derinlesiyor, ıstırabımız dudsüı ~,.r~n ve bir daha 0 • tel 1ı elı inme inanamıyoruın. 
lrtıyor. heyecanlı günleri gösteremiyen ve j Bizi bizden fazla ,auhyan, bizi 
Artık ilk zamanlar gibi göz yaf- •öltermlyecek olan, kahraman sen· ~·apan, yeni bir hayat yaratan 

anmızı akıtmıyoruz. Fakat onlar din. 1 ~yü~ adamın bizden aynhp ait 
iTeT 7.~hir<lamlası gibi bu yarayı ya- Her ı-ıene, bugünde, ruhunun yadı gıne ınan~mıyorum. . 

k · · · kı f '-- Ü i l rd Tuttugunu koparan. •uilen ara ıçımıze a yor. auat m te - için yapılscak ol~n meraıı m • e "k k Ua ka 
!li oluyoruz. Çiin'kü bafırnı~da on- 'kalplerimiz kan ağ'hvacak: F•kat, batar

1 
an,_ çdd& ho ,~ıru? ~-lawzv 

L bir - L ·ı· • . lp yat.agm 8 are.:etSlZ 1'.a C4i}l 
-en ptırç.a 0tan onun en '9C'V'gı ı bir yancan da yarattıtJn nıilletın . d L Ih . • ınanamıyorum. 
,.ka aşı 0.~.? ıu ~l\ln epİ kah._:- varlığını düşOnerek nıilsterih &tnne-1 Yürürken yerleri titreten, gez 
umanmı goruyorm. emet nanu cetiz. ken akisleri ieitilen çizmclttinin 
ve onun etrafını sarnuı ol~n Ttirk Ah! Ne olur: 0 zaman dirflsen de, ai ile arzı h•rekete ptiren bacak 
milleti Atatür~(i~ C9erini koru~n hllriyete kavuşturduğ'un yurddaşla- rının, vucüdünü bile artık tatı 
n aadık bekçilen olacaktır. Y me . . dı~ına inanamıyorum. 
nüteaelli oluyoruz. Çünkü Atamız nnı.. ge.,uçlermı görsen. Dık bası içinde her zorluğu yene 

1 u on bes vıla aı9'an inkılapları mo- Biz aeııiu ıayende :yaOSYacai'Jz .• en 'karışık me'tc}eleri halleclen dim 
Hepimizin \""arlığıııcl. ıı birer par- T k" · h b iern ür ıyeyı. cum uriy~t rejimi- HDrjyetimi1.i ımlla orçluyuz. ğının artık i~lemedi~inc inanamıy 

çaaı bulunan ve dün Atamızı içinde ;ıi Türk gençliğine emanet etti. BiitQn dünya yanlış fiJcirlerini tim· rum. 
yaıatırken yorulmak ve dinlenmek Ne mutlu bize ki bu mukaddes df~·e kadar ealrlik denilen yanlış ıeyi, Büyük Atamızın aramızdan a 
nedir bilmiyen O bfiyilk vilcadta ar- -~zifenin .. Ağırhğını omuzlarında öğrenmiş olan, bu ulu nıilletin ezilmi-l•aEın ~itip ridi :ine. .~e ~izi eons 
tık bırt\k&hm, ebedi lstirahattM çe- ,iMetfen T'U~ "":"'~!'T:. yeceğini gör, yüksek ııesinle haykır- ıpklan ıle yalntT: ~ oksuz btrekı 
ktlsln ~ O g~vde 1çin bu en ta bit bir Ne mutlu hız .. kı Turkuz, n- mut-- .L.- V ın.. ·et, ...__11 b" ..n "'"'bf na inanamıyorum. 
h-·•·tır b" k" At t" k"" kl unı.. e ttuı&) eu._ ır ıı> .. nef 51 V ·ı A ·· k ··ı - . u ıze ı, a ur un çocu arı ve e o o mez, tatur o mez, on 

lletrı n'i~in wzun yıllar eşsiz bir umhuriyetin en sadık bckçiJcriyi:z. parlatt.ın. . •. hi bir l'=Y bizden alamaz, diye ha 
TOrkü ta.oJ.Yan bu Yücud şimdiki yG- lzmir K,z Ji~t"!tİn~n Ne çare kı: Çok ya~amadm ve hızı kırıyorum. 
rekler parçalay1cı haUle bizim evvel- Sevim Menemenli 3ks0z bırakıp gittin. Ne olurdu, b1raz Fakat, heyhat!.. Göz yaııılarım 
ki haraH~rimizi bozmuş olsun. daha yaşasaydın.. cüml~l~ri kullandıkça z"yadele§iyo 

o zaten manen on yedi milyon bize deiil bntan bir dünyaya yuka- Faka1. !!len rahat uru .. Biz, sağ ol- Atatürk öldü 
Türlrlın ka1bine çoktan gömOlmlf .,elan bakacakhl'.. tl'1k~• · b -aktığUa emanetin, volrt n Artık •Iİm ç kmayor. Boğazı 
bulunuyor. Biz Türkler onun izinde yürürken var ettiğin bu vatanın her zaman bek kupkuru.. Artık ağlıyamıyoru 

Onu blz ~ene toprağa bırakmıyo- ona yaklaşmak ve onun a~rtara ht- çim elacatız. V~ bize göaterdiğ"a yol da . 
rtaz. kim oldutunu daha yakından e~r- izinde yQrtlyece§iz. Ulu Atam.. Kendi kendime tekrar etmek i 
Heyır! Ofta• ~cl•nun NMt ede meık 1r.llı başımızı Mır gkn daha yttk- Biz Türk gençliği, her ve1'dt. her vorum. Atam öll"\ecli Onun 6ld 

bileceii ve ona en lftyık olan kıymedl nl•e kaldıraeatız. unaan sana batlı kaim ktan daha i<ine inanamıvorum, inanamıyo: '* yerde yatınlmasmı istiyoruz. ô ı-r~tmE'n büyük bir ıeref tar. 1 1 roruı. 1 .. 
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TU MAT UATINI UYUKYASI 
lı _______ . --------------------------------------~----------Eşsiz büyük ~dam • 

insan Atatürk 
••••••..-.••• •• •• •• • • ,,,,, .. , ı ı hM-... ııııH "''' nııııııııt ınııın ı ıı ıı ı 1111 ııt ı ıı 1111111 '" N•••••--•• 

Atatıırk'ii11 mucizesi, tuuci;t>ııe ina11111a,,ıaı111daydı. Daha ılt:rişiııi 

ıli11li11t11im. Kım<ii..•iirıin modenl iııkıl dp ıııo alıcıBı ulmuBtna en bıi11"k se
bep7erden biri tıusa:tJlJ-t ıuyiik ınabu.t tanıma11ıa.n't dadtt·. l'f in~anlığııı her 
tıirlii hayır t:e ~"rtft11e tık ku!fna~· ol<1rak gene i1'•atı ı·frdntııı•ı ı·ı uklıııı 

ıtpnt:mıdeılir. (j,ıurı i-Jn i~ft l•.ı /,m ikıılıide ııdomda ld;Jik kafamın tapım
ya 1U111k bulduüıı en /,,1u;ık "ası/: lrısıın Atotlır! 
.... , .............. ., .................................. • • ••••• ··~· • • ···.' ••••••• ~· ......... it' ................... . 

Sörledik, ıo) lüyoruz ve ıöylıycce- tege teslim eıl;yor. 
- · lJüşilııüyorum: Ben ~imdi su satır-gız. 

Çünkü ne nıatemimize son vardır. !arı runrken O'nun tabutu önilnd"ı 
• ·e de sonsuzluğu anlatmıya imkiın ! bütun lıir milletin mr.temi, yüz binler· 
,\ncıık bütün heyecanımız i~inde bü- ce y:.ı~lı göz ve kırık gönUI halinde, fa 
yük bir sevinç naktıı•ı buluyoruz. Acı kat ~ayıı;ı, t~rlıi.ve \'e "iikfit içinde geı 
mızn uç bucak olmadığı halde azimle- mektedir. Yarın öbürgün de de.ima ıı: 
rimizde, enerjimizde en kOçilk bir sar. dip geldi&'i bir vatan ~:r~·anı içind~ı 
aıntı bile yok! Bilakis. G<!çmişi dlişün- cenazesi bu topralia gelecek. Ya:ıi ç<ı 
dOkçe gelecek karşısındaki vazifeleri. halinden en ileri bir ın_amura kılıiıını 
mi• gözlerimizde daha iyi aydııılanı- •ok tuğu Ankara topragına gelecek! 
yor. Gen~lerimizi görüyoruz, dinliyo- Fe,k:.ılaJe dı.kikalar ,·ardır: Eze' 
ruz. Günflllerimizdeki coşkun vecd ka- denheri cihanın milyarlarca sevinç '" 
ur sözlerinde, muhakemelerinde rast elemini ayni sinik filovıf camitliıi'iylı 
ladığ'ımız taze ve seçkin olgunluk ta kar~ılamış ıı;örünen dağlardan, taşlar 
bizi iftiharla dolduruyor. Anlaşılıyor dan bile bazı kere bir ruh cereyanı lfl 

ki ıı; senelik cumhuriyet, yalnız kafa- çer gibi görünür. Şimdi 'anıyorum k 
!ar ve ruhlara ideal nimeti getirmekle Onsuz !.ulıın zavallı Çankaya ile Anka 
kalmamış. Şefimiz Tflrkiye'nin her ra kalesi bu haldedir. Haksız mı? 
klişesine inkılabın prensiplerini ya- Sözlerimin adi bir ede!. ·yat manzara' 
yarken bir de o prensiplere yar ve fe- nlmasındnn korkuyorum. ÇilııkU b 
daklr bir nesil yetiştirmi,. O nesil ki kadar bü~·ük bir millet matemi karş-ı 
bUtOn terakki ve yükselme anahtarla- ~ında belki sonsuz bir ııükfıttan dah 
rını her ır1Jn irfanına yerleştirecek ve beliğ elem !ibldesi kurulamıı.z. Anca] 
plecetfn bOyQk kapılarını memleketi- hassasiyetimiz öyle bir zelzeleye ui' 
-•- bo 1 bo ••••ktır radı ki bu da elimizde değil t ıu.u;e y u yunca a,,_ . . 

Dütflnfllecek şey· Atatürk, daha de- d Eb~kıüdkeıı blleşer mukad~eratı Qzeri.n· 
' . 

0
. e uy ro er rnıyan ınsanlarııı ıs 

h!aının ilk ışıklarını &'öaterırke? - mi llstüne masaldan, hurafeden bireı 
nun itaretine koşan zekA ve vır.dan örtü çel.Bir ve türlıe kurulurdu. Bı 
bahtiyarları aayı!ıydı. Hayatı ilerle. insanları yerine ıı;öre evliya, peygam 
dikçe bOtOn mlllet kendisini bütünlü- ber, ilah diye insanlık kadrosuııdar 
ıatıyle .kucaklamak için kaqısına çı. dışarıya çıkarırlardı. işte Ataturk'iiı 
kıyordu. BugQnae vaziyet bOabütfJn a- biç sevmediği, biç aldanmadığı, hattı 
kıllara hayret verici bir nlıbet almıt- millet zekasına, beeer aklına karşı kil~· 
tır. Zira ıalt iken cemret!> diye önüne tah bir hürmetsizlik saydığı hazin gaf. 
koşan yalnız TflrklUktü. Halbuki bu- !etlerden biri 1 
gQn cenazeainln 1.rkasında ağhyan bil· Atatürk'ün mucizesi, mucizeye i 
tan beşer delıbı, bütün medeniyet, ve nanmıım:mndaydı. Daha ilerislııi g)y 

btıttin in.sanlık olmuıtur. :iye~·im. Kendisinin modern bir iııki-
ÔmrQ boyunca yurdu kurtardı, ko- llp yaratıcısı omasmııen bUyük s~IJq 

rudu ve avdınlattı idi. Kendiıi ıtlbi mu !erden biri insandan bOyük..mııbut ta. 
.. a.am oıutiiıyıt ..., ...... .uıl'Manfyete nımıımasınaaaır. ve ınsanlı~n uc. 

Türkiye adlı ve yüksek değerli bil: me- tUrlU hayır ve şerefine tek kaynak ola 
deniyet mflcevheri olduğunu bir daha rak gene insan vicdanını ve aklını seç 
öirettl. Ve memleketlmise hflrmetl, meıindedir. O'nun için işte bu hariku
beterlyetln yalnıs ha!IZ&llm& deill, Yie- !Ade adamda lfıyik kafamım tapmıy~ 
un ve tuuru içine de yerleştirdi. lş.. llyık bulduıi°u en büyük vaaıf: lnsan 
te bizi yarı kadavra halinde iken yer- Atatürk i 
den kaldırmıt olan baba eli - o kah-
raman oldutu kadar ince ve güzel 
eli - milleti bu va.ziyette olarak gele-

Ankara 

Faoıl Ahmet Aykaç 

"U' ıus,, 

iki yolculuk Atanın arkasında 
Atamız gıttı. Artık, latanbul Yazan, Muhittin Birııen 

onun aziz hiitırasiyle başba~a v~ ı_n~- Osmanlı bayrağını taşıyan alil Ya.zan: Hakkı Süha Gezgin 
temıle yalnız kaldı. Atamız gıttı. b' lr. 919 bah d ! ta bul G"kl · - 1 ·ı b ı b' k .. G • ı il F k h • d 0 . . h ır te ne, arın a, • n - o · erın :ıg ayışı e :ış ay:ın ır :ıra ıun... ece, goz y:ış ıu· e ıs-

~ ~:d O ngız a . ~un ıamı, her dan aldığı bir yolcuyu Karadeniz yo- lak bir duman gilıi, yatmamış, uyuma~ şehrin ilstünden :ığır :ığır 
ııodnu he nu~ setvt gıOsı yaşı~'.>r.'. ede_r liyle Anadolu sahillerine çıkarmıştı. kalkıyor. Akşamdanberi, kıpırday:ın sokaklar, sessiz ve baıla.n eğik 
ev e, er cemıye e nun soJCu ı- B A .. ı. d · · ·ık A ad ) h lkl · · · ,. l l ht O b b u, tatur" evrının 1 n o u a a dolu .. Herke~. kendi evının cenazeaml kaldırmajıa gidiyor. 
ıyor. er ru a nun yası, u e e- l 'd' C d 
l' l - bed• h" yo cusu ı ı. a delerde şaşılacak bir intizam var. Yaya kaldırımlara mekt~pler 

1 jyrı ı~ınl ~ lkıı ıcra~ı ;ar.O Ayni yolcu, dün de ayni devrin sıralanmı§. Atlı, bisikletli motosikletli yaya polisler sırmalı zabitleri 
. . st?j u ~ k' 1°nh~l~n ~l n~n son yolcusu oldu. Sanki gözlerimi- başlarında asker kıtaları 'can kurtaranlar, cKızılay; ın gezıı;ln imdud 
·çın agdıyor;C a ~.' D ~· aı,;:aja zi bir açmış, bir kapamış gibi, kısa kollan. Ortalıkta çıt yok' Sanki herkes taş olmuş. Kan ailıvaıı ''üre·-

).oyma ıb. t ç gt un f 
0
t
1
":'

0
f k çte .e b;r zaman içinde, on dokuz senede !erin acı~ı kuvvetli, amir. bir kanun gibi latanbula çökmQş.. . 

nun ta u unu a•,ıı e ı, a a zı- k b" "ki ....... d 
. d d D.. b..... 1 geçen vu uatın uyu uıııınu, e- Caddelere bakan pencerelerde bqtan aalkımlar var. Hır y ksek~e 

ııretıne oyma ı. un, u.un •tan- • . I . d · ı·· · · "! k ·5 
l . · fg· i yol! d" ı;ıscn şey nın erın ıı.;ını 0 çmc 1 

- yer, bir mahşer. Illltiln baılar Onun ıreleceii tara!& ton ve ai!ı·ekli bir u ' cenazeaının geç ı ara o- . . 'ki . 'k. 1 uluk ara ı · • 
üldü; fakat Onıı karşı son hürmet tersenı~ ı geçış ve ı 1 yo c .. - se amla dönük, bekliyoruz. Taliliııiı; tehir, Atasınd&n ikinci kere arn-

. ·f · · • d sındak.ı farklara bakarak bunun uze- lıyor. 
•e tazım vazı esını yapmaııa oy- . d d .. .. .. .. 

d rın e uşununuz. Gazeteciler, fotciırafçılar ve reımi intizam memurlanndan baıka 
na 8

1
: ••• k . . t 11 .•. T" k 19 sene evvel alil bir Osmanlı oriada hiç kimse görünmüyor. 
uyu cscrını emane c ıı.ıı ur k . b' k ·· l · · 

. l · il d lis ve ask k • te nesıne ınere ve goz erını meç- O büyük ve mübarek vücudun el !i&üne 1.lındımnı bildiren top .e -enç en, yo ar a po er or h ll d • d'ı ı l d.k k la •-
'onlarını yararak, kendilerini, Onun u ere ogru '"~~t e .ı ere Yd? !eri, ü•tilmQzden görünmez, fakat heybeti duyuluyor kuelar gibi ka-

h Çıkan bu yolcu T urklerın en ınç d t' S '· 1 b 1 k b ...... n..nı d d h k ziz naasını taşıyan top ara asının .. • . . . . . v en na çırpa çırp:ı geç ı. usan .. a a a ı , a •• .,an ı ... " er en a a or-
kerlekl~ri arasına, attılar. Onun ylregmı, e'.1 .cesur ır~de•0~~ Tür kunç uluyor. Mahşeri, bir çıilık \'e karnaıma kıyameti h&llnde ta1Vlr 
l:ıutunu ört<'n sancağın bir ucunu r'. ma~ azmbı~.1 ~~'1york u. u1~· . ederler. (Dante) bile bu aldan14tan kurtulamamlfbr. Dünktı ı:ısan 

on bir veda buoesile Öpebilmek için Y:ıyenbı~ en k uyuk vAe udvlvet 1 g~dmı mahşerin manatınd&kl derinlik bağ1rtkan ve &'tVue bir k&labalıktan 
hl'k . . h' d 1 une ınere gene na o uya gı en k d h d k klı b' l i ti ld' 

_zilmek .. tedl ı .e~ını 1 ıçe say kılar. bu yolcu, simdi durmuş bir kalp çoH a lal okuna 1 ır u v ye ~katyrık. tı. l l b' ı·kt O 
~t"nc vucu erını 1.t arın aya arı k 'k' .. .. .. b' vü aya er, Uf o up uçuyor, gv e ı ayyare e.r e ır ı e nun o .. 
!tına fırlatıp atan bu çocuklar, Ona adpım,mısbı ı golz v~ ~onm•ukş h:r b'r- tunde, oayısız tavn!larla dönQyordu. Keııdirulz çolr uzaklarda oldnğu-

b 1 1• h" 1 ~u o an u yo cu ıçın nr.ı ıç ı . . . . . 
ı•an u un son se am ve urmct e h I ._ l O d kuz s• muz halde Onunla beraber yürüyor, yollardan ta.luıı.inlerımızın ölçtile-

. k . · A~t" k li -neç u ı<a mar.ııs'ır. n o - ,1 b 
nı $Unma ıstıyen ·"' ur ne. Ik' ah b d . On= rı e eralıer gelivorudk. l d O b" ··k · . ne evve ı sev at, u evrın, • . 
·~vru ark\· ;~n xyudik es.ı:::ını, ~evrinin ilk Anadolu seya'1ati idi, bu Nihayet Köprü üstilnde yaya polis kordonları belirdi. Onları atlı 
::ksak~ dgı 1 aıı~ıa 1

;. •. T'':'k ~efaki de sonuncu seyahati oldu! polisl~r a:·k.aladı. Artık al.ay ı~kfln .•tmi~ti. «~edek ı~bap l~r, ıı.sker 
u ··~-.e~ e tutmaga an ıçmıı ur On dokuz sene evvelki dinç yÜ· vakarıle sıvı! heyecanını bırleştıren ıki başlı hır mana ıle geçtiler. On-
er.~lıgıdır. " k cesur irade ve yılmaz azim bu· !ardan eonra yas havası çalan bandonun aeııi ıstırap yapı~ lle kar~ 

Dürkü harin, fakı.t coşkun veda ~~~ durmu§, erimiş, sönmü4, f~kat; !aştık. 
ahncsı, lstanbulun Ataya olan eon· l h I k b" "k b' Topçular, tuğlu sancakları, tunç yflzleri, geniş eaiırlı kanatlerlle 

· · · .. "l ba·1ıı - u a ma vo mıyara uyu ır ru . 
uz sevgısının çozu mez g ıgınır . . l . B h b .. b" bir destan parçası gıbi llnümQzden aktı. 
) · k d •d • d · 'ıa 11tıha e ı-tmış. u ru ; ugun u· . . . d 
ı;ıun eserıı:ıe artı U} • ugu er~n .. . . Denızcılerın ban osu, daha başka mıznklar, Onh·ersite, vilayet er. 

~.ınnet ve şukran,ın, ebedı eada~atw tun memleketı kaplamış, herkesın kanı, generaller arkalarından gelen varlığın bQyüklilğU kaqısındn 
•ozy".sı ve vec~u .. h":yecan tcklınde 1rürei':ine girmi , herkl"sin, bütün biı hemen hemen •il inmiş gibiydi. Bir aralık KöprOyQ yaldız, renk, ı:ın'at 
eccllı ve tc7.ahurudur. 'llillet kütlesinin benli~,.-ine inkıliil ve zevkle süslenmi• bir çelenk ormanı kap! dı K dd b J ı H' k · h • h d • a . oca ca e, un ar a 

d
. 1~ ·ıb11'. 1"•ye: .1 .atta T~ykatın a ylemiı bulunuyor, zamanın ve ha doldu. Havada bin rayihanın inbiklerindeıı atızOlmOş husu.si 9ir koku 

·e~ ıdsı~ıes 1 e ebcrı mıyedn our aan liselerin yaptığı derin inlalib, bü dalgalandı. 
agı, un arny umun a, nun ma k . 1 KO ··k b' ı k - k d ı · • h d • ·ı ki A •Ü mucıze çu ır ara ı , yagız a ana arın alıenklı adımlan .... Ve top ara-
ıevı uzuı un a e~ı mc ~ tay;;- * , . . . 

1• . I . b" ..... . .ıasnnnn flııtünde bır yakut dalga gıbl kabaran şanlı Ata göründü. Yak-
·~ am v" tazım erın en uyugum 19 ı Mustafa Kemal l k ı · · 
•a tı. Türk istkla1inin •enbolü olar ..,~e evve aşt~ ça, tU~ er U~rıyor, gözlerden, yaı boşanıyor, O, içimizdeki atee 

P k . 'k"l. k ı. h •apura bınerken Onu, Galata rıhtı üstünden bır rüzglr geçerek alevleri tazeliyordu 
,anca , bu ııtı ıa ı urtaran ıo.a ra d b' k k d k k2 · 
nan ordunun Baskumandanı ve Bi nınk a ıl~ e.laç ye. ın0 .. oat

0
u, ·or. Arka ında, siyah bir kı.dife muhafazada nişanları geçiriliyordu. Bu 

· · E · A h' b' f · ·ı rnr a se am mıştı. un, n'.1 aı:ı;- nişanlın O kah kanlı bir hücumun önOnde klh parlak bir zıı.ferm 
ıncı .rı taya, ıç ır anıye nMı · • ı h k h k b" .. ' ' 
1 b .. "k h.. · .. ıya aır ıya ve ay ıra AV ırA utun ba•ında kazanmıftı. Bundan hi~ biri ona ... ref vermemiş hep.. 

::ı mı).ran en uyıı urmetı goater n---· a ;;.. .. ; -ı.:s-...ı. _ ·11 ... y- • 

ı; «~--"' r .... ıı,ıe eğılmez amınr - 8l onun gllf•Onde yer balduklan için llv1lnmflflerdl. Ata gibi 
) fani deRildir, ebedidir. bir harikaya müklfat diye verllecek bu kubbenin altında hanırJ kıymet 

Dün, Atanın tabutu, Yavuzur Atatürkün vardır. O, yalnız bu milletin kalbine deiıer vermit. yalnız onu kazan-
ıüvertesine konulup ela ııemınıı makla zevk n gurur duymuıtu. 
topları Türk donanmasının aziz Ölü arkasından lşte topa yaelanarak geçen varlıtın, bu muhtetem ;adelii'i Onun 
.;c son selamını ifa ednkıen birden ~an ve terefe, •üı Ye ptafata ne kadar hor baktıtının en gfizel f&hidi-
Jİrc 20 sene evvelki hStıralarım can N. S. dir. Hangi ıils Ona !Ayık &ClrOlebillrT Hanıi şan ve ~ere! Onun ynnın-
landı. Yıldırım orduları grupu ku iki defa kurtardığı lstanbıılıı, ~e- da penltııını muhafaza. edebilirT Gtıne,e, kibrit alevinden madalya 
nandanlıi'ı;ından çekil~n Mustaf· kiz <ene arrılclıktnn sonra, ilk defa takılır mı hiç?... 
Kemal Paşa, 1918 a<'nesi aonbaha ıreliyordu: ı 'l'emmuz 1927.... Atanın arkaıındayız. Onu tarihin, ebediyetin tahtına götürüyoruz. 
ında, gıene dünkü gibi bir ikinciteş lıtanbulun unutulmaz .. ünü! Ebediyetin tahtında oturanların ırönül, ruh ve ıuurdaki saltanatı da 

•in gününde !stanbula gelmiıti. Hay. On bir yıl oldu. On bir yıl önce, ebedidir. Atanın arkasındayız. Hem eade buıriln için deiil, yarın için 
Jarpaşadan bindi~i vapur, bütün li •ıcıık ve pırıl pırıl bir yaz gfineşl yaşadıiımız bütfln ırOnler için Onun arkasındayız. Onun arkaaında' 
'l'.lanı kaplamış olan mağrur bir düş altında, İstanbul en acılı hasretine zafer ve i!tikballe beraber, pnın, fere!in, büyüklüğün bayrakla~ 

Ya;oıı: Hllu11in Cahit ı·aıçın binalar, muazznm caddeler, şirin bnh- man armaduı içinden geçereker. kavuşmuştu. Sevinçten akıın gğz dalgalanır. 

Kurun 
Blitün Türk miiletinin güzleri bu- çeler fıekırıyor. Şarkın tenha ve ço- vapurdaki Türklerden hiç biri başı- .va~lan içinde, bahtiyarlıktan çıldır

iÜn Ankaraya initaf etmiş bulunuyor. rak bir çölünde bir sihirbaz elinden nı kaldırıp denize bakmıyordu mış koca bir şehir ırOnler ve geceler 
BQyllk Atatilrk'lln ıon seyahat merba- en modern mu,·affakiretlere şahit o. ')yıl, 1 3 rakamının ui';urı'1zlu~nR bayram etnıişti. İstanbul, ne o giln
lerini adım adım yakından ve uzak - luyor gibiyiz. Şarkın bakım ızl!ğı fürkler de inanmıstı; çünkü, lıilil r!en evvel, tarihinde öyle süslenmi~ ------------------------------
tan takip eden nazarlar şimdi vatanın metı·Oklüıj'{, içinde AıılcarMJa yapıla" lonanmall, 1 3 ikincit<"-rinde letan •p sevinml~I. ne de o gQnden sonra, J\ T b h • l / 
bir noktaıı flzerinde hep toplandı: An- şeyler ancak bir mucize tabirile ifedı ula gelmisti. Bu acı mırnzarayı gö bir daha o derece güzel donandı ve 1 'f e Q tıyar· Ö Ü. 
lı:ara. edebilir. •n Ml usdtafa ~elm~l Pa,adnın )'_ürekğ. bezendi. .. 

Atatıırk Ankara çerçevesi içinde Fakat bütün bu bilyük imar hare- Rrca an '· goz en yaJ1ar 1
• ...,..na On bir ~-ıl... İstanbula geldiği ak- Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

her yerdekinden daha mus,zzam, daha keti, bu yapılan maddi bin11lor Anka. .alede, her gün yüzlıerce ve binlere• •am, bugün mukaddes tabutun kaldı- Yeni caminin minaresinden latanbulu eeyrediyorum. Şehir don-
lllOhib ve daha yerinde ıörülüyor. Ô· ranın manevi kudret ve kıymeti yanın •ni ölüme sevk•ttiği k~hraman Meh. nldığ'ı salonda htanbula, ciki büyük muş gibi hareket.iliz. latanbulun kalbi durmu§_ damarlarındaki kan çe. 
ltt olarak Aııkaraya nakledilen BQyük da hiçtir . .luntazam sokakların. çiçek. ~ .. d~iklerle yi"·it zabitlerin muba· cihanın mfilteka•ında, Türk vat.anı- kilmif, ne bir hareket, ne bir hayat eaeri. Her vakit insan kalabalığ-ın-
.\ li parkların dalın ,,.;;zellerini, dahR bü ,.k kanları, bu f.,ci netic" için mi nın z· t' T dan ıre~ilmiyen Köprll baştanbaşa bombo• Ne tramvay sesi, 11e oto-t:ıttırk, sırf kendisinin yarattığı o p •kıtılmıştı? Kumandatındaki arslnn ıyne ı, ürk tarihinin serveti, .,. 
lııodern n medeni hllkOmet merkezin- yOklerini Avrııpanın ve Amerikanıı ~rın «sine ve siingü•lerinden yük- TUrk milletinin gllzbebeğb adını mobil düdOfü. Denizde hareketten eser yok. Ne bir vapur, ne bir mo
dt aaman ve mekana meydan okuyan bir çok şehirlerinde de buluruz. Fıık verdiği 1stanbula ceeklz tıenelik hlc- tör, hatta ne bir yelkenli! Köprtıye bağlı vapurlar bile, bu vakarlı ıü-
•bedt hayatın nurlan ı'çinde dalma Ankar&nın dtin•·ada hiç bir tehire na •den yıkılmaz v" a~ılmaz kalenin r t h kQtu bozmaktan korkuyormu~ gibi, duman bile çıkarmıyorlar. 

, laima dısında bıre ktığı bu armadayı an ve a as•Qrünü• anlattı, ciştl-
clil'j bir halde mevki alıyor ve oradan sip olmamış bUyQklük!l tamamen ma· ı · yakını. eöyled!. Sağıma bakıyorum, yan sokaklar, meyda.nm kena.rı. dam üatleri ıim. 
hutıın Tflrk vatanına hayat verici nevi ıahadııdır. Orada bir millet di- stanbulun mi'lareleri önünde &Ö· On bir yıl oldu ... İıtanbul ona do- sly&h. k1.lab1.ltl< o ka.dar kesif ki, aanki yerlere in.san batınd&n bir halı 
il rı'ltı'ldı·. Felliket ve ı·.ımihlilin ıon de- ünce içi •ızladı, vicdanı isyan etti d B ·ı •· d !ara ve pen ı ı l'en!iplerini ne~rediyor. ıe tehditkar toT>ll'rını Türk !stanbu yama ı. uır11n, l'amlı Ye ıslak bir MM m.,. am cere ere insandan hevenkler ası mlf. 

Ank1.ra AtatnrkQn eMer'dir. Anka- recesine düşmüş bir milleti ınaddeteıı ,. •onbahar sabahında, hasretinin can Fakat bu binlerce inean havadaki matemi ve kudı!yeti bozmakta~ 
r, ve manen .vUkseltmek için üizım olan 3 çevrmis olan bu h~b ııemilerin' k ki · gibi ses'z h k Yı Atatilrk d!lş!lndil, eeçti ve luılket- >Uradan çıkarıp atmai>a and içti. ya an ıstırabı içinde İstanbul ona çe nıyormuş ı ve are ebiz. 
tı. Asırlardanberi beşeriyetin heye. ruh ve irade oradıın fışkırdı. itte An- Ata. 20 sene .-vvdki andını tut !OD hOrnıet ve tazimini yaptı. . BQtOn İstanbul, kadınıyla, çııcutuyla, ııenci, lhtiyarile beJ altı yüz 
~nlı bir çok sahnelerine ve yanıbaşın- kara bundan dolayıdır ki ebedi bir dL 1918 k d 1 lıtanbul- unutulmaz -"-Ut bm.ldşi Atattırke son ihtiram vazifealni yapmak için ceııazA•<nfn "eçe. 
Q u. senf"si i incitesrinin e •- - • 
a iki kardeş Türk ordusunun kanlı ril!kle parlamaktadır. Bunun içindir •anbulu tehdid ed.-n topl,.r, 193ı' Ata.tQrk, lstanbulun iki defa kur- cetı dar u.lıaya sıkışmış. Hep beraber ve hep bir arada ona ıon defa 

~~ ınııessit bir 1avaıına oahit olan es- ki Ankara 'fürkiyenin haklld merkezi kinciteşrininde, Onun aziz naaşın tarıcısı, bugt!n İstanbuldan ayrıldı. g6zyaılan sunmak için gece uykusunıı feda ederek yol boyuna ıuralaıı-
ltı Anka_ra Tilrk c~~riyetine mer- kalbi ve toplanma noktasıdır. . ıelamlıyari\k Türk toplarının tce• Fakat İstanbul Ondan ayrılmıyor, ınlf. Manzara o kadar vakur, 0 kadar aatl, 0 kadar hazin kil 
ıı '* oldugu dakikadan ıtıbaren yenl bfr Bugün Ankaranın ne yakıcı bır 1ürüne iştirak ettiler. Bu, yabancı aynl~maz. Onun ebedt hasreti, ılln- . Derken KOprUnQn öbUr ba,ından süvari poliııler ıröründU. Aşa,iıda 
'ht ve nur merkezi oldu. matem içinde kaldıjını, ne elim ıztırap harp gemilerinin bayrakları da ya- mez ıştcyakı, kalbimizde kuvvet, hır dalıalanma, bir çalkantı oldu. Baglar ileriye uzatıldı. Çıt yok. Alay 

lıı Aııkııra, modern TUrkiyenin bf.itun saatleri yaıadıtını pek g!W!I tahmin •ıya kadar inerek Türk bayrakları inan, Umld meşaleıi halinde yana- yavat vakur adımlarla yaklaştı. AtatiirkOn, 1.tlas bayrak içine 1&11lıru1 
o\~naı ile merk~i ve kal~idir .. Buırfln ve tahayyül edebiliyoruz bayatını, te· nın matemini paylaştılar. 20 yıl ev· caktır. tabutunu taşıyan top arabası ırörilnQnce aşaiıdan eöklere doğru, bir 
ı· tUrke •in.esınde ebedıyete kadar re! ve ehemmiyetini AtatQrke borçlu 1rel bir eonbahar gününde lstanbula İ.!tanbulu ne kadar severdi .• Ve hıçkırık dalgası yükseldi. Bi1tfln lstanbul, bütiln millet hep birden ağ· 
ı~r vermekle Türkler nazarında bü- olan yeni Ankara, timdi AtatnrkOn ta- "ğlıyarak ııiren bu Büyiik Türk için, O geldıtı zaman lstanbul nasıl sevi- hyordu. 
ı·~~ bu~un kıymeti arttı. Bir gfln ha. butunu göğsflne baamak feliiketinl gö- 20 yıl sonra il"ne bir sonbaharda bil· oirdi. Cenaze arabasının arkasında itim yoktu? 
~ ~n bın bir vak'ası Ttırklerin mane- rüyor. AtatQrk b&fka hiç bir yere def- tün dünya ağlıyor. Fakat AtııtOrk hAli burada, hep Başveklll, kumandanları, .aylavlan, partw ile bütün davlet onla 
b;r Uvvetine ı.!ak bir zaaf ıretlrlrse, nedilmeuli. Onun maııevt hilv!yetinfn Onun he.yatı, Türk milleti için, burada aramızda, içimizdedir. BU- idi. 
~ .. !tın Yorgun, zorluklarla karoılaş- kabri nasıl bOti!n Türklerin ruhu lae, daima, bir iftihar kaynağı olmuıtu; tan Lıtanbul, Onun ıreçti&i 701larda Gençlik orada. idi. 
~ra lr halde kalırsak, gO.ılerimizl An- maddiyetlnden kalan ,,adJırArlar da ölümü de, uyandırdıiJ cihantilmöl gezdlll yerlerde, ııevdlll kllfelerde Ordu orada idi. 
r,t. Ya çevirmek klfldir: Oranın ya. ancak Ankaranın topraklarına tevdi teenürle ırene millt bir iftiharımız daim& Onnnla Onun aziz h&tırasile 1ııtanbul ve memleket orada idi. 
"~ ıcııı bize Türkün mefharet ve ıan olunabilirdi. oldu. blrllkte 71.py~cak, ııaııld halktan Hatta heyetleri, ııefirleri, askerleri ve mllmemillerlle bflttın dünya 
ı..,:rer deatanını .~r uman h~tırla- Zamanlar, seneler ve aaırlar pçe.. Atamız, matemi bile milletine te- bir lnaan aadelltfle ansızın kl!te ba- orada idi. 
•ind. ve bize kendı ımanınWın, ırade. cek .. Aııkarada AtatOrkün türbeli ref t<'min eden ess!J: Büyük Adam- ,ında karşımıza çılııverecekmlt gi. BOtfln millet ve bütün dUnya cenazuiııin arkaaında onu ebediyete 
lir, •n. •zıniııd•n bir ruh nefhedecek- mermerlerinin asırdide donukluğu ile ·lır. Türklük, Ondan ebedt teref du- bi, kan ağlayan yQreğlnin ebedt ha.s- g!ltflren yol Ozerinde .son va:Ufeleriıı.i yapwak için birletmif bulunu • 

.ı\ it yeşil ağaçlarının Nrinliii, ırtlllerinin vacaktır, O en bUyük şettfi Türk· retlle eönmez matemlle bep Onu yorlardı. Ne bahU,.ar 01111 
~•rayı görüyoruz: Hergiln ıOzü- ve çiçeklerinin temiz kokuları içinde ıüğünden duydu"u ı;ril:ıi. 
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!2 ikinci ttıriıı. Salı 193~ (ANADOLU) SAHiFE • . 

AmeTikalı diploriıat Çarl 
Şeri/in bir makalesi 

Çankayaya ilk ziyaretim 
.... ····· ... 

T ürkiyenin en yüksek başını sevimli 
yuvasında nasıl gördüm? 

...--

Ebedi hayata intikal eden ATAMIZ 

Annesinin mezarında 
At.attlrk lzmirin alınmamndan son-

ra annesinin kaln-iiLi ziyaret etmiş ve 1 Aıı.amın ziyamdan şüphesiz çok müteessirim. Fakat bu tee~ 
0 zaman suxık topraklara bırakılmış mü izale ve beni müteselli eden bir husus vardır ki, 0 da Anamiz ••ta-: 
olatn Büyük Türk kadını igin f'lt söz- Dl mabv ve haraba götüren idarenin artık bir daha avdet e~ 
Zeri söylemişti. üzere mezan ademe götürülmüı olduiunu .ıörmektedir. 

Zavallı valdem bütün millet için ]erini kaybettirdi. 
mefkfire olan İzmirin mukaddes top- Nihayet pek yakın zamanda onu 
raklarma tevdii vücut etmiş bulunu- tstanbulda kurtarabildim. Ona k&YU• 
yor. Arkadaşlarım, ölüm hilkatin en 
tabii bir kanunudur. Fakat böyle ol- §&bildim ki o artık maddeten ilmO.~ 
makJa beraber hazan ne hazin teeel- til. Yalnız manen yaşıyordu. 
Jiler arzeder Burada yatan validem Validemin ziyamdan şüphesiz ç~k 
zulmiln, cebrin bütün milleti felft.ketin müteessirim. Fakat bu tetaaQrQmQ f • 
uçurumuna götüren bir idarei ~eyfiye- zale eden ve beni müteselli eden bir 
nin kurbanı olmuştur. Bunu izah için husu::ıu vardır! o da anama vatanı 
milsande buyurursanız hayat ıstır~ba.. mahvı haraba götüren idarenin artık 
tının bariz birkaç noktasını arzedeyim. bir daha avdet etmemek lizere mezarı 

Abdillhamit devrinde idi. 320 tari- ademe götürülmüş olduğunu •örmek-
hinde mektepten henüz harp yüzbaşı- tir. Validem bu toprakın altında yat.. 
sı olarak çıkmı~tım. Hayala ilk hatve- sın, fakat hakimiyeti milliye ilelebed 
Yi atıyordum. Fakat hatve hayata de- payidar olsun. Beni teselli eden en bil-
ğil, zindana tesadüf eder; bir gün be- yük kuvvet budur. Evet hlkimiyeti 
ni aldılar ve idarei müstebidenin zin- milliye ilelebed devam edecektir. · · 
danlarına koydular. Orada aylarca kal- Validemin ruhuna ve büttıp ecd~t 
dım. Validem bundan ancak mahbes- ,, ruhuna validemin metfeni önünde AJ. 
ten çıktıktan sonra haberdar olabildi . _ ~ )ahın huzurunda uhrli pevman ecİı7o-
ve derhal beni gönneğe şitap etti.. Lı- BtJYtltJK -ATAMIZTN, TVRK MiL- rum, bu kadar kaıı dökerdc hikimiy .. 
tanbula areld~. Fakat orada kendı~ne LETIN!N ANASI ZÜBEYDE tin muhafaza ve nıüdafaa1'1 i~In icaM-
üç beş &'fin gorüşmek nasip oldu. Çün- . . . . . . , derse validemin yanımı gitmelCte ull 
kil tekarar idarei mütebidenin hafi.. basılır, t.aharrı edılır, kendısı ız ac; -.ld . ~ . . . . . 

l d Val'd . te,~ üt etmıyecev.ım. Hakımıyetı mil-
TABUT, ZAF'ER TORPlTOSUNDA YAVUZ 101 PARE TOP ATARAK BÜYÜK ôLtJYtJ SELLAMLIYOR yeleri. casusları, cellitları, ikametgA-

0 
unur u. ı em Uç buçuk senenın lliye uğrunda canımı verm~k benfıı:l - '•• ı•Jk . 

1 
·~· • _ h~nıızı .sarmışlar ve beni götürmüşler- bütün gece gündüzlerini gözyaşları için vicdan ve namus borcu olıun · 

MusWa ~emal her ,eyden evve! Ata t~Jr k e ha kı · ı A~türk pek ~-V~l&'l ken.dı hab- dı" Valıdem atlayarak arkamdan takip içinde geçirdi. Bu gözyaşlan ona göz- 29 lkincika~un 1923 
tam manası le •ıhhatte, çerçeve.ı ralarile mu~at kutüphaneaınde ol- edıyordu. Beni menf ama götürecek o-
aailaın •e kuvvetli bir kumandan,! şın verd~g"' i derin duiu kadar ha,ka hiçbir yerde ra- lan vapura bindirirken benimle g~ ----.-----------
meli?, geniı aiınııh, derin ve müte- ı l'hat edemez. rüşmekten menettiler. Validem i'ÖZ- Mühım bir konferans 1 Polonegw ri , 
kta~ dü§ünceli, aer ••canlı sö:zlllJ • t•b }ar .. . _:. . yaşlariyle S~r~eci nhtım.ında elemler Tokyo, 21 (Radyo) _Japonya, · 
uı bır zattır. _ı . ·~ 1 ~ ' 1 Atatuı:_k ınlınlapları, ecn~bı ~o- \'e kederler ıçınde terkedılmiş bulunu- Mongoli~tan, Mançuri ve yeni Çin T rablusgarpta .. 
Bu biyoğrnfi için Mustafa Kemalle, .} e varan elçılikJer 'e ~~S·fl~::ı.tg~z:ır. ı ~ndurug~':a karşı kazan~'•• b~: \'nrdu. l\f enfada geçirdiğim seneler o, arasında bugünlerde bir konferans . , 

hiç birisi iki saatten kısa olmamak lıklar var. Hem bu elçılı~lerın bazı~ı irı)•et ıevıph anayurduna ifa ettıgı ıı:ıyatını ıijtıraplar ve gözyaşları için- aktolunacak ve mühim meseleler Tr~blusgarp, 21 (Radyo~ . - Mq. 
kadar güzel hattA Washmırton'da o- e b'· ··k h. ti d d' · · · t' bur ıınema -- 1dızı (Polon ....,) ._ fartile yaptığım müteaddit ve yorucu _ • . n uyu ızme er en ır. _,,, .. e a-eçırmış 1• etrafında müzakereler cereyan ede- . J" . . • . eau 

1 
llP'. 

mUllkatlar bana, ka11ımdaki zatın ~Qnebi!eceiimız binalardan çok daha ceğim yer merasim daireleri dei"\ldir. Başka bir nokta, mütareke zamanın- cektir. i'.ıın bur~ya i'•lmı~tı~. (Poloneirf) :.-
harikulide kuvvette ve mükemmel il- ailzeldır. Geceleyin eıkiıehirden yu. Bu çok uzun sal d hl' 1 l ··t b da Anadoluya ~çtiğim vakit validemi tırahat ıçln Plditını ve üç hafta otu.; 
batte bir adam oldufuna tehadet ede- karıya bakarken, Çankaya caddeıfni tında askert tya::r ı:i~z d~:e:e: b:; muztarip bir halde !atanbulda terke S ı •• •• racağım •öylemiftir. . • ı 
bilecek kanaati vermlıtir. Akıllara a~dınlatan sayısu elektrik ıtıkları ıan merdivenden yukanya çıkıyor. Du - :necbur olmuştum. Yanımda kendiıi- ayın nonu Amerika 90 gem·ı 
hA7J'et verecek kadar kukln ve ..... ], •. kı ,ehri yıldızlarla çevrelemek iıtiyen varlar İakandinavyanın aoıı saman ne terfik ettiğim bir adamını vardı. B .. ___ ~ 1 • • h"E d ' . 

r- ...,.. elma.alı bir zincire benzer Fakat bu - B E d 1 .. - •ıuanuı ancı aa ı e • - · · -·: -~ · 
kan olan dlmatt faaliyeti, cihan har-

1 
dd i 1 d · tul larda imal ettiği hahlara benziyen unu rzurum an ıtanbula l'Onder- hakett1g· i mezivetlerini isbat etmek yapacak '" 

. wUze ca en ıı nnn a unu mıya - . diiim zaman valid b d • L · • · · 
blndenberi pçeıı 7orucu yıllarda mıl- cak bir iz bırakan hatıraaı Olt ıırt- tatlı renklı hahlarla sUılQdür. Merdi- . em u a amın J a le a-eçitmiştir. Milletimizin büyüklü _ • • • 
Jeti ~in hayretlere pyan neticeler el-

1 
d 

1 
kı d • A d 

1 
vendeki yol halılan da ayni renktedir. nıs olarak geldıtfnden haberdar oldu- iüne kudretine fazilerine medeniyet Vaşington. 21 (Raydo) - Amtri-

cı. etmiı ve hiç f\lphesiz daha birçok arın an öt ner en aş~it ~ 1; 0 ~ Filvaki etrafımızdaki bütün renkleı· iu dakikada benim huzura celp ve istid~dına ve n:okellet old~ğu insani.. ka deniz nazırı, bugün matbuat m~ -
Hneler de devam edecektir. ?hvt~sınmlın _e yhamtısacı~/ dit reele çok lıuanın reami binalarda ~örmeğe ah~ padişahça verilı:ıi.ş .olan idam kararı- yet vazifelerine sarsılmaz itikadı var- messillerine beyanatta bulunmuı Te 

"'"" ,,_ • f l t ~ b nt...c:ı J ışa ı e-un a ınwan uyu an zev L 1 •• ~ L Q n1n infar edHd·C-•oı zanneylemiı ve · ---··· ,. . ,J . --· ··-. •uf& re11 ye yap ı15.m u mUAA e- . §la. u uu.u camit ıt=nAleraen bU.tıbut n . . . dL .,.Nt: mutıu .ı .u.h.um uı;tm~> ueaı- . --··· . 
__ 1 ri A d'ıı:. . ta tır. Evet, bu batı inanılmıyacak kadar b k k d h . if U k bu san kendıaını felce duçar etmı,'tı. :u samnn kendi engin ruhunun hJ·ç sön cımdc daha doksan harp j'emııl yapı. 
UMNI n, vrupanın ı~er müm z . aş a ve ço a a zar . u. ça, mer- o d b. . •· . 1 - .. l . ti 

. ıa11zeldır. Eıki ile yeni Ankaranın el- divenln ba ında binanın .ol koldaki n an aonra ütün mücadele aenelerı miyen aşkını en manalı bir surette hU- acagını soy emış r. ~. ' 
dnlet adaınlanle olan malAkatlardan ele verip kanştı~ı bu tehirde entere.. . . ' ')Dun hayatı elem, uıtırap ve meşak- . . --..:...-__ 
barlı bir farkı vardır Gazi arasıra köşesınde bir kapı, açık keresteden ma 1• t .. d . "d' p . . lAsa etmıştı. - • -

· • san birçok manzaralar vardır. ruh .d k k d . f h ~a ıçın e geçmış ı ı. adışah ve hil· F . r. d b [ _.-.._. 
muadan büyük bir kağıt parçuı alır, • ~ ~şa gı ece a ar ırenış ve era kOınetin ve batan düşmanların tazyik ena zıhniyet ve idare i'e geri bı- r ransa a u unan , .. ,., .. .:_. 
nnldi bir kuqun ~emile harp tefer. Gazinin in!an~ \ıraktıiı ilk inti- hır d~:eye açılıyor; b~nun ortasında ve iskenceleri altında kalmıştı. İka- rakılmış Türk cemiyetini en kısa yol- heli kimse/er 
ruatının nımlni çızer, yahut &Qlattıjı ba zikre •ayandır. Arkası ışığa dönük uzu~ ır salon m~as~ ~ar. En ötebaş- rnetgahı bin türlü sebep ve vesilelerle dan in~anlığın en mütekanLil en temiL . . 
mQllkatJarda bulunan eşhasın yerle- v il b . takı köşede, tam hır ış adamına y:ıkı- 'h . ti -1 ü hh <l b. Parıs, 21 (Radyo) - Fran~d& tür öyle Jd sonradan b mec urıye k . zı nıye erı e m ee ez mc ern ır 1 b .. • · . • 
rini t.esbit ederdi· ikinci şıkta meseli • • şaca masanın yam başında Gazı du - . 1 bu unun 'c za ıtrc. şupheh görıl-
Samsuna haHket' etmeden evvel auı-ıtetkik edeceğiniz hudut ve cephesinin ı ruyor; bu defa simasında çok lfttuf- Fuar oteli devlet hn'ıne getirmek onun b:!şlıcaılen ecnebilerin, derhal hudud haricl-
tanla yaptıfı en aon mWAkatı anlatır-ıbütün teferruatını birdenbire &'Öre-ıklr ve Aşina tebessüm var. Şimdi bi- g:ıyırısı. ~lmuştur'. . . ne çıkarılmaları takarrür etmi7tir. 
ken dedi ki: mezsiniı. rinci görüştüğümüzden daha faıla Birinci sınıf, f ev- . Teşkılatı ~sıyemızde. ~e bugün !Bunlar meyanında bulunan afyast 

cOdaya ıokuldufum zaman sultan Fakat daha ilk bakışta anlarsınız kendi muhit ve yuvasını bulmuşa ben h~zmet b~şında ırfan muhıtınde ve ge ·menfilere iş verilecek ve kendileri, 
ıurada bir masanın yanında oturuyor. ki, karşınızda , tam manasile sıhhat 1 ziyor, çilnkil kütüphanesindedir; ya- ka/aJe otel nış hal1c ıçinde bulunan bil tün vatan- göz hapsine alınacaktır. 
du. (Odanın çabucak çimıit oldujıı ve afiyette, çerçevesi aailam ve kuv- ratıhş itibarile daima okumak ve te.. Pasaport karşısında eski müsteciri daşlann vicdanlannda yerleşmiş olan 
krokisinde burasını kı.rı.ıı ile işaret- vetli, a-özlerl keskin, derisi pQrQuilz, tebba etmek istiyen bir zat, kendi ki- bulunduğu oteli bırakan, tanınmış ve layık, milliyetçi, halkçı. inkilapçı, dev- Yunan kralı •ere-" 
ledi.) ( Ben burada idim) ben, mavi güzel, ,aşılacak derecede geniş alınlı taplarile zevk alır. sevilmiş genç arkadaşımız Azmi Ça _ letçi cumhuriyet bize bütün evsafile r 
ipretıe.) Bir pencere vardı (pencere- gayet zeki bir simada biribirinden u.. Gazi hazretlerine gelince pek sev- vuşoğlu, birinci kordonda, Tayyare Atatürkiln en kıymetli emanetidir. f ine balo , 
yi bir p Jle ~terdi) ve ıultal,l benim- zak ve gözlU bir zat vardır. diği kendi haritalarile muhat kütüp- 3inemas1 ittisalinde 208 numarada ye Ufulilndenberi AtatürkUn aziz adı ve Londra, 21 (Radyo) _ Dük dö 
ı. konuşurken boyuna pencereden dı- nk malAkatta yalnız Türkçe konuş hanesinde olduğu kadar başka hiçbir ni Fuar otelini isticar etmiştir. Otelin hatırası bütün halkımızın en candan Kent ve zevcesi Düşes Mariya, Y\ı
oanya bakıyordu. mak adetindedir. Fakat söylediğiniz yerde rahat edemez. Fakat bu bari - açılma merasimi bugün yapılacaktır. duygularile sarsılmıştır. Memleketi - '-" l 'k' . J . f' _.ı• 

• tal d b k b' f ld b h d · · h k.. . d b .. t .11 t- nan KTa ı ı ıncı orı ıere ıne ycaı 
-Peki, pencerenin dııında acaba 1 kısa nutukta her hanai bir nokta ali- ğ~r anU aş a ırı ası . a da . sede - Mtıkessese, bütün yolcuların istfra - mızkın d~r. oşes~:nt ed~~. ~ Un mı -~~ yüz kişilik bir balo vermiılerdir. 

ne yanlı t ı kasını celbedecek oluna (bende oldu- ce ım. :r:un masa ı genış aıre en hat. onför ihtiyaçlanna cevap vere- çe en ısıne gos er ıgımız aamıııu 

Bu sualim üzerine hemen a-emilerin ğu gibi) hemen gayet düzgün ve ıa- itibaren binanın bütün cephesi boyun- cek bir şekilde hazırlanmıştır. bağlılık devlet ve ~ille.tim.iz. için kud- A A J J d 
mavi renkle küçücük kroklalni yapa- rih bir i'ransızca ile aöze bqlar. Bu ca uzanan ve Anadolu ovasına bakan ret ~e vefan.ın b0el~g mıs~lıdır. sya sya 1 8Tl0 Jr 
rak: jcı te bittikten sonra ikişer ikişer ıir. dii'er büyük bir dairenin köşelerinde- Fransız sefiri Comte Charlea de Türk mılletının azız Atatürke ı D 6 __ Lif-_. · 

v öt d'ği . . . - evamı ancı .an ea• - · 
cYıldız köşkünOn hemen karşısın. mek şartile elçilik erkim takdim olu-. kf raflara bol bol yerleştirilmiş kitap- Chambrun vardı. Bu zatla bundan elli g s er 1 .s~vg.ı ve saygı o~u~ ı?ı~ fk' 1 . d h b ka . 'lil d 's-

da, boiazda demirli olan Müttefikin l

1
nur. Her birisi ayrı iltifat görür; öy-fıardan da bahsedecek değilim. Bu ha- yedi sene evvel dünyaya geldiği Wns- Atatürk gıbı hır evlat yetiştırebılır ~~erme ka ~· ı8ş AO.n k er ehA 

donanmasına bakıyordu.> le ki, kendilerine birkaç lutufkir keli ı ritalarla kitapları, Türk yazısının de- hington'da çocukluğumuzdanberi ar- bir kaynak olduğunu bütün dünyaya ~~ 1 jtm~-~ ~r eri Aa b' ~ 
Böylece buton manzarayı ıiz de me ile a-österilen nezaket, bunların bir ğişmesi ve yeni Tilrk tarihine dair 0- kadaıtık. Kıdeminden dolayı Cum- göstermiştir. Atatürke tazim vazife-! b~se eU e ao . erı açı a~-..l men b nı:, 

sBrmü.ş oldunuz. Hiklye yalnız basit daha hatıralarından silinmez. lan faslımızda anlatacağım. Gazi hu- hurreiılnin hemen hemen karşısında mizi ita ettiğimiz bu anda halkımıza 1 bd m ~:ı 1~~nı tebcn dama•• 
ft pilrüz.sdz bir surette anlatılmış ol- Çankaya tepesine yaptığım · ilk zi- retleri , bu lnkilipları,ecnebi boyun - cturmuştu. kalbimden gelen şu duygulanmı ifa- b' ar 

81 
a. 

1~j!1ı ve tt'~?9: .. ı:; 
makla kalmıyor ve fakat onun kroki- yaret ve TClrkiyenin en yüksek başı - duruğuna karşı kazandığı hüriyet Cumhurreisi hazretleri iltifatlannı de etmeği ödenmesi IAzımgelen bir ınk tayykatakire~ı ı 8

':e1 el ~ııını ~tZ~ • 
· \ ' · · bo d ıe pr mee e e erın gı u..çe 

Jeri sayesınde sanki ıfz de bizzat oda.- nın sevimli yuvasında ırördüğüm ka. Osmanlı emperyalizminden halas ve on elçının hepsine ayn ayn ibzal bu- rç say un. h · t k bet kt Jel iunu 
da imitslniz ribi vak' ayı hissediyor ve bul hskkınds bu kadar aöı kl!L müstevli daşmandnn kurtulmadan son yururken, henQ.z yeni tayin edilmJt o. Milletler arasında kardeşçe bir i11- e el mtmmıye I es me e 

0 
u 

ı 1 k h an a lf o uyoruz. 
~ her şeye phit oluyorsunuz. Gazi hazretlerile ikinci de!ak.1 IÖ • ra, aev&ill ana yurduna ifa ettiif en lan taJyan elçiıi Sinyor Lejakono, en san ı ayatı Atatürkün en kıymetli 1 ** 

Bu krokilerin en kıymetlileri Ana- rnşmem. birincisinden btısbütiln fak- büyOk hizmetlerden saymaktadır. son kalmı4tı. Aralannda t.eati edilen ideali idi. Batan dünyada öJümünQn l 
farta (Sola körfe.ıi), Sakarya ve Dum· lı oldu. Cumhurrellllii ikametgAhı - Muatafa Kemal hazretleri herşey- nazikine cUmlelerden, Gui hazreti• l'ÖrdUiil ihtiramı insanlığın atisi AN AD Q L LJ 
lupmar tariht muharebelerinde tatbik nın Gteainde, bent!% açılan, en aaı1 bir den evvel tam mlnasile savaşçı bir rinin pek neteli oldaju anJ.a.tılıyordu. için ümid verici bir mQjde olarak ae- ı' 
etmif olduiu tabiyeyi aoıterenlerdfr. tarzda in.ta ve teçhiz eclilmit çok daha kumandan, mettn, ırenlf alınalı, derin İta.l7an, ka11ılılt olarak Türklerle ttaı llmlanm. 
Ankannın bUtün yabancı tuirler· elveriflf bir bina daha nr. ve mllteklsif dUtOncell, aert ve canlı yanlann daima bir arada büyük bir Bu sözlerim 7azılariyle ve topra-

Oeıı uzak ve tabiy• bakımından emni- nk ziyaret arasından yalnu bir ay aözlO bir sattır. Ancak bu i'ece tam ahenkle çalışacakları ümidini izhar et- ğımızda şövalye askerleri ve milmtaz 
yetli bir hükfurıet merkezi olmasına geçmiş olmasına rağmen herşey bils- minasile ince ve nuik bir hilkQmet tikten ıonra (boyuna . kendi gayesini şahsiyetlerile yasım1ıa iştirak eden 
dair fikirlerimi, Gazi'nin bizim biltun deiiımi.ş ve yeni bir kisveye adamı, ayni zamanda mükemmel bir göz ~nünde tutç hakiki bir faşist büyük milletlere Türk milleti adına 
:Wuhjngtonla mukayeaesine tahsis et- bQrUnmüştil. Mübalea-a etmeden dene- devlet reisi idi. Her elçi kendilerinden a-ibi) cbilhaıısa her iki memleketin şükranlarımın ifadesidir. 
tilim bqka bir fasılda ıöyliyeceiim; bilir kf, eski mesken, yeni konatının ayni ölçQJer dahilinde iltifata mazhar gençlerb sözlerini illve etti. Gazi haz. Devletimizin banisi ve milletimi-
~lnkU o da inkıllpçı bir pneral, ilk içine hiç te rahatsı:r.lık verneuido ko oldular. Satında mevki itibarile ken- retleri, sevimli yüzlerinde güzel bir zin fedakAr sadık hadimi, 
amhuriyeti ve hQkQmet merkezini nabilir. Bir salon dehlW yeni binayı diıinden aonra . l'elen Büyük Mfllet tebe11ümle buna bukabelede bulnn. 1naanlık idealinin açık ve mümtaz 
mmnleketin içine taıımıı bir adamdı. bir battan öbilr baıa katetmektedir. Meclisi Reili Kızım paıanın refikası dular: ıiınası eşsiz kahraman Atatürk, 1 

hkara'nın bir bakımdan, hükll.. Sol tarafında merasim lain yetip arta hanımefendi oturrnuıtu. Solunda ise cDaha dotru•u her iki memleketin · Vatan sana minnettardır. Buton ' 
mtt merkuimfl olan Wuhinaton'a cak kadar dairelet var; aat tarafta Sovyet sefirinin ıevceleri vardı; çOn· olıun baıları deyinis. Zatıllinizin ômrUnU hizmetine verdiğin TQrk 1 

benıemeıl tuhaftır. Yeni hUldlriiet ise pne birçok odalarla bwılann or. 1d1 Sovyetlerin elçlıi, Türk.iyeye plen ~ençllkten bahiı buyurmalan çok laa- milleti ile beraber senin huzurunda 
mahılleainden eski Ankaraya rideıı tasında kocaman bir yü.mıe havusu, elçilerin en kıdemlisidir. Cumhurrei. betli oldu; çOnkQ arkanızda eski Ro- tazim ile eğiliyoruz. Bütün hayatın
~ ~nit cadde, Waıhingtonun hepsi de çatının altında olmak bere ıinin aafında yer tutan ilk erkek, Bat manın mutantan bir tarihi var. Genç_ da bize ruhundaki ateşten canlılık 
Kwıcbuaetta caddeılnl çok andınr. Pompej tarzında 1apılmı1 .Utunlu nkll lımet paşa idi. Yanında da be. lik mGkemmel bfqeydir. Ancak unut- verdin. Emin ol aziz hatıran M'lnmez 
O ela tatlı bir yokuıla )1lkMUr. Yuka- dehlizlerle çevrilir n JUkaNan ıflk nim Hvetm oturtulmuıtu. Ben karı. mamalıyıs Jd. İtalyan ve TUrk ırlclan meı'aJe olarak ruhlanmızı dalma a
ft1&, tepede cumhurrulnln vakarla alıyor. Bu tık aarayda en 10n ılltem mın hemen hemen karşııında bulunu- gibi, bQttın aiaçların derin kôkleri teıli ve uyanık tutacaktır. 
4uan 1 onatına &'idtn Tdrk carMe"'f-1 ~hizat bulundutunu duyunca lnaan yordum. Satımda (aramızda vekiUe.- olmuı Jtıımdır.> Reiqicumhur 
lllD 4e iki bııarında, tam iki d~üne·. :·: ·· ·:· · '. · · ·• " .. ~#·r Den1m lid .. rm Dirlııin nfUWarı olmak Uıan ). ~ B. ShrriU lam.et lnönU 
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~ ~/~ H!FE 7 (ANADOLlı) 

At::ıtürk sulh ve ın• 
s~ nlık hizmetinde! 

IWdea nıilletle..>iıı tabaııaüaleri 

Ey Atatürk 
Yaln:ı: Türk milleti değil, bütün 

F. R. ATAY dünya yaş dolu gözler, yanık bir 
Bir arkadaşımız diyordu ki: kalp ve perişan bir ruhla senin muh-
c- Atatürkün phsına ve serine tqem cenazeni senin vücude getir· 

karşı her taraftan hayranlık aeai ge- diğin ~in yollarında; senin cum• 
liyor. Fakat bunun ehemmiyetini 7 - y AZAN: Kadircan Kaflı huriyet devrinde meydana getirdi-
anlamak için nasıl bir zamanda ya- ğin bütün eserler ve yeti tirdiğin 
ş<ıdrğırnızı düşünmelisiniz!> Atmaca bir daklka içinde yelkenle-! Türk gemisinin sivri provasında Sözünü duyar duymaz oraya koş. dı. Tüklerin gemilerini baştan kara yeni nesil gibi neşvünüma buldurdu 
Öyle bir zamandaki bütün kıymet- ri mayna etmiş geldlti yola dotru ya- bir alev, sonra büyük bir duman yığı- muştu. Karışan ortalığa g!ir sesile ederek karaya çıkacaklarını ve kaça- ğun ağaçlar altında teşyi ediyor. 

fer hakkındaki hükümler derin bir rı yarıya döndükten sonra yeniden nı • öründ!i. Atılan ırülle düşman ge- haykırdı: caklarını sanıyorlardı. Sen Ey Atatürk 
buhran geçirmeketdir. Demoluaai ile kaldırmııtı. Hafif ve ırüzel tekne su- -niılnln iki üç arşın tçıiında ve iske- - Herkes yerine .. Reis yaşıyor.... Topukların bulundukları yere gir- Semalara çıkmadan evvel, yıldız. 
faşizm, 80) ve sağ, rejim ve ıınıf yun llıtünde kayarak deminkinden da. 'e tarafında denize düştü. , Ya4asın Kaya Reis! .. Herkes yerine. diler. lar arasında kendini yaşlı gö:ı:lerimi-
kavgalarına husuai bir ıiddet ver - ha uy~n bir rüzırir altında yol alın.a- Atet düzmek için Kaya Reis topla- Bazan korkutarak , hazan kardeşçe Atmaca alabildiiine yoluna devam zin rüiyetinden uzaklaştırmadan -
miştir. Milletler aruında veya ayni ia başlamıştı. ra tekrar ateı ettiriyordu. söyliyerek ortalığı yatııtırdı: ediyor, hatta kayaların bulunduiu yer ııizlemeden önce şafkatli bir bakıl"' 
millet içinde fikir ve hia tezadları Fakat r!izgir, korsan gemiai için de - İkinci top .. Ateş. Üçüncü top - Onun öcünü de alacağız ... Yıl - !erden ıreçmemek için zikzaklar yapı- la bir daha; gençliklerinin ilk gün!~ 
azamiye çıkmıştır. Atatürkün ph- <ok uyırundu. Fazla olarak yelkenleri ateş... mak yok.. yordu. Konanlar bu kıvrak yür!iyü- rinde mihriban ve Büyük Ataları 
aında ve eserinde ne var ki herkes :le, kürekleri de çoktu. Bu yüzden ikinci ırülle kocaman teknenin kıç Kaya Reisi el üstünde kaldırarak şü de bir kurtuluş çaresi sanıyorlar, kaybeden bu inliyen gençlere 
onu sevmekte ve övmekte birlC§i· Türk gemisine, aar azar da olsa gittik tarafındaki ejder başlı yaldızlı arma- kıç kamaraya ırötürmek istediler: ırü!Uyorlardı. ağlıyan çocuklara, asumani tec 
yor} çe yaklaştıiı ırörülüyordu. ya çarparak parçaladı. Üçüncü ırülle - Kıç kamaraya götürün.. Karaca Lakin İspanyol gemisindeki bu se- nin kendilerinden kesildiği bu 

Bir tarafa göre, tamamen vası- Kaya Reis, ayakta, korsan ıremisi- ka.aranın llstünü yaladı ve Katalan- kumandayı al! .. Göreyim seni .• Bun- vinç havası birden bire kesildi. temli pencerelere senin aşk ve 
tasız bırakılmak clahi, bir milletin nin gellşini bir saniye gözlerinden Tar arasında bir kaç saniye süren bir :arla yakından detil, uzaktan uzağa Çünkü kocaman gemi, provasının habbetinle dolu yanık gönüllere~-
kurtuluş imkanlarını arayıp bulmak- 1yırmıyordu. Başlıca arkadaşlarını kargaşalık oldu. dövüşeceğiz... altından çıkan büylik bir çatırtı ile nin abfetin ümidile sana doğru, -
tan mahrum etmiyeceğini ilk defa vanına alarak ne yapılırsa daha iyi Fakat bndilerini çabuk toparla- Dili işliyordu, fakat bir kolu ve bir birlikte sarsılmış, yan gelmişti. Kaya- nin mukaddes, sessiz lakin cazip, se-
o göstermiştir. Bir diiıer tarafa ııö ılacatını onlara da sordu. Sonunda mışlardı. bacağı kınlmıştı. Başından kanlar ya çarptıklarını anlıyarak geriye doi- nin hayat ve inkılap ve heyecanınla 
re, eğer demokrasi ve diktatörler o- Karaca Hasanın plAnı kabul edildi: Onlar da biribirin!n ardından top- akıyordu, ru kürek çektiler ve kurtuldular. Ge.. sirşar ve meıbu heykeline doğru 
nun gibi hareket etselerdi, rejim ve Korsan gemisini, yuvasından müm- !arına ateş ettiriyorlardı. Karaca onu dediii yere ırötürdü. ne bir sevinç sesi duyuldu. Gene T!irk uzanan ve sonra semalara yükselen 
ideolojiler arasındaki amanıız mü· 1<ün olduğu kadar uzak götürecekler- Kocaman teknenin arkası duman Şimdi sağdan sola dönen arkaya !eri kovalıyorlardı. titrek ellere bir kere daha bak 1 
cadeleye lüzum kalmıyacak, bir Ji. Böyle yaparak eter onun yardımı- içinde kalmıştı. Türk ıreınlsinin ileri- •rkadan öne koıuyordu. Leventlerin Ukin bu da çok sürmedi. Çünkil iftihar dolu hayatında yeti:;tir • 
başkasına göre, Atatür)ı:, demokra 1a gelemiyecekler, yahut gecikecek- sinde, saj'ında ve solunda sular bava- ;otu hemen rampa etmek ve bo}az korsan gemiainln huı pek çabuk a- diğin bu yeni nesle, bu vefakh mU. 
ainin otoritesizlik hastalığını tedavi 'erdi. Zaten geriye haber yollamadık- ya fııkırıyordu. Bir aralık mahmuzun 'Joğaza dövüşmek istiyorlardı. Hatta zaldı. Gittikçe suya gömülüyordu: lete karşı olan cazip nazarlann, tat-
etmiştir. Amerikan kiliselerinde ise •arına ıröre baıka eılerl olmadığı, olsa dibinde bir çatırdı oldu. DUıman ırül. kürekçilerin ipleri çözülmü sillhlan - Batıyoruz.. lı, manalı ve büyüklere yakışır bU-
ıulhun büyük adamı için dua edil- Jile onlan çağırmaya lüzum ırıırme- lelerinden biri onu parçalaınııtı. yanlarına konmuştu. Rampa eder et- - Gemi su alıyor.. yüklükteki manalı bakışların onla-
miştir. dikleri anlatılıyordu. Konan gemlı!- Ayn! zamanda düşman ıremisi, dö- mez onlar da hazır bulunuyorlardı. - Ambarlar ıu içinde.. rın ümitleri, sermayei azametleri, 

Bunun 11rri, AtatUrkün, kendi n! böyle açığa çektikten aonra onun nüp de Türk gemisini kendi bordası- Şimdi Atmaca, rüz&'ii.nn önüne ka- Panik baıladı. Gemi büsbütün yan istikli.l ve saadetleri için, onlama 
milleti için istediğini başka milletleı kıç kasarasına, provalarını çevirecek- na veya provasına alamıyacağını an- '.ıimıştı. Korsan gemisi onu kovalıyor yattı. Baş taraf borda hizasına kadar himmet ve fedakarlıkları için ebedt 
için reddetmemesinde, şeref, sull 'er, böy!elikler onun etrafında döne ladığı için ustaca bir manevra yapmış- ve yaklaşıyordu. suya gömüldü. Kıç taraf ta alçaldı. bir kaynak olacaktır. Sen kendini 
ve hürriyeti kendi milleti kadar bü- iöne top ateşine devam edeceklerdi. tı. Birdenbire olduğu yerde kalmış. Ne. uzaktan uzağa ne de rampa ede- Şimdi Türk gemisi ona dönmüştu. Ya- ebediyette, o mukaddes mıntaka -
tün milletler için de aramasındadır Kıç kasaraya, hele dümene bir tek sonra, yelkenleri yarı yarıya indire- rek bu devle başa çıkmanın imkanı man bir top ateşine başlamıştı. nın namütenahi bulutları arasında 
Balkanlar ve Sadahat paktları, Ke rUllenin çarpması onun sakat edilme. rek g!irek!eri geriye doğru çalıştırma- voktu. Bir kurnazlık yapmak gerekti. Güverte karma kanşıktı. kendini bizim gözlerimizden ve na-
malizm için yalnız bir emniyet de- •i ~afer için bol bol yetecekti. ğa başlamıştı. Bö;>'lelilde geri geriye Karaca, Midillinin bu tarafların da Denize atlıyan, sanda! indiren, di- zarlarımızdan gizlemeğe beyhude 
ğil, bir prensip davası idi. Osmanlı Korsan gemisi hızını şaşılacak de- gelerek Türk ıremi•iııi toplarının men- 'oyının pek derin olmadığını hatta reklere tırmanan, hala ortalığı yatış- çalışma!.. . . . • 
imparatorluğu için sını!daş .. de~ek. recede arttırıyordu. zl!i içine almıştı. Sığrıya giderken yol üstüne uzayan tırarak toplarla ateş etmeğe savaşan- Sen azamet ıçın meydana getırdi· 
e?edi düşmanı .d~mektı: Turkıye - Kaya Reis Kara Musanın yanınday.. Kaya Reis homurdandı: burundan önce, kıyıdan açıklara dot- !ar vardı. ğin memleketin celali ebediyetinde, 
nın hududları, ıttıfaklar ve .~o~tlu~- dı: -Bunu ummuyordum. \ 'ay canı- ru yedi sekiz yüz arşın süren iki to- Atmaca şimdi borda toplarını çe • sen talim ve terbiye ettiğin, kendi-
larla çevrilmiştir. Lozan Turkıyeeı- -D'kk t na. puk olduğunu hatırladı. Buralarda virmişti. ferine hürriyeti ve hakiki hayatı 
nı. bı"r sulh tehlı'keıı' gı'bı" karfılamı• 1 a · Düşmanın ardına ıreçe- s d" · d ğ b - hah tt"" · ta !'dl ta - onra umencP•e o ru aaırdı · ~en'zı'n yüz·· de ak ı g Ortalık duman ı'rı'ndeydı' fC ıgın va n ev a arının o • ceiiz. Top menzilinden uz•k ıreçecetız. , ~ · ·· ı un n anc veya arşın • · ı· b' h" · h-'-''-• olanlarc, sonraları gene ona, eğer ol :r y Ik 1 h - Direkler de ·1·. y Ik 1 ım ve ter ıye, urrıyet ve ~ I elini aıöı tut.. Çabuk davranmalıyız. - e en er yarım is•o !. Dümen derinliğinde sivri kayalar vardı. Çan- vrı IJiOr. e en er par- h 1 bed' . d 1 ba • 
masaydı icad edilmek azım gelen -Peki Reı's.. sancağa. . . . . ~a parça olarak &'ÜVerteye veya deni - .ayat arının e ıyetın e, ası nı-
b . lh k tı' olarak 19• tı"nad et darlının ılk denızcılennden İsa kap - .1• d sı sen oldug" un vetanının saadetı' • 
ır su uvve - !Türk topları ardı arası kesilme - ze serpı ıyor u. • 
• 1 d' Kaya reis geriye bakan ırözlerini tan böyle bir kayaya çarparak ıremi- ç ,_1 kJ d . t . 1 b • istiklali ve bekası ebediyetinde. na·· 

mış er ır. den gülle savuruyorlardı. . . . . . . ı .. ı ar, yar ım ıs eyış er, ogu- • 
k b 1 • h' bir saniye bile ayırmadan kumandayı ' '1nı oturtmuş, kendısınden çok küç!ik 1 1 ık d ki ü !ilt 1 hayet be•eriyetin ebediyetinde dai-Tür iye anşçı ıgı, ıç mü - Ukin düşman gemisi de kır kasn- . . . . . an ann Ç ar ı arı g r il er top ' 

h k k h b verdi· • bır Bızans ıı;emısını tarafından top 1 1 i d k d ma yaşıyacaksın daima payidarsın. 
cadeleyi ta ri etme sizin ve iç ir • rasının kenarlarlle aşağılarındaki te .1 d .1 . ti ses er n n arasın a pe az uyuluyor . : .. 
cephe ayrılığı teıvik etmek,izin, va- -Sancağa. Sancaia dön. q şı e parça parça e ı mış · du. O beşerıyet kı, hızım muazzam 

Geminin provası gittikleri tarafın lombar deliklerine yerleştirilmiş olan Katalanlar buralara henüz geldik. Ak ü b k padişahımız gibi, sen de 0 beşerriye-
zifesini yaptı. Bu vazife üstünde. qağına doğru hızlı bir dönüş yaptı. Ol- kısa namlulu altı büyük topu ile ya. 'eri için her halde iyi tanımıyorlardı . . . şalmlg ~e~ datad1: eçn kKatalandge- tin en ulu önderlerinden birisin. 

, on dört sene derin bir hassasivetle • K d.. b mısı il ev er ıçın ey ı. o geçme en 
...çalı'lftn İmıet lnönü, cumhuriyet re- Jukça geniş bir kavis çizerek korsan man bır ateşe, devam ediyordu.' • arKaea, umKen ~~ında: T ki onun yerinde dittikçe daiılan kara Sana._ka

1 
rşbı .olan aşbk vde mk.uhab

1
bet 

gemisinin kıç tarafına doiru yol al- Ka;·a rei• manevrayı daha iy.i yap- -· ıyıya, ara ,,.usa.. opu ar, b. d d b k b' iz kt At- pınan oy e ır mem a ır· 1, yanız 
isliğinde Atatürkü takip etmiştir: mağa başladı. Düım.an da !ancak ta- tırmak kaygısiyle kıç kasaraya doğ- 'lan geçerek Sıirıya doğru gidilecek. ır u~an 8~ k~ş ~· ~r d Y;ü ~ kü ebediyet ve ademi tenahi onunlıı bir 
Milli emniyet ve beynelmilel sulh rafına dönüyordu. Fakat bu dönOş ru koşmak için iki adım attı. Faknt Dedi.. maca ıse ora a e 1 a ar r - olabilir. Bu mukaddes su , senin mil-
için, Kemalist Türkiye ayni prensip epeyce yavaş oluyordu. bulunduğu yerin iki adım ilerisine dü- Kara Musa onun dediği gibi yaptı. rekçisln! kurtarmış otuzbeş kadar da !etinin efsürde ve m elu l hayat tar-

h k 1 • ika · · h f esir alarak Çandarlıya dönüyordu. d 1 k ve are et er ıst metını mu a aza Atmaca, bütün bir halka çizecek şen büyük bir düşman güllesi baş ka- Leventler arasında kızgın kızgın Ka a Re' ld .. 
1 

. . . !alarmı aima su ıyaca tır. Sen çık. 
edecektir. lradar gitmiş ve o zaman lspanyo] ge- •aranın yarısını, üstündeki on beş ka- 'ıomurdanmalar oldu: . y ıs .. Y0 a goz erını derın mış olduğun o asumanların amakın-

B. · 'b' h' k' • t d 1 d' be l bır rahatlık ıçınde yumdu. d k d' · ki d - ff f b 1 ızım gı ı, ıç ımsenın unu ma- misini provasına almış bulunuyordu. ' ar even ın ş a tısı ile birlikte gü- - Ne oluyor? Kaçıyor muyuz? D a, en ını sa a •g'n şe a u ut-
d • 'h t K ı· d vasının bü t d' K R · d l N - evam edecek - 1 ka d k •· ' il · · ıgı cı e , ema ızm a - -Karaca.. \·er eye sel' ı. aya eıs e onlara ereye gidiyoruz? Rampa edelim. . arın ar sın a enaı mı etının ve 
tün inkişaf seyrinde, her türlü va- -Buyur Reis.. birlikte gilverteye yuvarlımmıştı. Kaya Reis bütün acılarına rağmen 14 - ' bir ferdi de ben bulundu V,um kardeı 

r~:::ı:,~ :ı!:a· ,~~:s::ü~ir t:~ bu_v_~~;~:n~~~:a~~~n~ö~~~ler~r. del~~:a gibi adam şimdi külçe halin- .~ı;;;~::~: 0 mb~~ev:a~:::ı:~ bi~i~~~~~ { ş A p K A I :ı!:i:;;e .:~~~e;~n .~:;ş m~l!ht!ı. 
İştirak ve tesiridir. Kemalizmin ar- zi düşmana uyduracağız... -Reis vuruldu .. Koşun .. Reis vu- '1 oktası gibi kıvırarak delikanlıya li olacaksın . 20/ 11 /938 
tık tekarrür eden esaslarının aranış -Anladım, Reis.. ru!du.. Jaktı. Meraklılarına İZMİRDE MUKfM BiR fRANU 
ve bulunuşunda Atatürkün en ya· Karaca, bir anda, kilrekçilere ku- Güvertede bir kaynaşma oldu. Karııca anlattı. KA y-
kın emektaşı (Collobarateur) İs- manda eden tokmaklı vardiv. anla yan- Homurdanmalar duyuldu. Kır kasara önüne ırelen b .. lıca le- yt 1N 

ı 1 T ..., y ANAN MF.ŞHUR 
'Tl~e;;..t;...;..n_o_ .. _n_ü_o_m_u_.ş_tu_r_. _ _ ____ yana yer aldı. Vardiyan timdi onun Topçular kendilerini dumana, gUm- ventlere doğru başını kaldırarak Ka- NA 

Ankara i§&retlerine göre tokmak vuruyor, kU. bürtüye ve barut kokusu ile barut alev- ·a Reis büyilk bir kuvvet harcıyarak p C HABIG YJ 
rekler de bazan yavaş, hazan orta ve !erine o katlar vermişlerd i ki bunlar. ')ağırdı: • ve . l 

- Battarafı S nci Sahifede - bazan da hızlı olarak denize girip çı- dan haberi yoktu. Şıışılacak bir hızl" - Herkes yerine... Ben söylüyo _ ~ CJ 
müstakbel Türk nesillerinin en can.. kıyordu. işlerine devam ediyorlardı. Kara Mu ·ı.urm ...... Karaca Hasan benden iyi bi _ Marka şapka- Mu"drı"r 
dan bir ziyaretgahı olmakta devam Atmaca top menziline girdiği za. sa da oralarda değildi. Dilmeni çok iy · lann en son mo-
edecek. Bugünkü acılan ırören bizler man ba• kasaraya gitmiş olan Kaya kullanmış, Atmacayı bir iki dakikanı r. Rüzgılrı iskele bordasına aldıkları • delleri gelmiştir. 
hep gideceğiz, her şey geçecek, her Reis: içinde düşman güllelerinin düştükler ·çin yelkenler iyi şişmiyordu. Fakat Taklitlerinden 
şey sönecek. Fakat asırlar Atatürkün -Kasaraya .. Dikkat.. Ateşşş ! yerlerden dışarı ç1karmıştı. <ilrekler çok iyi çalışıyordu. Böyle _ kı k . . şu 
büyük lüğüne süt annelik yapacaklar. Karaca Ha , an, Yalın kılıç bir hal- ikle iki gemi arasında düşmanın top sa . nmd.ak' ıçııırka 

i\'lir bile söndürür. Fakat büyilk ateş- 1 . . resım e ı rua · k 1 
Günler geçtik"e 0 büyüyecek, gittikçe le savaşa hazır olan sava~çı arın baş nenzılınden daha büyük bir aralık d'kk t Nekris, romatızma, um sancı an 

• !er zamanın rüzıran ile daha çok par- ya ı a b b kl 
duha berrak, daha saf bir ruh ile TOrk lar. ' arındaydı. Baş kasaranın parçalandı - ·lmuştu ve bu aralık artık azalmıyor- J · na karşı mide kara ciğer ve ö re •· 
milletine daima ilerleme yolunu gös - ~nı ve: lu. ri temizler. 

~~. ~~~~k~hlr~ ~ni&b~ -Rei!nruldu!.. 'l~~--~K~a:t:a~Ja:n~g:e:m:i:fil~·n:d:e~z:a:f:u~n:e:şe:s:i~v:a:r~- ~=-=============~~~E~n~u~c~u~z~m~a~de~n~•~u~y~u:e~l~d~e~e~d~i~li~~~ 
t:.=~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~ı· =~~i~lm=e~d~i.•B:u:n:d~aı=ı ~b=a:~:k:a•t~a:z~:~~yeri:denk~ırm*~~~!medind~~i.lli~nakhltahlpedilin~~~~n~~ahuiki ~gk!i"rmuı. 

Umuml ba.-pte Amerika enteıicem •er visi: , s 

1 

1 !adı, mecburi olarak teşk i lı'ltta kaluı'.'1. aatlerdenberi yalnız oturuyordunuz. ]ardı. Yani aklından bile geçirmediği Yani hem tahsiline devam ediyor, 

11 
C A S LJ S 11 Bu \' aziyet böyle de,•am ederken bır- , Ben de zaten yalnız oturuyordum. Hay- bir vaziyet karşısında kalmıştı. hem de fırsat bulduğu zamanlar Ber-

denbire umumi horp ha ~iadı. Alarır:ıa dı gideyim de şunlara bir boıısuar di- Çe!ler Dr. Klausun baridane ve lin caddelerini, sokaklanru boylıya-R Q M AN 1 int!!ap etmek üzere A!manyaya ırkı~ yeyK!ım, dedim. ayni zamandid'a müstebziyane bakmak rak güzel kızlan ağlarına takıyor-
meğe hazırlandım. Fakat caaııs teş ı. aua yavaş yavaı geçirdiii hey• ta devam e yordu. Doktor Klausun 

1 fKahramanlık, k an ve dehşeti , ılitı sey:ıhntime mani oldu ve harbiye candan kurtuluyordu. umuıııt manzarası lae kendeni topar- mllf. . 
·~ ---- ____ ,J nezaretinden ı; len bir emir üzerine -Peklllil ettiniz dostum, bi.zi se.. Jamış gibi gl!steriyordu. Fakat haki- - Demek ki · dedi - Klau-. 

). az.an: (fomaa (onion) Amerika 111telicernı servüı kumandanı Madridcle kaldım. Ve o zamandaııberi vindirdiniz. Buyurunuz oturunuz. Ri- katte, sarhoşluktan kendisine sahip gen~ iken gevezenin biri imiş ve mna-
• 2 4 • dostum. ca ederim. değildi. Btı mübahasayı açmak için tehzı tavrını muhafaza ederek: 

Fakat lafını bitiremedi. Piyetro- Meçhul şahıs oturdu. de mevzu bulamıyordu. -Bunu da yeni öğreniyorum. 
- Dostum P!yetro nasıl casus teş- ister isen ben farkına varmadan ca- nun hiç tanımadığı bir şahıs masa - Klaus Piyetroya döndü ve: Çeller: Diye illve etti. 

kil:ltına ırirdiniz. Bunu size kim ta\•- sus oldum. . iJarına geldi ve e!lerini masa üzerine - Arkadaşımı takdim ed~yim de- --Galiba muhabbetinizi bozdum Çellerin bu sözlerini, oldukça w:un 
iye etti. -Yani istemıyerek casus oldunuz dayadı. Bu şahıs doktorun gözlerine di. dedi :ve gülümsedi. süren bir sUkfit takip etti? 

Doktorun bu llni suali Piyetro için demek istiyorsunuz. Hayret!. manidar bir nazarla baktı ve: Yon Enrih. Piyetro ve doktor bir ağızdan: Bundan istifade eden doktor Klaus bir 

t .h -Evet dostum, ırayri ihtiyari ca- -Bonsuar doktorum, dedi. l\ierhul şahıs takdimi, bir reverans- -Rica ederim·, dediler. denbı're .. ın üdhiş bir im ı an tecrübesi idi. Ma • 
sus oldum. Evimi, senelerden en·el İs. Klaus meçhul adamla karşılaşınca la kar~ıladı ve: -Ben masanıza yanaşmadan önce --Gitmek zamanı geldi, dedi n 

amafih şaşırmadı. b d k! panyaya naklettiğim zaman ura a , sözünü kesl;j_. Sarhoşluğun tesiri de bir- -Çeller soyadım ilave etti. Piyet- doktor al.il.kalı alfikalı bir şeY,ler anla- garsona döndü: 
-~ Doktorcuğum -dedi- İngiliz ve k · · • b' t k d b' k tı teşkilatta çalışma ıçın resmı ır e • ı en ıre uçmuş ve doktor sapsarı e- ro da mukabil reveransla kendini ta.. yordu. Neler anlatıyordunuz doktor. --Garson, liitfen hesabı ver! 

Amerikalılara beslediiim dehşetli lif aldım. Bu teklifi kabul ettim. Çün silmişti . nıttı. cuğum? Klaus hesabı verdi. Piyetronun 
kir. ve garazın b!iyüklüğün!i tahmin kü o zaman çok fakirdim. Bu whlikesiz - Bonsuar dostum. Fakat, takd im merasiminden ve az -Evet bir şeyler söylüyordum ve para vermesine müsaade etmedi. 
del '!seniz ., işten, dünyanın parasını kazanıyor- Diye kekeledi ve dost tahmin etti- süren bir konuşmadan sonra Uç şahıs doktor birdenbire durdu. Derhal .kalktılar. Bir:ıh:ıneden çİkar 

- Şu işin gar betine bak, ben lae dum. Fakat bu müddet zarfında san- ğini ve iltifat göstermiş olmak için arnsındaki mükAleme birdenbire dur- Piyetro gülerek müdahale etti ve: çıkmaz Çeller doktora: 
nlara bi r nebze bile kin beslem!yo- atım ilerledi. Bir çok bastalan mu- elini uzattı, ayağa kaikmağa teşebbüs du. -Doktor Klaııs, Berlinde mektebi _ Doktor galiba randövü saatini 
~m. Dedive sesin! kısaltarak mOm- vaffakıyetle tedavi ettim. Ve memle- etti. 1 Piyetro ne söyliyeceğini bilmiyordu. tıbbiyede talebe iken geç!rml~ olduğu kaçırdık; dedi. 
ın olduğu kadar Pil-etronun yanı- ketin oldukça şerefli bir doktoru ol- Fakat meçhul adam soğuk kanlılık. \ ÇUnkU takip edildiklerini hayretle gör- bir aşk macerasını anlatıyordu. Doktor t~liiş ırösterdi: 
a Yak l aştı. dum. Sanatım sayesinde memlekette la doktorun bu hareketine mani oldu , mUştü. Celler denilen bu adamın bir- -Evet. .. Evet ... Dedi. . -Öyle mi? 
- Hatta Fransızlara kıırşı bile kin yüksek bir mevki işgal ettikten sonra ,-e milstelıziyane bir tavırla: den bire m:ısalarıııu bomba ıribi düş- Piyetro davam etti: - Muhakkak! 

"'İİ:lamış deililim. Hatta doğrusunu derhal c;ekildim. Fakat istifam kabul -Rica etlerim oturunuz -dedi- sizi mesi elbet ki dikkate değer bir hA- -Ya doktor Klaus 
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DfJNK! BtJYtJK IHTIFAI.LERDEN HAZIN iNTiBALAR 

Y aşıyacak büyük ölüye veda 
- BaıtaraFı 8 inci aarfada - 1 elçi EkselAns Con Von Alber, birin- ve sefarethane rkanı. !er, sokaklar hınca hınç. Jlfukaddeo 

!arak bir Ttırk zabiti de geçiyor. Kı- c~ kAtip Rober Keley'. ateşemlllter Letonya heyeti: latanbul baş kon- tabutu taşıyan top arabası Etnograf
talar tabut ıınODde sağa bakıyorlar. ı bınbaıı Roter Kola, tıearat ateıe1I aoloau Kakon. ya müzesi ile Halkevl arasında dur-

c ÖfÜ ü/ü • Sulyan Galeaki, ikinci katip Jozef .Mllletler Cemiyeti: Katibi umumi du. Bando, matem marıını çalmakta ı-----
enaze g r yor. Pasnl. muavini Volter, direktör Anmldis, devam ediyor. Müzenin önündeki Japon k t t 

Saat on bire on var. Geçld resmi-1 Bulgar heyeti: Saray nazın rene- §Ube azası Tevfik Erim. heykelin etrafında altı mefale yanı- 1 aa - ı 
nl yapan Türk ve yabancı devletler ral Panef; Sof ya kumandanı ve har- Mısır heyeti: Mısır sefiri ve sefa- yor. Gençlik parkı, cenaze törenine Yeni Çin payita/ı ı ına 

·•. 

Norveç kraliçesi 
Dün Londrada 6[,/ü askerleri. cenazenin geçeeel!'I yol be>- biye nazın general Daskalos, gene- rethane erkanı, Bilkreş maslahatg1l- iştirak edenlerle dolmuş.. d 

yunca, Etnografya müzesine kadar ral Bugaçl, sefarethane erkanı. zan. Saat 12,15.. Oğru yÜrÜy::>r 1 r Londra, 21 (Radyo)-Ameliyat 
dlzllml~ler, bir tarafta T!lrk asker- Çek heyeti: EkselAns Rober Piçer Norveç heyeti: Sefir Bergson ve He,.,tıer, müze ile halkevi arasın- Tokyo, 21 (Radrn} _ ·, k, için bir hafta evve buraya gelmiı o-
ler! var, karşı tarafta İngiliz, Alman, Ve erk~nı. . . sefarethane erkAnı. da toplanıyorla.r. Kırka ya~ın gene- atı, Hankovdan ü~yilz kil~~ t~e ~:~ ı ~~n .'.'1".'.°"eç kr~iç~ai ~~ad, hııııün 
Fransız, fran, Yugoslav, Rumen as- Danımarka heyetı: Sefır Pesark Polonya heyeti: Sefir Sokonimçki, ral kılıç çekınış, son resmı ıelAmı saf ede bulunan ,. . ç· .. 1 h olmuştur. Kraliçenın naıı. perşembe 

ve erkAnı ·l if dl 1 ,em ın pa\ı a 1' 11 " .... d '' t d t · f L kerlerl. · general Potomkur, sefarethane er - · a e yor ar. doğru yilri\meğ b 1 t . gunu. or eı royerın re aı<at ..de-
Est h · j '1 kb l · · e a• amrn ıı - - · b. 1 ·ı· hl · 20 ıreneral top arabasının sağında onya eyetı: Nazırlardan Jcinı. Bayan .. a u e, reısıcumhur a.. Yenı' pay't ht 'tt .. h · d'I . 1 cegı ır ngı ız zır ıoıle memlelteti-

B '! k 1 ı d 1 ı a ı ı az e ı mış o an .... ··ı L • 
ve solunda l!nünde riyaseti cumhur . .., as o ve genera Conson. Romanya heyeti. General Teo- met nıına, Ah u hallh Renda Ce- (Ça ç ) h . ç· . f n "- ı10turu ece..tır. ·· ı ı d · · · . ' n- a şe rı, ın nskerlerı tara ın N ,_ ) 
bandosu arkada ( general İlyas öz- Fin an ıya heyetı: Flnlandlyanın dorosko hava ve bahriye nazırı. Or- lal Bayar, Fevzı Çakmak müzeye d t hl' 1 ak 1 -ı . orveç ı<ra ı Akan da kraliçenin ' B d _. 1 .. 0 . "' 1 0 

le . ı • d ğ U 1. 1 l . an a ıye o unar a e~e verı mı~ - •. 1 b' 1.,_ d'· ._ . 
demirin taşıdıfı siyah kadife yastı- u ape •• e e çısı nnı .. ,o an, ı oı- du umumi müfettişi general Oma- o ru er ıyor ar. çerı giriyorlar. tir. naşı e ır ı..te onecea;tır. 
ğın üzerinde tstıklAl madalyası.. valor ve erkanı. tas, reneral Kelon, Ankara elçisi Batan heyetler son defa olarak bü _ Londra, 21 (Radyo) - Bugün 

Cenazenin arkadıında Atatürkün Fransız heyeti: Dahiliye nazın müsteşar, ateşemiliter. itan öl!lniln tabutu başında eğiliyor- 11 . . . • burada vefat eden Norveç kraliçesi 
hemşiresi Bayan Makbule yanında Alber Saro, amiral Saber, general Rus heyeti: Potemkin, amiral Yu- !ar. raB eri sela;.kres?.'ı~ı ifa ~ttıl~r. d Muad'ın nati Malburghöz &arayın 
reisicumhur general İsmet İnönil •• 'ı Polsinger, hususi kıılem müdürü La- ma~a kara, deniz filosu kumandanı 12 general, askerlerin yardımla _ ~ş ~r eR 

1
• '. gozher yaşbı m kz~I en 1 da te8hir edil:rıi,tir. Mütevvefa kra: 

. ı· . bit' ti b b~ ·ük 1 1 . T t' f r· 1 t b t aynın ı. eısıcum ur, aşve ı ve 1· 1 . Arkada riyaseti cumhur umumi kA- nas, amıra ın emır Zil ı Y z a~ 0 ~ e ç sı rem ıe . ıy e a u u top arabınının Qzer!n- .· . . ıçe, ngıltere krali Altıncı Jorı .. un 
. 1 f' t th ı.• g · h 1-. M 1- · · F d 1 1 mare§al halkevıne doğru ıle•ln·crek h 1 I tlbl, başyaver ve dlfer yaverler .• ' Doma er, se ır, se are ane er a- ~ı,ye . eye~. ec ıs reısı arı en a ıyor ar. Mukaddes tabut, ke>- , . • a ası olduiundan, ngilterede bir 

Daha arkada meclis reisi Abdulhalik nı. ı Nun, Emır Adıl Arslan. mutanlann omuzlan üzerinde mer- ecnebi he~etlerı selılmladılar. bir ay matem tutulacalttır. 
Renda; bir tarafında bafvekil Celll ! İngiliz heyeti: Mare~al Lord Brak Lilbnan heye~!: General Keler, mer merdivenlerden yükseliyor. BOyU.k ~enaze törenine btı s .. retle 
Bayar, diğer tarafında maraşal Fev- ford, yarbay B. Kard, İngiltere Bah- Kolonel Kole, bınbaşı Berto. Hepsinin gözleri yaşlı, kendllerinl 1011 venldı.. J 
zl Çakmak... jnsefid filosu başk~man.d~nı amirali Yugoslav heyeti: Bahriye nazın tutamıyorlar. Batan ~nk~ra, ebedt istiralıatgli- aponya 

Bandolar, Şopenin yürekleri par- Sir Datley Par, denız mülazımı Dat, general Nediç, Ankara elçisi, kralın Tabut, üzeri çelenklerle süslen- hına tev~ı edılen Atasına ağlıynrak Jt [ya i[ kültü [ b • 
çalayan matem mar§ını çalıyor, top f!efir ve sefarethane erkanı. 1 . ri harbiye nazırının k 1 • mi~ kapudan girerken, artık kimse veda ettı ve dağıldı.. a e re ı 
arabası ağır atır hareket ediyor. 1 Irak" Suudi Arabistan he~·eti: Se- ~a::su~ müdürü, ateşemlliter. a emı !kendisin; hAkim olamıyor, gözlerin- Kar de j . muahede ahdediyor 

Ata, ebedi lstirahatgAhına doğru :flr ~ac\ Şevket, Aptullah Donk~ıı, J Yunan heyeti: Başvekil general den boşanan yaılan, hıçkırıktan dur Ş .. ~an. Tokyo, 21 (Radyo) - Japon· 
gidiyor. Feryadlar yOksel!yor. Hıç- lımaıl Namık, yarbay Saltıheddın. Metaksas general Demastı·kos !duramıyordu. Tahran - Buy!ik Önder Atatiir- ·ı !t 1 d 

1 ! k 1 · · Ek• la H ı • , sa- . ld k!ln ölü !l S M t 1r ı e a ya arasın a bu hafta içi kırıklar ortalı"" kaplıyor Zaptedl- ran: An ·ara e çısı e ııs a- k r·ı kumandanı ge 1 p Ufak kubbelı medha en soııra, m . . . an şahinsahı 
"' · . N h ray as c nera a - . . ,s • . • bir kültür ı h d · ı 

lemlyen ırl!zyatlan bofanıyor. ıııı Nacı, orgeneral a cevan, korıre- padi, bilyilk elçi Refael, bavekllet kaıdenın hazırlandığı büyük salona çın unutulmaz hır acı teşkil etmek- e mua e e ımza anac 
Kard-lnl kaybeden Bayan llı{ak- neral Kupol, dbay Erfa ve sefaret- k 1 . h müd!l il h r! . l'elindi. Buranın duvarları ve taYanı t4dlr. tır. 

~Y a emı ma sus r , a cıye na- ., . 
bule ağlıyor: lf!Ah arkadaıını, an hane erkanı. . sırı, deniz albayı, ateşemileter ve beyaz ipeklerle kaplanmlftı. Sale>- vahınşah Atatürke o kadar ve öy- AIAkadar mehafil; bu muahede 
çok sevdiği lruıanı kay'beden Gn. İs-!. İspanya he~'eh: Bu ~amah tayyare Metaksasın yaverleri.. nun dört tarafı, hükümdarlar, dH- le ~!Aka gösteriyordu ki bunun neti- den sonra, Japonyadaki yahudileri 
met !nllnO atlıyor, Atasını kaybedeıı ıle geldiler. Milnakalat na~ın Ber- Heyetlerin arkasında v kili ler reialeri ve rües11J1m çelenkleriyle eeaıyle onlar biribirlerine tereddüd- .

1 
koğulacaıtını bildiriyorlar 

mlllet ağlıyor. tar Dodiner, Barselo~ garnızon ku- saylavlar aıkeri ve mülkt er~in e;İ dolu idi. . auz_ (birader} diye bitap ettikleri · 

E b • ı. l mandanı reneral Lokmalma, amiral llA tt 1 !lçer kiflllk h • Amerika reiaıcumhuru Rusveltin r!bı aralannda da hakiki ve tam +=-
ene ı neyet er: Tutetmen, ır~neral Maksi Garyako, Ter, y:e~~e!~e~~n delegeler! ~~·~; eflAtuD çiçekler~e hazırlanmıı buketi mana~lyle bir kardefllk alakası mev- Belçika Kralı 

Cenaze hareket ederken atılmağa protokol şefı Bogana ve maslahat- k k . .1 talebe b' ' . tam karııda idı. Arnavudluk kralı cut ldı. 
ere e ızcı er, • ır sıra pohı · · b j 1 l.I [[ J 

başlayan top, he~ beş dakikada bir güzarı. . . . ve halk.. IZO&'Onun aan ç~len.gı?e, unun ya- şte bundan. Atatürkün ölümünün no anaayı resmen 
duyuluyor. Ecnebı heyetler rene hu- İsviçre heyetı: Sefır Dabrı ve se- C layı atı _ . nında yer verılmıştı. Sovyetlerin Şahinşah üzerınde ne derece büyük • d. 
ru:fu heca sıraslyle, batvekil Ye mare- farethane erkanı. d ğen~zel oar Gu'.'zer r_hagırd 1ıstasyona yaldızlı çelengi, Lıveç kralının san bir tesir bıraktığı derhal anla•ılır. zıyaret e ıyor 

ı . f' B 1 E 'k o ru ın Y · ga ı o duranlar İ ' ~im arkasında ıl!yle yer allyorlar: ~veç heyeti: Se ır a an rı ve At liimlıyor h k mor çelengi de bunlar araamda bu- S. M . . bu elim haberi duyar duy- Amsterdam, 21 (Radyo) -
Efgan heyeti: Altes ıah Veli han, sefarethane erkanı. lal sını se ' ıç ınklar yük- lunuyordu. maz yolun uzaklığına ve mev8 im çika kralı Leopold, refakatinde 

b ı · B Al · · r.e yor. ld (kralın amucası). tıyOk alç! sultaıı talyan heyeti: aron oızı, re- BI ta . Atat·· k'· Salonun tam ortasında beyaz taı- mlltkülitının mevcut buluııma•ına vekil Spah o uğu halde hu&'Un 
P ...... t lr 1 Alb rto L r YY are, ur un tabutunun 1 b. k . • . 1 • · Ahmed ha11, ... ~ Hfanıti JDCste - neral DrJlbor, am a e ayz, ü rlnd dö k !ardan yapı mı§ ır aıde bulunuyor- ragmen cenazenın teşyi merasiminde raya ge mıı ve ıstaayonda, kral 

oan. ınflr ve aefarethane erkAnı. ~e . e lı: ~ere d.uçuyor. Sıraya di- du. Our!nde Yetil bir örtü vardı On hazır bulunmak üzere mareşal Nah- Vilhelmlna ile prens Bernar taraf 
Alman heyeti: Saliık har!c!Jre na- Japonya heyeti: EkselAna Kata- z .. mıf1.u 1 er elr, ~m.dik, bl1yük aııı- Ilı:! reneral, omuzlarında geti;dlk-lcevan, reneral Kupa! albay Erfa, dan karıılanmıştır. 

· h k• y,. ea nm ıyor ar. JJ1Ueyon caddesin- b t bil k . 1 b . . . ' ş hl B ı 'k zın Baron Fon Noraht. &'eneral 1.Jat, komu ve sefaret a!)e er .. nı. • y . h' 
1 

. . !eri ta u u, yü hır ihtimamla ka- lr bınbaşı , ıkı yüzbaıı ve 52 erden e r, e çı a ve Hollanda 
amiral Kari reneral Kolyum r•rıe- ı Hatay heyeti: Meclis ikinci relai en enıte ır yo u üzerine reçilı· ' ideye yerleftirdller. mürekkep bir heveti bavraklariyle raklariyle donanmı• ve kral ·ol • ' · yor .. .. Y ' ;ır 
ral Konkur!, reneral Von Utten, eı. 1 vedi, saylav ve Adolf Dağdlyon. · Bu emada, Bayan Makbule, reiıl- ' b!rllkte ve tayyare ile derhal Tah - da alkıılanmıştır. 
çi Fon Keae n diğer avat. 1 Hollanda hetıeti: Sefir KriMlyan Etnofrafya müzesine cumhurumuz ıreneral !omet 1nönf1, Nndan Ankaraya gönderdi. K:aı Leopold, sarayda kor 

Arnavutluk heyeti: Adliye na•ın Valzer ve sefarethane erkAnı. ı · CelAI Bayar, mareıal Çakmak gllz J Bu dakika botun dost ve kardeş matıl!'I kabul etmlttlr. 
Faik Şarkburır, kralın yaveri Hod-ı Macar ~yeti: Eksellns Zoltan Mo ge lf: yaşlarını tutamıyorlar, mlttemadf. ~randa ve her sınıf . halk a•asında . Kraliçe Vilh~lmlna, bu ırt 

. ·• • --• rlYazl, tümgeneral Ojen, albay Em- Etnogr11fyıı mUzes!nln etrafını An-iyen afılıyorlardı.. hiJyUk bir matem hüküm sü.-nıekte- 1 çıka kralı şerefıne mükellef bf 
alılar doldurml.lf. BUtll.A cadde- Tab11t kalde;yı ;yerleıtirlldl. Gana- dl• ht nr!lmiltir 



<AR4DOLU> 

Macun 
Dişleri inci gibi 

yapan etlerine .u .. 

vet, agaıa guzel 
oku v r eynı 

formüldür. 

MHltlı6 

ım.: 



6AHIFE tl 

iti temiz olarak aöz verdiği 16ftde 
,..._n bir atelye anyanlanrı laatUttı• 
•hal 
Fehmi makine tamirhanesi 

plir. 

Çan ita: 
12 ...-.ı.n husu ve temi• it 
yapmakla tanınan atelye, iti günün
de tealim eQllcii prueip ediamittir. 

Heidenia mazot ocağı 
ve sobaları 

- l>oltum bu ne 11klık 1 Hem mas. 
l'aftnm coklujuıula• ft •lılının lcla.. 
re ttmedliin4• hahsederain, h m de 
~ dhf sfrima!pln. · 

- Tabi! clllCI MI ,.., bel\ hu ,~ 
luııt ı.ır .ıuıot _,.. boflfhayura. 

- cıan-. pJd1k ne ..- oıeata .. 
l'vt>dül ., ... ,tt uh;r .... dıın. 

- Senm aıJiba U.berhl ,ok: Beı 
bir taldd.t ..,..,. Mr 

HEIDENfA 

/~mirde Gazi bulvarında ziraat 

bankaaı karfısında Do.nlop 

HEl9ENIA 

hırı 

(ANAJ)OLU} at llriıMi tıtr('lt StJ •, 

O TON. 
M. ŞEVKi UGUR 

DAHiLi HASTALIKLAR 
MlJTEHAS.gSJ 

ikinci Beyler aokak No. 82 
Telefon . 3286 

Dolctor 
Bakteryolor 

A. Kemal TonQJI 
Bulapcı, •Isın haıtaWdar 

.. te .... 

(Verem ve aaire ) 
Baımahane poJi. karakolu Y• _... ısı 

T fon: 4115 

Dr. Ziya Üstün 
DottllD " ....... laa&talllrlan 

maıet.a..,.. 

( Almanyadan tl6ntlü) 
Haıtalannı 15-19 arası Blrlaci
aordon Cazikadınlar durak Jtri 

1aJwunda 812 No. lu apartman. 

Operat6r 
Cemil Oral 

Memleket haatane•i 
eshi operattJriJ. 

tzmlre ••elet etıalf oluııt ht!r ıUn 
4i1leye ka4ar Gün.detda Franııa 
haatahaıaeaiatle 6ileden ıonr11 Bi
riaci Beyleraokatında No. 42 ct. 
lıNtalar•ı kabul eder. 

J'elefoa: 2211 Hestaba .. e 
Telefoaı 2310 Klinik 
Telt""fonı 3350 EY. 

• • 
geçmeyını.z. 

OJun aıan No. 12 
Satihli Aallye ı.w.. 

lijind.a: ' . 
Salihlinin Mithat paşa mahalleain

den tüccar Mürael ojlu Süleymana 
yliz kırk lira alacak davaeında sel· 
meınif olduğundan 11yaben ll&neft 
tebliaat icruın&ı duruımerun 9/ 12/ 
938 1aat 9 • ı.u.lulmıt '" hu mti
d•t içinde tarafınd&ın ueuletı bir ve
kil aöndermeaine ve itirazatını bil
dirme.ine ve flkai tekditde da-.ayi 
vüiaya bbul etmiş •yalmıattna ka
rar verilmit olduğu teblll mabmına 
keim olmak ü~re ilan olunur. 

1 1 bo'~tor ıs 1 r 

Demir Ali 
Anapula tetldJr ~tinden 

plmfttlr. Mutat.imi - ... 
reuayene~neslndı 1 kııttuı eder. 

-fi~ed~-
. Dr. S. Sırr ı Ti,ifll 

lttanbu1 e.ki Aleındar Sabhaı 
Y~.ı h ' im1 ... rtn~n 

Hae•alar nı 'Y 'n ız Uncl~kri b 
bul ve ted · 

•• 1 t 

-----

AMPULLARI 
AEG Torktye YtkiU~rh 

Elektro~ 
Tlıl Anonim Ele .. lrik Şirketi u .. aıiyeei 

İSTANBUL P.K. 1449 
TU..k Aaoam Şübd._ 

ISTANBUL P.K.. 11"1 

VEBOLID 

VEBOLiD 
VDOLID IUMtoa 

n.1r .... " ..... tatla - ... 

EBOLiD CiHAZLARI 

Acı Ve Kveçli Sııları tatlılqtınr, 
Kirecini Ta•fiy ecler 

VEBOLiD 
Evlerin mtJbrem ihtiyacıdır 

• 

FG6rika balaar ka1111nlarınuı ve kal1>rilerlerinisi lcir9fli 
nıyan tdribintlen karrarımz 

VEBO • Ltd. Şti. lzmir Şubesi 
SatnM ulıelul:'Mimar Kemalettin catl. No. 15 

yraktar 
fitehaanıı 
........ a.a.... ....... 

aru,ı. otıu 
H• tWI Ottcpı• ._... , .. tel•Hın ~ k...._,• Mtltelaurilc. 

.. " .ı .. ., ........ .,....•·• ..... as~ 1t1ıa--..-. 

............. ,.. ........ ~ ... TalditlerhaMa .......... 
4Dllllı ,...,. Km•&t .,..,. merk ... -.,,_ 

.... 1 ....... .. 
~ 



PAa;ıisa Nafia Müdiı1Nlüğiiı1den: 
1) Tur~·utlu Hükumet konafıı lıışeat.ı 46"?-29 lira 78 k"-lru~luk ke~

fi üzerinden kaDnlı zarf uıutyle eksiltmeye konmuştur. 
2) Bu işe ait eksiltme fartnamesi ile proje ve ke§if kağıtları ve 

bunlara mütıefe:rri kağıtlar 232 kuruv mukabilinde Manisa Na
fia rnüdürliijfJnden alına~ilir. 

3) ihale birind kanunun eekizinc:.i Perıembe ~ünü ceat on altıdır 
Manie.a Viltıyeti Nafia müdürlüğü od.uında yapılacaktır. 

4) Muvakkat tem:natı (3474.73) liradır. 
5) f&teklilerin ih.,,leden el'! az s~kiz gün evvel MC111isa NAfia mü

dürlüğünden bu is içi.n al!tr~ları ehliy,..t v~sika&ı ile 938 s~4!
sine ait ticaret odası vesikasını da teklif mektuplarının içeri
&ine koymaları lazımdır. 

6) İ.P!~klilerin 2490 sayılı kanuna gÖıe h1.1zırhyecakları teklif 
mektuplarını 8 Birinci kanun 938 Perşembe günü saat l S e 
kadar Nafia müdürlüğüne malcbuz ınukabilind~ vermeleri ve
ya bu saate kacJar gelecek surette posta ile gen.dermeleri ve 
posta.da vaki teahhurlarm kabul edilmieceği ilan olunur. 

19 22 26 30 ( 4170) 

Bcrnova Beled~yesinden: 
1_ - Bornova mezbahasında bir soyunma odasiyle bir ağıl yaptın· 

laca.kor. 
2-Muhammen bedel 844 lira beş kuruştur. 
.3-lbale 30/11/938 Çar~amba günü saat 16 da Bornova Beledi

yeai daimt encümeninde açık eksiltme ile yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 63 lira 30 kuru~tur. 
S - Şartnameler parasız veriJit. 

lsteklllerin Bornova Belediye ıiyasetine müracaatları ilan olu-
nur. J 6 19 22 ıs ( 4128) 

Denizli Vilayeti Orman çevir
ge Müdürlüğüden: 

1 - Oeni:ıli Vilayetinin Çivril k87.8.sı dahilindeki Akdağın Ka
ranlık dere Devlet ormenının 1 f, l 2, 13, J 4, 15, numaralı m111<..tal1t
nndan ( J 624) metre mik'ap gayri mamul çam ağacı bir eenede Or
mandan kat imnl ve ihraç edilmek üzere ve kapalı zarf usuliyle artır-
maya ç.ıhrılmı§tır. · 

2 - Artırma f 6/12/938 tarihine müsadif Cuma aünü aaat 15 
de yapılacaktır. 

3 - Artırma Dcniz1j Orman Çevirge ·müdürlüğü binası içinde 
toplanen Orman ıatıı komisyonunca yapılaca.km. 

4 - Artırmaya le.onul.an (:8In aeacmm beher gayri mamul met
re mik'ebının muhammen tarife bedeli (SOS) kuruıtur. 

5-Muvakkat t~minat (615) lira 9 kuru§tur. 
6 - Jste!clilerin teklif ıneknm1annı ikinci maddede Y'-'Zlh Mat

tan bir aaat evveline kadar Denizli Orman Çevirge mndürlüğüne 
makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. Sertname ve mukavele -pro
jeeini garmek ve alm8k lstivenferln Denizli Orman C-evirqe m'1dür
lüP.,1tı~ mUr"~aat ~tmeleri ilan nlunur.. 19 :n ']1, · 10 (4165) 

lzmir Defterdarlığından: 
icar No. 

403 
.. 404 

405 
406 
-4~7 
408 
409 
410 
41 l 
412 
413 
414 
415 
416 
417 

Ura 
Alaancak Meaudi VP cadde: 4 7 y~ni N,., !u dük.kan 100 
Şehitler A1tın ıokekta : 3 l v~ni No hı Ev 80 
Turan •imendif,.r cadde 84 taj No. lu Ev 18 
Cüze1 yurt M. iki çesrnc-Hk cad. 82 tajl1 Dükkan 8~ 
Kemer caddPflİ 21 ve 2~ Numaralı Alı•T 20 
Karşıyaka Şemik1er M~nf!'men cad: 9 r 9 metre bahçe 40 
Yem is çarsısında 5 3 eski numarah mama 171 
HAlbpmar k.a~ıthane cad · ÇatalçC§me ma. 280 No. Ev 48 
Develi köyünde 9 J 90 metre bılq 50 
Develi köyünde 25 dönüm bağ 21 l 
Develi köyünde 13 dönüm bağ 80 
Birinci kordonda T uzane sokak 14 eski No. lu Dükkan 36 

« c c c 12/ 18 > > 36 
Tepecik k&ğtthane cad: 64 yeni numaralı Ev 90 
Gaziler ıindJ.i cad; 24 künye No. lu tahmini 4 clö. 
tarla S 

.f 18 Baymk.h Şeref ıokağında 9 taj No. lu Ev 12 
419 Orhaniye mahal. Kentarcı sokak 19 Numaralı Ev 30 
420 Yol Bedeatanında 38 taj Numaralı Dükkan 96 
421 Orhaniye mahal. Kantarcı sokağında 30 No. lu Ev 25 
422 Kızlar ağası Hanı yukarı katında 68 taj No. lu oda 18 
423 Kızlar ağası Hanı yukan katında 93 taj No. lu oda 18 
-424 Bornova Ha. batı mcvkiintle 1 No. arsa ve bir tek odaaı 12 
425 Kahramanlar Dereboyu sok.ak 1 taj numaralı Ev 24 
426 Narlıdere yeni kale civarında 3 dönüm tarla 12 
427 Balçova yanıklık mevkiinde Bahçe yeri "' 20 
-428 Bornova Atatürk cadde.i 10 Numaralı Ev 180 

Yukancla yazılı emvalin bir senelik icarları 17 /11 /938 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle açık artırma uauliyle müzayedeye ko
nulmuştur. 

1haleai 15/12/938 tarihinde Perşembe günü saat 15 dediT. Ta~ 
liplerin 3 1.5 depozito yatırdıklarına dair makbuzlarla Milli Emlak 
müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. l 7 22 29 1 ( 4 f 40) 

Jzimr Pamuk mensucatı 
Anonim şirketi Kapot bezi sa-
tış fiatı. 
Tip No. Markası Eni ıantim 

4 At 85 
4 At 75 
S Değirmen 90 
s " ss 
8 Geyik 85 
8 " 75 
9 Tayyare 85 
9 " 75 

11 Köpekli 85 
İtbu fiatler fabrika tes!imi sabş 

!6 ır'trelik bir topun 
ıabı fiab 

kuruş 

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

.. 653.
fiab olup ambalAj 

masrafı müşteriye aittir 
25 toptan aşağı satışlarda yukarıdaki fiatlere % 2 zam 

olunur. 

., . 
(AN~Ç>LU) S.U;ltFe t~ 

/ -J . ' 

· ucuı. (iatlı 
.. ' . . 

FAICAT YUICSEI< ICJll:rITELI 

''f1YAGARAı, 
uwdelini falu1ua ~01ı 

\ 
L :.t 

Şimdiye kadar bu derece ucuz bir 
radyoda bu derece tekamül görQI· 
memiştir. 

Bunu ancak dünyanın en büyük fa
brikası olan R.C.A., başarabilmiştir. 
Bu sayede, herkesin en yüksek ka
liteden bir: radyoya sah ı p olması 
temin edilmiştir. 
NYAGARA modeli, 13 na 2000 me
treye kadar dört muhtelif dalgayı 
alır. Oparlörü, fiatına nisbeten son 
derece büyüktür: Şimdiye kadar yal
nız en lüks radyolarda bulunup, buna 
da ilave edilen bir takım yüksek te
keimülat dolayısııe, bu radyo herke-

• 

sın nazarı dikkatın t celbedecektl~ 

Onun modern biçimi, gayet cazip 
hatları nazara cidden hoş görün· 
mektedir. 
Bundan maada, R.C.A., bir takım em
saısız masa radyolan, her büyüklük~ 
te ve her zevke uygun mobilyeli ra
dyolar ve radyogramofonıar takdım 
eder. 
Mağazalarımızı, şubelerimizi, taşra 
bayilerimizi ziyaret ediniz ve bun
lara görünüz. 
Bu davete icabet etmek şerefini bize 
bahşedin iz. Her halde pişman olma
yacaksınız. 

• 

I 

OURLA BiRADERLER 

• Türk JV/aarif cemiyeti 
Ege Lisesi Direktörlüğünden: 
) - Kültür Bakanlığının yüksek müsaadeleri Türk Maarif cemiyeti 

tarafından açtlmaaı kararlaştırılan Ege lisesinin hazıılıklan ta~ 
mam1anmıştır. 

2 - Okulun Ana, İlk, Ort..<\ ve Lioe kısımlan vardır. 
3 - Okul, Karantina karnkolu yo'lı,nda Mensuıi konağında açı

lacaktır. Kona~ın havası ve manzarası çok aüzel ve bahçeti ac-
niıtir. .. 

4 - Okula yatılı ve gündüzlü talebe alınacaktır. Ücretler qagıda 
gösterilmiştir. Kamp ücreti buna dahil değildir 

Gündüzlü talebe den 
Okul derecesi alınacak Yatılı talebeden alınacak ücret 
Ana ve ilk okul 50 Bunun yatılı kısmı yoktur. 
Orta 60 200 liradır 
Lise 75 200 c 

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

6 - Ege lisesinde 19 / l 1 /9 38 Cumartesinden itibaren talebe kay
dına ve 1 / 12/9 36 tarihinden itibaren derslere baılanacaktır. 
Kayd zamanlan her giin ıaat (9) dan ( 17} ye kadardır. 

7-Müracaat yeri: Karantina karakolu yanında Mamuri kona· 
i?• EGE liaeai direktörliijü: TELEFON 2920~---

lzmir Emrazı Sariye Hasta-
nesi Başhekimliğinden: 

Hastanenin 1938 mali yılı yevmi ihtiyacından koyun eti ek
siltmesi on gün müddetle temdid edilmiştir. Şart~~e h~r ~Üt\ hasta
ne Başhekimli~nde görülebilir. Eksiltme 28/lkıncıteşrını 1938 pa
zaıteıi aünü. aaat lJ de T cpeciktc Emrazı Sariycı ~tanetıinde topla--

- A 

Aydın viıayeti daimi encüme· . 
ninden: 

' 
1 - Eksiltmeyekonulan iş Aydın ilinin Çine kazasında ilk mektep · 

inşaatı 27S70 lira 31 kuruş keşif bedellidir. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 

A - Kapalı zarf usuliyle eksiltme şartnamesi. 
B- Mu1.uıvele projesi. 
C - Bayındırlık itleri genel ıartnamesi. 
D - F ennt p.rtname. 
E - Ketif metraj cetvelleri. 
F-Resimler 

t-·• • ' 

• - 'V 

lstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğunae görehiJirlu 
.3 - Eksiltme 8/ 12/ 938 Perşembe günü saat 15 de Viliyet Daimi\ 

encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2068 liralık muvakkat 

teminat vermesi ve Aydın vilayetinden bu iş için alınmıı mü
teahhitlik vesikası göstermesi yaptığı en büyük qin ~li 
2500 liradan aşağı olmaması müteahhidin bizzat diplomalı mü• 
hendis veya mimar olması veya bunlardan birisiyle mü,tel'O' 
ken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmeai ll• · ·, 
zımdır. . · 

6 - Tek.lif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Nafıa dair~ine getirilerek eksiltme komi,.. . 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön· 
derilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı sa.ata P" 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa· 
blmış olması lazımdır. Postada olacak gecik.meler kabuJ ediJ,.; 
mez. 18 22 28 ~ (41352 

nan komisyon huzurunda yApı1acaktn. Tahmini tutarı 1645 liradır. 
Para vey~ para .~~hiyetindeki ~vrak komisyon.~'-' ~l·"rı;ıyar.n~ndf~ 
iıtekl-ler ıhale gununden ev vPI o 7 l / 2 muvak ıınatlatını P 

mir malcmndıiuıa ya~aı;~·d.i.r. { 41 "-J 1 ) 


