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GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 
imklaı tarihimizin Dost ve müttefik Y. ugoslavyanın 

bir sembolü h b• d•• A k . d b•• 19 Mayıs ar ıye nazırı un n ara a u-
·Mıttefiıcıenıe beraber cihan yük merasimle karşılandı 

harbından mağlup çıkan Os- -
Ankara 18 - YugoslaV)'a- 1 mlldafaa müsteşarı general :rnan.lı imparatorluğu murrah-

baslannın imzaladıkları Mon- · mn harbiye ve bahriye nazı· Nazmi, Ankara mevki kuman-
. n general Ma· rı·,. •e ba*'anı danı Mus" ... fa Gökçen, JAnki-dros mii&rekesi milletimiz için• i w- " :1 ua 

bayat ..,e teneffüs imkbı t;ırak- l ile hususi kalem müdilrü rü- ra Merkez kumandanı, Yugos-
'"' kublanna tahsis edilen trenle lavya elçisi ve elrilik erkim auyan ço~ ağır prtları ihtiva · 1" 

e:Cliyor~ bu ıabalı saat onda ıelırimize tarahndan karıılanmııtır. 
OJ.du inliilAl 'etmişti. elinden gelmişlerdir. Bayan Kizım Özalp madam 

silihı, sırtından elbisesi alinan Dost ve müttefik milletin Muiçe bir buket vermiş ve 
Türk askerleri perişan bir IU- değerli ıefi Türk ve Yugos- misafire baıvekil Celil Bayar 
yaf~tle başı boş memleketle- lav bayraklan, defne dallarile namına da ayrıca buket tak
riae döil&yorl"'dı~ Bu h~rp suslenmit ve bir kıta askerin dim edilmiıtir. 

Atatürkün sıhhati 
hakkında galan 
şayıalar . . ı, 

Ankara ıs..-;.Beruttan bü'tb 
Avrupa ve Amerikaya gö~de-. 
rilen bir telgrafla Atatürkü.' 
yeniden vahim, sur~tte- ,h~ıla..
landığı ve d~vlet iıleri~ ~·· 
kamadıfı Lakkında yalaıa .bir 
havadis neıir Ye ipa eclil• 
mittir. . 

Baıtan.baıa yalan- olaa ~. 
Hatay intihabatında aleybimi· 
ze bir propaganda gibi kulla· 
nılmak istenilen bu . '1~v.adiı 
calibi dikkat olduğu kadar 
her okuyamn mucibi nefreti 
olacak kadar da çirkindir. · danüıünllıl hazin · bir manzarası ihtiram resmini yapmak için Muhterem misafir; bayan 

~ardı. yer al11111 olduğu istasyonda Kizım Ôzalpla bir otomobile Gemencikte sur~i 
' İıbparatorlugn cenup h11dud- genel kurmay başkanı marşal binmiıtir. Miıafirluimz halkın 

lanncla teşkil olunan Yıldınm Fevzi Çakmak milli müdafaa aikışlan arasından geçerek avı 
ordadanniıa ıevk' ve idaresi, vekili Kazım ÔzaJp, genel ikametlerine tahsis edilen Germencik [ H~i ) -
AlimıD paşası L'eyman Fon Sin· Kamunumuz avcılar ·kulübü 
dr8den alınarak Mustafa Ke- kurmay ikinci başkanı orge- Ankarapalasa gelmişlerdir. 14151938 h 

neral Asım Gündüz, milli fa. a.] günü na iyemize •a.' adında genç bir kuman• bağla Moralı köy ormanların~ 
danıı verildi. Çanakkale mu· Atatu··rk l General Mariçin da büyük bir sürek avı tertip 
barebelerinde ve Filistin cep- etmiı ıekiz domuz öldürmiif-
huiede' bulunmuş olan Türk Muhterem misafirimizi Ziyaretleri · ttir. 
•ıker ve zabitleri bu Mustafa kabulettiler Ankara 18 - Şehrimize Germencik ( Hususi ) -
l<.ensalin ne kadar kahramall gelmiş olan Yugoslav harbiye Kırşehir feliketzedeleı i için 
bir kamandan olduğunu bili- Ankara 18 - Atatürk bu nazırı general Mariç ikametine kamuoumuza bağla Hıdırb~yli 
Yor ve ona Anafartalar kah- gün saat on beşte Yugoslav tahsis edilen Ankara palastan köy halkı toplanarak derhal 
!!inanı deyorlardı. Anadolu; harbiye nazırı general ekse- Çaokayaya giderek defteri aralarında kırk beş · lira iane 
IY.IQtafa Kemali 'daha o zaman lina Mariçi kabuletmiş ve mahsusu imzalamıı ve Mareşal toplamışlar ve kamunumuz 
dan•" 1anımuı ve se ... mı· •tı·. ' u•un müddet nezdlerinde alı- F · ç k ki M"ll d kızıl ay şubemize tesli~ ettik-.. ~ .., ~ .. eYzı a ma a ı i mii a- leri haber alımışhr. Çok ha-

Bir ·gün; bu yıldırım ordula- koymuşlardır. faa Vekilini ziyaret etmiş ve miyetli hayır sever Hıdırbey-
l'lllUI da lağvedildiğini duyduk. ~..- bu ziyaretlerinde kendisine as- li ~alkını takdir ederiz. 
~k milletin son ümidi kı- Devlet memurlarının keri merasim ifa edilmiştir. 
~lniıtı .ve: biitün imparatorlu- aylıkları hakkındaki Ankara 18-Mubterem mi-
ıaa hiidUdları ecnebi istilası· kan un safir general Mariç bu gün 
"d: · kayıd11z ve şartsız açılmış ismet İnönü enstitüsünü ziya-

.., Ankara 18 - Büyük Mil-

' ·--. •Deırama S ncU aayfada.· 

Holkeui köıeıi• 
~ 
Bugün: 

1 - Atatürk günü, spor 
T~ gençlik bayramıdır. 

ofen saat 14,30 da spor 
alanında başlıyacakbr. Tö
~eııe bütün yurddaşlar 

••ellidir. 
2 - Saat 17 da Sosyal 

Yardıin. .:ıub . k ' •t • t y esı omı esı 
ı . jlantısı vardır! 

• - Saat 21 de Halke
~ salonunda Otta okul 

ebeleri bir müsamere 
:erecektir. Müsamere kart .. 
lrıı halk · b.. · d .:...•· evı urosunda 
~ 8&11ınaktadır. ... 

Jet Meclisi bugünkü toplantı-
sında devlet memurları aylık
larının tenkis ve tezyidine ait 
kanunun on dördüncü mad
desine müzeyyel kanun layi
hasının müzakeresini yapmış 
ve kabul etmiştir. 

Meclis Cuma günü toplana-
caktır. [a. a.J 

Balkanlar arası 
vapur seferi 

İstanbul 18 - Balkan dev
letleri arasında ilk Balkan 
seferini yapmak üzere Adir-

. yatik denizinden kalkan va
pur Pireye ve İstanbula uğra 
yarak Köatenceye • hareket 
etmiftir. 

ret etmişılir. -···· Tüccarlarımızın 
ispanyadaki 
alacakları 

Ankara 18 - İkisat veka
letinden tebliğ edilmiştir. 

İbracatçılanmızın İspanya
daki alacaklarımn Cumhuriyet 
merkez bankasmdaki paradan 
ödenmesi heyeti vekilece ka
rarlaştırılmıştır. -·-Çemberlagin hastr 

Londra, 18 - Damla buh
ranından muztarip olan baş 
vekil Çemberlayio odesından 
çıkamamakta olmasına rağmen 
günlilk itlerile meıgul· olmuıtur J 

1 

-
Kızılay piyangosu 

Aydın Kızılay kurum tar
rafından tertip edilip 19 Ma· . 
yıs günü çekilecek olan eşya 
piyangosu görülen lüzüm üze-
rine 14 Temmzu 938 Perşen
be gününe tehir edilmiştir. 

14 Temmuzda piyango no
ter huzurile çekilecek ve ne
tice derhal ilin edilecektir. -Iskat parasını Kı
zılaya bırakh 

Ortaklarda Dere köyünden 
Emir imam kızı Fatma ölü
münden evvel ıskat için ayır
dığı on liranın kızılay kuru
muna verilmesini vasiyet et
miştir. 

Ölünün vasiyetini bugün 
torunu Hüseyin Erten parayı 
kızıl cemiyetine yatırmak sa
retile yerine getirmiıtir. ~ 

I 
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Karacasu da 
O. Becerik 

Kanncah dafla etefine yas
lanan Karacasu ilçeıinde de 
bir kallanma ve imar hareketi 
ba.şlamtf, henüz baılayan bu
hareketin az zamanda genit
leyeceğini ve yayılacağını be
lirten hamleler var. Tarihin 
Aydıb yenişehri olarak kay
dettiği Karacasunun, cumhu
riyetin yeni ve modern şehir· 
leri arasında yakında yer ala· 
cağma şüphe edilmez. 

Karaca suya giden her ke
sin en büyük kaygusu yata
cak bir yer bulamamak, yiye
cek hususunda sıkmtıye düş

mekti. Gerçe, Karacasuluların 
miasfirperveliği oraya giden 
kimseyi aç ve açıkta bırak
mazdı, Fakat bir ilçe merkezi 
için bir oteli olmamak bir lo
kantası bulunmamak bir nok
sandı. Yapısı biten Belediye 
oteli bu eksikliği tamamlamış, 
İlbay ve Nafia müdürü son 
gezilerinde bu otelde gecele
diler .. 
. Yakında lokanta açacak 
müteşebbisin çıkmasını dileye· 
lim .• 

Belediye şehrin yegane cad
desini çam ağaçlaril bezemiş .. 
Şehir planına tevfikan bir de 
sokak açmış, 12000 lira tutan 
büdçesinden, bu yıl yeni istim
laklar içinde tahsisat ayırmış .. 

Hıılkm şimdi en mühim 
ihtiyaç ve dileği su yollarının 
ıslahıdır. Proje yapılmış, Na
fia Vekaleti tasdik etmiş, sıh
hat Vekaleti süzme havuzu ya
pılmadan suyun doğrudan doğ
ruya kaynaktan almmasmı is
temiş, Bunun kabil olamıya-

cağı bildirildiginden yakında 
projenin bütün merasimi ta
mamlanarak geleceği umulu
yor. 

Yurdun her yerinde olduğu 
gibi, Karacasuda orta Ana
dolu feliketzadeleri için yar
dım işleri hararetle yürüyor. 

Parti himayesinde kurulan 
gençlili kurumu, gelecek yıl 
Karacasuda Halkevi açılmasını 
temin edecek bir enerjile ça
lışıyor. 

Karacasu kültür hayatına 
aid görüşleri gelecek yazıma 
bırakırken, Karacasuya giden 
bütün misafirlere büyük hiz
met yardımını esirgemeyen 
üşenmez ve yorulmaz Bayan 
Ebenin misafirseverliğioi bu
rada yazmağı şükran borcu 
sayan:n. 

·--<tHtı 1 

Felaketzedeler 
İçin yapılan yardımlar 
Agtlın kızılag kurumundan: 
Ura K. --

2288 76· 

. 1 
--

Dünkü yekun 
Kızılca köyden Ah· 
med Gözkaya 

2289 76 Y ekfın 

Atatürk·· SamSuna Gitlerken 
Cihan harbinden mağlup çıkan Osmanlı imparatorluğunu düşm~n ordu
ları ihata etmişti. silahı alınan Türk milleti için kara , günler başladı. 
Buna rağmen Atatürk milletini kurtarmak iç.in mütemadiyen çalışıyordu. 

( Dünkü sayıdan devam ) 

Meclisi Mehusanda 
Ayni günde Mustafa Ke

mal ömründe bir defa olsun 
ayak basmadığı Meclisi Mebu· 
sanın kapısından içeri giri
yordu. Etrafım saran bir çok 
mebus arkadaşları, ondan, ne 
habe Kemal?. Diye sordukça;. 
Mustafa Kemal bunların her 
birine ayrı ayrı izahat vere
bilmek imkansızlığı karşısında 
ve kendisinin teklifi ile büyük 
bir encümen odasına götürül
dü. Orada bütün dikkatli din
leyicilere şu sözleri söylüyordu. 

" - Arkadaşlar; siz mem
leketin güzide insanlarısınız: 
Fakat alemde ceryan eden 
hadiselerle temasınız ne dere
cededir. Bunu bilmem. Ben 
cepheden gelen bir kuman
danım. İşittiğime göre Padi
şah kabineyi değiştirip ... Yer
rine Tevfik Paşanın rıyasetin
de yeni bir kabine getirmek 
istiyormuş. Bu doğru değildir. 
Böyle bir tebeddül, yalnız 
harbi umuminin askeri mağli'ı
biyetile kalmaz. Fazla olarak 
galip devletlere kör köriine 
inkıyadımızı da gösterir ki; bll 
devletin kökünden silinmesine 
razı olmak demek olur. 

Sizden rica ve istirhamım; 
buna muvafakat etmemektir. 
Kabine tebeddülü ya sizin rey 
vermenizle, yahut reylerinizin 
çalınmasile olabilir. Şüphesiz 
sizin gibi hamiyetJi vatanper
ver mebuslardan böyle hare- ı 
ket sadır olamaz. Bu husustaki 
celidetinizle milletin kuvvet 
ve kudretini tecelli ettirmiş 
olursunuz. Size birşey yapamaz-, 
lar; Zataşahane de derhal size 
iltihak eder .. ,, 1 

Verilen söz 
Mustafa Kemalin sözleri; 

salonu çınlatan alkışlarla ve 
" Evet böyle yapacağız ,, ses
lerile karşılandı. 

Birkaç dakika sonra, Mus
tafa Kemal encümen odasında 
verilen kararın müsbet neti
cesini gözlerile görmek ve 
kulaklarile işitmek için içtima 
salonunun bir locasına götürül
dü. 

Meclis reisi riyaset maka
mını işgal etmişti. Mebuslar 
yerlerinde, nazırlar sandalya
lannda, Tevfik Paşa sadrazam 
koltuğunda. 

Celse açıldı. Müzakere baş
lamadan Tevfik Pata cebin
den çıkardığı bir kağıdı da
hiliye nazırına uzattı. Bu zat 
kürsüye çıkarak kağıdı oku-

du. Bu kağıt meclisin feshedil
diğine dair olan iradei seniye 
idi. 
Yarım saat evvel Mustafa 

Kemale heycenlar ve alkışlar
la söz vermiş oloan mebuslar; 
hiç bir kelime bile söyleme
aen salonu terkederek çıktı
lar:. Gidiyorlardı. Nereye?!. 
Bunu o günleri takibeden za
man ve hadiseler göstermiştir. 

Arbk Mustafa Kemal için 
bir kabin~ meselesi de mües
sir olmak düşüncesi kalma
mıştı. 

Şişlideki evine çekilerek bir 
gün tahakkuk edecek olan 
derin görüşlerinin planlarının 

düşüncesile meşguldü. Tek 
yaveri kalmış olmak şerefile 
müftehir olan ben; gece gün
düz yanında idim. Bir gün 
bana Cevat dedi. 

"Bahriye nazırı Avni Pa
şayı görmeliyim bunun için 
lazımgelen teşebbüste bulun ,, 
Mustafa Kemalin bu mülaka
tından maksadı şu idi. 

Damad Feridp2şa kabine
sine bahriye nazırı olarak gir
miş bulunan Avnipaşa;. Mus
tafa Kemalin Yıldırım ordu
sunda menzil müfettişi idi. 
Mustafa Kemal, bu adamı ac
zin den dolayı vazifesinden 
affetmişti. Şimdi böyle aciz 
bir kimsenin nasıl olupta ne-
zaret makamına getirildiğini 

gözler ile görmek istiyordu. 
Temin edilen günde Musta

fa Kemal yaveri Cevat Ab
basla Bahriye nezaretine git
ti. Nazır paşa ile konuşurken 
bir aralık bir sefer tası geti
rildi. Bu, Nazırpaşanın evin
?~n gönderilen öğle yemeği 
ıdı. 

Nazırpaşa; ( affedersiniz 
hem konuşalım, hem ben ye
meğimi yiyeyim dedi ). Ve 
yemeğe oturdu. Nazır yeme
ğini yerken Mustafa Kemal 
kendisine şu sözleri söyledi. 

" Sizi tebrik ederim. Devle
tin en büyük makamlarından 
birini işgal etmiş bulunuyor-
sunuz. Sizin gibi yüksek 
adamlar; kıymetlerini göstere
bilmek için ancak böyle yük
sek mevkiler ihzar etmek fır
satına nail olabilmelidirler. 
Gerçi ben, zati devletinizi 
başka vazifelerde görüp tanı
mıştım; fakat şimdi anlıyo
rum ki; kıymetinizi ölçebilmek 
için sizi bu makamda görmek 
lazımmış.,, 

Bahriye nazırının koltukla· 
ları kabarmıştı. Bu sözlerden 
pek hoşlandı. Ve Mustafa ı 1 

Kemale teşekkür etti. 
Avnipaşa bu .. ~jya,reti. çok 

geçmeden Mustafa · Kemale 
Şişlideki evinde iade etti. O 
gün her vakit olduğu ·Jibi 
Mustafa Kemal ı benimle bir
likte ye~ek' yiyordu. Avnipa
fanın geldiğini haber verdi
ler. Kalkı~ paŞayı karştla~im. 
Ve çalış"ma odasm"a götür
düm. ijiraı. SQDra ! Mustafa 
Kemal· misafirine ıpüÜki ol
du. A'.vhf paşa çolc ·~elaşlı igÖ-
rünüyordu. • · · 

, . ' .. 
7-- " PClşam dedi. Bizini 

0

ka-
binede pahil~ye nazın. · Qla~ 
Mehmed Ali .bey; gaye~ l~ıy-. 
metli bir arkadaşımızdır. Qpa · 

d ' . siz en bahsettim. Kendisi si-
zinle teşerrüf etmek pek rzu 
ediyor. Müsaade buyurursanız 
hemen ~etireyim .,, · 

Mustafa Kemalin muvafa
kati üzerine Avnipaşa çıkıl? 
gitti. Ve biraz'sonra MeJı~et 
'Ali bey ile beraber geldiler: 

Genç gibi görünen f;tkat 
hakikatte o kadar genç olaı.a 
ması lazımgelen bu Mebtned 
Ali beyin kendine mahsu~ .bir 
bilgicliği vardı. Mehmed Ali 
bey Mustafa Kemale sordu: 
· " Siz İttihadı terakkıci mi

siniz?.,, 
Mustafa Ke~al; " Be~· .ltti

hadı terakkici değilim; fakat 
ittihadı terakkinin kuruluşun
da ve esas gayesinde onlarla 
beraberim ,, dedi. 

Mehmed Ali; o halde neden 
itti had ve terakki ile beraber 
çalışmakta olduğunu sordu. 

Mustdfa Kemel ; bunun bin 
bir s~bebi olduğqnu ve izahı 
uzun süreceğini söyledi. 

Mustafa Kemal; Enverpaşa .. 
dan menun olup olmadJğı 
hakkında Mebmedalinin. sor
duğu suale de şu cevabı 

verdi : 
- Enver paşa her halde 

zemanın en kuvvetli bir ada
mı olmak lizımgelir. Bunuo 
aksini ispat edecek, elimizde, 
hiç bir vesika yoktur. Bilikis 
kuvvetine delilet edecek bir 
vesika vardır ki o da Enver 
paşaya mevkiinde iken kimse
nin karşı gelememiş ve ancak 
o memleketi terkettikten soD .. 
ra bir takım insanların başla
rını kaldırabilmiş olmalandır· 
Böyle bir şahsın kuvvetli ol .. 
madığını söylemek lüzumsuı 
ve manasız bir iddia sayJI .. 

1 

maz mı 7: 1 • : 

Mehmed Ali tekrar 1qıd11 : 
- Paşa hazretleri, BugilO 
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"En yakın do•t Ahmet Dol/ana" 

3- Netekim insan cebinde parası 
olduktan sonra nasıl istediği 
her şeyi alabilirs Macitde ken 
disi ve Kadri gibi ileri bir 
tahsilin son merdivenine ka
dar çıkmış olanlar için bu çe
şit bir evlenmenin biç bir za .. 
man gayri mümkün bir şey 
olmadığını biliyordu. Macid 
kendi vaziyetinden sarfınazar 
ederek Kadriyi ve Kadrinin 
vaziyetini düşündü. Kadri bu 
güne kadar bu mevzu üzerin 
de ne büyük sarsıntılar tered 
dütler geçirmişti. Bu yüzden 
ilk gençlik sevgisini çiğneye· 
rek annesinin isteklerini kıra 
cak kadar ileri varmış niha-
yet bugüne kadar yine Kad· 
rinin tabirince bir baltaya sap 
olmıyacak şekilde y;şayıp gel
mişti. Halbuki o isteseydi 
annesinin arzularına baş eğer, 

Mahallede delice bir düğü
nüd yapıldığı o akşamı hali · 
hiç : unutamıyordu. Onun ise 
o .~~şam canı nekadar sıkı
lıyordu. O sabah o kadar 
n~ş.e ile başhyan günüü öğ
leden sonra karışmağa hakkı 
olmadığı ( kı yine karışmamış
tı.) Bir müşahedeyi çahştığı 
odadan bahçede gördükten 
sonra bugün hala ismini tayin 
edemadiği kıskanç duygulara 
uzun uzun hatta saatlerce 
seyretmiş ve bunun netıcesi 
müthiş bir iç sıkıntısı ile o 
sabahki neşesine son vermiş
t\." İşte o Düğün akşamı Ma
cid Gürer kendisini ve Kad
riyi d~şünmüş çok yadırgadı
ğı bu düğün için niçin bu 
düğün şimdi benim veya Kad
rjnin olmasın diye düşünmüş
t~. Fakat nekendine ve ne de 
Kadriye maletmek istememiş 
onu çok basit ve çok gör
güsz bir zihniyet temsili ka
bul etmişti. Bu düğün evinde 
esen havayı o pek ala tanmin 
edebiliyordu. 

ı 
hiç tanımadığı ve yahut sade 

· ce annesinin beğendiği birisini 
alır bu diiğün gibi bir düğün 

Şüphesiz şimdi her iki ta
rafın ailesi büyük bir babti
yar lık duyuyor, Gelin şimdi 
kırmızı bir utanca bürünmüş 
~İr hazzın ve damat süt be
yaz renginde bir şişede sem
bolleşen bir nese ve ateşin 
içinde bulunuyordu. Bu man
zaradan nefre t duydu. Halbu
ki kendileri de genç değiller 
miydi ? Bu belki de bir çok 
an ve babaların evlatları 

için görmek istedikleri bir 
ıbii'rüvvet şekli idi. 

C ebaletle yan yan yürüyen 
bu şekil hiç te elde edilmesi 
%Or olan bir şey de değildi. 

Eııverpaşa ile tekrar teşriki 
lllesai eder mi siniz?. 

Mustafa Kemal ( ha ) dedi. 
Buna sarih cevap vermeliyim. 
Ben ömrümde ve askerlik ha
yatımda hiçbir zaman Enver 
paş ile yakından teşriki me
sai etmedim ki; bundan sonra 
böyle bir iştirak peşinde do
laşayım. 

- Peki paşa hazretleri , 
bizimle teşriki mesai eder mi 
iliniz ? 

- Niçin etmiyeyim. Eğer 
•iz memleketi bugün içine 
~Üfmüş olduğu badireden kur 
tarmağa azmetmiş insanlar 
İaenir •.. 

Mehriıed Ali ayrılmak üzere 
latlktı ve ertesi gün için 
Mustafa Kemali Serkl doryan 
d_a ağle yemeğine davet etti. 

Devamı. var 

dernek yap~r çoktan bu fasi
leye karışa bilirdi. 

Onu bütün bunlardan beri 
kılan şey kafasıaın içinde bes
len bir takım temiz idealler 
veyahut da ruhnun her ya
nında kökleşen ve müzminle-
şen endişeler, tereddütler bir 
t ek tabirle bir hastalıktı. Ve 
ayni hastalığı Macid de çok
mekte idi. Sedye ve ahlak 
birliği kaygusu. 

Bir gün Kadri evlenmek 
hakkındaki kanaatlerini Ma
cide şöyle anlatmıştı : 

" Evlenmek eğer alelade 
bir şey ise insanların bu ka
dar üstünde durmalarına değ
mez, yok eğer hakikaten in
san hayatında bir dönüm ise 
eminimki ekseri insanlar bu-
gün hala bunu yanlış anlıyor
lar ve yanlış hareket ediyor
lar. ,, · 

Ve ilave etmişti: " Kadınla 
erkek birbirlerini anlamıyacak 
bir kafada olurlarsa böyle bir 
birleşmeden nasıl saadet bek
lersin. 

Cemiyetin türlü türlü ister 
içtimai ister iktisadi mesele
lerine karşı ikisi de aynı 
bilgilere aşina ve mesul olma
malı mıdırlar? ,, 

Ne kadar üzerinde durulur
sa o kadar genişldmek isti
dadına olan bu düşüncelere 
Macit de aynen iştirak edi
yordu. Kadri netekim bu se
bepten ilk sevgilisi ismi gibi 
hakikaten gözleri, saçları ve 
teni ile şahin gibiydi. Ve iç 
Anadolunuo bağlık bir kaza
sında yetişmiş olan bu kız da 
Kadriye erişm·yen sadece 
tahsil ve görgüydü ? 

Ahmet Ôzdamir 
, ·, : Devamı var -

. - Ba,:arafı 1 'inci Sayfada-

Gali p devletler: daha büyük 
harp başlamadan evvel ara.: 
lannda kararlaştırdıkları pay
laşma planını tatbike ve ken
dileri için ayırdıktan nüfuz 

'mıntakalarına asker çıkararak 
yerleşmeğe koyuldular. 

Millet kan ağlıyor. Osmanlı 
hükumeti; aciz ve meskenet 
içinde son günlerini yaşıyor

du.. Vatanı izmihlale sürükle
yenlerin işleri tıkırındadır. 

Şerefsiz ve haysiyetsiz dahi 
olsa bir günlük yaşamağı kar 
sayanlar, dolaplarını ve fırıl
daklarını çeviriyorlar. 

-f( 

Şişlide beyaz, küçük, şırın 
bir ev var.. Anafartalar kah· 
ramanı ve sabık Yıldırım or
duları kumandanı Mustafa 
Kemalin evi .. 

Tek başına kalan bu kah
raman asker, yurdunu ve mil
letini kurtarmak için planlar 
hazırlayor.. Esasen o, bu fela
ketin ergeç gelip çatacağını 

evvelden sezmiş, Fakat; izan
ve idraksizlikte misli ve me
nendi bulun.mıyan Osmanlı 
ricaline hakikatı anlatamamış
dır. 

Mustafa Kemalin gayesi; 
her ne bahasına olursa olsun 
süra tla Anadoluya geçerek 
başsız kalan milletini bir baba 
şefkatile kucaklamak ve onun 
Tükenmek bilmeyen manevi 
hazinelerini büyıık maksadın 
istihsali ve yurdunun istihlası 
için kullanmak .. 

İktidar mevkiindc bulunan
larda; Mustafa Kemali, başla

rından atmak, onun; Anadolu 
dağlarında çürütmek isteyor
lardı. 

" Samsun ve etrafında rum
lara 2ülmeden Türkleri yola 
getirmek ve ayni zamanda 
Anadolunun şurasında bura
sında beliren mili teşekkülleri 
ortadan kaldırmak için Mus
tafa Kemali 9 uncu ordu mü
fetişi ünvanlie şark vilayetle
rine göndermeğe,, karar ver
diler. 

Mustafa Kemal; bu kararı 
itirazsız, halta memnuniyetle 
kabul etti. 

• 27 senelik ihtiyar Bandırma 
vapuru, büyük ve tarihi bir 
vazifeyi görmek için Galata 
rıhtımında bekliyor .. 

Vapurun pusulası bozuktur. 
Kaptan bu vapura yeni teyin 
edilmiş ve Karadenize biç 
çıkmamıştır . 

Bu çürük tekne; bütün bir 
husumet dünyasına karşı istiklal 
savaşını açacak ve Türk mille
tine bir kaç yıl içinde hür ve 
müstakil bir vatan kazandıra
cak olan Mustafa Kemali Sam-

-suna götürmeğe niemur .ecW-
miştir. · · 

itilafçılar; vapurun yolda 
parçalanacağma ve Mtlstafa 
Kemalin yok olacağına kani: 
dirler. · · 'ı 

.: yapuruo; yol4a l~gilizler 
tarafından batırılacağı h~~
kında da şayialar ve rivetle~ 
dolaşıyor. Mustafa Kemalin 
yakınlarından bir zat son ela~ 
kikada bu haberi kendisin~ 
söyledi. Bütün. bu şayialar~ 
rağmen kararından dönmey~~ 
ve görünen tehlikelere karş) 
asla fütur getirmiyen Mustafa 
Kemal, 16 Mayıs 1919 zeva~ 

r:. 
linde yola çıktı. 

• 
Karadenizin kudurmuş dal~ 

gaları ihtiyar Bandırma va
purunun karinesine çullanıyor, 
ve en çok yedi mil sü~atl~ 
giden vapuru büsbütün hare_: 
l<etten mahrum bıra~ıyordu: 
Mustafa Kemalin ~mrile sahile 
yakın bir rota takibeden Ban: 
dırma vapuru, 19 Mayıs 1~19 
sabahı selametle Samsuna var~ 
dı. Keraya ilk ayak 'basan 
Mustafn Kemal olmuştu. 

Milletimizin makii.s taliini 
yenen, onu zaferden zafere 
koşturan ve nihayet bizi bu 
günkü müreffeh ve mesud ha
ya t a kavuşturan ft..,tatÜ~k, A
nadolu topraklarına bin bir 
zahmet ve meşekkata ka tla
narak ayak basmıştır. 

Bu sebeble; 19 Mayıs, Türk 
İstiklal tarihimizin· en ş~refli 
bir günü ve bütün milli bay.
ramların başı dır. 

19 Mayıs; Türk milletinin 
yeniden harekete geçtiği ve 
gençleştiğ i büyük ve t arihi 
gündür. 

Hepimizi, bu güzel ve ıyı 
günlere kavuşturan Atatürk 
bütün milletinle' berab~r sen 
bin yaşa •. 

A saf Gökbel 

ilin 
İl daimi encümeninden 

Hususi idareye ait Hasan 
efendi mahallesi 368 parsel
de kayıtlı ev 26;51938 perşen
be günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere 10 gün uzatıl
mıştır. Muhammen bedeli 400 
teminatı 30 liradır. Talip 
olanların İl daimi encümenine 

, müracaatları. (518) 

......... AbOne şeraiti -· : 
i 
: 

; 
Yıllığı her yer içio 6 lira. f 
Altı aylığı 3 liradır. i 

i İdare yeri: Aydında C. H. f : . . 
i P. Basımevi. f 
i gazeteye ait yazılar için ~ 
i yan işleri müdürlüğüne, ilan· : 
İ lar için idare müdürlüğÜne ~ 
: müracaat edilmelidir. : 
: ...... " ........................................ : 
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Agdltt t(n . ~ 
inemur(utJııiı«ım 

~ıtil-=.r~~ b Daimi encümeninden: 
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• .. ·938177~ 
~ ~ aa,W kuau 

ta'1di& . 
• A&Cakll A1dıa laava f1:11na• 

1 I • • • .... 
· Bor~• IÇarapınaı+n •-

ejla mel-el 1 
• • ' • 

· tapa aic\b kb1111u evvel 
934 tarih ve 17 aayıda kara
; ... , çarp yolunda sağı yol 
90)a kendi arauı önll kendi 

' mlDI Ye arum arkuı koçarb 
yola ile çevrili bir li'ap mata· 
u zemini 6eton ve üzeri ça
tih olup küemitile örtillil ta
nDSız arka Ye yan tarafta 
kapılar mevcut klrg'ir olarak 
İDp edilmiştir. 
· 2 : Tapu ıicili kin unu eYel 

934 talih ve 19 uyıcla kara
~r çarp mevkiiade ufl 
Mi'Çlmıan dllkkhı 10lu ~rç
liman anua önll çarp caddesi 
'ii-U.. l»orçlunan yukarda ya
m mataZaaı ile çevrili Gir 
~p fana lilrıir olarak İllf& 
e.61miftir. Aynca bir hamur 
pprma oclaa mevcul ola~ 
IDD a&rme kepeiıkli bulun• 
maştur. 

Artırm&DID yapılacatı yer, 
,an, aut, · Bırioci 'artırma 'Ay· 
clUa icra daitesi 28161938 ·.aı. 
... t 16dL 

tkiaçi artırma Aydın icra 
dairesi 13171938 çarpmlia aa
at 16 a .. 

1 - lıba ıayri menkulin artır
.. prtaameli 16/5/938 tarihi nelen 
ltlharen 38 I 775 numara ile 
A)clıD icra m'emurlutunun maay 
yen aayıaıt1da her kealn gBrebll· 
meal için açıktır. 

illada yazılı olanlardan fazla 
malumat almak iateyenler if bu 
prtnameye H 381775 doaya No. 
siyle memariyetlmize muaraeaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya ittirlk için J'U• 

m&irah .... r olan lcldlalanaı 

ijia UAn tarihiaclea ltlbarea 20 
~n lçiade emkı mlabftelenyle 
&ti-ilkte hllcllrmelerl leap eler. 
Aül halele uldan tajta elelllJI• 
1&blt olmacbltça aabt beclda .. 
paylafmauadan bariç kahrlar. 

4 - r5aterllen pade arbrmaya 
lıttrlk eClenler art.ma tiartname
linl okumat malumab almı- •• 
hnlan tamamen kilHll etiia'lt ad 
ft itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
ıayrl menkul üç defa batmldık· 
tan toara en çok artırana ihale 
ecllllr. Ancak arbrma bedeli ma
laamme• kıymetin % 75 tini bul
maz •eya aatıı isteyenin alacatı· 
na rilchanı olan difer alacaklılar 
bulunup ta bedel hunlann o py· 
rl menkul ile temin edllmlt ala• 
caklannın mecmuundan fazlaya 
çıkmaza& en çok artıranın teah· 
hildil baki kalmak bere artırma 
onbef rGn daha temdld •• oabe
ılaci ,Onl aynı uatta yapılaeak 
arbrmada, bedeli ubf iat•re\ifa 
alaeatına ruchanı olan diler ala· 
calddarın o r•Jri menkulle temin 
eclilmlt alacakları meemaanclaa 
fulaya çıkmak ıartiyle en çok 
8tıMD• ihale •tir. layle ·Yr 
betlel elde edllmeüe DWe tapı
lamu, Ye aabf 2280 aayılı kaiau· 
na tabi olur. 

6 - Gayri menkul kencllalae 
Uaale olunan kimae derhal HJa ••· 

rilen milblet içinde parayı yermezae 
ihale karan bozularak keadlaln
clen enel en yilluek teklifte 
klaaaa kimle an etmlt oldatu 
bedelle almata rui olaraa ona 
ruı olmaz veya buluamaua lae
mea on bet rGn miclcletle artır
maya çıkanbp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale aruıadaki 
fark •e l'eçea rGnler için yilıde 
betten beaap olunaeak falı Ye 
dlter zararlar aynea bGkme hacet 
kalmakaızın memuriyetimlzce ab
cıdan tahıil olunur. Maede (133) 

iki gayri menkul Yukarda 
göıterilen 28 I 6 I 938 tarihinde 
Aydın icra memurlutu odaaında 
itbu ilin ve raterilen artırma 
f&rinameai daireainde aablacatı 
ilin olunur. (516) 

brcla yazıla kıymetin %7,5 nlabe- ------------tinde pey akçeai •eya milli bir imtiyaz aahlbl we Umum! Netrlyat 
bankanın teminat mektubu te•cli MDdGril 1 Etem lleadree 
edilecektir. 124 Baaıldıtı 'J•r ı 

3 - ipotek aahlbl alacaklılarla C. H. P. BuımeYI 
dlter allkadarların ve irtifak hak-

Aydın Belediye reisliğinden : 
1 - Afağıda cinsi, mevkii ve bedeli mubammenleri yazı

lı belediye akaratlarının 1 Haziran 938 tarihinden itibaren 
birer yıllık icarlan açık arttımaya konmuştur. 

2 - isteklilerin prtnameleri görmek üzere yazı işleri 
mildiirlilğilne, arttırmaya iıtirik için bedeli mubammenlerin 
yüzde yedi buçuğu tutannda muvakkat teminatlarile 30 Mayıs 
938 Pazartesi gilnü saat 15 te belediye daimi encümenin mu
racaatları ilin olunur. 

Bedeli muhammeni 
Lira Cinai Mevkii 
421 Baraka ltasyon k6priisil batında 
250 " " " " 
200 Apartman Orta mahallede 
200 " " " 200 " " 

,, 
32 dllkkh fflk(imet bu)yan 10 UDCU S· 
30 

. 
" " " " " " {510) 15 19 24 29 

1 
1 

lılllh•··~ 
Ciui Mev1a1 Bedel Temiaat 

Liri Lira IC. 
Gemi Şahnale Mendrea reçidi 705 53 

., G6UU..r ., • 105 53 
,. Armutla ,. • 275 21 • 
" Koçarlı ,. ,. 1630 122 15 

EY Ha1an ef. maballesl 54 4 1 
Humi idareye aid r.ukarda yazdı abrabn ....Uk ...._ 

26151958 pe11embe günil saat 15 de ihale edilmek ibere ti 
gün uzablmlfbr. Taliplerinin il daimi enciimenine ... acaatlM. 

(519) 

DOKTOR 

MÜNİF 1. ERMAN 
MEML.ICKET HASTANICal 

Dotum, Kadın butahklan mGtebuaaa 
•e Operat5r6 

Hutalaranı her ril• Park karııaında Bay Ha1a• ~ 
· Ha .:.iade kabul eder. 466 

Maa1eae aaatleri : taltab 7 - 8 
Ôtleden Hara 3 dea iti ...... 

BAKTERİYOLOO 

Doktor Şevket Kırba, 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

Hüldimet caddeainde Hava Kuruma karfmadald 
muayenehanesinde, bergün uat yediden 1ekize ft 

içten yediye kadar butalar1DJ kabul Ye tedai 
eder. Her tllrlli kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
edllir. Veremliler, en son tedaYl •••tul olaa 
P"ınomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalannıkabuleder 

Bakımevi: Belediye karşısı 

260 

V. Kültür 

SELAHETTIN ERAY 
EŞREF ERMAKAST AR 

VE 
KADRiYE ERMAKASTAR 

Sivil Aıkeri her tipte Elbiseler, her model ve tipte 
Bayan roplan ve tuvaletleri 

DIKIMEVI 
Hevesli bayan ve baylara her model izeriaclea den 
verilir ve az zamanda yetiftirilir. 

ADRES : T&rk Ha•a Kurama ittiuliade No :S 
(491 ı 


