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Selilnı Atatür ie!. Se 
İDAREHANE: İkinci Beyler sokak. İzmir 

Tlf. 2.776 Ti&'. (ANADOLU-lzmir) P. kutuıu 405 
(ANADOLU) Matbaasında basılmışlar. 

ım Ebedi Sef e! • 
Varlığımız, AtatUrkün e e i iğinin delilidir 

·- . ------1---.U~--------------------------------~~ Milli Şefimiz lnönü beyannamelerinde şöyle diyorlar: Atatürkün hakikatte yattığı yer, Türk milletinin 
onun için aşk ve iftiharla dolu olan kahraman ve vefalı göğsüdiir. 

Atatürk 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Atatürk geçen aene böyle bir ikin
ci tetnin günü hayata gözlerini yum-~ 
mu~tu. Onu kaybetmekle duyduiu • 
ınuz teaelli bulmaz büyük elemi ha
la ilk günün tazeliii ile hepimiz yü
reklerimizde duyuyoruz ve bu elem 
itte böyle aynj tiddetle nesilden ne
•fle Türk milleti yaıadıkça, daha 
doiru bir tabirle tarih mevcud ol • 
dukça devam edecek .... 

Atatlirk bir a-ü.tıeı gibi bu memle • 
ketin maddi, manevi, siyasi, içtimai 
her ihtiyacına ıtık, hayır hayat ve • 
ren etsiz bir di.hıi idi. 

Dibı'.ler umumiyetle çok yükıek 

dağlara benzel'ler: Yüksekliklerini 
anlamak için kendilerindeıı uzaklaş· 
mak, yani aradan zaman ıreçmek İ· 

cabeder. Atatürk bu dahiler arasın· 
da bile bir istisna idi. Onun yüksek
liğini anlamak için kendisinden u • 
zakla.tmağa hiç de lüzum yoktu. Et
rafımıza, onbeı sene l'ibi kısa bir za
man içinde bu memlekette başarılan 
nihayetsiz inkilaplara, hamlelere bak 
mak ve nihayet kendimizi yoklamak 
kafi idi. Bugün meydanda ne varsa 
hepsi onun eseridir, yarın da ne ya
parsak yapbklarımız hep onun ..e
rini tamamlamaktan, teıc&.ınül ettir· 
nıekten, biraz daha yiikseltmekten 
,·baret kalacaktır. 

Kemalizm tabiri ile hülasa ettiği
mı' z bu eserlerin heyeti mecmuasın
dan mütevellit rejim Türk milleti ya
tadıkça, yani bütün tarih boyunca 
paydar olacaktır. Çünkü bu rejim şu
radan buradan kopye edilmiş değil, 
Türk milletinin hususiyetleri, an'ane
leri, ıuuri, gayri ıuuri temayülleri 
göz önünde tutularak Türkün kendi 
tahsi dehasına göre ibda edilm/t ta
mamiyle milli bir eserdir. 

Tarihin idrak ettiii büyük dahiler
den hemen hiç ~:rine kendi eserinin 
semerelerini iktitaf etmek, kendi bü
yüklüiünün kendi milleti tal'afından 
kendi hayatında takdir edildiğini 

görmek nasip olmamıştır. Atatürk 
bu noktada da bir 1~stima teşkil eder. 

Bugün Halkevlerinde Atamızı anacağız 
·- ~I Milli Şefin millete 

-- ............ --~···: : ·~ .• ·. -~ ·., ....... · .. . 

- . 

beyannamesi 
·--------------------------!--... 1 De~le~i~iz:n ba~isi, ~il!eti~izin fedakar, sa~ık ha· 

dımı, ınsanlık ıdealının aşık ve mümtaz sıması, 

iv AT AN es~N1AMı~NETr ARDIR 
Ebedi Şef Atatürkün ölümü dolayisiyle Milli Şef ismet lnönünUn 

21-11-938 de büyük Tül'k milletine beyannameıi: 
ANKARA: 21. 11. 938 

Büyük Türk mi1letine; 
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili milletinin ihtiram kollan 

üstünde Ulu Atatürkün fanı vücudu istirahat yerine tevdi edilmiştir • 
Hakikatte yattığı yer, Türk milletinin onun için aşk ve iftiharla dolu 
olan kahraman ve vefalı göğsüdür. 

Atatih k, tarihte uğradığımız en zalim ve haksız ittiham gUnURde 
meydana atılmış, Türk milletini?: r:ı.'isum ve haklı olduğunu iddia ve ilAn 
etmiştir. İlk önce ehemmiyeti k~·. r~!"mam1ş olan gür sesi, asla yıpran
mıyan bir kuvvetle nihayet bütün cihanın şuuruna nüfuz etmiştir. 

En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk, ömrünü. yaln.ıs 
Türk milletinin haklarını, insaniyete ezell hizmetlerini ve tarihe h'lk. 
kettiği meziyetlerini isbat etmekle geçirmiştir. l\lilletimizin bilyüklüiil· 
ne, kudretine, faziletine, medeniyet i~tidadma ve mükellef olduğu insani 
yet vazifelerine >.arsılmaz itikadı vardı. cNe mutlu Türküm diyene> de. 
diği zaman, kendi engin ruhunun, hiç sönmiyen aşkını en manalı bir 
surette hülasa etmişti. 

Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış Türk cemiyetini, en kısa 
yoldan insanlığın en mütekamil ve en temiz zihniyetleriyle mücehhez 
modern bir devlet haline getirmek, onun başlıca kaygısı olmuştur. Teş
kiJalı esasiyemizde ve bugün bütün vatandaşların vicdanlarında yerleş
miş olan laik, milliyetçi, halkc1, inkilapçı, devletçi, cumhuriyet, bize bü

tün evsafiyle Atatürkün en kıymetli emanetidir. 
Üfülündenberi Atatürkün aziz adı ve hatıra~ı. bütün halkımızın en 

ca,ndan duygulariyle sarılmıştır . .Memleketimizin her köşesinde ve bü
tün milletçe kendisine gösterdiğimiz .:.amimi bağlılık, devlet ve mille
timiz için kudret ve vefanın beliğ mbalidir. Ttirk milletinin aziz Ata -
türke gösterdiği ~evgi \'e saygı, onun için Atatürk gibi bir evlat yetiş. 
tirebilir bir kaynak olduğunu bütün dünyaya gö~termiştir. 

Aiati.irke tazim vazifemizi ifa ettiğimiz bu anda, halkımıza, kal. 
bimden gelen şükran duygularımı ifade etmeyi, ödenmesi Iazımgelen 
bir borç saydım. 

O daha hayatta iken eserini itmam et 
miş ve bütün bir milletin eşsiz bir 1 
ıükran ile kendisine bağlı olduğunu 
görmüştü. Biz O hayata gözlerini yumduğu, daha 
doirusu gözlerimizden kalblerimize 
intikal ettiği zaman arkasından ağ· 
lıyan yalnız Türk milleti değildi. Ese· ı 
rı'nin azametine hayran kalmış olan 
bütün bir medeniyet dünyası mate • 
mimize iıtirak ediyordu. Biz bu eş • 
ıiz acıya ancak onu bütün dünya ile ~---

onu ne kadar seviyorduk 
Atatürkün son dakikaları 

ve bazı hatıralar 1 

Milletler arasında kardeşçe bil' insanlık hayatı Ata.türkün en kıy .. 
metli ideali idi., Bütün dünyada ölümünün gördüğü ihtiramı, insanlı . 
ğın atisi için ümit verici bir müjde olarak selamlarım. Bu sözlerim, 
yazılariyle ve toprağımızda şövalye askerleri ve mümtaz şahsiyetleriy 
le yasım1za. iştirak edE>n büyük milletlere, Türk milleti adına şükran
larımın ifadesidir. 

Devletimizin banisi ve milletimizin fedakar, sadık hadimi, 
- Devamı 2 nci Sahifede -

• 
A G 1 O paylatmak suretiyle tahammül ede· Fani olmnk, yaş:mrnk ve ölmek, ti) le, 1.ıize Atatürkü hatırlattıkça, biz, Atatürk, gene yaş1yoı-, gene aramızda 

bildik. her canlı mahluk için, bir mukadder, derhal, bütün yaşıyanlurımız ve ne::dl- demektir. 

Buıünün onıuz geçen bütün bir bir netice, bir tabit hadi~erlil·., Fakat lerimizt
1
e vbirlikte, b~ mukaddere ha - Atatürk, Ebedi olduğuna göre, biz, 

yıldan bir tek faı-kı, bir tek huı11111'.- tarih, ölüp de yaşamanın en mnhte- kim ok ugumuzu daıma hatıl'lıyaca~ 

Ebedi Şefimize geçen sene Ankarada yapılan cenaze töreninde 
radyoda okunan ve Behçe t Kemalin «Aşık Ömer» na.mı müstearı ile 
yazdığı ııüzel ağıdı tekrarlıyoruz: - Deı·ann 5. inci sahifede -yeti varsa o da onu kaybettiğimizin şem esrarını ortaya ataıı m•:vcudiye- ğız ve bileceğiz. 

~~~~~~~~~~~~~--_;_~~-:--~~~~~~---

yıl dönümüne l'astlamasıdır. Yoksa Atatu·· rk'u'· n 
onu aramızda ve batımızda bulama· gençiiğ.; hitcıbı 
maktan doian sonıuz elemimiz hiç 

- Devamı 4 Üncü sahifede - Ey Türk genci! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuıı~yetini, 
•• ilelebed muhafaza ve müdafaa etmektir. 

T h• Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin er IS en kıymetli hazı'nendir . istikbalde dahi, seni, bu hazinedan, m~hrum 
etmek istı'yecek, dahili ve harici bedbahtların olacaktır. Bir gün, istiklal 

Haberi ikinci sahif emi~dedir ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, 
- içı!nde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmiyeceksin ! Bu 

_____________ , imkan ve şerait, çok na müsaid bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal 
' ve cumhuriyete kasdedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülme· 

B •• 1 rniş bil' galibiyetı:n mümessili olabilirler, Cebren ve hile ile aziz vatanın, ugun . bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları 

H ık • d k• At daiıtılmıı; ve memleketin her köşesi. bilfiı· ı işgal edilmiş olabilir. Büt~n a ev 1 n e 1 a- bu ıeraitten daha elim ve daha vahım olmak üzere, memleketin dahı . 
linde iktidara aahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta cinayet iç"nde bu-

tu•• rk }• hti fa li nde lunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri ş~hsi menfaatlerini müstevlilerı·n 
siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Mıllet fakrüzaruret 1:çinde harap 
ve bitap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içı"nde dahi, vazi
fen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarm~ktır ! Muhtaç olduğun kud· ( Proğraın ikinci sahifededir) 

•--~----------·""" ret, damarlarındaki aail kanında mevcuddur. 

bulÜnunuz! 

- Devamı 4 ürıcü sahifede -

Hitlere suikasd 
Altı ölü, altmıştan fazla yaralı! 

Hadisenin vuku tarzı gariptir. Almanlar, suikasdi ecnebile· 
re ve bilhassa İngilizlere atfed~yorlar .. 

l\Iünih 9 (A.A.) - Nrızi hareketi-ısına bais olmuştur. Bunun üzerine ıa- itlerini araştırmaktadır. Bunları haber 
n~n beşiği olmuş olan l\Hiuihin t;rihi bıta kuyv.etleri der~al ~ivarclaki yol - \:~recek ol~nl~r~ 500.000 nıark mllka
bırahanesinde dün :ıksam bir suika::;i !arı kesm1~ ,otomobıller., arabaları ve \ ,tt vadedılınışt ır. 

yapılmıştır. Bir nutu'~ soylemlş olan yolcuları ~ıkı bir kontrol:ı tab~ tutmuş Londra, H (A.A.) - İngiltere, Hit-
Hitlerin azimetinde!l biraz t:onra bir tur. !ere karşı yapılmış olan ~ııikastte suç 
cehennem makinesi infiiiık ederek e,.;- Ru sabah şehir nomıal manzara:-1nıı ortaklığı ile ittlham edilmektedir. 12 
ki muhafız kıtantındm1 ;Jtı ::--:ıziııin arzetmekte idi. Ölenl<>rin kimler oldu- Yhrbaltt eliyor ki: 
ölümüne ve 60 nazinin <le yaralanma- ğu malum değildir. Zaluta suikasd fa- - Dl rcimı 5 iııci sahifede -



r ~ .\ TTfrE: 2 ) 

E~edi Ş~f'in ölüınüniin yıldö
nümü münasebetile ·bugün 
yapı ac1k ihtifal programı 

1. HALKEVLERlNDE: 
A) Ebedi Şef Ata türkün öTiim gün ve saatine tesadüf eden 1 O ikin· 

' teşrin 939 cuma günü saat 9.05 te bütün Halkevlerinde, Halkevi ol· 
ıyı:.n yerlerd~ Parti m~rkezlerinde bir ihtifal toplantm yapılacaktır. 
B) Bu toolantıyı, Halkevi olan yerlerde Halkevi reisleri, olmıyan 

yerlerde Parti reisleri tanzim ve idare edeceklerdir. 
C) Bu toplantı umum için olmakla beraber bilhassa o şehir ve ka

•abadaki en bü ük mülkiye memuru batıta olmak üzere askeri makam 
amirleriyle devair rei leri, Parti ve Halkevi mensuplal"ı, resmi ve hu
susi teşekküllerin mümeaailleri davet edilecektir. 

b) Toplanılan yerin münasip mahalline Atatürkün bir büstü, yok· •a bir fotografı konar.ak ve bu köıe Türk ve Parti bayraklariyle ve çi • 
feklerle aüalenecektir. Tam o aatte vazifeli kılınacak bir zat, Ata· 
türkün o gün, o saatte öldüğünü kısa ve veciz bir ifade ile anlatar~k 
hazır bulunanları ayakta bet dakika saygı ıuamasına davet edecektır. 

E) Bundan sonra bir hatip Atatürkün hayatı, memleket ve millet i · 
çin yaotığ b·'yük hizmetler hakkında bir hitabedf.' bulu:1acek ve bu· 
nu mi.ıf a1dp Milli Şef ln5n .. nün Atatürk hakkındaki bağlı beyanna • 
meai okunarllk toplanbya son ıerilecektir. 

F) Toplantı bu suretle sona erdikten sonra, varsa Atatürkün heykeli 
veya büatü olan meydana topluca l'idilerek bir çelenk konacak ve me
rasime nihayet verilecektir. 

MEKTEPLERDE: . 
10 ikinci teırin 939 günli bütün mekteplerde saat 9.05 te talebe mek

tebin münasip bir salonunda toplanacak ve ayni ,ekilde 5 dak"ka a -
yakta aayl'ı ausma11 yapacak; müteakiben bir muallim taraf ndan 
Atattirktin hayatı, memleket •e millet iç'n yaı>tıiı büyük hizmetleri 
hakkında kısa bir hitabede bulunulacak ve Milli Şef lnönünün bağlı 
beyannamesi okunarak meraaime nihayet verilecektir. 

RADYODA: 
10 ikinciteırin 939 aiinil Türkiye radyosu n.bah neriyatında ajans 

ha~rlerfnden sonra (Aziz yurtta,lar: Bugün Ebedi Şef Atatiirk"ir. 
ölümünün ilk yıl dönümüdür. Türkiye radyoMı, o gün bu bi;yük acı do· 
layiaiyle Milli Şef lnönünün büyük Türk millet:ne yaptığ~ beyanname· 
yi okuyacak ve mifü•in Lu büyük elemine katılarak tazimen susacak· 
.... ) Diyecek Ye lteyananmeyi okuyacaktır. Öğle ve akfam neıriyatm· 
ela ise yalnız ajana haberlerı"ni söyliyecek ve ajana haberler"ni müte • 
aldp (Saym yurttaflar, bugün Ebedi Şef Atatilrkün öl'"rnünün yıldö -
.Umüdür. Türkiye radyosu Türk milletinin bu büyük e!emine k8:~ıla.7 
rak tazimen susuyor.) sözü ile etriyahnı talil edecektır ve bugunku 
konatn1.alar muhtelif ya'&aneı dillerle tekrarlanacaktar. 

BUGÜN IZMlRDE: 
[betli Şefimiz At•türkün Ölümünün yıldönümü olmak mfüıuebet,"y

le saat 9.05 de bütün memlekette olduğu l'İbi lzmir Ha!kevinde de 
ihtifal ya:pılacaktır. Bu ihtilal, yukarıdaki proğramın eıaslı:.n dahilin· 
de geçeceldlr. 

Meraa;mde Parti f dare heyeti ve vilayet daimi encümeni azasından 
avukat B. Ekrem Oran söz söyliyecek v Halice"· · dare heyeti azası dan 
B. Mtaaffer Uraa, Milli Şef'imf:z, Cumhurreiaimi2 İsmet lnönü ün, 
AtaWi-1.Un hakkındaki beyannamesini okuyacaktır. 

Toplantı bu ~uretle aona erdikten P.onra Halkevı'nde toplananlar, bat'· 
ta vali, komutan, belediye reiai ve Parti batkanı oldukları halde Parti 
ve diler teıekküller, cemiyetler mümessilleri, önl('rinde çelenkler ol -
duiu halde yürüyerek Cumhuriyt meydanıııa gidecek ve orada [bedi 
Şef AtatUrkün heykeline çelenkler koyacakllrdır. 

Mekteplerde de meraıı"m yapılacaktır. 
KARŞIYAX1LDA: 1 .. 
g_,!t•Mllk~ da\ Atatlr)c ~~timini ... ~i :ti~~ trindı, ~utlu • 

l lıyacaklardlr: karsıyafta Ha11'evı, l!Utün Karııyakalıtar~~ merasime da
• vetli olduklarını bild1rme\dedir. 

Milli ş~fin millete beyannamesi 
İnsanlık idealinin aşık ve mümtaz siması, 
Eşiiz kahraman Atatürk 1 
Vatan sana minnettardır. 
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk milleti ile beraber "enin hu 

zurunda tazim ile eiiliyoruz. Bütün hayatında bize ruhundaki ateşten 
canlılık verdin. Emin ol, aziz hatıran sönmez mcşale olnrak ruhlarımızı 
daima ateşli ve uyanık tutacaktır. 

f ' 
Bayraın Pazartesi 

REiSiCUMHUR 

ismet lnönü 

Haftanın spor 
hareketleri 

(ANADOLT:) 

-:ı ' . . - t , '\ 

Sô-:N · HA ~a~·e .R ·LE R 

Fransız gazeteleri sulh teşebbüsünün 
muvaffak olamıyacağını yazıyorlar 
Mağlup olursak, 

bitaraflık 
Belçika ve 
nimetleri 

Hollandanın vaziyetler;, 
ne olur, diyorlar 

1 O T •ıriniııanıi 1939 CUMA 

Jşehirdel 
Kız enstitüsünde muvaffak 

olanlar 
İzmir kız enstitüsü talebesinden 

yüksek smıf öğretmen okuluna im
tihan vermiş olan talebeden üç ta -
nesi muvaffak olll'luştur. 

Modadan bayan Behiye Kaleci 
paralı yatılı, resimden bayan Nili -
fer Alagil ile çiçekten bayan Peri -
han Koçtürk parasız yatılı olarak 
kabul edilmişler ve netice, mektep 
idaresine bildirilmiştir. 

Paris, 9 (A.A.) - Öğrenildiğine gö- nü, yani Almanyanın urta. Avrul)aua karşı bir daha bu gibi taarruzlarda 1 
re reisicumhur B. Lebrun salı günti hakimiyetini tasdik ve kabul etmek o- bulunmasına mani olacak garantile- hracat İş .. eri 
saat 21 e doğru Belçika ve Hollonda lacaktır. m tesisi.. - Dış memleketlere ihraç edilen 
hükümdarlarından tavassut teklifini Popiile'' ga::etesind~ rı.· Ernüvel gazetesma~: mahsullerin menşe şahadetnameleri 
ınutazammın bir telgraf nlrnıştır. Bu- Eski başvekil Leon Blum :azıy•)r: «Belçika ve Hollandanm bitaraflık tasdikli B nushalarının ihracatçı _ 
nun üzerine Fransa hükfımeti bu tel- «Gerek Çemberlayn, gere}(se Dala- vaziyetleri mütalea edildikten sonra, !ardan aranmıyarak merkez banka
grafa ve.-iJecek cet ap hazırlamak üze- !iye, ne iııgiltere, ne de Fransaııın müttefiklere manen, fikren temayül sınca bedellerinin ödenmesi ve bu 
re derhal ingiltere hüku•neti ile tema- harbi boşu boşuna hir dakika bile u- lazımgeldiği yazıldıktan sonra; menşe şahadetnameleri münasebe -
sa girmiştir. zatnnyaeaklarını ilan e miş ve sulh - l\Iüttef:kler bu harpten galip tiyle ihracatçıların havale muamele-

p ris, 9 (Radyo) - Bu s8bahki •11eseleleri11e kulaklarını tıkamayacak çıkmazlarsa, onların J)itaraflık hak ve }eriyle doküman üzerine işlerinin gö. 
Fıansız matbuatı <la, Hollanda 1.rali- arını zaman zam".n <ı.öylemiş!erdir. nimetlerinden ellerinde ne kalır?. rülmesi için Merkez cumhuriyet ban 
çesi ile Belçika kralının :;ulh tcşebb 1i- Her iki milletin vaziyeti, rlaima emin, Fransa ve ingiltere, onların da hak- kasına emir gelmesi öeklenmektedir, 
sünün beyhudeliğine dair olan siyas~ akul ve ad'lane bir füJhün şu esa:)lı !arını müdafaa etmektedirler. Biz . 
muliarrirlerin kanaatrerlni teyid et - ki prensibine dayanmaktadır: ' mağlup olursak, Belçika ve Hollanda-, op an H 
mekte ve hepsi de, tekliften takdir ve Almnnyanın mazide komşularını nın akıbeti, Çekya ve Lehistaııın hkı- .ız·m·i~ üzüm ve ine~ ihracat~ılar 
sitayişle bahsetmekle beraber, sulhi\n ')rtadan kaldırması şeklinde adalets~- betinden b~ka ne olabilir? bırlığı ıdare heyeti dün öğleden son-
kat'i şekilde tesisi için, vaziyetleri ve :;ğin tamiri ve ileride, kuvvetin hakka ra- ticaret odası salonunda topla-n -
mak!'ladları aşikar olan inı.ri't re ve m.ıştır. 
Fransanın tanzimi lazımgeld:ğini, bu 
•t barla iki devletin, bu asil tcscbbüse ltalyanlar ve Sulh t~kl1fi 
mü bet cerep ver miy;}Cekl rini yaz - Roma, 9 (A.A.) - Gazeteler B Iı;i- Jea sı.:rdinden içtinap etmekle; bera -
maktadırlar. l\a ,.e Hollaılllanın tava·. ut t şebLti:ı- b r büyü} m·mşetler .ıltında Hollanda 

Epok d yoı ki: 1 rine f vkı.ılad , lakı ö.s ı m kte - v B 'çika hükumdarla•·ının bu teşelJ-
«Müttefiklerin, ma··uz bulundukları l"rler. Gazeteler iJk r,;ah:felerinde bu büslerinin Fransız ve ingiliz gazetele

mana rP.ya zerre kaJar chcmmiy t 1le eledcn hah etmekte ve 1,raFçe Vil- rindeki ak:sıerinin bu te§ebb'isün men 
vermediklerini hatırlutn'n ğ'l J)ile Hı - 1elm ·~a ile kr l LeorJ0ltlu11 fotoğrafln- fi bir ce\·ap ile kaı·şılanacağını ispat 
zum yoktL r. Almanya ile Lugii ı sulh · nı neşreylemektcdirler. Fakat gaze- etmekt::? olduğunu yazmaktadırlar. 
yapmak, Lehistan Ye Çcky ... ının üllımiı 1 eler bu bapta doğrudan <luğrura mil-

Cemberlayııın ·yeni söylevi 
Muzaffer o!madan silahımtzı birak111fyacağız! Sağ 
olursak, dün) a ia büsbütün başka bir statükonun 

B:r tay.n 
Torbalı Ziraat memurluğuna MP -

nemen eski ziraat memuru B. Fuad 
Falay tayin edilmiştir. 

I a y1n korıso os.uğunda 
İtalya kralının doğ:.ımıınun yı 1 du

nümü münasebetiyle yarın rnbah ! -
talya konsolosluğunda bir kabul res
mi yapılacaktır. 

---=o*o 
BO:<SA~ALAR 
0 Z 0 M: 
1356 üzüm tarım 

üSS S. Paterson 
641 H. Ala•1yalı 
309 A. H. Sanaç 
302 r'nhiı:ar ide.resi 

9 26 14 
10 10 7A. 
9 75 10 7S 

14 14 
7 8 75 

vücud bulduğunıı ,. "" • 42 jire ve til. 15 15 
POT€'!Cegtz 12 Akseki t. evi 7 50 7 so 

11 11 
pamla hastalığından JllUStarip 0~111.n B. bu tekljfin nereden geldiğw takdir f!!- yor.~ 14 H. Ufar 12 13 

Londra, 9 (A.A.) - Şiddetli biri cAlicenabane hissiyatla vuku bulan ıbil diğer tarafın ka.rbı tebrüz ~d.i- 12 A. R. üzUmcü 

• • :n • ·- J ..... ~ ' Ilınıı..ı.u 1 ... a 
9:embe~iay.n ue L_pnd;ı,-a şe>bremi:qjnin q~~z. ~a~~t ~itlerin,. wŞ.~~fbY Jrnqar ı>~ıı11vc.kiliX1 n ıtku!~~.~· : l~ffil~fr3ıı iı~ 8 ~........ örekçi 11 11 
zı~raretıne ne de Avam kan.arasına ~arıh lı;r şey soylemedıg~ııi de kaydet- :lenizlerde <le atıl kalmadığından, A!- S S. Erkin 11 75 11 75 
gidecektir. Sir john Simorı başvekilin mek lüzumunu hisscdi?oruz. Cephede- -nan tahte1bahirlerinin mütemadiyen -------
yerine onun nutkunu okurm:aktır. B. ki vaziyet, 1914 deki vaziyete benze akip edi:diğiı.den, havalarda mütte- 3386 1·2 
Çemberlayn bir kaç günd:mberi mu- rniyor. Bugünkü sükunet, y ... mn kani· f"klerin her gün bir muvaffakıyet te- 293053 
tat olan yaya tenezzühünü yapamamı~ sahneler yaratabilir. Bununla beraber min ettiklerinden, motörize ku~vetle- -
tır. Yalnız son dak:kaya karlar hasta- müttefikler, her ihtimali karşılamak ·in arttırıldığından ve sllah amborgc- 296439 1-2 

lığı dolayısiyle uğramış olchığu buhra- için bütün te®.iı:lerini almış bulunu~ o;unun kalkması dolayısiyle vaziyetin No. 
nm bugün geçeceğini ümid ediyordu. yarlar. Sağ olursak, dünyada büsbii - 1undan sonra daha iyi olacağından, 7 

tün yeni bir statukonun husule geldi ihai zaferin müttefiklere teveccüh e- 8 

Londra, 9 (A.A.) - B. Çember!:ıy- ğini muhakkak göreceğiz.» r}eceğinden ve Fransa gibi bir devlet- 9 

nin bir kaç. gün yatakta kalması muh 1 f' . . . 10 , ıa· B 1 b b .1 h Çemberlavnin nutkunda ingiliz fi rnütte ık olan ıngılterenm, bu ka- 11 leme. ır. unun a era ~r rtıurnaı eY · • • . 

Fi. 
8 25 
9 50 

10 50 
12 50 
14 50 

,·ezaifi ile meşgul olacak Ye arkad~ş- Fransız - Türk ittifakmdan da şöyl aatı sat~ıımadığından bahsolunmakt:ı ı N c ı R: 
!arını başvekalet dairesinde kabul e- bahsedilmektedir: 'e nutuk, şu cümlerle sona ermekte - 337 Tarı~ S. koope. '1 75 1 ·1111 

decektir. cTürkiye ile akdettiğimiz ittifa1 lir: 302 M. H. Nazla S 50 1 375 

muahedesi. şarki .Avrupada sulh için cHarbiıı ne kadar süreceği kestiri- 201 F. Solari 8 50 13 
Londra, 9 (Radyo) -~ . Londra lıir zamandır. Almatıya ise, Rusya i1€ 'emez. fakat ne olursa olsun nihai 73 j. Taranto mab. 8 25 9 50 

şehremini tarafından c.!omınyonlar yaptıgwı 1 d ' ' ' 18 B. S. Alazraki 11 12 50 . . . . . an aşnıa a zararlı çıkmışhr. zafere ulaşıncaya kadar silAhımızı bı-
mümessıllerıne verılen zıyafette, has- Bu ada bir tarafın a""ntaJ'ın k k ğ _ __,, __ _ . • • ... a mu a- ra mıyaca ız.» 
talığı dolayısıyle hazır bulunamıyan 931 yekun 

Yarın kültürparkta saat 15 de kır ~aş\·ekil Çe~berlayn~n nutkunu, ma- Bir ltalyan gazetesi Rusyaya 148717 eski yek\m 
koşularının ikinci serisine devam e- lıye na~ı~ı Sır Con Sımon .. okumuşt~1:. 
dilecektir. Koşu (5000) metre üze- ~:;~~~ılın m4~kunda ezcumle denılı- Şiddetle hücum ediyor 14~ H 1 ~·E~ekun 

günüdür 
IZMIR MOFTOLOCONDEN: 

Mübarek bayramın iptidası ö -
nümüzdeki Pazarte::;i gününe rast
lıyacağını necip milletimize bildi
ririm. 

rindedir. Bu koşulara !culilblere men- R ZEYTINYA~I 
sup olan ve olmıyanlar iştirak edebi- on:aa ' 9 (Rnd)•o) - (Jurnale D'İtalia) gazetesi, kominterne hü _ 

İzmir müftüsü 
R. Çelebioğlu 

Yeni ze ze1e!er 
Evvelki gün Dikili kaza merkezin

de üç defa zelzele olmuştur. Halbu
ki dört beş gündenberi zelzele ol. 
mıyordu. 

lllt ~elzele saat 14,05 de üç saniye, 
ikincisi saat 21 de iki saniye, üçün
cllsü de gece yansından sonra saat 
2,42 de altı saniye devam etmiştir. 
Altı saniye devam eden zelzele aid
detli olmuştur. 

Ô~retmenler için 

leceklerJir. cSulhün idame. i için defa:ıtla arzu- cun:a etmekte devam ediyor. Mezkur gazete ; İtalyan menafiine do. 
!arımızı gösterdiğimiz halc!tı. Hitlerin kunulduğu anda, İto.lyan milletinin bütün kuvvetiyle ve fili bir tarzda 

PAZAR GONO: tecavüzü bizi harbe iştirak etmeğe harekete gelmeğe amade bulunduiunu kaydettikten aonra diyor ki: 
Alsancak saha:)ında birinci devre mecbur etmiştir. KU;vvete ist~nad e,le- «Ruslar; ltalyanın, harp sonunda bir tecaVli:ı! için hazırlanmakta 

!ikinin son hafta lik milsabakaları rek zorla hareket edenlere, kuvvetle olduğunu •e bundari dolayı, timdi intizar vaziyetinde buhınduğunu ile-
yapılacaktır. Birin'ci devrenin lık ce ·ap vermekten başka yol :roHur. ri sürüyorlar. hı~ arruna, harp bizce henüz baılamıt deiildir ki, ltal. 
ııamp yonluğu tahakkuk ettikten son Şimdi, ~ilaha sarıldıktan sonra, Hit - y .... nın vaziyeti nıevzuu habis olsunl» 
ra ikinci ve üçilncü sıra:rı takip ede- lerizmi ytkmadan harbi terketm:yece
cek olan takımlar, bu müsabakalar - ğiz ! Harbin. bir gün bil" fazla devam JGtponya - Rusya münasebatı 
dan sonra meydana çıkmış olacakl~r etmesini istemediğimizi tekraı edivo- T 

· okyo, 9 (Radyo) - Yumari l'•zeteai; japonyamn Moskova ı•Eiri 
clır. ruz. Fakat, bizimle beraber olan dö - ., R • 1 ü 

ı.e ua rrca i araaında baılıyan m zakerelerin miisaid &ir hava i~lb.de 
Maçlar, saat 11 de hakem Osm n m:nronlarla müttefikimiz Fransayn cereyan ettiğini ve bu mün .. e'betle Mançuri hududlarında -.pıfan 

Öztoluııun idare edeceği Altay - Ya- danıc:ımadan bir şey yapamayız.'» ih 1
-

taabihlerle iki devlet arasındaki til&Eın zail oldu-tunu, .,urada da 
manlar ikincilerinin karşılaşmasiyle · kı"l ' 

l H sıyaai münasebatın daha iyi bir fe · alması için, iki devlet nnırahhaı-
başlıyacaktır. Bu müsabakayı birinci Bunc an sonra. oJlan<la kraliçesi 

larının konuımalarana devam ettiklerini haber vel'lllektedir. 
takımla~n maçları takip edecekti~ Vilh~rnina ile B~çika kralı Le~p~- ~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~--~~-------
Şöyle ki: dul} sl.ılh teklifinden bahc:ıect:ımekte ,.,.. Son Dakika: 

Saat 13 de Ateş - Doğanspor, ha. nutka şöyle"' devam olunmaktadır: 

kem Esad Mertler. R 
Saat 15 de Altay - Yamanlar ha- İngi1tere·Rusya ticaret omanya 

kem Ferid Simsaroğ'lu ı Kralı Köylerde vazifelerine başlıyan 40 
eğitmene Ziraat Vekaletince tohum 
makinesi, tohumluk ve .fidan verile- r 
cektir. 

arı aşması 

Londra, 9 (Rarlvn) - İngilter~ le- lngiltere Kralı ile Lebruna ve Hit· 
lhtiya tlar vRazım. nazırı, A. kııbmarasındakkingiliz- lere SUih . • hı.Ter telgraf çekt·l. us tıcaret mUnase etleri ha ındaki lC ın 

V-fat . T e~his olunu },'Or . beyırnatında, anlaşmada mus2rrah ve B""k 9 (R d ) K·. al Kar l g-·n· b'ld' . t' u reş, a yo - r o ; ı ı ı ırmış ır. 

İzmir barosunun tanınmıeı avukat- laanbul, 9 (Telefonla) - Cum- Rus kerestec:i yüklü 6 vapurun g<"?ldi- bugün ingiltere kralı altıncı JOrja bir/ Kral Karol Fransa Cumhurre· · 
ı h • t • • d•w• b" h ' ısı 

!arından Bay Adatonun validesi dıln urıye .. ıazete.~m•n ve.r ıgı ır . a- ğini, ing~ltereye kerest<> nakledcc •k telgrd çekmiş, Hollanda kraliçesi Vil- Lebrun ile Hitlere de ayni mealde bi-

10,000 kilo sıra vadeli 34 5o 34 50 
PALAMUt 

1084 kental 250 440 
as ton buiday s 25 s 567S 

280 Ç. fasulye 10 SO 12 60 
33 Ç. K. darı 6 
28 Ç. ausam 14 

731 B. pamuk 37 50 44 
PARA AOASASI 

Sterlin 
Dolar 
F. Fr•~· 
Liret 
fınÇre F. 
tlorin 
.ltayitnıark 
Selıa 
Drahmi 
Lna 
Çekoalovak Kr. 
Peçeta 
Zlo\1 
Pensii 
Uy 
Dinar 
Yen 
lsYeç Kr. 
Rut.I• 

5.21 
129.28 

2.9525 
1.122! 
ff.141'! 

n.ötfs 

21.70'1! 
0.965 
ı.•111 

13.1075 

23.1550 
0.93 
2.48 

30.98 
31.015 

ESHAM ve TAHVİLAT 
i C . b U bere gore, Eylulde tahm devreaıne · t h' · · · t ·ı.. l h . .1 B 1 .k k 1 L ld 1 f k i t' veıat etm ·~tir. enaz"Sl ug n saat il . 

1 
. • gem ec ızı ıçın ert!ı;~t a ındı- e'm na ı e e çı a ra ı eopo un, rer te gra çe m ş ır. Dijerleri U.zerine fiyat teaoR e _ 

h . davet ed m ! o an ihtıyat eratın/ • t k b 1 R k ' · · 1 ı kl J .. blUle K'arataş Musevi hasta nnesın • h" . V k'll h . k gını, u a e e u va.rn • ny, kau- .~ulh ıç.m tavassutta bu umu· arı şu Kral Karo un m~racaatı, alakadar dilmemittir. 
den 1 ldırılacnktır. lJay Ada toya ~e t

1
er ıs•1• e 1 er~· ey.,tıl~cke d arar· çuk ihr wı içın tedbir itt;hnz eıı;ıct:ğ•- günl.:ı de kend:sinin de hu tE:!menniyel mahafilde büyük bir alika uyanda·- Not: - Hizalarında rakam bulun· 

.1 i f d . t' . . b aıtır1 m•ş ve kevı yet a a a arma . 29 . . +,.. h' . . k t . t' k 1 a·w. . bbü ü k" t 
nı es e ra ma tazıye .erımızı ey an k 1 Lfld' •

1 
. i nı ve gemının ""'c ızı ıçın on urnt ı~ ıra eye ıgmı, teşe s n a. ıınl ıtıış ır. mıyandö vizler İfİn fiyat tescil ed."l. 

-~ • 1 anı ara u ırı mıtt r. . ı tl • ·· ı · ...ı·· k 1 · · · t ,, · · .waru. - · ım.z:ı.:m lil!U soy.emıp:r. a mamaaı ıçın maJei 11.Lllı rıca et.ti· .-ı..m.tir. 



10 Tetriniaa'-: 1939 CUMA (ANADOLU) ( 8ABIFB: il 

Oiki.i milstahsilinden pa· 
muk tohumu bu sene 

a~ınm yor 
Almanya sulhtan Umit kesti DiifiJnaiik /erim 

iiiliilhiiiiiilhllUllUHillelı 11111111 

Atatürh'iJn 
Bence bir tarili daha 

nev~~!~:~i~i:k~:!!i~~e:i~:vi~:~e~a~~: Belçı·ka tedbirlerı· ni arttırıyor. Almany4 ·, sulh 
tılmış olan akala pamuk tohumlan, fıiı'. 
e\'Yelce kararlaştırıldı veçhile geri ki f • k • ORHAN RAHMi GÖKÇE 

Atatürk deyince, ben ~le ..... 

alınmaktadır. Vekalet, müstahsille- te ı• ı•ne cevap vermıyece tır . 
rin borçlarını elde ettikleri akala pa- Tabiat, aanki örnek tıı:r in ... Jmt1. 
muk tohumlarından ödemelerini , ret n enerjiai, aineaiDe klmlrt• 

Dİİrü.m: 

mo,kuıita uğranılan yerlerde bu to- Hı.tler şı·mdi taarruz planı hazırlıyor .. Ö•••rin karanp..,...... ..... oet, 
humlann borsa satış fiyatı üzerin - bir deha yaratmak iatemit •• yarat• 
den köylüye bırakılmasını, yalnız Kopenhag, 9 (Radyo) - Nasyonal rayet etmiştir. Hükumet, hududlarda Roma, 9 (Radyo) - Berlinden ılı- ırhı, timdi umumi bir taarruz için ge- Dllf· Onun adı bir •aldtler (~) 
Dikili müstahsillerinden tohumların Giden gazetesinin Berlin muhabiri, geniş tertibat almakta ve milli rnüda- nan haberlere göre, Alman resmi ve ırıit pllnlar ~rtfp et~ekle m~t~l ol- imif. Sonra Muatafa Kemal oı..,. 
bu sene reri alınmıyarak gelecek se- B ı· d "k k h . ti d 1 k f . . lA 1 hazırlıklara de siyasi mahafilde sulhtan tamamen ü- 'dutunu bildırmektedır. Daha IODl'a aaker •e Jmma.daa M .... . . . A er ın e yu se şa sıye t!r &n a ara aa ıçın azımge en - • . . f K --• _._ ,. _ _! • 

neye tecilini şehrımızdekı alakadar- .. . . . mid kesilmi tir Amsterdarp, 9 (Radyo) - Hıtlerın, ta a •maa n umanla - ~; m-
lara bildirmiştir. verdırı hır haberde, AlmanyRnın, Bel- vam etmektedır. . .ş : dün akıamki nutkunda sulh te19bbü- hayet, Atatürk denilmif ona ... 

M t.. J ? çika kralı ile Hollanda kraliçesinin Amsterdamdan alınan haberlere Hıtler, şımdıye kadar yapılan sulh ıü11e hiç tem,a etınemit obna1ı bura- Tabiat, kendi rabmınm bilinme• 
O or nası yanmış. sulh tekliflerine hiç bir cevap vermi - göre, Hollandada dahi vaziyet ayni - tekliflerinin müessir ve müsmir olma· da inkisar hayali mucip olmu~tur. hansi eU'arla •• •uciuYI klpain411e 

Geçen gün Kara burunda Saip is - yeceğini bildirmektedir. dir. dığını nazarı dikkate alarak, artık Hitler, nutkunda, rarp repheainde yarattıtı bu ce•heri, 1ıı·r milletin ı.11 
kelesinde demirliyen tuz yüklü İhsan Paris, 9 (Radyo) - Brükselden Brüksel, 9 (Radyo) - Son askeri sulbü düşünmemekt41 ve yRlnız, cephe- Almanyanın taarruzunun yakın oldu- batana, çizmeler altmda kalclaiı Wr 
Hüda motörünün yanarak battıiını haber veriliyor: fırka da seferber edilmiştir. Bu sn- de muvaffakıyet ternini içl:ı çareler tu ffklinde bir cevap vermiştir. Şim- deYirde tecrübe etmif •• siirmiit ki, 
:yazmıştık. 48 saattenberi hüküm süren endişe, retle Belçikada silah altına alınanla - aramaktadır. di, Hitlerin diplomasi yolu ile cevap bu ce•her çekiç altmda parçalan • 

Gerze limanında kayıtlı ve lstan- şimdi de ıiyasi ve resmi mahafile si- rın miktarı 600 bini bulmuştur. Alakadar Alman mahafili; Hitle- vermesi beklenmektedir. maktan ıarfmaaar , kendi yaradıb-
bullu Hüsnü Değer kaptana aid 106 ıman müthif tal ...... ile çekiç n 

~o:~u2~0~uç::~ö~u;:;:~~~ !~~~=nü: Cephede haro va zı·yetı• ( TEBLlGLER ""ı :··:: .. =:.,bir harikuicledlr; O• 

::~!ı!:~:~e~e:t:~~s:t ~~ ~:~~:ıı:r~:~ · ~ Paris, 9 {Radyo) - 128 numaralı dik~.:::-;:~::~ ':~::.=1::: 
de Saip iskelesine iltica etmiş, orada Şı.ddetıı· b·ır muharebe oldu Alman tay- teami tebliğ: rilnmiyeceti aanılan topraklara, Is.en 
makinesinde arıza husule relmiş ve • Dün &'ece, cephenin her tarafında di yüzibdi, keneli içini çerirmif. 

makinist Süleyman oğlu Mehmed Bil 1 . Parıs u·· zerı·nden eçt• mütekabil bir faaliyetle seçmiştir. Maddiyeti .. aatlai dei!I, manen. 
yük tarafından tamir edilmesine ça- yare erı I g 1 Paris, 9 (l~adyo) - l24 numaralı yeti •e içi yakalayıp hayatm par-
Jışıldıiı sırada kullandıj'ı raz ocatı reamt teblif: lak aemua altma pkaran a.. mlca• 

harlamı~ Ave maz.ot didonu a~~ş al~ı~ Bazı Alman tayyareleri düşürüldü. Almanlar Paris .c~phede bütün &1in aükOnetle rec;- dele, ODUD yatata cliittQU .... ka· 
tır. İnfılak yüzilnden motorün ıkı nuıtır. dar de•am etti .• 

tarafında delikler husul.e relmiş ~e üzerine beyannameler attılar oo•oo Arkaamda niha;rebis safer, .... 
bu rahnelerden sular hücum etmış, A • k •• kahramanlaldarm .....,ıı deataa. 
motör batmıftır. Dikkatsizilk yüzün- Paris, 9 (Radyo) - Alman tayya- gün evvel .de burada bir taarruz icra yiatı hakkında henilz malOmat alına- ffif'rJ a larmı aüriildiyen lcalıraman" ......_ 
den kazaya sebebiyet veren makinist releri, bu&1in Parisin afakında ıörün- etmişlerdir. mamıştır. h / f l • fekkir dihiyi, ayakta durdutu .... 
Mehmed adliyeye verilmiştir. müşler ve çok yüksekten uçarak, Fran- Müşahidler bu taarruzların ayni Almanlar, baskından evvel, istihdaf o.zır anan qyyare eri detçe hiç !tir ku,,,,et elurdur~cla, 

B. f - ? - sızca yazılmış beyannameler atmışlar- mahiyette olduğuna işaret etmekte- edilen noktanın 1rerilerini top ateşi ile gtJ 'deriyor ona bat etdiremecl:, ona (ll&Jll'! ) 
lr Sarra ne yapmış. dır. Bu beyannamelerde, Uusya hari- dirler. Bu taarruzlar bir takım sürp - dövmüşlerdir. N ~ 

9 
(R d ) t l diyemedi. Onunla ltoiufabilen eacle-

Arastada sarraf B. Yosef Peço, ciye komiseri Molotof tarafından irnd riz hareketleri olup bu hareketler e:1 - Aprak vadisi ile Mersiloen garb\n- t levyor 
1
• ta 8 yrelo -. inlkri teret~~ ce sene tabiat, ..... kendi.mi yara-

. · ·· · d.. ·· · d k. h b 1 k ·dd tı· im sa ı mış o an yya erm par ısı Türk parasının kıymetını koruma ka olunan son nutkun bazı parçaları mun nasında mütearrız uşman mevzıını a ı mu are e er ço şı e ı o Uf- b U h ket tml t" Ş· b ta k d tan kun-et •• kan- oldu. Fakat o , 
nunu hilafına ecnebi parası ile Türk deriçti. elde etmek, esir almak, malzeme iğti- tur. Alman faaliyeti artmıştır. Bun· d:: ~5;~ ket ~ ır. ki-~ a a ar bu defa da ayni kanun •• ku...te 
parasını mübadele ettiğinden yaka - Londra, 9 (A.A.) - Stefani ajan. nam etmek ve tahribat yapmak gaye- dan çıkarılan netice, Zigfrid hatt~n~n AJ a • a:e e e ece .ır. saldırdı, onu da bir çelı\ede batli 
lanmıştır. Sarraf, 400 frangı 12 li - sından: sini takip ediyor ve mevzii ele geçir- arkasına yeni Alman kuvvetlerının ı•all/~Jı/en Almanlar fiziki ile beral:ter toprafa _........ 
ra mukabilinde bozmuştur. Hakkın- B. Çörçil dün avam kamarasında mek için uğraşmıyordu. Müşahitler geldiğini göstermektedir. Budapeşt4ı, 9 (Radyo) _ Yukarı bayratmı, ta1ııiyetı"Di, eaerini, iaml-
da takibat yapılmaktadır. Okaley adındaki in8'iliz tahtelbahiri- şöyle diyorlar: Paris, 9 (Radyo) - Avcı tayyare- Adfıde Almanların mübadelesi nor- ni Türk tarihinin ve manhk &lemi· 

Zavallı nin bir infllik neticesinde ~na~volmuı Alman ~ataryalannın m~tadın fev- leri. ar~sı.ndaki h•rbi, d?n cephen~n mal tekilde devam etmektedir. Binler- nin aineaine dikerek, fani delil, .... 
. oldufunu söylemiştir. Bu ınfıllk bel- kinde faalıyet 8'östermelen yakında faalıyetının artması takıp etmlttJr. ce Alman, Polonyanın Karpatlar mm- di olarak ya .. mak aırruu da bul .... 

Evvelki gece Mısırlı caddesınde ki de bir kaza neticesinde vukuagel - viai mikyasta bir hareket icra edilece-IFakat gerek hava, •erek cephe hare- takasında iskan edilmekt d. Hem ele, koakoca bir milletle IMra. 
G7 yaşında ~smail. Aky~rek adında miştir. Fakat amirallik bu dakikada iine delalet etmez. Şimdiye kadar bu 1ketleri neticeleri hakkında henüz tna- tt• J • e ıkr. iter ••• 
bir arabacı, ıdar~sındekı ara~a~~!o- bu husus hakkında malumat ycrmeği gibi hücumlar olmuş ve fakat umumi

1
lumat alınamamıştır. Alma"Qların, Jt erın nrt U lıte, AtatUrk but{ur! 

lun .ke~arında ~hır ~~t~e derınlıgın: milnasip görmemektedir. hiç bir taarruz etmemiştir. )fsamafih Fran~ız ileri mevzile~ne taarruzları • 
d_ekı bır hendege duşürm'Uş ve kendı Londra, 9 (A.A.) _ Royter ajan- bu defa Siegfried hattı üzerinde yeni daha gece ba,larken başlamıı, buna VC lngıltere Şimal denİ~İMl'!/ıi Ja~ 
ıı de araba altında 'Ka~arak ölmüttür. sının Fransada bulnmakta olan mu _ Alm:ın cUzütamları bulunmakta oldu- topçu bataryasının ateşi refakat et- . . • 

• • • x... k d t k "f k l . t• B b k 1 • 1 k 1 Londr,, 9 (Radyo) - İllgılız mat- Va muhareL-aı Beledı.ye 1·,ı-rı· habiri, ingiliz tayyarelerının ~ ransa - aunu ay e me muva ı o ur. mıt ır. u as ın ar, eaır a ma , rna - b t Hftl . dü M "h . d . ue 
· p · 9 (R d ) ("' k. ·-t· t k t h .b t ua ı erın n ünı te ıra ettı-daki muvaffakıyetlerini bildırmekte- arıs, a yo - zec;en gece ı 

1 

zeme ıg marn e me , a rı Jl yap. 1. t k ü 1 d f 1 bf f f Londra 9 (Radyo) - Garmen a-
B l d. · · D B h t U dil ı nu u zer n e aza r te s r yap ' e e ıye reısı r .. e çe . z, . n dir: Alman taarruzu, cephenin heytfü u - nıak gibi gayelere münhasırdı. Yokaa, k b - dındaki İngiliz kargosu, şimal deniain-

Karşıyakada muhtelıf. beledıye ışle- Almanların bir bombardıman tay - mumiyesinde vukubulmuş, müteaddid düşman mevzi ele geçirmffk istemi- ~a~al ta ·~~ ~- n~~.~~ ~~ukr serze- de seyrederken vuku bulan bir infillt 
rl ~ezbahayı. ~e lzmırde. hava~a.zı yaresi çetin bir muharebeden sonra baskınlar yapılmış, fakat Fransız mev'yordu. Müşahidler şöyle sövlüy01·lar: n f ;~~· tı et ı u ürer e olu bul- neticesinde batmıştır. M~rcttebatıa-
fabrık.asında~ı. ınşaa.~ı teftış etmıştır. Maginot hattının gerisinde düşürül- zileri katiyyen değişmemiştir. c Bu mutad harici faaliyet, yakında ma . ır. .. dan üç kişi kaybolmuş, diğerleri kur-

Şehır mechsı bugun toplanacak - müştür. Bombardıman tayyaresi bil - .. Dün, sükunetle g~çmiş, Almanlar, vasi harekata delilet etmez. Şimdi- SÖ)~~:~rti _nutkunda ezcumlc şunları tulmuştur. 
tır. yük gürültü ile bir kasabanın orta ye- gun batar batmaz hucuma başlamı~ - ye kadar bunlar olmuş, faknt bunları s'ı . . . h . 
aı //• / • L ·ıı • !ardır Dün k ı ki b. k h k A h.. 1 k. tm • t• - u h ve adalet ıçın arp edıyo-ır~UQ ım erın na1rı erı rine düşmüştür. Mürettebatı olan 3 ·rı : . ı artşı 1 IA ır ço. avst ~ Mumumı . ucum ar ta ıp ~- em1şhır. ruz ve Vilsonun 14 prensibine dayant- Başvekilimiz 

ı . "liyeti emrine verileni 1 kişi telef olmuştur. şı en ~ apı mış ır. vcı tayyare erı 
1 

aamafıh Almanların yemden cep e- V h d . . 
. 1,zmtı: ~ı d ki ilk okullarda te:r de Fransada muvaffakıyet kazanmış müteaddid defalar çarpışmışl:ırdır. Bu 1 ye kuvvet getirdikleri ve başka hilcum ~A·o1ruz. er!tahy kmkua e esınık ya~anlar, Ticrret ve lktısad vek"I· 

lerile konuştu 
vı ye ımız e e - 1 rın ki" .k. t f ı ki . d .. 1 ,_.1. manyanın a mı ve.rece lerı yerde 
dUlleri yapılan muallimlerin ikinci ilk ingil~z tayyarecisi olan . bahtiyar çarpışma a şe ı ve ı ı ara ın za- ıara geçece erı e soy eneuı ır. on, harp a~tılar. 

listesi viliyete celmiştir. ~yyar~ı 2l yaşlarında Yenızelandalı Almanyanın sözüne itimad edilemi-
bır delıkanlıdır. A k 1 . . . . . Ankara, 9 (Telefonla) - Başveld-** Paris, 9 (Radyo) - Havas ajansı n ara an aşması yec~iı .hakkında~ı ı~dıalua gehnce, limiz Doktor B. Refik Saydam, bu-

t , T J be lü t bu ıddıalar, benı al.akadar eder. Düş- """n ticaret ve ı·ktısad ve•-ı:.ıetıerlne a e askeri vaziyet hakkında şu ma ma ı 6.. -
manlarımız, 18 dekı demokrnt Alman- aitmiş ve her iki vekille uzun müddet 

veriyor: d f ı • 
Tekrar Avrupaya Bir ayı mütecaviz zamandanberi, l.Jarı·cı·"e ırekı·ı,·mı··,·n nutka ve an• yaya burünkün en aza muamelede konuşmuştur. n 4 , y 4 .. bulunmadılar. ın.iltere, harp istemi- • , • 

gidebilecek ilk defa olarak Almanlar gece karan- yor idfyse, niçin yaptı? Pans te Komilnıstler 
lığından istifade ederek bütün cephe- l m ı ·s k b , .. p 

İstanbul, ,9 (Telefonla) - Avrupa- d Mo:relden Rene kadar her zaman- Qf anın meC l Ce Q U U 0• 1914 de iki cephemiz vardı. Şimdi Paris, 9 (Radyo) -KomOnist cer. 
dan memleketimize dönen talebenin k~· d dah k tı· d h ··t • ' f k d bir cephede çarpışıyoruz ve hava iht:- yanlarına kapılmış bazı aendikalarm . ın en a uvve ı ve a a mu ear- l • / ı 
bir kısmı i\niversiteye alınmıştır. Mü- nz kuvvetlerle Fransız karakollarına TlS e SeVlnC ıe QTŞl an f yacımızı koayca temin edebilecek va- merkezlerinde zabıtaca araştırmalar 
tebakisinin, kendi masraflariyle tek - . . . . .. ' . w • • ziyetteyiz. Binaenaleyh, nihayete ka- yapılmış ve bir çok evrak bulundu • 

. k 1 tecavüz etrnışler, Fransız kuvvetlerı Parıs, 9 (A.A) - Havas bıldırı - derın dostlugun yem bırer burhanı d h deceiiz 18 d k" h ta tek ;x.. d b k 1 hük(i .... 
rar Avrupaya ridebilmelerı arar aş- karakoJlara yardıma yeti,ineeye şjd- yor: telakki edilmektedir. Dürüstlük ve Uar ta~ e kt• . e ı a , er- daunh alnk, u tml er tırez er mewye 
tırılmııtır . Ü fi A k . . r r e mıyece ır. er a apa ı mış . · detlı çarpışmalar olmuı,tur. Karanlık, ç tara ı n ara muahedesının cesurluk yüksek vasıflan karıısında 

A D Y O 1 
otomatik silihların faaliyetini güçleş- Türkiye B. ~· Me~lisi tarafından it- müttefik bir hürmt!t duyulan Türki-: oo------

_ tirdiğinden muharipler el bombalan tif akla tasvıbj Parıste en büyük bir yeye karşı Fransa da bir sempati an
kullanmıılardır. memnuniyetle öğrenilmiştir. B. M. anesi mevcuttur İki memleketin men 

Cama 10 ikinci tetrin 
1939 

Bilhassa Mozel _ Sar mıntakasında- Meclisinin bu mesele için akdettiği faat birliği ve Akdenizde ıulhün fda 
8.30 l~ıyonlarm acallfl ki muharebe çok şiddetli otmu~tur. celseyi hikim olan hava ve bilhaı1sa mesini temin hususundaki kayıu be-

Almaqyada 
l\lemnuniyetsizlik Ş.31 AJan~ haberleri 

6 
Londra, 9 (Radyo) _ 2 İngiliz tor- B. Şilkrü Saracoğlunun heyecan veri- raberliği bu an'aneye yeni bir kuvvet 

f.05 E'becb Şef AtatGrldba llGm •t su harbe tutuştuıc..· üç Alman tav- ci sözleri Pariste iştirak halinde bu- vermektedir. 
ntin "lk yıl diDGmtl m-..,. pı 0 ' gı,a ~ ·ıı t• b. · · w • r. • 1 1 !il yaresinden birini dUşilrmfüıtur. Diğer lunan üç mı e ı ırbırıne baglıyan 
'betıyle, Mılli Şef amet nv • . 'il -=<>O=------
nlbıUn TUrk milletin• hlta. birinin de denızde batıp batmadığı 
ben 7apbfı beyanatın Tllrk- meçhuldür. 

ve muhtelif ecnebi diller- Bazı ingiliz tayyareleri, Almanya -r okumnau. nın ıimali garbi mıntakasında fotog-(;\I neıriyab ..-UteaW.:p TUr- raflar alarak ~ö~müşlerdir. Yalnız bir U... • • b • . ' h 
kiye radyolan TUrk milleti· tanesi gelmemıştır. uUkumetımızle lr flCaref mUQ e• 

• büyük elelDiDe katılarak Paria, 9 (A.A.) - Alman avcı tay-

Almanya hükiimeti 
Parfı, 9 (Radyo) - Balde çı - kif edilmiftir; fakat, MOnill hidiHll, 

kan naıyonal Saytunl' razeteai, Mü- Rayiştag binasının ateıe verilmNI .S
nih hi4iseki münasebetiyle ıunlan hl bir ıey oldu .• 
yazmaktadır: Paris, 9 (Radyo) - Almanyacla 

cAlmanyada her gün bir suikasd umumt hOfllutauzluk her gün bira• 
h&diseıi olur. Emniyet müdüriyetin- daha artmaktadır. Hitlerin hemıireli, 
de, Vilhelnı Straaede ve daha bazı bu vaziyetten dolayı Hltlerin yanm
yerterde ahiren bombalar patlamlf, dan ayrılmış ve Almanyanın Torlj 
son rünlerde de bir çok zabitan tev- köyüne nakletmiftir. :.:imen auaacakbr.) yareleri ile müttefiklerin avcı tayya- desi için derhal müzakerelere 

12•30 latuyonlaran açıl1tı releri arasında dün vukua gelmdişkiolan b l k . • 
12.ss Ajanı haberleri mUteaddid çarpışmaları cephe e as- Q !il ama ıst l)'OT 
12.?:0 Türkiye radyoları, TU..k mil- kert faaliyetin artması takip etmiştir. 'Y' • • 

------00-----
Tica et Vekilimiz 

1 • • Miylk elemine kabla- Bu çarpışmaların neticeleri ve muh - Ankara, 9 (Tel~fonla) - TUrk~ye caret mOzakerelerıne başlamak is -
,... "' ::U:.sımen ıuaacakbr. temel zayiat hakkında henüz malO~a~ :unanistan ticaret mUzakerelerıne tediiini söylemiştir. 

I 1 ıbtı alınmamıştır. Alman piyadesinin ılerı u günlerde başlıyacaktır. • A •k IJ ,. 1.. 18.00 
11.01 
11.20 

21.11 
22.00 
u.11 

;~y°::a::ı:~ . mevzilere karıı faaliyeti daha gece- Almanya hükılmeti de, hUk(ime- lstarıbul valisi ı~mır merı an t tun RUmpanya• 
T~=~ d olan, TUrk mil· den ve cepheden müteaddid noktala - timizle bir ticaret muahedesi akdet- • 1 ·ı k 1 tin~· ~;.,;k elemine kab· rından baı,lamış ve bu faaliyete ileri mek üzere Almanyanın Ankar.a elç~- Bnkreş'e davet edildi ları Jırektörıerı e onuıtu 
ı:..ak tasimeJı 1Uaac:akbr• mevzjlerfn hemen gerisindeki hatta liii iktiaad müm~llilliğine tatn. et~ıl İstanbul, 9 (Telefonla) - Rumen •Dkara, 9 (Telefonla) - Ticaret det konqmuılardır. MahaulClmilda 
lataayonlann açıllfı tevfcltı fedkilen topçu bataryalarının la- myit kolanbYankbeyhı memu~Y~; ~:;rk~~ propa•anda nezareti, valimiz B. LUt- Vekaletince davet oluııan İzmirdeki ihracı için çok faydalı kararlar alm • 
A. habe 1 r· " teş re a at etmfıtir Bu taarruz ar an e, u sa a zevcea Aırı .k 1 d" ek ticaret vekil" iz, kumpanya dJ 
T~-:~. rad~=l~ TUrk mil- J>ilhassa Dapack vad·sinde ve Merrig :erlinden l'~lm~tird Z~~ceai Von Ri ~:m~~rd:~ı :::::eh:;:ı.et:?!:-~: törl:~~. -:u;:!u~!:~:ı:~~d~r v~ =;:lerine bir zi~~et vermiftir. 
!etinin bU,.uk elemine katı- Sur Sarre adındaki Alman kasabasının entropun z ar e~ı r. . ' k·ı B N l T pc;uoilu ile n mOCI- -- -· 
larak t4aimeıa ......,.Jdar. prbında icra edilmiıttr. •tmanlar 2 }"anke, hflkdmeıfmızle derhal ti .. cektlr. , ı • azm 0 uzu .)" 

.... - ...... . .. ~ ..... . .,,_ ı• .. ... - -r.-· .. 
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"T ~h arı te .Atatürk ı•-------~~~~~~~~!!!!!~' P-~~~~~~ .............. _. •• --. 

A T A T Ü R K Bir Sabah grubuna 
Atatürk 

Asrı,, 
YAZAN: S. ,'Jiikrii. Panıirtan 

Büyük filezof (VoJter) insanlığın 

inkılap tarihinde dört büyük asır mey
dana çıkardı. 

1 - (Filip ve büyük İskender as
rı): 

En büyük alimleri, hatipleri ve sa
mıtkarları ycti~tirdi. 

2 - (Kayzer Ogüst n::ırı): 
(Lukreçleri, çiçeronları, Rişliyola

rı, Orasları, Virjilleri ve OvHleri} ya
rattı ve yaşattı. 

3 - (Fatih Mehmecl asrı) : 1stan
bulun asil ve kahraman Türk milleti 
tarafından zaptedilmesi ve Türklük 
dtinyasının azemet ve ihtişam kazan-
rnnsını 

4 -(On dördüncü Lüi asrı) : 
(İlim, fen, ranat, estetik) gibi tek

nik ve ekonomik fikir ve kültü t' hare
ketlerinin garpte olgun ve canlı bir 
çağa girmesini ifade etmişlerdir. 

5 - Atatü!'k asrı: 

Y e§il mavi gözlerin ufkumuzdan çekilip 
Ebedi cklimlerin nurlarına çevrildi 
Parçalanmış bir güpe§ tutqşup ;,l}ev alev 
Dünyamızın üstijn~ bir dağ gibi !JevriJdi 

Tarih şimdi ayakta en uzak ça~lariyle 
Gülüyle, bahariylet bülbülü, bağlariyle 
Dünyayı dört dolaşan eski otağlariyle 
Tek bir çelenk halinde başucuna gerı'ldi 

Seni JrÖk yüzlerinde tahayyül edeceiiz 
Seni, daima seni anarak gideceğiz, 
Kaç nesil bu hasretle yanarak gideceğiz 
Diyeceğiz, <<fanirk ayağına serildi» 

Senin be§iğin tarih, mezarın tarih olur 
Seni J>izlerden soran ancak tarihte bulur, 
Akla sığmaz kaybınla, desem, «tarih kaygolur>J 
Fakat Türk tarihinin tacı sanıı verilc:f •• 

Orhan Rahmi Gökçe 
[NOT - Geçen yıl Ebedi Şefin ölümlerinde yazılmış ve gazetemiz
de intişar etmişti - ANADOLU] 

Bir ipek ti.il kefen öpmekte şu milyon la dudak, 
O bakır rengi buluttan alev içmiş gözler! .. 
Kim düşer, derdi ufuktan rere bir kanlı haber? 
Ve seher \'ak ti güneş tam doğarken batncak? .. 

* * .. 
Her sabah tan ağarırken tutuşan alnımıza 
Yazacak son kaderin sırrını her dnmla ışık. .. 
Hakkımız mevsime, her renge darılsak artık; 
Hakkıdır kalbimizin susmağa gösterse rıza!... 

* ... * 
Çok değil, namına beş dakika bu sesler uyusun; 
Ne çıkar, olsa bu an göz;erimiz renge sağır? .. 
Daha dün, ufkumuzun pençereslnden en ağır, 
En çetin gölgeyi silmişti o yalçın omuzun! .. 

- Baştarafı l inci sahifede -
bir gün ne eksilmiştir, ne de eksile -
cekt'r. 

Geçen sene bugün başlamış ve ta 
kıyamete kadar sürPcek olan büyük 
acımızın yegane tesellisi Milli Şefi -
miz İsmet İnönünün kudretli ve yilk
sek şahsında gene onun paydar oldu
ğunu ~örmekten ibarettir. 

Atatürk aramızda yok. Fakat ese
ri bütiln h"frneti, bütün azameti ile 
yaşıyor ve ebedilere kadar yaşıya. 
cak. 

Bu eaer bi2/m bütün milletçe ira. 
demizin bir muhassalasıdır. Ve onun 
bize en büyük emanetidir. Onun bü
yük hatırasını her sene onu kaybet-

Uhan 11eri tiğimiz acıklı günün aeneyidevriye -
St J ti h A ( 2 1 1 · $'nde emanetine sadık, eserine bağlı 

ve g?nlünde daima y~şayacaktı.r.. . ı lar, 15 inci yıl müı;asebetiyle okuna - kalacağımızı ona karşı bir daha tek-
AJans da memleketın mateınını bıl- cak nutuklarında bır kaç kelime d~- r tm ki t · d y. 

d'l t bı·-· t -· t• k .. ra e e e azız e ecegız. 
ı ren şu e ıgı yap ı: gış ırme aı·zusunu gostermişlerdi.> B.. "k A k lbl . . 
BÜYÜK ôLVY{iJ l:fÜRJ!ET: s uyu · tamız, a erımızde ba-
Ank~ra, .. ıo .. <.Anadolu Aj~nsı .. ) aa t Kaç? ı-ur ile yaşıyabilirsin: büyük eserine 
Ataturkun olümü dolayıı:ııyle gerek hayatımızla bailıhgımızı milletçe 

~.nkarada ve. gerek mi.~l~akattaki bü- ~ Atatürkün son sözünü d{' düşünmek bir daha tekrar ediyoruz. . 
tun resmi daır.eler, e~çılıkleı·, kons°: lazım. Evet, son söz .. i~te şu idi: Hamdi Nilzhet ÇANÇAR 

k d losluklar, partı evlerı ve halkevlerı S K 
Yukarıdaki dört büyük asra bir be- ne a ar bayraklarını yarıya indirmişlerdir. aat aç f . 

fncisini ve daha şer~flisini ilave eden . . Bu acı haber, memleketin üstün- • o derın manalı, delen ve titriyeıı gtız-
Türk milleti, öyle bir clahi ve büyül: den siyah bir yas fırtım~sı halinde es- c:Rutubetli, melalli, puslu bir lstan- !erini kapadı. 
bir kumandan yetiştirdi ki. in~anlığın k • d k ti. İnanamıyorduk. Artık hiç bir te- bul akşa~ı ... Hayatla ölüm arasındaki Büyük salonu bir ölüm Pükutu kap-ço Seviyor U selli bizi tutamıyor .. Hıçkırıklar gök- ~esafe~ı kısaltan, ~e.zgin :ve bez~ireıı lam~cıtı. Dolmabahçenin ~z~rindeki 
in~kılap tarihine bir dç (AtatUrk asrı) lere çıkıyor, çoluk çocuk, genç, ihtiyar, bır tabıat rekoru ıçındeyız. Gökten bayrak yavaş yavaş ~Tarıya ınıyordu. 
lave etmek lazımdır. ÇUnkü bf!5erin B t f 1 . c· sahifede_ dan hepimizin uğ'rıyabileceği bir illet- her nesilden, milyonlarca insan; tek kasvet akıyor; yerden elem ve acı fış- Jkı" Su , ,.. ' 
.nkllap tarih~nde At:ıtürk kadar kuv- - at ar~ ı n 

1 
- I t . . , . t bir insan için ağlıyordu: kırıyor. .S em Tl 

tl . b' d' . 1. fk h ı·-· . nesiller ve nesıller boyu var ve sag1~ e muz arıptı .. Bunun üzeııne ma em, Atatürk i"in Deniz gümüş rengini kaybetmiş_ " 
ve ı ır ısıp ın ve me ~re ır ı~: 1le . . . - . . • · h b' b 1 t 'b' ü "' .. . ' . Ebedi Şefimizin hauat d b' d 
'l. d f . 

1 
.. .. ~ .. nemektır. Bız ayakta durdugumuz ~ a\ aş Yavaş, sıya ır u u gı ı s- Muhakkak ki, tarihte hiç b!r kim~e tır; parlamıyor. Marb ler uçmuyor. " 111 a ır e 

•ıe e \ e gayesıne u aşmı~ ve 1)
1dugu . 1 ·· ·· "kt·· . . b - E · d · b. k d h iki «Sus!> Emri vardır. Geçen sene .. . . · _ miiddetçe de -ki, buncla ı;tiphe yoktur.- umuze ço u.. ıçm u }rndftr aglan:mamış, bu kadıu ngın enız ır avuç l;llJ a ar dar, u K (V k 

aman b~tü.n dü~nyayı 2r.~asın~~a~ ag- Türkün sesi, gök!eri çınlatırken, 10 Teşrinievvel günü idi. Son tebliğ ıs.tır_ap duyulmamıştı. Müşterek bir dudsuz tabiat bir mahbes gibi mahdut ıırun ıı. ·it) gazetasi, bu iki tarihi 
.ıtmış bır ıııkılapçı h~nu~ porulme- . . T" k d.. , n c '"rle··· nıede- ı·ıktı. Hazıı·n bı'r hakı'katı' t •spı"t eden hıssın tezahtirü, ancnk bu kadar ola- ve sıkıcıdır. hadi~yi eöyle anlatmıştı: 
. . .Yf!nı ur un}füHnı ""' •• ~ " b'l· d" H k kd'ğ . . 1 l . . ·ıt·~· . lk • Af mıştır. 0 .k .. 1 .d. ı ır ı. er ·es ve ı erının boynuna nsan ar, mçın ve nereye gı ıgmı l S""S e ""Tl 

t .. .. .. . . . . . 
1 

niyet alemine ,.;ayılırken piz. ona men- u vesı a aynen şoy e ı 1 : ~nrıl · - . , . kendilerinin de bilmediği birer şuur- 'K • • • • 
A aturk, butun şa.ık mılletlerını \e ld _ d" 'i •. ı....,?.l·aln «Ankara 10 (Anadolıl Aı'an.sı) ru ıyor, baş sdhgı edısoıdu. Mektep hl 11 k h 1. ı.1 k ld M" 1.. d 1 1 . . . :ıup o ugumuzu uş1 n~c2gı'l. , ı..• .... " • - , • 1 d . k 1 ~ı kl . suz ma u a ın e ımı ıvor; eşya Ata türkü tedavi için Frnnsadau ge-

• ~13 uman ev ~t er1 perışan eden hır rı qa bizi i in; ~Atatii ·K:ün milleti~ pcırdur: er ~n. yü se en ç r: ı a:', A!atUı~ sakit \'e mağmum tabiat foinde, n{a- tirilmiş olan profesör Fis~nje hasta-
·ıgın hurafelerı oı·tadan kaldırmak tl. • ki .rrı ç 10 llı:incite"rin 998 ~1İsklılnın, on~n h~kkında~ı ebedı bag- nasız ve meçhul bir esrar yığını ha- lığının tedavi usulünü sröstermek üze-
uretiyle din v u .1 t · 1 · . b' 'b' ı)ece eı... ., ı ı arını gosterıyor, genç kızlar, be- lind . . _ . 
. · ': e~ e ~ş erını ırı ı- Toprağımızın mahsul'l. lıaharnmzm Atatüı ·kiin m ii<l ıvt 111'? müşavfr trı . yaz yakalarını fırlatarak ağlıyor, ba- Be.:. • . k d h. . re b_ır kıtaı;ı yazmış~ b~ ~ıtabın tercü-

;_ı.~k~en a;,k•ır~n ılk ınk~lapçıd.ır: ~~a- kokusu, llehmedcığin parlıyaıı w '..in~ü- > ipleı·i ta m/ı tLdan verilen rrı por sııl'e- y1h~orl~rdı. . ni v~~=~ınakı~~~ı~~~ ~u ur~kş~m l~iı; :esı lttatürke. lvebı:ı~mıdştı. Ata t ürkün 
uı , şar \e garp mılletlerının yuk· .. . l"k ·•k" 1" 1 t'cl'.. Şımdı, o dakıkaları hatırlıvor ve ge- . . .. .1 .. ş, a. ı ay ev\e "~ın an sonuna ka-

sek k"ltü 1 .. b' 1 t' k ı~ 'k b' m, temız ! le, şerefle ) .t .e :ıı anı- ıı · ne ·ç· . . t 1 a··-. . d sessızlık okunuyor; kopUidn dalgalar dar dıkkatle okudug7a bu kitapta has ·u r erını ır eş !fere - aı ır . . . R . . 1 At t .. ı. . • 1 1 ı ımızın yasının aze en ıgılll u - . . ~ 1 _ • 
fk"' .1 b" .. . - 111z, bakışımız, sözUınüz hıı~ daını:ı, eısıcımı ıur a uı·~ım u11ııtmı ıa ~ •·uvoruz dınmış, Bogaz mehtap altında bir ışık ta ıgının mahiyeti ·.-e ev~afı gayet acık 

me ure ıe utun dOnntnm !'levgı w . . l ·dk' r d.. t d "" .. ı· 'b' k D ı b h · h olar k ···t ·ı· .J H 1-k · .. .. Uatürkü hatırlntmağ:ı bır ve~ıle ola- cmı " ı 1'erıamet, uıı gec 13 saa 24 c, Ah Atatürk biz seni ne kadar sevi- ".e ı gı ı a ıyor, oma a cenın e- a gos erı ıyorl!U. asta ıgmın ve-
saygısını azanmış en l.>nyuk adam - ·aktır. Yalnız ve yalnız, far.ilik bakı - ncFcdilcn felıliğden sonm. J.er an ar- yorduk ve ne kad~r da s'eveceğiz'?. yaz ve temiz gölgelerini kırıştırıyor. ham:: devrine_ dahil olduğunu göste -
dır. . . . .. mından acı biı' hakiknt \"ar ki, Atn- rmık bug iin ıo lkincitesriıı .998 Per- Hiç bir millet, Şefini böyle sevme- Atatürk .hast~·:· .. . ren aıaz dudagının çatlıyarak kan fış-

Bll" kelıme ıle (Ataturk asrı): Türk .. t k b' . f . t 1 1 _ b 1 1 sa t dok? . l B .. rniş, Şefine böyle sad!lkntla hem de O, bu bına ıçınde, gunlerdenber! kırması ve burun kanaması olduğu bu 
. . urk ar ı ızım anı op tı u·Tı:muzun .<:em e sa ıu 11 a ı t1~ ıe.c; geçe u- · • • ' ölümle mücadele ~d· ·o F k t h" · · · 
ıerın ve bütün şark milletlerinin bii _ ' _. . . · b •• • • • .,,, ,. •• 1• , • • • derm bır sevgı ve hayraphkla tapın - . "' ı:y r. ~ ~ ıç arada bildırılıyordu. Bir gün Atatürk 
•"k f ı~k t) d k _ . . lrasında degılclıt. 11 111. Şeııını~ deıın bıı .. ona ıçınde teı· U"'amıstı T:ljz ona inanıyorduk o bi- hır gün 1ah> demeden ve bütün <leh- d b k y :. u e a e er en ·urtulclugu bır r0- . . . . s · +' · • t' •1 .. ·ti ü k b 1 .. yanın a azı a1· adaşları bulunclugu . Buna ınanmak, on~ı tamyul,, onun kı Jıay t e ı•lemıştır." zim için, milli mevcudiyetimizin muh- 'ffi ıy e goı n P ay o an oltlmitn . . y 

nesans asııdı.r. • . . .. :l.evrinin yüksek atmosferi iç:nde y.:ı- :.vtÜDA vt TABİPLTI:H lMZALARl tr.şem bir harikası idL Zaferleri az k~rşısı~d~. en küçük bir mağ10.biyet halde konı..~şurk;n bırydenbıre dudagı· 
A tntürk bıze, «benım !!açız \'UCU· ~ayan, onunla görUşüp krı•1usan, onun Ayni gün Cumhurrei-s Vekili ile hu- l.('ÖN'l1. en ileri ve fırlatılmış bir ruh ve 7..afivetı go$termeden. nm iç taı afınaan -agızdan WkUrilk 

lünı bir glln elbette toprak olacaktır. . . d b' t f •tt·-· 1_. t "k' t br-· Ti t afa hamlesi t'di. Bütan Türk milleti öyle biliyor; sıçrar gibi- kan sıçramıştı. Büvük ön-
.,akat Ti.irk milleti ve Türkiye Cum· •esını uyan, onun u· :trn "t gı ıgı- ,ume : ş.u 1 ·ı e tgı neşrı> L ~ er:. Milli matemimiz, hududları aşarak. Om, böyle tan1yor. Rarp meydı::nı~ - erer bunun üzerinde sağ eli il~ derhal 

.·• .1 1 b .· . , ai, hatta kımıldaclığıın i~itt:kç", h~- AnJwırı. 10 ( Amırl.olu Aıansı.) <'ipıma "ksPtm!şti. Atatürkii. yalnız r.ının . muzaffer kum:ı.ndanı: talıhsız- endir . k . _ 
llUıı~e ... ı e e, :d .pnyı~ar .Kat7caktır._, vecana gelen, başını nım sesi ile lrn- Rdsıcıımlı ,,. l'ckili ı•e Büyük .~!-il- 'T'U k milletinin değil, beynelmilel ta- Uklerın ~~ bahtsızlıkların galip kah- U:

1 
. mı. ~ı aııp du~agından ~anı 

Dedı \ n bf.ı tık eserı olan Cumhurı- . l kt ·d 1 • , .· eP o · ın r::ı- iet Meclisi reisznin tebliğid~r: rihin v~ medeniyetin bi.ivük bir simfl ramanı olürnü de yenecek sanıyoruz: sı mış, aJ nı zamnnd3 l anmda o kıtabı 
yeti, Türk gençliğine emanet edip git- .a~ ı_ a: a~ ın/~a tçe~~ ·:... .• ·k 1.: Reisicumhul' Atatür kiin t·ıilleti ma- ve ~hn31 tanıyan cihan, bn haber için- Belki teselli bulmak için ve fakat da- okumuş olan diğer bir zata sol elinin 
ti.. , : ~gı t.ı ~msa sız arı ~" ın ~ •1P . . " . f{e bizimle birleşti. Çünkü Atatiirk. ha cok hakikat olqu~n için.. şehadet parmağını ağzına götürmek 

C h . t' 16 .,adıselerı ıle kafasımn e -uldadıgmı teme gaı /.. eı1lıyen deı m zıyaı dolay1- . 1 - 1. 1. f 1 \...' h . Tarih O'mm ölüme güldü~ünü t' 1 um urıye ın rncı yıldönümtinf , . . . . . . . . . . . . . :nsan ıgın ~cma me ır amtş 'Jır şa sı- 1 • • • • .. • .. , sure ıy e: 
'Ik d f At 1 . 

1 
ıısseden nesıller ıçın muhakkak kı, ~ yle teşkılatı esasn1e l, anununıtn 34 vetti. ~nkarad&ki ecnebi elcUer de aY- )llır. Gene o tarıh olümun O ndan S S k b· k d 

1 ı e a, <!Sız o aıa( kutlulayarı . .. ld . .b. . . . • k' d T' k .11 . . . . 1<orktug·unu da kauded . - usunuz. a ın u an am :ısı-
T .. k .11 t' . 1 • • "Ok zordur. uncu m(I( esı ınuc ı uıce ı;e111 reısıcum nı şe ı e, ı.ir mı etını tazıvE' edı- ,, · eı. h t 1 ğ •t b" h 

1 ur mı e ı. o gun o .)üvük ölünün . . . . .. . . . 1 d • O ya iqtiklaAI .... a ölüm d" · t' t nın as a ı a aı ır ve amet a am~ti • · . . Atatürk ebediyete göcmeae.n e-n·el, huı- ıııtıhap edtlmek ıızerr. teşrınısanı- yor ar ı. . ~ . ~ .: .~ .. "'m~ş ı. s - _ .. 
manen huzurunda Cumhurıyet1 tak- ·~ 

1 
. d' b·. h t 

1 
v • 

11 
. . .. .. t 

11 
d Bü 11 lkinciteşrin. ~ıklalı aldı ve olumu. bütun hır mede- oldugundan bahsetmeyınız !:> 

d. ı k . "'ıger erın en aman31~ ır :ısa ıga w n 11·cı runw mınıı ı:ıau e · • · · ..,·Yet d·ı . .. ti d "l.l" a·· ·u· d b' · 
ıs e ıere - teselh buldu. Bus;ün r.c kan- ' 1 • • •. • • • • • • • Büyük Millet meclisi stı·:ı.t 11 de rei" , ı . ııruasmın on n e o nur u. lu.anasın a n· ışaret yapmıştır. 

1 .. 1 . 1 ük k h utulmuştu. Bu hastalı.( haberı, butmı 11 1ık Mıllct Jleclısıııı ıçfrman daı·et ede · B Ahdüll ı·~ R d c.c • t' d Fakat Atatürk Dolmabahçede has_ Atatu"rk u .. h d Ç : ırnz yaş arıy e onun y . se ru unıı ... . . . . . ay uı ı11. en anm r:yase m P. + t . · ' mumı arp esnasın a a-
tr.ziz eden 18 milyon Türk Un derin bi ! ~eml=k~tte, ~ uı ekle.rı ezen. ve acıtan 7 un. +oplımdı. Iln to~lanış, tarihi bir cels~ a ya ıy ~r. . ~ nakkaleyi müdafaa ederken Conkba-

nı ~t"ml b 1 _ J VJ d ki )ır ha.dı~e olarak clılcl en dıle dohışı- Re:sicunıhur \'ekili Ve Büyük ~ cıkil ediyordu Millet l\teGlisi Reisi Olmıyacak şeylerı oJdurdugu, mu- uıı·ında go"Ys·· b' d" k 
" "" e uş .ırını egere { :tg a ı arı- . . . . . . · · . . . havyerı'iltlkulü mu"mkiln kıld .. · · .; g une ır uşman urşunu lor, herkes onu dü~ünüyor, }.ıırıbmni! :\1illet M~~lisi Reisi ''elseyı artı ve Türk mılletın: mateme ' · . ~ ıgı ıçın . . . 

l11 görüyoruz. 
1 0 1 h ı,L. t bürü\.·en haz:n hakikati resm~ı bı'r ifa <ma ınanıyoruz: Korktugumuz başımı- ısabet etmıştı. O sırada yanında mer-

G mu soruyorc u. na u :ın mu avr~e , '! t fa Abd "lh l'k R d " · ' - 1 · kt' F k · · h K' • · eçen sene bugün !:ıtitii ı dünya rad. . . . . . . .ıı u.~ a ıı cı ı en et 1 .1 b'ld" a· za ge mıyece ır. a at ya taoıat? Ya um ütabya mebusu Nurı Conker bu 
yoları, matemli seslt;ri"l~ bt'ı'."ı·ı·k ·"'ta- ı>µ endışelı .bakışların bır·ı·!J!l:~ne kc- Ankara. 10 (A.A.) - Türkiye cum- r e ı e ı ır ı. o. her verdiğini geri alan. hasis ve za~ lunuyordu. Kuraunun aög-~üne isabet 

J " ·' "'" ı 1. k d ı d ı ı A+ t k h h k Bunu, tarihl bir karn.r t:ı.kip etti: ı h t o ı t t · 'ti • mız 11 öldüg(inti söylediler. lcıte 0 da. er ı e er ı a araK .,1 ur un aya- huriveti ü umetinin resmi tebliği- D 1 t . . h . . . ım aya .. nu nası a mın edebilir- ett'-in' h'ssed N . C k k d' 
"' mı düşündükleri zam2r.larda en ul- clir:. k bev _e rıybasettı,;ıe,Ateptü~ı:m seve- elik? . ıg ı ı en un on er . en ı-

kika on sekiz 111ilyoı1 flir}\lin kalb; " . • : . . . Müdavi ve müşavh- tabiplerinin re agrına .. as ıgı, a rJCun e~ Y~ Dolmabahçenin önU Ata türkün sıh- sıne: 
S ı"d G .. ı · w 1 d 'I • 1 vı en !';amımı dereces.nı bulu} oı du . .. .. 1·ın ve en YUk""k ark0clnsı. lstıklal h t h b · · ı k · · d . k _ Vtıı·uldunuz ı ız .. l. .oz erı ag a ı . .<\ anevı var ığı , - . neşred!len son raporu Ataturkun dün- " .. d 1 . ·. kovh .... : .. ' a a erını a ma ıçın ernır ::ınının . 
h d b"t" · · t d Bı'z Atatürke aşıktık \tatü"k C.c bu .. · · w • • >nııca e esının a ramnn ~ıması, Turr. r•armaklıklarına sarılan gen iht' D · ç kk h d uzurun a u un ınsanıye acı uya- ' · ~ • • · · yaya gozlerını kapadıgını bıldırmek- 'nkılabının bayraktarı bu memlı>ketir ~ d k k t d .. 

1 
Ç. ı ıyar, eyınce, ana ala ka ramanı er-

ı·a'l( matem tuttu. aşka layıktı. Hatta ynlnı ~ bi7 dei'H, tedir. her köşesinde bir e~eri y&~1yan İnönii a ~n,A~~t~rk v:a!3? ı~rla doluydu. hal bu defa olduğu gibi parmağını du-
Atamııı ebediyete götiiren top ara- bütün dünY3. arın hayrandı. Ağır ağır .. Bu acı hadige ~~e Tür~ va.tanı bü - seçildi.. ııun sıhhati hakkında ~:ıa~r~yof • o- dağına götürerek: 

basının üstündeki bayrak bile hır kıra geçen günlerin hliwü içinde nihayet, . ·uk yapıcısını, Turk mılletı bu Ulu H J .1 .1 · d" . a a ma- SUS ı . .. s f' ... 1 k bü •"k l:'rl k atıra ar· an e\ e:rıne onemıyorlal'dı. - .~ 
hıçkıra ağL...dı Dünyanın h~r köşesin- tebliğler çıkma~a paş'tmııştı. Di·mel< lı=t~~ı·~~~r:t~~ize i~~ize~·=n~~~k ab~ • ~·n~n .. m~davi doktorlarından biri Demişti. Bu işaretle vurulduğunu 
den gelrul askerler, bUyü~ :iniformah ki, tehlike vardı. Demek k;, Atatürk t~r!fe ~ığmı~an. ~iyadan dolayı en de-- ~vet, Ona ait hatıra~~ 1bi~i:rı:- ara- <".u~ılt~~bı:or: rt . .. .. . kumandası altındaki askerin dnyma. 
kumandanlar ve se.firler matem hav~-ı- gibi büyük lıir kudret, r;ziki lıakım- rın tazıyelerımızı suparız. mızda, çocukları.mız, nci'ı l.erımız ara- . . e P.aza esı guı:u bır pon ması lazımgeldiğini !tnlatmı tı 
siyle göz yaşlannı silerek yirmi beş 

de.detin matem çelenkleı·iyle onun mu- ya inkılap tarihimle bir de (Atatürk 
~addes rulı,ul}u selamladılar. asrı) yazılmasını istiv n·uz. 

On beş yıl içinde Türk milletini ve Çünkü Atatürk adı bütün Türk mil-
yeni Ti.irk de\· Jetini yaı atan ve bütün letinin ebedi ve tarihi \'arhğını temsil 
şark dünyasını uyandırarak garp a- ediyor. Büyük Atamızın ruhu ~ad ol

Kederlerimiziq tesellisini ancak ve s~nda mU.temadıyiın dolaşacaktır. O- c~ıon J. apıldı. Mı del erinde hır bulantı . ş · 
ımcak onun hUvlik e8€rine bağlılıkta nun çok şayanı dikkat olan hayahnı hıs~ettıler. Bundan sonra umumi hal- Bereket versın, o zaman göğsüne i-
,.e aziz \'atanımızın hi~metinden ara- pir çok şeyle~ anlatmaktı\dır, Fakat lerS Jiava~ yavaş fenalaşıyordu. sabet eden kurşun sol cebindek! altın 
nz. bunların, hazın olan tarafları da var- ka 1 gUnU akşamı saat 18.30 da ar- saata tesadüf ettiği iı;in içeriye geçe-

dır. :Mesela, c:Atatürkün son nefesine :ı> tık oma başlıyordu. Bu esnada Ata- . . . . 
Şurasın_ı _da ~e~ şeyden evvel b:- t~alHik eden hatır~. bunlar arasında- türkün gözleri açıldı. Ve sonra yavaş- rek bedemne ışlemem.ışh. 

' :nn etm~lıyız kı; ~l~ez ~l~~ pn~v~ bu- dır. Bu elem ve matem <loltı günde, A- ça sordu: Atatürk bu d~fa hastalık devrgsin-
' ük ~serı C~ın:hu;ı~et Tuıkıyesı~ır. tatürkiin ruhi vaziyetini hem de ölüm - Saat kaç? de ölüm dakikasına kadar kendisini 

leminiıı tal<dir ve hayranlıklarını ka- sun. 
zanmış olan Atamızın .trkasından bü-
tün dün:; a ağladı. İşte bunun için dün 

.~h~ıkumedtımlııuz ,}uçnıned~ h
1 
ulunlddu~u b.u dakikasında, hatırlamak acıdır, fakat b' Kdenhdisine cevıı.p verdiler; sustu. Ve ziyaret edenlere, muhterem ailesi ef -

mu ım an a ,., .ıı.al ar o ugu gı- h t 1 - h t 1 t - d · ır a a konu d 
Karşıyaka bi dikkati;\ vazife bşşın<ladır. Mües - ~ ır aktmarnaıa, a ıra mamga a ım· Saati ni . şma ı. t ? B' . radına ve hatta doktorlara karşı asla 

P . 1 . . t• "d h kan yo ur. çın sormuş u. ılmn·oruz. h tt ü 't . l'k .· .. ... . 
Sıtkı Şükri~ c•mırtan "es o an nız"~~ ve vaz.ıye ı ı ~me .. u- A S N f . d Zamansn ebediyete intikal ederken aya an mı sız ı eseı ı ~os ~ermemış 

suşunu da buyiik l'urk mılletının, tamız OQ e esın e zamana ait fani suali bu oldu. tir. Bunun sebebi hasb.Iıgının veba-
~ ••••~flllll•~ll!lllJJ ... iilll!#lllA!l9•t!l91!111!1119b!lm•._•_.l!ll ____ , ~ük~J?letiy~e tekvücud 012.ra:\c teyid e- «Perşembe sabahı, dok~or Abrava- . ~a~t 19,15 te artık tamamiyle ken- metini bilmediğinden değildi. Çanak-

E ı h a m r a VE Y P O)• 'ıecegıne şüphe yoktur. ya, doku~a on l<ala (Yanı vefatından dısınden geçmişti. Etrafındakileri bi- kale harbi esnasında olduğu gibi ken-
- Teşkilatı e"nsiye kanununun 33 '!Ü 15 dakika evvel) nöbetini bitirmişti. le farkedemiyorlardı. . . . 'bi seve . 1 . 

maddesi mucibince Büyük Millet Mec- Büyük hastanın başı ucundan ayrıld1- Çar~amba gününü tamamen bay~ın dısım canı gı . ~ı ı;ıl etme ~ed_er 
lisi rei~i Ab~iHhalik Rencla, reisicum- ğı zaman kalbini mukavemet ediyor bir halde geçirdiler. Sıhhat raporları- vermekten çekı~mesıydı. Atatürkün Sinemalarda birden 

Ebedi Şef Atatürkün Vefatı yıldönU mü vesilesiyle yüksek hatırasına 
hl\ı·nıaten yalnız bJr gQne mahst\S olmak üzere bugün matinelerden 

iti paren 

20 inci Asrın Güneşi 
(EB~DI ŞEFİN HAYATI) 

ve 
Yefatında İST ANBUL ve ANKARA da yapılan muazzam ve muhteşem 

CENAZE TÖRENi 
Sesli ve Türkçe sözlü 3000 metre hepsi birden 

Dikkat: Bu film ner iki sinemada da biı;- güne mahsus olmak üzere 

Yalnız bagün Gösterilecek 
\'e her iki sinemada da temin edilecek bi.iti.ln hasılat Dikili felaketze

deleri ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere 
Kızılay izmir merkezi emrine terkedilecektir. 

pnr vekaleti vazifesini rleruhte etmiş- vaziyette bırakmıştı. Tam dışarı çık- na imza atan doktorlar gece gündi1z geçen eylül ayı ıçinde kendi el yazısi
lerdir. tığı sırada vazife başına yeni geçen O'ntın başı uc~t'!lda idiler. Nabzı, ateşi le bir mazruf halind~ ailesine ait hu

Gene teşkilatı esasiyP kanunun 34 doktor meslekdaş!arını birdenbire ça- Ye teneffil'li.i mUtemadiyen kontrol ve susi bir vasiyet hazırlamış ve bu vas·-
ci1 maddesi mucibince, Bi.iyilk Mil}pt ğırmıştı. Kalbin mukavemetinde bir tespit ediliyordu. • . ·stanbul 

1 
. · . . · .. ~ 

Meclisi derhal yen' reisicumhuru iµti- ~rıza hissetrpişti. Doktorlar. hemen Perşembe sabahı saat dokuza on ka- yetı ~ noter erlnd~rı bırıne -ol.il 
pan erlecektir. Sefimizin etrafını almışlardı. Bir gün la hastanın başı ucuna gelen doktor mi!n en sonra açılmak uzere- vermış 

Türkiyenin en büyük makamına tes- eYveldenberi baygın yatan Ulu Ön~er kalbini muayene etti: Sağlamdı. Fa_ bulunması o tarihte hastalığının veha
kilatı esasiye kanununa R"ö.re geçecek o dakikada gözlerini sıhhatte imi!'l gıbi kat tarn dokuzda yeni bir muayene metini anlamış olduğunu gösterir. 
o\an zatın etrafında: hükumetiyle, açmış her zamanki canlı, perlak n~- kalpt~ b\r zilfiyet iş_areti verdi. Dok - Atatürk devlet ve mil'e'" io:lerine da-
şanlı orrlıısiyle bütün kudret Ye kuv - zarlariyle doktorlara bakmı~. l)~~!l tor, hemen arkadaşlarını ça~ırdı. Kal - ir hiç b'. . . tt ~ ~ '" t 
vetiyle Türk milleti sarsılmaz bir var- müteakıp bir kı>lime söylemek~ızın bin mukavemetinde bir ftrıza gördü - .. 11 vası:re e. . u un.n~amış ır. 
hk olarak toBlanacak ve yükselmesin- vefat etmiştir. Önderimizin vefatın - ler. Keııdısınden sonra kımın reısıcumhur 
de devam edecektir. dan sonra mübarek na~ını gören dok· Bütün doktorlar, büyük hastanın olacağı hakkında bir ima ve işarette 

Bull'ün ayrılığına ağfodığımız 'Rü- torlar şöyle söylemektedirler: başı ucuna toplanmıştı. !ki günden- bulunacağını tahmin edenler bnlun-
yi.lk Sefimiz Ataturk, her vakit Türk «Yüzü gayet nurlu, fevkal§.de güzel heri baygın bir halde yatan Büyük muş ise de bunu da ,rapmamıştır Yal-
milletine güvE'ndi, eser1f'rini bn ~ü - b:r ifade almıştır.> Önderin gözleri bUtün hayatiyetiyle . . •. . v • 

venle \'azrlı, idaresi esl)ahını rla !st;k- Gene doktorların muhitinden öğre - parlıyordu. Doktorlar son bir ümitle nız hır gün ~a~ına. gı~ıp çıkmagı:ı me,. 
mal eqE:rr'k ~üvenlP. biivUk milletimize nildiğine göre Büyük Önder gecirdik- çırpınıyorlardı. O, son dakikalaı·da zun olan salahıyetlı bn· zata şöyle de
hıraktt. 'EhPd1 Türk milleti onun eser- leri ve .Q.'azetelerl~ ilan edilen ilk bti- eb;afını alan bu kederli insanlara, tah miştir: 

Yalnız bu filme rnahaua seanslar Tü ~ '!P.~çli~i. onıın. 'os;n;m yediaşı değillerdi. ?ı!evva sı~yu J_ciyorlurdı. Bir deri~ baktı. İlk d~fa . o~arak gözlerin1 te ait söyliyecek hiç bir şeyim yoktur. 
!erini e.bPClivı>tle ya!'latacaktır. ;\'·ük bulirıınclan sonra kuvvetlenmi~, lili mümkün nlmıyan bir hisle derin _ Şayet ölecek olursam memleke _ 

Bu"'un Elhamracla: Bu~Un Yeni Sinemada : oh!'1 T 1r}·•v0 f'pmı.,.,,.,,.et 1nı il.a!ma ko aralık, u-azetele"e hır Q'O'!: atmak arzıt- sankı sıhhatte imış gıbı t!a~lı ve par- . . 
1.30 3,30 ö,30 7,30 9 °3'J ln"·~c~k VP onı111 "7 :'' ' 1" \TürHver0 1{1:ir.. sunu ~östermislerd:. Bu sırada devlet lak açmıştı. ~ı1raimtevc1ud ~-~mf.hdiurıyet kanunları bu 

f--.::ı;;,:ııimmııD_mr: .. •••~------••••••I[ Kemal Atatürk. Türki.tn tarihinde ve dünya işleriyle de 1ılakad2r Qlmuş- Ve 1Qnra, tek kelime ~ylemekmin Jf er em ne - ı r.> _ 
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Hitlere suikast 

Hit!ere karşı koymasaydık biz de bir .. 
gun 

mi.ith>ı bir t:ıar:uz·a ~arşl ,aşacaktık.,, 
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\ ıizmir Leoazım Amirliği Satın Alma i 
\ .. i Komiayona ilanları i 
1 lzmir levazım <imiı ligi satın almo komisyonundan: 
İstanbul komutanlığın~ bnğlı birlikler için 96000 kilo kırmızı merci

meiin kapalı "•rtla munakasası yapılacaktır. Zarflar komisyona 23-ll
!ltı9 perHembc 5lınu ~aat 10,30 da \'erilmiş '1lac ktır. Beher kilosunun mu
ı ıımen f"ati 13 kunıştur. !lk temin:ıtı 936 liradır. İhalesi ayni günde 
. ,..·Jılacaktır. ı~teld"lerin belli gün ve s3.atte Fındıklıda istanbul komu-
.tanlığı satın alma knı ~ı una v.elmeleri. 5 10 15 21 

".. Lmh· leı·a_u, an ı'ilaj" ~atın ahw lwmi.~yomrtıdrın: 
htanoul komutanhğ"ınu baf:h birlik!€ r "cin 200000 kilo bulg\ırun kapalı 

zarfü. miiııakasası yapıl:ıcaktır. Zarfl::ıı korrıi:syona 21-11-!rn!l salı günü 
~aat 1 O ela verilmiş olacaktır. Beher kilo· ıınun muhammen fiati 12 ku· 
ru~ ... O :mntinulir. İlk teminatı 1875 liradır İhalesi ayni günde yapılacak
tır. hteklilerin belli glin ve saatte Fınd ıklırla İstanbul komutanlığı satın 
alrraı komisvonuna gelmeleri. 5 10 15 19 
----.-~~----~~~~----~--~--.;....;.;....--...--......... 

ll'mir leı·azıın {wıirlifii .r.;cdın alma komisyoıwndan: 
1;-;tal1bul komutanlığına bağlı birliklerin ihtiyacı için 1t1000 kilo pi

lavlık pirin~cin kapalı :zarfla münakr 3ası yapılacaktır. Zarflar kombyon:t 
28-11-929 perşembe gilnü saat 11,3, da verilmi~ olacaktır. Beher kil0-
sunun muhammen fiati 26 kuruştur. İlk teminatı 2808 liradır. İhalesi 
ayıııi-i'ifrıde yapılacaktır . . İ~teklilerin belli giln ve sRatte Fındıklıda lstan
bi.ıl komutanlığı ~atın alma komisyonuna gelmeleri. 5 10 15 21 

lzmfr leııazım amil/iği satm alma lı:omis11ommdan: 
btaribul komutanlığına bağlı birlikler için 5SOOO h'lo zeytinyağının 

kapalı · zarfla mü na kasası yapılacaktır. Zarflar komisyona 22·11-939 
~ar~mba günü saat 10,30 da komi~yona verilmiş olacaktır. Beher kilo -
sunun muhammen fiati 42 kuruştur. tik teminatı 1827 liradır. İhalesi 
ayni günde yapılacaktır. !steklileı·in belli gün ve saatte fındıklıda ko-
mutanlık satın alma komis~;onuna gelmeleri. 5 10 15 21 

!:!mir lt.:·:-:ı ın amirliği satın alma komisyonundan: 
140 ten nohut alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 22-11-939 çarşam

ba gUnü saat 15 de Tophanede Lv. dmirli~i ~atın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tshmfn bedeli 15400 liradır. İlk teminatı 1155 liradır. Şart
naII'l:e ve niimune i komisyonda görülUr. isteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 5 1 o 15 21 

lzmir leı·azım a.mirliıii .<ınfın alma komisy011undan: 
.• l - İhale gilnU talibi çıkmıyan Çerkezköyünde yapılacak iki bölük-

\ 

'• 1 

-. 

lü bir paviyon keşif cedveli ve planları dahilinde yaptırılaca • 
ğından tekrar kapalı zarfla ihalesi 11/11/939 cumartesi i'Untl 
saat on birde yapılacaktır. Muhammen bedeli 44577 liradır. 
İlk teminatı 3343 lira 28 kuruştur. Keşif cedveli ve planları ile 
şartnameleri ait olduğu şubesinden bedeli mukabilinde verile
bilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 24911 
sayılı kanunun iki ve üçüncil maddelerinde yazılı vesikalarıyle 
ihale. gilnünden 8 gün evvel vilayet nafıa fen müdürlt\klerinden 
alacakları vesikalariyle berab€r ihale güni.i ihale saatından bir 

.. · saat evveline kadar teklif mektupl::ırını Fındıklıda komutanılk 
._ •· · satın alma komisyonuna vermeleri. 27 31 5 10 3977 

nornova tümen satın alma komisyonundan: 
1 =. Ödemişteki birlik ihtiyacı için (64800) kilo kesilmiş sıi'ır eti ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - !halesi 20-11-939 pazartesi günü saat (11) de İzmir - Bornova 

~· da ukeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
8 -ı.-! Tahmin edilen umum tutarı (155ö2) liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçe-ıi (1166) liradır. 
5 ~ Sartnamesi her giln komi,;yonda görülebiH::-. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster

• mek n'ıecburiyetintiedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 s."yılı kanunun 2 ve 3 üncfJ 

maddelerinde ve şartnameqinde yazılı veqikalariyle teminat (ve 
teklif ... ) mektupları (nın ihale saatinden bir !'laat evveline ka

. dar yukarıda adı geçen komigyona müracaatları. 
1 5 10 16 4018 

Bor~eii satın alma lı:omisyonıından: 
1 - Uşaktaki birlik ihtiyacı olan (32000) kilo patatesin ihale günl\ 

istekli çıkmadığı•da on gün uzatılarak 17-11-939 cuma g"ilnü sa
at 15 de ihalesi yapılacaktır. 

2 - (32000) kilo patatesin muhammen tutarı (1600) lira olup mu-
. vakkat teminatı (120) liradır. 

S ·- İsteklilerin muvakkat teminat makbuzlariyle birlikte ihale ~unu 
belli saatte kor satın alma komisyonuna müracaatları. 4157 

Bornoı•a askeri scıtın alma kom isyommdan : 
' 1.- Bir tıy :zarfıhda pazarlı~ suretiyle satın alınmasına karar verilen 

(63000) kilo yulafa birinci pazarlığında istekli çıkmadığından 

• 2 inci pazarlığı 17-11-939 cuma günü ~aat 14 de yapılacaktır. 
2.- Umum Tahmin tutarı (3465) lira olup ilk teminatı (260) liradır. 
~ - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

·maddelerindeki ve şartnamesindeki yazılı vesikalarla yukarıda 
yazılı teminatlariyle birlikte Bornova askeri satın alma komis-
yonuna. \gelmeleri ilan olunur. 4156 

Bornova askeri satın alma kom.isurmıından: 
1 - ·Bir ay zarfında pazarlık suretiyle satın aıınmasına karar verilen 

(306000) kilo kuru ota ikinci pazarlığında istekli çıkmadığın -
·dl!n 3 üncü pazarlığı 17-11-939 cuma günü saat 15 de yapılacak
tır. 

l ·- Umum tahmin tutarı .(12240) lira olup ilk teminatı (918) li-
radır • . 

· 3. -Ek:'iltmeye iştirak-edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve üçüncü 
maddelerindeki ve şartnamesindeki yazılı vesikalarla yukarıda 
yazılı teminatlariyJe birlikte Bornova askeri satın alma komis-
yonuna gelmeleri ilan olunur. 4155 

Bornova askeı·i satın al uw kom isyonmıclcw: 
1 - Bir .ay zarfında pazarlık suretiyle satın alınmasına karar verilen 

( 49500) kilo kuru ota birinci pazarlığında istekli çıkmadığından 
ikinci pazarlığınııı 17-t0-939 cuma günü saat 11 ı:le yapılacaktır. 

• 2 - Umum tahmin tutnrı (1980) lira olup ilk teminatı (149) liradır. 

3 .:_ İsteklileri 2490 sayılı kanunun 2. ve 3 ncü maddelerindeki ya-
' zıh ve şartnamesindeki vesikalarla yukarıdaki gösterilen temi-

natlariyle birlikte Bornova askeri satın alma komisyonuna 
gelmeleri ilan olunur. 

Bornova aakeri ıatın alma komisyonundan : 
1 - Bir ay zarfında pazarlık surtiyle satın alınmasına karar verilen 

{48000) kilo kuru ota birinci pazarlığında istekli çıkmadığından 
ikinci pazarlığının 17-10- 39 Cuma günü saat 10 da yapılacak
tır. ""' 

2 .. - . Umum tahmin tutarı (2040) lira olup ilk teminatı (153) lira
d{r. 

• 3 - hteklileri 2490 sayılı kanunun 2 ve üçüncü maddelerindeki ya
• zıh ve ~artnamesindeki vesikalarla yukarıda gösterilen teminatla

lariyle birlikte Bornova askeri satın alma komisyonuna gelme-
leri ilan olunur. 4153 

'"'1-etnir. leı•ozım alnirliği satın alına komisyonınıdun: 
•ı - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için aşağıda miktarları 

yazılı kuru fasulyeler kapalı zarfla ekc;iltmeye konmuştu. 3-11-
. · 939 tarihinde talip çıkmadığından 2490 5ayılı kanunun 40 ın"ı 

· · • maddesine gör<.? bir ay mtid<letle uzatılarak pazarlığa bırakılmı-;tır. 
2 ~ _:_ Pazarlıkları 21-11-939 salı güni.i hizalarında gösterilen saatlerde 

Çanakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 -· "Taliplerin Yazılı. muvakkat teminatları ve ticaret vesikaları ile 
·• ,' mua.n-~n. t~rföte komisy<ma· mtinıcautları. 
~- -- - - -

-

(ANADOLU) 

Tzmir le1·azım cmıirliği satın alma komisyonıuıdan: 
Komutanlığa bağlı birlikler için 240000 kilo kuru fasulyenin kapalı 

zarfla mUnakasası yapılacaktır. Zarflar komisyona 29-11-939 çarşamba 
günü saat 10,30 da verilmiş olacaktır. Beher kilosunun muhammen fiati 
15 kuruştur. İlk teminatı 2700 liradır ihalesi ayni günde yapılacaktır. 
İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satın alma komis-
yonuna gelmeleri 10 15 21 26 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Altı bin adet un çuvalı ve otuz bin adet eşya çuvalı alınacaktır pazar-

lıkla 16-11-939 perşembe günü se.at 15,30 da Tophanede lst. Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. :Nümuneler komisyonda görülür. 
1steklilerin teminatlariyle beraber belli satte komisyona gelmeleri. 

Bornoı•a a,c;keı i satın alına. komisyonundan: 
Cinsi :\1iktarı Muhammen fiati 

Kilo Kuruş s. 

Bulgur 4000 12 
Pirinç 4000 26 
"'ehriye 1000 20 
Kırımzı mercimek 1000 13 
Kuru üzüm Nu. !.l 2500 14 
:Nohut 2500 9 
Kuru ot !~ - ı'lO 4 
Yulaf J o;:.oııo 5 50 
Odun 60000 1 75 

1 - Askeri vasfa haiz ve dört mahalle teslim şartiyle yukarıda cins 
ve miktarı yazılı 9 kalem 16-11-939 perşembe günü saat 9 dan 
itibaren 12 ye kadar pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İsteklilerin pazarlığına iştiraki için muvakkat teminat ve ihale
yi müteakıpte kat'i teminat yatırmaları şarttır. 

3 - İsteklilerin yukarıda bildirilen vaktinde teminatlariyle birlikte 
Bornova a:okeıi satın ulma komisyonunu gelmeleri iliin olunur. 

Dikkat 
Mantoluk, R op· 
luk erkek, kadın 
muşammaları 

BAY!~AR 
için palto, par· 
desü ve eyi 

elbise ve ağır 
hazır mantoları 

lbrahim 
Karakaşta 
Bu~u~sunuz 
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Türkı've lş bankasından: 
. Ölü Kesreli Ali Rızanın tahtı tasarrufunda iken icraen bankamıza in

tıkal edeı:ı v~ ~alen ba tapu bankamızın mülkiyet ve tasarru!1ı1 altında 
bulunan ızmı~:n Karacadağ mevkiinde Çapar Gölü nam mahalde kAin ta
pu kaydına gore altı yüz dönüm karşılığı elli beş hektar ve bin dört yüı 
metre murabbaı nıesahasında tarla ve göl yatağı mi.izayede ile satılıia çı
karılmıştır. 

f zmir sic illi Lcaret 
memurluğundan: 

cektir. . ~rttırma muamelesi 20 teşrinisani 1939 tarihine rastlıyan pazartesi 
Madde: 10 - Şirketin müddeti iŞ- i'Ün~ saa_t_. 15 de bankamızın izmirde birlncikordondaki binsında ve şut>.' 

bu mukavelenin tanzimi tarihinden mUdürliigunde olbaptaki müzayede şartnamesinde yazılı esaslar daires!nr 
. . . . .. . . de yapılacak ve en çok artıran.:ı ihale edilecektir. ~ 
ıtıbaren tlç senedır. Muddetın hıta - Müza'-·edeye girmek hıtı···enl · ·tt ki b d ı· d • 

•• • J • ·' erın aı ıraca · arı e e ın yUz e onu nfsb~· " 
(M. Reggio ve Domenico Mu!-<ac~ mdınan en az dort ay eYvel şerıkler- tinde temınat akçe:si yatırmaları lazımdır. · 

co ) ticaret unvaniyle fzmirde 1330 <len biri şirketin feshini diğerine ta- Gayri me~k~lün eı.:safı ve müzayede ve satış şartlaı·ı hakkında malü- lııı-
numaralı sokakta 5 numarau:ı. itha
lat komisyonculğu ile u~-raşmak ü -
zere te~ekkül eden işbu şirketin tica
ret unvanı ve şirket mukavelenamesi 
tivaret kanununun hükümlerine göre 
sicilin 2595 numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

ahhütlü mektupla ihbar etmediii rı:at alm.ak. ıstıye?lerın her gün bankamıza müracaatları ve arttırmaya~ 
takdirde işbu mukavele ür senelik bir ~ırmek ~s!ıyenlerın Y~karıda gösterilen gün ve saatte bankaya gelmeleri; 

• T lüzumu ılan olunur. -.. 
mliddet için kendiliğinden yenileş- 30 31 ı. 2 g 9 10 ı l 17 18 19 20 
miş addedilerek ve müteakkip üç ---~-:;--:~--~-----~.;;.;._..;.;;,_..;.;:;_..;,;_ .... _.-...._,,. 

!lenelik devirlerde de ayni hüküm ca inhisar tar umum müdürlü· 
ri olacaktır. 

İzmir ~icilli ticaret memul'luğu 
resmi mührü ve Ha. Tenik imza:>ı . 

Madde: ıı - Şeriklerden her bi- ğündPn: 
ri kardaki hig~esine mahsup edilmek 
üzer~ ve şirketin vaziyeti müsait ol
dukça şahsi ihtiyaçları için şirket 

veznesinden ayda azami yüz yirmi 1: mu'<avele 
Bu gün bin dokuz yüz otuz dokuz beş lira alabilecektir. 

sene!'li ikinci teşrin ayının birinci çar v ~I~dde: 12 ;-- Şer~klerden ~iri di
samba günüdür. l/ll / 939. gerınm rnuvafakatıyl~ dahı ol'la 
~ Ben Türkiye cumhuriveti kanun _ şirketten çekif diği takdirde şirketin 
!arının bahşettiği selahiyetleri haiz bilumumiş~e:i ve mümessil~ikleri i~tis 
ve aşağıda tasdikli mUhUr ve imzası- tıasız ve bıla ka.ydu şar~ dığer şerike 

k 11 l 1 . b" . . t . ı<itlacak Ye çekılen'"Ş-errk bu ·Yüzden 
nı u anı an zmır ırıncı no erı . .. " • • 1 

:\lehmed Rifat Bayraktaroğlu İz - dıger şerikten her h1ı1igı Hır hak ve-

1 - Şı.ırtna~e ve numunesi mucibince 2/ 10/ 939 tarihinde kapalı 
zaı·flu ıhale olunamıyaıı 10 mil~·on aded bira şişesi kapsülU ye
niden pazı:ırlıkla ek:-ıiltmeye konmuştur. 

2 - ~fuhamnıeıı bedeli .Leher bin adecli 260 kuruş hesabiyle 26 bin 
lıra muvakkat temınatı 1950 liradır. 

S - Pazarlık 16/ 11 939 perşembe günü saat on dörtte Kabataşta 
levazım ve mübayeat şubesindeki alım komi!'yonunda yapıla .. 
caktır. 

4 - Şartnameler her gün lernzım şubesi veznesinden ve İzmir A n
kara .baş. müdi.irlüklerinden 130 kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - İs~eklılerın pazarlık için tayin edilen gün v~ saatta yfJzde 7 5 
guven~~araları ile birlikte yukar.ıda adı ıreçen komis\•ona p *l-
melerı ılan oiumır. 25 30 5 , 10 ı h E693/.SSll8 

Nazili belediyesinden: mirde Fevzi paşa bulvarında Bahçe- ya t~zmin~t id.dia edemiyee~ktir. 
tiler hanında 12, 14 numarada kain . ~~ddetın hıtamında şerıklerden 

hırı ışbu mukaveleyi yenilemek is . 1211 2 ~39 t.arihine ra.:Jıyan salı glini.i ı::aat on dörtte Nazilli beledi-
dairemde işimin başında vazife gör- ve ıh'.lle e~ıc~iır:enincic c~sil~me konıb~·onu oda,;ında 42~18 lira 84 kuruı 
mekte iken yanıma gelen bir taraf~ temediği takdirde ayni hükiim cari bE>clel ı kc~ıflı N rıfıa .. vekalrt.ı~ce mu,-addak N-.zilli ka~abası elektirik şe~
tan lzmirde karşıyakada Fahrettin olacaktır. ke \'C trans farmator ve tes•sat: 2-190 sayılı kanun hükümlerine göre ka-

Madde: 13 - On ikinci madde- palı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
paşa caddesinde 50 numarada otu - ı deki hüküm hilafına olarak şerikler- ;\ UYakkat teminat miktarı :un lira 91 kunıştıır. 
ran bayan Müriel Reggio ve diğer d b Femt.ı şartname.ıe.ri, pro.ie .. k.·es.if h.uıtısa~ı 1·ıe b•·ın!' mt"ıteferı·ı· dı·aer 

1 en iri şirketten çekilerek şirket - " .. • 
taraftan zmirde çelikel sokağında k'ld'Y. . v. • evrak 6 lı!·H :ırnkab.•lınde Nazıllı belechyesi muhasebesinden alınabllir. 
alsancakta 31 numarada oturan bay ten çe ı ıgı veyahut çekılecegıni ıh . İsh~klıl~rın tekl~f mek.ttıplan en az 30 bin liralık bu işe benzer iş vap. 
Domenico l\foı;acco bana müracatla bar ettiği zaman şirketin .temsil et - tıkl~~n·a claır ~afı~ ıdaresındeı . almış oldukları \·esikalara iqtinaden ihale 

b . k 1 t . . . mekte. bulunduğu müesseelerin mü- tarıhınden sekız gun evvel alınmış ehli\·et \'e 939 nlına ait ticaret d 
resen ır mu ave ename anzımını . •v. ~·esikala. h .· fi l2 12 93 · ' · 0 ası 
. t d"l k d'l . . k , hl" t me ~ıllıgıni gerek şahsen ve gerek N ı ını a\ 1 zur arını ı · • 9 :-ı~lı gi.inü ~aat on dö,rde kadar 
~s ~ ı e~ en ı erının ·anunı e ıy:e , başkalariyle birlikte alacak olursa • azilli belediye encümenine gelmeleri lazımdır. 31 5 10 15 4004 
.erı haız olduklarını anladım İzmır- •v • u ...., 1 k •• .. h • 
de karşıyakada kurtuluş sokağında ;ıg;r şerık.e mıd·~tarı bir ha~e~ tara- rgan 1 oyu mu tarl ıaından : 
8 sayılı evde oturan Canardi Landi ın an tayın e ılecek nakdı hır taz- .v .. .. . ~ 
Afl 1 · d ö d h't minatı peşien tediye edecektir Ta - Uıganlı koyuncle yenıden koy odası vapılaca~ınclan 2211 76 keşif ~e 
N 1 yots v~ yzm~r ~0;sans 1r e dşe 1 raflar hakem olarak şimdiden izmir- li eksiltmeye konulduğundan talipler haiz oldukları ehli;·etnamelerl il~ 
~ u.;re Lso agyın a sha~t·ı ı ev e 0 

• de Bornovada şehit Mustafa soka - ~üzde 7,5 depozitolariyle 30 ikinciteşrin 1939 ~ünü ~aat 14 de Urganlı ih 
turan eon esurun şa ı ve muar- tıvar he· t· em··. t t ı · ı· d · · · . . . b 

1 
ğında 13 No. da oturan Bay Lionel • Ye ın uıacaa e me erı azım ır. Keşıfnameyı görmek istiyen-

rıf ~ıfa~ıyle hhadız t u nuy.orbl~rdı. B~ Belhommeu ve İzmirde Ali Çetin - ler ihale gününden evvel müracaat edebilirler. 10 16 22 
şahıtlerın şa a e e manı ır hallen 
olmadıgı sorularak anlaşıldı. Bunun kay~ .b~l~arında 17 No. da .A. Fili- Salihli belediye riyasetin den. 
üzerine müttefikan söze başlıyarak P~~ı~ı. ıntıhap ve ~ereceklerı ~arara . . . . . . . . .. • 

t 
't t' da' . d k bıla ıtıraz ve temyız derh al ittıba et- 1 - Salıhlı beledıyesının sekız adet ,·enı sebze dukkanlarma 954 lir:ı 

meva ve şeraı i a ıye ıresın e a - v . •• • • • • • • • • • 

d
. k 

1 1 
. 1 d' .. 1 k" megı taahhut etmışlerclır. keşıf be<lellı oluklu \"e çelıklı lamarinadan kepenk yapılacaktır 

1 mu ave e ey emış er ır şoy e ı: 2 _ ş t b l d' d ' 

.. 

... 

Madde: 1 - İşbu mukavelename {'l'ürkçe biimiyen bayan M. Reggi-
3 

İ ar name e e ıy~. e .. görülür. . . 
1 / 11/ 939 tarihinde tanzim edilmiş_ oya konuştuğu Fransızca lisaniyle - hale 23-11-939 gunu saat 16 da beledıyede yapılacaktır. - r 
tir. . kendisine tefhim ettim.) 4 - Eksiltme açıktır. 'ı 

Madde: 2 - İşbu şirket adres ve Madde : 14 - lş bu mukavele müd : - Mu~akk~t te~inat 72 lir~~ır. . 
isimleri yukarıda yazılı milriel Reg- detinin hitamından evvel şeriklerden - Talıplerın muracaatları ılan olunur .. 10 12 14 16 4145 

gio ve Domenico Musaccudan müte- bayan M. Reggio vefat ettiği takdir- Istanbul P. T. T. ·müdürlügv ün'.de· n· 
şekkildir. de onun yerine kızı bayan Karmen U 

Madde: 3 - Şirketin nevi: kol - Reggio kaim olabilecektir Bay D. 1-11-939 çarşamba saat 15 de kapalı zarf usuliyle eksiltmesi mu . 
lektif.tiI". Musacco vefat ettiği takdir.de yerine kar:er R. Hisar P. T. T. merkez binası inşaatı için toplanan komisyona ' 

Madde: 4 - Şirketin unvanı: (M. karısı bayan Francesco Musacco ka- keşıf ve şartnameleri dahilinde müracaat eden olmadığından kanunun / 
Reggio ve Domenico :\'.Iusacco) dur. im olabilecektir. Bu takdir de bayan 4o ıncı maddesi mucibince bu iş yeniden ve kapalı zarf usuliyle eksiltme- ' 

Madde: 5 - Şjrketi nmer kezi lz - Francesca Musacco diğer şerikin ka- ye kon.ulmuştur. · • 
mird eolup merkezi muamelatı 1330 bul edeceği bi rvekil tayin edebile - . ~ksıltme 29-11-939 çarşamba günü saat 15.30 da B. Postahane binası 
numaralı sokakta 5 numaradadır. cektir bırınci katta P. T. T. müdürlüğü odasında toplanacak alım satım komis-

Madde: 6 - Şerikler müctemian Akitlerin başka bir diyecekleri f)]- yonunda yapılacaktır. . •: . 
imzai şirketi vaz ve imzaya mezun- madığından ben yeminli noter bir Keşif bedeli 21405 lira 16 kuruş muvakkat teminat 1605 lira .. f9 ku-
d l Ş ·kl d B an l\l R · .. h 1 k t · tt• ruştur · r ur ar. erı er en ay . eggıo nus a o ara resen anzım e ım ve · 
kendi n~mına imza etmek selahiyeti içindekilerini açıkça okuyarak an - İsteklileri? mu.kavel~, eksi!tm~ bayındırlık .. işle~i ~enel :ımus~ ve fehnt ' 
ni haiz bir vekil tayin edebilecektir. tattım. Arzularının tamamen istedik- şartnamelerı pro1e keşıf hulasasıyle buna muteferrig diğer- enakı 1fn 

Madde: 7 - Şirktein mevzuu: it- leri gibi yazıldığını tasdik etmeleri kuruş mukabilinde almak ve muvakkat teminatını yatırmak üzere Çaltı .. 
halat komisyonculuğundan ibarettir. üzerine işbu mukavelename aşağı - ma günlerinde mezkur müdürlük idıi~i . kalem · levazım 'kısmına .. ·ek iltme 
İşbu şirket 31/10/ 939 tarihinde infi- ~mı hepimiz imza ettik .ve ·mühürle. saatinden bir saat evveline kadar en az 15.000 liralık öu işe hPnzer iş 
sah edip hali tasfiyeye gire~ (H. dik. yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istina

1
den ·i!lfanbul 

Filipuçi ve M. Reggio) şirketini is - Bin dokuz yüz otuz dokuı senesi vilayetinden eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel alınmış. ehliyet ve 
tihlaf edecek ve bilumum aktif ve ikinci teşrin ayının birinci çarşanı- 939 sene~ine ait ticaret· odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzu ve-
pasifini tesellüm-ve deruhte ede<:ek- ha günü. l f H f 939 · ya banka teminat mektupl.arı.nı havi ~anunun tarifine göre hazırlanmış 
tir. Akitler: İmzaları. mektuplarını sözü ge~en komısyon başkunlığıria :t\o. lu malföuz muka • 

Madde: 8 - Şirketin sermayesi: Şahitler: imzaları. bilinde tevdi etmelerı. 10 12 l 8 22 9272-4148 

(2000) iki yüz bin lirnôan ibaret olup Noter: resmi mÜhür ve M. R. No. lu aslına uygun olduğu ta~dik yapıştırılmıştır. 
yarı yarıya Şerikle rtarafından ta - Bayraktaroğlu imzası kılındı. Otuz kuruşluk damga pulu 

1 

ahhüt ve nakden tediye. edilmiştir. GPnel !'\ayı: 5590 1039 !'\enesj ikinci teşrin ayrnın 6 İzmir birinci noteri re-.mi !l{ührü 
:\Iadde: 9 - Kar ve :zarar şerikler · işbu mukavelenames lll'etiniıı <la. ıncı g .. nü. •' - .. .. • ~e :\~ehnıed Rifaf::B<:~:I!BihıL~lu 

ar~::ııncla yarı yarıya tak:>iin edile - iı:eçle saklı 1/ 11/ 939 tarih ve 3558 Harç pulu dafred~ki ı;unı~ra~ına • imzu::u 


