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ka ayakta ve mutlak ir s··kôt içinde ebedi şef Ata
hatırasını tebcil ve taziz edecektir ... türkün • 

azız 

Kemalizm rejimi onun mukaddes bir emaneti olarak ilelebetyaşıyacaktır 
---~---

En büyük 
K·aybımızın 

Yıldönümü 

ŞEVKET BiLGİN 

BUGON, tnrihimizin kaydettiği 
en büyük acının. en büyük mate
min, en büyük kaybımızın yıldönü
münde bulunuyoru7. Yurdun bii
yük halaskarı, sanlı kumandan, bü-

yük insan, eşsiz dahi, yaratıcı ve ~~~~~::;:-...::;~~-~~-~~~~~ 
kurucu ATATORK'ü bugün kay-• 
betmiştik Bugün bir alem, insnnlık 
tarihinin bir mislini daha kı:ı.ydet-
-ınediği teessür heyecanile yerinden 
oynamıs, bugün bir millet Onun 
ufulüne ağlamıstı. 

Be yaşındaki çocuklardan ak
saçlı ihtiyarlara kndar, koskoca bir 
mi1letin hınçkırık melodisi şeklinde 
tecelli eden teessüründeki mehabet, 
AT ATORK'ün şahsi ve milli haya
tımızda nasıl bir efsanevi varlık 
teşkil ettiğini göstermekte idi. Tür
kün luğatinden « imkansız > keli
mesini çıkararak akıHarn hayret ve
ren inkılapları, inaııılmaz zaferleri, 
dahi sanatkar alışkanlığile başaran 
ATA TORK'ü biz fani insan varlı
ğının çok fevkinde görmeğe alış
mıştık. Onun kalplerimize verdiği 
imanda, Türk varlığına aşıladığı tü-

---~---

Atamız 
-·::r

A.M.ÇIHAR 
Geçen senenin bu sabahı; sonsuz 

ömril kendisinden başkasına yakıştır
mıyan kahbe dünya derin sarsıntılarla 
haykırdı: 

Beşeriyetin yıllarca bilyüklüğü önün
de diz çöktüğü Bilyük Adamın; Türk 
Atasının hayata göz yumduğunu ha
ber verdi. 

Bugün yaralı kalblerimizin derin sı
zılan içinde o kara günün yıldönümU
.nü yapıyoruz. 

Milletine hür, müstakil bir vatan ı: ·

bi cihnndcğer bir miras bırakan Ata
türk'Un arkasından hruô. ağlıyan ve ağ
lıyacak olan yalnız Türk milJcti değil; 
Az.iz Türk topraklarının her zerresidir. 
1919 mnyısmdn Karadeniz sahillerin
den dstiklal savaşına giren bu güneş; 

.,........ yirmi senenin içine cilian tarihinin 
cHarika> diye .kaydettiği bir zaferi; 
büyük bir Türk devletinin kurtulUı,c;u 
nu sığdırdıktan; ona ebed hayat biı 

yaşama ve başarma kudreti verdikten 
bütün nur ve hararet kabiliyetini mil
letinin her ferdine, toprağının her zer
resine yerleştirdikten sonra uful etti. 
Aklı crmeğc; dili dönmeğe başlıyan 

her .l.nsarun cDMıi> diye nndığı, kalbin
de yer verdiği Atatürk bütün bir ömür 
yaratıcı kudretile, başarıcı zekusik 
yalnız vatanının, yalnız milletinin yo
rulmak ve dinlenmek bilmiycn hf\dı

mı olarak yaşadı .. 

kenmez yaratma kudretinde, hadi- •••li•••Iİ lllıillillilllll!:!Jiııii•••••••lıil .. ıiill•ııill•ıııiıi••lıi••••••••••• .. --~-------
seleri güneş gibi aydınlatan görüş-

Türk karakter ve kabiliyetinin ba
~arma kudretini, tayindeki isabetini 
- Asırların h:wnedemiyeceğl - cihanşu

mUl eserlerilc isbat etmiş olan Atatürk 
lerinde öyle şasırtıcı fevkaladelik
ler vardı ki cATAl"ORK)> denilin
ce içimizde sanki bir yanardağın 
9teşleri tutuşurdu. Bir gün bu aziz 
varlığın da fani hayata ~özlerini 
kapayacağını aklımıza getirmek is
tem zdik. Fakat HÖlüm hilkatin en 
•abii bir kanunudur» diyen ATA
TORK yine böyle '.bir fkinciteşrin 
1abahı dayanılmaz iztıraplarından 
kurtularak hayata veda edince bu ~;6:•e-.tM~' 
felakete inanmaz olmuştuk. Ata--·"''"!::... 
nın kalplerimizde ebediyen yerleş
tiğini, milli varlığımızda ebedi ha
yata mazhar olduğunu bildiğimiz 
halde onun fani varlığından ayrıl
mayı yasların en dayanılmazı say
mıştık. Bu teessür tufanında bu sı
ftak gözyaşları denizinde Türk mil-
1eti yalnız değildi. Bizimle birlikte 
Sir cihan ATA TORK'ün ölümüne 
~ğlamıştı. 

Hiç bir fani, milletinin ve insan
··~ının kalbinde onun kadar ebedi 
'>ir sevgiye mazhar olduğunu iddia 
"'demiyecektir. ATA TORK, Türk 
"Tlilletinin güneşi idi. Fakat bu gü-
, .. d .. b'lrn k ;ı· ATA ">Ugun e gore ı e te ..... n· .•. ,.,. a ,.,.. 

etile hala bakidir. Ve ebediyete 
'· dar sönmiyecektir. Çünkü ATA
TORK, bizim için yalnız etten, 
1•emikten bir insan değildi. O ide
"'llleşmiş bir varlıktı. O şahıslaşmış 
bir millet, bir bayrak, bir vatandı. 
Onun teşkil ettiği bayrak altında, 
Onun yarattığı ~serlerin ebediliği 
0trafında çelikten kRJ'alar gibi dim
~ik duran T O R K M t L L ET i 
- C::QN1J 4 0 CÜ SAHİFEDE -

T"'!Jirr ,,., ... ,. 

..... lif:==.:;-"JllSj bu cevheri yerinde ve zamanında kulla· 
narnk ondan emsalsiz neticeler nlmnkU? 
~iz bir Şef idL 

BugUn ölümüniln yıldönlimti milnn-
• 

sebetile az.iz hatırası önünde bir kere 
daha eğildiğimiz Biiyiik Ataya bağlı
lığımızın en canlı ifadesi nncak ve 
ancak onun mirası olan Cumhuriyeti 
ve inkılf\pları Onun dileği gibi muha
faza ve Cila etmektir. 

A. M. ÇIHAR 

Bugün 
Yapdacak muazzam 
ihtilalln programı 

Bu sabah, Türk dünyasını derin 
surette yar:ılıyan matem dakikasın
da (Saat dokuzu be.ş geçe) Halkcvin
de yapılacnk ihtilalde Vali, Belediye 
reisi, Parti reisi, Komutan, vilayet 
crkAnı hnz.ır bulunacaklardır. 

Parti başkanı, Ebedi Şef'in habra
sınn hilrmcten hazınınu beş dakika 
süköt ctmeğe davet edecek ve Parti 
idare heyeti azasından B. Eltrem 
Oran Atattirk'ün hayatı, memlekete 
yaptığı sayısız hizmetler hakkında 
bir hitabede bulunncaktır. 

Halkcvi idare heyeti azasından B. 
Muzaffer Uraz, Milli Şefin Türk mil
letine beyannamesini okuyacaktır. 
Hazır bulwıanlar oradan Afatürk 

hey keline giderek hazin merasimle 
çelenkler bırakacaklardır. 

Mekteplerde de nynl şekilde ihti
fal yapılacaktır. 



.CUMA 1919 

Bü~ük 
•• •• •• a m onum 

•• bir elem kadı-osu Bugün Türk milleti derin 
Atatürkün ilk matemli 

içinde, ebediyete goçen 
yıldönümünü heyecanla anıyor 

- eş, renklerini ~. c1.. sında mümtaz olarak ·Uıdin, hayata. devle.tini umak y.olundaki çalışmala- J"oru.m ki, Atatürk ölünce ae .onwı mü- elimizden tuttun ba,ğrına bastın.. Biz.i 
- q, §Wllanm karart hayat ıqWildecj• bm :haberiai veriyor· olarak ta1:ısil ~-atım 'Bikada§lann ara·ıric'ki Türk milletini knrünmak ve Türk ·s1mın bütün hicranını eyWlml1t .söylü- fakir, öksüz. ~etim, iç oken, :ık.öyliileıi 

:Uuıı?t··ın mBtenıimiz 'Vlll', bca e .beraber Giikiimetia millet hiımeihıc iböy~ girdin,, diye ö- nndan, onun :yüksek iıısanlik meziyet- csscseleıi fasılasız işliyecek, .onun Uıye- yetimlikten, ıfakirlikten hfımisizlikıtrn 
kendimizle d- - erek, h ft-i tebliji o .:ırün -saliıftierini, hra- ze mş1arru ye Atafürkün ölümü ~- lerinde:n ~. yine onun 5öy'iedi- wiı.c:ıhi 'idealine cnnek isin Türk nesil- kurtarcllı:ı.. Bize ıınsmı1lğı öğrettin, .ah 

• enmiye ibtiya<:rmız var. balıtlan gibi 'karaya .boyayan ".laik smdn Türk milletinin acı.sına iştir.ili !için ği gllii ıdeı:ı:ı.lF • : leri birbirinden nöbet <leği,ştireocldel"- Atatürk.. Biz.im bcnzimizi. sarnrttın, 
• iza , T"udı: vmlığmm tbğı ea buatı iamfmdan Tnillde bil:li:ildi. ·ınmn d~r.ımn gösterdiği yakın ınJ.aka- cBu miI1e1 daima weOi olacak, git- dir... boynumuzu eğri koydun .. Yine bizi ye-

luı'b-'ün ihtifıll !hüznü ~ıyor. A:ta- HülWmetin resnn .tehi·-· lbüyü!s: Tad:- 'Uil,, Türlı: mı1let.inin -Oüyük evlidnıın gide daha !kuvvetleşece'k:tir. O bunu gör- Şimdi .Ataiürkün Qlmez lba~, znicr tim ettin büyük Alnın .. Seni unutmıya-
ıürkün büyük "ft !kudsi hatD"llSI bit- matemini belirtmelttc benber teiJWitı iHcselt creI:,'Clini göstermekte olduğunu mili! ve söy'lell'J~ir. Eser y.ışı}'Dea:kiır- parolıısı ile ismet İnönünün mübarek cağız.. 'Milyonlarla köylü kadın beşikte
Ynrlığımızda yaııyor. Atatürkün fani var- eSMi)'e lkanunumm 33 eli maddesi muci- 'Ş3.I'cl ve <0nun kurduğu 'beyük eserin Atıtür'k, ölürse ne 'Olacak• 'bu ıidare b- elindedir. !snıet İnöıiü ki, Atatürkün sağ ki çocuğunu ırgalarken Atatürk yavru-

-mdan ayn geçirdiğimiz 1ba ilk )"il b r bince Büyük Millet Meclisi reisi B. Ab- ·hediyen ~-.ı~)acat'Ull ıılave e~u;ere'k lacak :nndır, di~ soran ıdüş'üneo kimse- kolu Atatürkün bu memlekete en su diyecekler .. 
ruqımızda ona bize defalarca ha- diHhatik Rendamn RCÜİciimbm ı.üi- .iemiştir iki · ler ıı.ı:ardı. Bir kaç gündür bımun c.eva- baştıı ve cıı büyük ı.·cıiml ve emanei- Esma Nayman - Seybnn - Uğrunda ha-

tuiath. lcti "VBzifesUU dttuhte .ettiğini, 34 er cMillclin genci, ıı.htiyan, çocu,ğu, .an- hını millet vermektedir. Meclisde birka~ dir_.. ynt.ımızı fedaya lıer zaman 'hazır oldu-
Hürüz, mesuduz, mürcffalnz, miista- madde mucibince Meclisin .derhal yen· 'lCSİ, 'babası <0lruınu,c;u, o1cumamışı. en gün evvel bunun ccv.abını burada :ver- Sclim SilTl Tercan - Ordu - Abıtiir- ğumuz yurdun .aziz Atntüikü için ne 
~ Fak~\ onsm bir bayab, Atatürksüz 0-U:rrilıımeisi intihap edece,ğini bildiriyor- '1ücrn ktişclcrden wtwnız da en bü}·ilk dL Önder1crlmizln mbsıru1a toplu du- liin ·!}·e:ı.iııi GUllandıran '\'e ')"8Ş8tan kadar .göı: yaşı döksek, ne adar y.ürek 
tir alemi bavsa!mm:n :sığdıraııuyonız. c!u. .~re gelinceye !kailar Günlerdeııbc- rurnı1t Atat.ürkün esctlerl iJünya dur- bir tasvirini ya~ ve Atatütık ölmedi tüketsek göıılümü.uı az IGÖJ'.Ünlir .• Çün-

10 Soatep'in 938 sabahına bir göz ata- Y"me aynı tarihte ~ük 'M!net Mecli- '!:i Afasının l012temiy1e yaş.ıyar~ KendiSi- dukça 5".aş1yacak. ~ 1>Üluğu tohum ve ve ölmlyecek .. Çiinkü onun her .gömil- kil teessürümüz o ltadar hüyü.kUlr, &-
,-~ Bütün yurt, bütün ülke tm:.Tetü simsi ve Reisicümhur vekili R. Abclü! ~e 't!ıZirnler1mizi, minnet :hic;lerb:nizl, .au- !bü}iittüğü ~ç füiııyruar durdukç.a ya- de bir heykeli var, dem~tir.. rlnôir, diye başla~ sozlccirü .şöyle bi-

• pcrii üm'it iz, geçirdikten :sonra -- halik Renda .bir tebli,i ıile yeni Reiııi- yurm:ık için ne ı.ndnr ne ..kadar .a'ğlasak. ~yacal:tır. Yar.ıttJ.ğı bu yeni zilılak. kül- Ruşen Barkın - Samsun - Türk mü- tirıniŞlir : 
yorgun gözlerlyto yeni ~ hm:ır- Cünihsu uxere Meclisi içtimaa sırlansak, yeridir.. Söy1ey.ecegimiz .şu- tUr nelere 'lkadir olmaz'?-• !etinin mazide rnşadığı kara günleri i · Vaktiyle Türklük haklan.da en .karaıı-

l.)"01'du. Hertı;es gii)enmeyen bir~ aavet dmqti. ıdur ~ Ata, biz Türk milleti 'l.'e Türk ıulu- Bcnal Anman - İzmir - Bugün bütün Jet ederek miradaşlar demiştir.. lık düşünceleri bes1iyen başlar, Clavala-
• eydi. Şe'birlerde. köylerde gündetik 11 SON TESRIN 1938 su hepimiz senden raziy.lı,, sen bize biç Tılirkter, bilhassa Türk kadınlığı en ke- Atatürkiin en 'yük mucizesi keniii rının en mühim dclı1i iliyc 'Tüik lcafü-

b ıaaıktnn kısa bir müddet 'SOD· ımate- lı;' enin yapmadığı ve yapamıyacağı derli en sıcak göz ::ışlarıru döküyor .. ölümünden sonra haşlıyOT, ;iiz 'Selle rurun halini ileri iürerlcrcli .. Bug'ün-dün-
n ATATORK, yarattığı rıUlletin kMbine minin ikinCi günü du- 'kadar :bu eşsiz hizmet1cd yaptın Allib ım scnden raı.i Türk kadınlık tarihinin elem ve gözyaş- sonra gelecek olan nesil dünyanın en yanw .en ileri gitmiş memle"ketlor.ınae 

arak ebedi bir uykusuna dılhyOT maıerain ~ te5dli ı;- ü de :ıyıhr. o1sun .. • kr.ı dolu siyah snhifcl~ini kapayıp önü- m~deni, en ilst~ <(!ll U?Dgin, en mesut dnba Türk kadınırun medeıü ve siyas1 
ata göz1erini k pıyonhı. Millet, büyük ·ny'bınm büyük acısını. AtatUrkün 0 üınü karşısında küçük- milie lbe.rnbeyaz, nurlu yapraklnr açan en mürcfiah vatanun görecek, bizi ha- dururoWlU görerek gıpta -Ode erin .aac-

** bugün kendi l\tlcclisinin :rey • tifakı ile ten en büyüğe k:ıdnr milletçe duyUlım büyiik Atnmm, loymctli,, eşsiz babamı- tırlıyncakbr .. Diyecclder ki onunla bera- di ne kndar çok olduğwıu bu a.rkada§l-
'fı-rk devlet ve milletinin kurta- Reisicümhuıhığa seç!·-- Büyük ~nöniinü aoıyı canlı sahnelerle yaşatan Muhittin -z:ı,, şbettik,, diye milletin ·c Tüıit ka- her yaşıyan insanlar, M mesut msanlar- nız .göz.ü. ile görmüştür. 

rıetBI, Türk .cumhuriyetinin 6anisi alkıı:lamak suretiyle ıhnfilletti. Çim- Beha Par:s _ Kar.s • ölüm demiştir, hiç d.ınlığının büyük acısına rceman ıol- dır .. Tariliı tetkik ederken bugünldi Sırası ,gelıni§kcn şunu da söyJiye_yim: 
Ebedi Şe1 Aziz Atatürk' ün ebedi- kü miW danı.a ela ımilli hük'Wı=tin bir Z'.llllml bu dar zalim, bu kadar muz- ~ ,.e deın.Şir iki : mam.nra .&iiilerinin önünde tecessüm I..~yık old~u hakları Atat ürkün hü,Yilk 
7f!fe intikal tarihi olan 10 ikinci ıkurulupını:la milli bü!iin hnreketloi:ıı ba- ilim hna<lı. 'ölüm, hiç bir "Zaman görler- K;cyhum~ hiiy.ük. ~ büyük- edecek, 'ıe o büyük Atarun, <> büyük dehisı ile kazanmış olan U'ürk k.ruiını, 
tar.in tarihi,, « Yeni Asır» ın tatil pada e Atatürkle bernber hep - -nü den akan nlı göz yaşlarında bu krıda:r tür- Onun :z:iy.ama ne kadar yanc;ak ne kudretin bndcn bire uful eUiiJni iken- bütün .milli ödevler.ini ila lçin hazırdır .. 
edilmi1 ofdu~u f>ir baçuJı ayf tfz ~örm- ıre bulmuştu &.incisiıiin yok- , blrJik vücuda getirmedi. 17 milyon mr- .. aar ~ yaşı dök k yine azdır .. Ata- disirle beraber YBJıyanlar görürler de Bıındnn zerre .kadar Şiphe edilmesin-• 
deoreve dahildir. Gazetemiz bu luiun acısına ikincisinin liı tescil k- , vatanın her tarafından yüksrilen 1ilıkün 4!üny.ay.ı ~tan eşsiz adı, nasıl oldu da ~ınnadılar d~cclder_ Cavit Ural - Nığde - At.nt:i.iı:kün .ölii-
itibtula hu i&timai ve efe.mli fa- bmçkınğı duyulan büyük acıyı gösterir. ~ kanatları üzerinde ebediyete Omm en büylik muciz.e.'>i işte bugün bi- miinc bir tiirlii iruıruımıyo.nır: diJre .söze 
rilıte .ve onu ra'lıip eden günlerde Cazıetder hep · ~rçeveli e>larak o ,rnanr büyült ndnma, büyük mille- bdoır ideceırur_ nm 'Çil nız&r •. O biıi ç1aııtma- ba§l:nm~ Y:c .demiştir ki.; 
Tm millelinin ve Türk matbua- .çıkma:ktn devmn <ediyor ve bütün sahife- tizı mertebesi bu ,kadar avırnetli Dlabi-~ !bugün ka4llcriınizde ciı.. V1' -o~ u ratam ebcdiyl!ll mesut etti. Kör olsun, .sevinsin doymak bilmiyen 
tmm derin ve içten efem feza'1iir- ]er.ini milletin büyÜk matemine hasredi- lirdi.. Biz Atatürk, Türk olduğu için if- kanıyan bu büyük ynranın yegane şi- O büyük var1ı'k ebedi bir var1ı'k olaca'k- o kara topraklar •. Evet vinsin :ve öğün
lerine sa1ıileferinde yer vereme- yordu. Diinymun fte:r tar.alından T.ü.rk üimr ediyD?Ul,, ıinsan 0~ için de , döktüfüiınüz bu ;Sıcak göı: yaşlan- tır •.. • sün.. Ç!-iliıkü .şercllenmck .oourlanınak 
mis ı0lmanın ıztırafnnı hala dav- milleti tm:i:Ye ediliyor, eli blem ta- dünya iftihar etti. Biı: ba:haımz.ı. şefimi- !Clil en bUyiUt 1cscllisi de Atatürltün kıy- Süleyman Snn lçöz. Yozgm - Bilyiik iç.in ihtıira~ ıkucağmn sektiği o .insan 
maktadır. Bütün matburıtın safıi. ııı.n hc::B.cs gôzyajlan ile matemi lha.Ybn- :zl. Atatiirkü:müz.ti ika}betiik. Dünya da metli arkııd.aşı aziz İnönünü başımızda ö1üye rut tı:ıhassüslerini !ifade .cdcııken dün_y:ı .kurulalıdan ıbe.ri bir eşini görme
fderi o gün bütün eli kafem tu- J'DT evler sohklfar n!tt bı;bcldı en büyük. d:ımını • görmekten -O.uyduğumuz sonsuz inan, sağhğındn Atatürlru bşnda taşıyan bal- diği. bir ikincisini bulmadığı knhramnn-
tanlarm hicranfı göz )'Qffarına ___ ;erle :ı~• ·~d . • 

15a.ı um ..... Emin Sazak - :&idşebir - Atatürlciin mum kıymetli iradesini '\"C kıymetli ar- km onu dalına başı iist.ünde görmek is- Wr-
6ulan ır1zen bu efem ve matem or- Sinemalar çılJgiLu ruhu fmiinde hürmetle ve ta- kada,.cdar.mın .kclplerimize doldurduğu tediğini :s'Qy~ ~e demiştir ki : Atatürk .ölm~ir. Atatürk ölmez 
Jrımna flatıfamam1' olmak Yeni w. .~1.. 
Ası?ın bütün neşir hayatında ıo_:ı H--..ı:..a eğilirim diye söze baş]:umş de- bü.,,~ itm:rnmdır_.. •Onun büyük me7.annın Ankaranm ı.·.c ölmiyecektir. O bizim vnrlığıınızdır,. 
~ -~:ı ,, ,, L - n.aayo... u . .-..umtt Jkj; !Müsterih ol büyük Atam, senin ese- ~bir noktasından a§ağıda ppılmasmn ebediyete kadar ~·aşıyacaktır. O biz.im 
.cıavaagu ve unutmıyacagı en vu- d" feryat c:diyodardı. • ~:....-. - -~ milli b' hedirnizdir Kı !kadar 
yük acıdır. Bu acı ve ızlıro.'1ı bi- tYe leti:ı:ı • • ne bu- nn c.ucw:tcıu l~ - ır.azi c!rğiliz .. .ır ma • ~~~ 
raz olsun hafifletmek ve kendi-

1 
Ü - gittilq;e ~ .m-lr;tda}lar Fuat Gük:bnibk - Konya - Sun bundan baŞlca. ımeclis- kahıcsıkur. Onwı eşsiz .e.s&'.i, 'büyük :wa-

izi testilli etmek için bir sene 
1
e

4
emS da bilm:iJ'erı yOk- Aziz ft .adrnaaş:ıar., m ite - • :sa1onımda riyaset ımbmı :ar- .tan, hü}'iik inkılap_, bütünlüğü ı;ağlam-

00 ati irm dahi emıii~et i;şlerindc ikfrdiğiniz ~ is- bdasma A:ıntürkün bir büstımün b- lığı,. azametiyle onun liklr l·e iş arkada-.evvelki matemli tarihin acı ve c..::.:.k. -w- r 
demli günlerine ai.d hatıraları fa- uu,,... . huzmu ilma:de söyle- pat ıediniz Bugün her irinlı;. ve on ye- nulmasını ·e mczarmm 1bütün Tilayet- sı .olan,, kardŞ <ılan ibüyü.k İııönünün 
rih sırasile ve lıufôsaten kaydedi- ~ Ataiiiikün z.iya- . milyon ı-:atan ÇOCll..;.öımun liri. bi- bittr pn\2 opmda .elinde w.·c hiı: onun etı:a!.ında, arkasında 
3JOIUZ. Bu suretle Yeni Asır flol- · r.ulı:mna ba1dım Bu ırer yetim lhalindesiniz K.nmutaymızm artülmesmi • e bıı taleplerini ih- iiçinlizc:L.">ki sarsılmar., sönmez, .silinmez 
kluiyonları da, TiiT/ı milletinin bu milletin !karoriylc adına·~· dei!iğinix ba- tin bir • ~· inkılap .imwcı ~ 6el'.;gisi ile .daha .çok 

1b:nde ~ ıoe oraya ö- içtiınada, - - biıbiıbini bki:p !hali · :ne olur enilişemıi bir 1bana ınereı!e?_ O ~ ölümle pen- Süleyman Sun çözün 5öi1erini mu- yükselecek. .daha çok parlıyacak :ıl'C .da-

mülü Büyük Alatür1ı'ün Azi: nuı- eden ilıatipler Ata1üdcün ölümü bıp- ii;in !ba'tnladım Bir de !ba1dım la çcle§ti,, ~u bu milletin ö1..ümii ol- teakip • · 15 dakika .süreD ıbir fası- 11a 91>k güzel .olacakUr. 
teminin acı payından hiue.ıini sında 7üık · · eıı · eo Türlt mUle:tini o~ gi~ sa;-:clı mutlak ~ Mevzuu kendi b wr~ ve yine Fıikret Sılayuı ~ .Müsterih ıQ1sun Atanı, \ 'Cl?'Olsun i'ıürk 
al11U.f Dlacaktır. ihtiyarma bdar · ·•· Çıell .armm ,,.aıD.;m ımillet aÇtığı )'Ö1daıı yil- şmsmm ölüm.'ü idi. Yenildi : DObnabab- ilrnnlığmd& yzıpıları ikinci celsede de ibii- milleti, va:rolsnn İnCinümü.z... ** bü.yiildiığfürl - saJ3U1- riiyar süziiycccldir. B.uhu clsun. çcde 17 mllyomı ışıklandı- y.iik Şcl':in m1z lıatn:asmm tlz;jm,p .de- 2iya aramürsel - İstanbul - Biz o 

10 IKINCI TEŞRiN 1938 far... Uhı A - büyük niifrsini yap- m n insmlık :ziyabmd:ıraıı ::anı ıedihnipir. güneşin nurundan, kuvvetinden dalına 
tarih, Turk vatanmın Büyük yapı· Bu Leyecaııla ...,.ı...:t. bib"ük dıi!ı1 - • B3kkı U1 .. Ataıfmrun millet müstefit olacağız .. Onun rejimiuin bek· 
, Tüdl vatanmm 'tTiu .şefinin, .in- tip, Ali ile pçzıüı bayabmn çisi millettir, demlştir. 

aı:qm en büyük evlidmm ebecliyd ~ Ye öemi,Fr Refik 1nce • Mımlsa .. Büyüğümüz 
alemirıe intikal ettigi tarihtir. T"uik bari- Atatiiıkii bizClen ayrılırken ~ büyük bir miras 

- - en C!emti ve matemti tarihüiir. o!ur 1> • Atmilrlk: eseriı:ii,, .ıgenffeiğe bıraktı .. 'insan1ık mirası_ MiUiyetper-
rden btti neşredilen raporlarla en hi; bir şn1m,, söı:e .ahn- :vcrlik roir.lsı, vatanpervcdik mirası,. 

- --ünün hayat ve aıhbatine candan ımr.J" un.un f?li"idıd'aaStm ~-· :vatanperverlik mirası ve millete faideli 
• Olan bütü..-ı millet bu uİ% varlığm hudut1an Göı:1eri ~ ~ bir cihanın olmak mirası, -ayrılırken ıbu mülete ına-

üzerinc doğru yaklllfan büyük tehlikeyi •· ~ İsmet - bu v.ıtam esaret.ten kurtaran z1sinden kalmı-' en ufak bir pürüz 'bı-
aynlık tehlikesin\ sezmiı, mukad- rnanCl'1 huzur.un.da yemin r.:ı'kmaaan ayrıldı. Dahilde bırakmadı,, 

n ne l<odnr Ju\hilse 0 kadar uzak liÇiyonı% iki candm daha hariçte bırakmadı.. Bununla da iktifa 
1 .ı&W1.111Uıııç ist.iWar laır.şısmda dahi Türk -etmedi.. İstikbalde takip edeceğimiz yol-
~ · -li payidar olacak- lan da gösterdi .. Ne bahtiyarlık, ne bah-

.t.inniF : ıtır re onu ltimse yı'k:amıyacakbr. tiyaruk bize ki, büyük buz.ur içinde al· 
adolu Aj3nsı o gün. Atatilrkün mü- ndcfier temin edecıektir. Atatiirlcü ~ Atafilrlcün e kaıbr bü- cAtn1üik iÖlüı$c yçarsınız,. bu :SU- ~ mebusu Berç 'I'ürkerin Büyük dığımız mirası muhafaza eımek saadetı-

davi ve m~avir tabipleri tara~dan ~ dan · edecek ve omı bun- }iik bir kıımandnn olduğunu ili~ ali • ayında Beynıtta 1bir :aile Şefin ölümü lltar§:ısında bütün .milletin ni ya yoruz, demiştir. 
ril~ onı, '~ rn.poru nc~..-~ttL .Oç mu· dan 7.iynde emin kılacnlt bir şey olamaz- mfü, s1uzımş olnn1nr, yine omdaki c'!ü~ osyetesinde tesadüfen bulunmuş olan Gııydu derin ıtcessürü ifade eden .söı:- 1 Hntip hundan sonra Atntürkün yük-
davı ve h ~ mlJlavır dol:tor •rnzasmı ta- dı .. Varolsun Atntürk. .. Varolsun onun manlardır. Bu hadiseyi biz bile o kadar münevver bir Türk kızına sormuşlardı .. !erinden sonra Mehmet Uğur - Sivas - sek şa~1siyeti ve hareketlerini gösteren 

10 rok sevdiği Türk :millctL s:arih ünde cdememisizdir_• Tüdt bzı CC'\: p •ermişti : ta derln bir lhcy c~ ıiçinde şunları söy- büyük lhaslctlerinı anlatmış ve sözlerim 
r ' do- Rasih KDplan -Antalya - cAtaıüik Hilmıct Bayur bundan sonra A tür- - Bu sualiniz beni cruı evrmden \'ll• lcmiştir: şu eli :lelerle tamarnlamıştır. 

kuzu be, cc;e der' 1 lroma halirı.1 .. tc.:.i- mutlu sana mutlu olarak doi!dun. mutlu kUn mütareke ve mücadele devirlerin· ran bir Azrail soreusudur .. Fakat ben •Ilüyiık Atnın. - S lNf F"'n "' 

o ı ıı• ıııuıaınuıı Vl\411 ''""' 9"'7 • , ... .,.,••••-••••• ~-.1 •_. .... .,.. ._. 
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~ Deniz · 
••••••••••••••••••••• 

Gazino ve 
Restoranı 

lüşbk onun tefrişah 
t:ımamlammştır." 

İZ1\1İR Körfezine hfilôm m:ıımırası 
ile kı ın dahi yaz :ı:cvkini veren: 
DENİZ GAZİNO ve LOKANTASI: 
snl u. hallau bütün istirahat ve: 

• znkini kaqılıyacak miikemmeliyet-: 
: tedir.. E 
: F1 TLERDE Z 1 YOKTUR : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ZMIR BELEDIYES1NDEN: 
1 - Km-ataş üstünde Türk Bahçesine 

açıkta ak"mı 346, 347, 349 s::yılı sokak 15-
ğımlannm 337 sayılı sokağa kadar 447 
m etre! boydı:ı.ı kanalizasyon yaptırılması 
fen is!,,ri mfidürlii- ündeki keş°f ve şart
nam si veçhile kapalı zarflı eksiltmeye 
konulmustur. Muhammen bedeli on iki 
bin yedi yüz lii bir :lira on kuruş olup 
ihalesi 20-11-939 pazartesi gUnü saat 
17 dedir~ 2490 sayılı kanunun tarifatı 
d ah"linde hazırlanmış teklif mektupları 
ihal nu azami at 16 ya kadar encü
mende riyasete verilir. Muvakkat temi
natı 956 lira 33 kuruştur. 

2 - Yemiş carsısı 856 sayılı sokakta 
belPdivey att 1~1 numaralı d-kkanm 
6-12-939 tarihinden itibaren b ir sene 
m ildd t1 kiraya verilmesi yazı işleri 
mUdurlü tündeki rtnamesi veçhile acık 
artırmaya konulmustur. Muhammen be
deli 40 lira olup ihalesi 20-11-939 pazar
tesi günU saat 16 dadır. Iştirak edecek
ler 3 liralık teminatı iş bankasına yatı
rar k makbuzile encümene J?elirler. 

3 - Mimar kemnlettin caddesinde be
lediv ye ait 40ft25 metre murabbamda
kl 80 numarntajlı arsanın 31-12-939 ta
rihinden itibaren bir ene müddetle kl
rava verllınest yazı iSleri mlidür1üğün
dekl şartnam~i veçhile a~ artırmaya 
konulmustur. Muhammen bedeli 220 li
ra olun Ihnl si 20-ll-939 par.ırtesi ıdinfi 
saat 16 d:ıdır. Iştirak cdeeekler 16 lira 
50 kuruşluk teminatı iş bankasına ya
tırarak mıı kbuzflc encümene J?elirler. 

4: - Hal·!nağa çarsıs1ncfu 863 s v1h 
sokakta beled·vey nit 20 numaralı d"ik
kanm 26-12-939 tarihinden itibaren bir 
sene müddet! kiraya verilmesi yazı is
leri müdürlü"ündeki $artnamesi vechile 
nçık artırmavn konulmustur. Muham
men bedeli 40 lira olup ihalesi 20-11-939 
paz:ırtesi ı?fulil saat 16 dadır. Istirak ede
cekler 3 lirahk teminatı iş bankas,na 
yabrnrak mnkbuzil encUmene şelirler. 

5-10-15-19 

Belediye zabıtası kadrosunda münhal 
bulu.,,.n 4 zabıta memurluğuna yeniden 
memur alınacaktır. 

Orta mektep mezun• bulunmak Te 
halen ukerlikle alakalı olmamak şart
tır. Bu evsafı haiz taliplerin 16/11/939 
tarihinde zabıta bq &mirliği kaleminde 
yapılacak im•il\ana girmek: üzere müra
caatlan ilan olunur. 

9. 10. 11, 12 4126 (2265) 

Cumhuriyet mahallesinde Kültür
park nrknsında 1936 sayılı sokakta 75 
metre boyda granit paket taşlarile dö
şeme yapılması ve iki tarafına yeni kor
don çekilinesi Fen ~leri Müdürlüğün
deki keşif ve şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 2300 lira olup iha
lesi, 24/Xlf!939 cuma 1Unli saat 16 da
dır. fştirak edecekler 172 lira 50 kuruş
luk teminatı ~ Bankasına yatırarak 

makbuzile Encümene gelirler. 
10 ıs 19 23 4164 (2275) 

Belediye temizlik işlerlııe müsabaka 
ile iki takip memuru alınacaktır. As
kerlık filli hizmetini ikmal etmiş ve or
ta mektep derecesinde tahsil görmüş 
olanlardan bu işe isteklilerin evrakı 
müsbitelerilc beraber 11/11/ 939 cu
martesi gilnü saat 11 de Temızlik. iş
l er i müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. 4147 (2273) 

• SALtHIJ' ASI.1YE HUKU MAH
KEMESlNIDEN: 

Salihlinin Yeni mnhallcsinde mukim 
Murat krzı Zeynep Güler tarafından 

dava edilen ayni mahall den Ramnuın 
oğlu İsmail aleyhine açılan ihtar dava
sının tahkikntı !'llrasında: 

Dava edilen Ramaz:ın oğlu İsmail na
mma çıkarılan davetiyeye verilen meş
runata nazaran ikametgahının meçhul 
olduğu anJaşıldığından ilanen tebligat 
icrası mahkeme karan iktizasmdan bu
lundu undan işbu Uünm neşri tarihin
den itibaren dava edilenin tahkikatın 
kaldığı 7/ 12/ 939 günü saat 10 da mah
kemeye gelmediği veya kanuni blr ve
kil göndermediği takdirde gıyabında 

tahkikata devam olunacağına dair da
,·etiye ilanen tebliğ olunur. 

4151 (2272) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
: Ba~ram münaselJetiJeE 

Saman islıelesinde 

Abajoli 
Ticarethanesinde ciknliita, kestane. 
ekerlem i envaı gayet fantnzi n: 

lüks kutular kinde satılmaktadır. : . 
BAYRA l\I hediyelerini buradan te-: 

d:nik ediniz.. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Böbreklerden idrar torbasına kadar 
yollardaki hastalıkların mikroplarını kö
künden temizlemek için HELMOBLÖ 
kullanınız., 

Helmoblö 

DİKKAT: HELMOBLÖ idranmzı tc
mizliyerek mavilcştirir .. 

Sıhhat vekaletinin 14-7-932 tanh ve 
2-27 numm-alı ruhsatını (ıaizdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR .. 

Turgut1u 
den: 

Belediye riyasetin-

1 - "Furgutlu şehrinin elektrik tesisatı ve yedek motör ve dinamo 
grubunun (santral binası ile iki adet muhavvile merkezi binası hariç 
olmak üzere) 134923 lira 40 kuru luk k fi üzerinder. 8. 11. 939 tari· 
hinden itibaren 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme Turgutlu belediye binası dahiliade müteşekkil bele
diye daimi encümeninde 22. 12. 939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
15 de yapılacakbr. 

3 - Bu i~ ait evraklar: 
A - Eksiltme ıartnamesi 
B - Mukavelename sureti 
C - Bayındırlık işleri gend şartnamesi 
D - Nafıa vekaleti yapı işleri umumi fenni ıartnamesi 
E - Hususi §<lrtname 
F - Fenni §3rtname 
G - Keşifname 
H - Projeler 
Bu evrak 675 kuruş mukabilinde Turgutlu, Manisa belediye reis

liklerinden tedarik. edilebilir. 
4 - Bu i e ait muvakkat teminat miktan 7997 liradir. 
5 - isteklilerin 939 senesine ait ticaret odası vesikası ile terI'İ.nc.t 

mektubunu ve bu işi yapabileceğine dair Manisa vilayetinden atacağı 
vesikayı ve i tekli yüksek elektrik mühendisi olmadı~ı takdirde yük
sek elektrik mühendisinin mesuliyetc istiraki şnrtile işi yapacağına da-
ir olan noter senedini dış zarfa koymalan lazımdır. , 

6 - isteklilerin teklif mektuplannı 22. 12. 939 tarihine rastlıyan 
cuma günü ~aat 14 de kadar Turgutlu belediye re;sliğine makbuz mu
kabilinde vermeleri veyahut ayni gün ve ayni saate kadar varacak şe
kilde posta ile göndermeleri lazımdır. Postada vaki teahhür kabul 
edilin ez. 

7, IO, 14, 16, 19, 22, 25, 28, 1, 3, 6, 9 4084 (2253) 

lzmir inhisarlar Başmüdürlü
ğünden; 
Alsancaktui depomuzda mevcut cins, miktar, muhammen fiat ve 

teminatları aşağıda yazılı eşya açık artırma suretib satılaca!:tır. 
Şartnamesi levazım !'!Uhemizde görülebilir. lstekliı~riıı 24. 11. 939 

günü saat 1 .5 de bas müdürlüğümüzdeki komirıyona gelmeleri ilan 
olunur. 
Miktarı Muhammen fiat Muvakkat teminat 
Kilo Kuruş S. Lira K.. Eşyanın nev'i 

5725 3 12 88 lskartE. çul parçalar 
215 8 1 'l9 « jp 

2041 13 19 90 c ince kınnap 
9318 6 41 93 ki kalın çul 

76 00 
4163 (2271) 

lzmir Turistik yolları mıntacı 
ka müdürlüğünden: 
Karşıyaka - lzrnir A sfalt yolunun 3 X 151,21 - 3 X 211,33 kilo

m etrelerine rastlaması hasebile vilayet idare heyetinin 16. 1 O. 939 
tarih ve 871 numarasile; istimlaki menafii umumiy~ icabından bu
lunduğuna karar verilen Karşıvaka Alaybey cihetinde Rüsumat bara
kasının öniinde bulunan 97199 sayılı ev için istim1ak. kararnamesinin 
6 ve 7 İnci maddeleri hükmiyle belediye daimi enciimeninin 23. 1 O. 
939 tarih, 2103 No. lu karariyle intihap olunmu;p olan komisyonu 
mahsusurıca : 

97 / 99 No. lu bu binaya, vaziyeti hazırası ve emsaUnin rayiç alım 
satım fiatı nazan d ikkate alınarak, bina ve itti alind~ bulunan muha
faza dıvarile tahdid edilmi~ bahçesi dahil çlduğu halde (6000) lira 
kıymet takdir edildiğind n, keyfiyet mezkilr kararnamenin 8 inci mad
desine uyuhrak ilan olunur. Bu evrak belediye dairesiyle mülkün ka
pısına asıldığı ... 

4159 (2268) 

iz mir Turistik yolları mınta
ka müdürlüğünden: 
Karşıyaka - lzmir Asfalt yolunun 6X643 - 6X703 kilometrele

rine rastlamalan hasebile vilayet idare heyetinin 24. 8. 939: 26. 1 O. 
939 tarih1eri.,de 597 ve 953 numaralariyle, istimlakleri menafii umu
miye icabından bulunduğuna karar verilen evvelce Cifreye aitken 
~imdi Maliyeye intikal ettiği anlaşılan eski tersanenin bina kısmından 
128 metre murabbaının sahibi bay Baki olmak üzere 329 ve arsa kıs
mından 187. 50 metre murabbaından ibaret yerler için. istimlak karar
namesinin 6 ve 7 inci maddeleri hükmiyle belediye daimi encümeni· 
nin 1901 No, lu kararile intihap olunmuş olan komisyonu mahsu
sunca : 

Arsaların kısmen dıvarla mahdut bulunduğu nazarı dikkate ahna
rak beher metre murabbaı iki liradan 375 lira ve eski tersanenin bina 
kısmından 329 metre murabbaının da, bina kısmı dt". dahil olduğu hal
de metre murabbaınm altı liradan 1974 lira kıymetindı: oldukları tes
bit ve mazbatası tanzim edildiğinden işbu takdiri kıymet kevfiyeti 
mezkiir kararnamenin 8 inci maddesine uyularak ilan olunur. Bu ev
rak belediye dairesi ile miilkJ.,.rin bulundukları mahallere asıldığı ... 

4161 (2260) 

---------

OPERATÖR 
DOKTOR 
Cevdet l\fustafa 

Gönenden 
l\1cmlckct luıstanesi Baş Tabibi 

İkinci beyler sokak fınn karşısı 
No. ~5 .•• lfor gün öğleden sonra saat 
üçten itibar~n hasta knbuJ eder. 

TELEFON No. : 3125 
'7.7.77.7F227.7.7..Z-/./7/.T.L/f/.7..,Z; ~ 
rzL7'"-.LZZZ::t'ZT...GCO'T.a.T/:.~:al:l2ii~ 

ft.lsancak 
İstasyonu Karşısında yeni açılan 

EGE 
HUSUSt il. TANF.Si 
SAHİBİ 

• OKTOE OPERATÖR 

Adil Bit· 
İzmirin en büyük ihtiyaçlarından bi
rine tekabü l etmek üzere hazırlanan 
ve her türlü fenni tekfımülfıt, kon
foru ve kalorifer, rontken ve elekı rik 
tedavileriyle müc·ehhcz olan EGE 
hususi hastanesi Alsancak istasyonu 
karş:sınd:ı açılmıştır. 
Her şubel'C ait hastalar kabul ve 
mütahassıslan tarafından tedavi edi
lir. 

l\lüc'.'! e ede her zaman doktol' bu- 1\ 
lunur .• 
FİATLER: 
ifıl liradan IJa,ılar-

TELEFos : %918 
ecmn•'V1~ıoacGizz:zcc;;c.ı!::.r..zr.LZ~_. 

AHKAMI ŞAHSlYE SULH HUKUK 
MAHKEMESU..'DEN: 

Tirede mukim iken ahiren vefat eden 

• &• •2 

l T. C~!!!::!~ ıs~ankası 
Sermayesi : lCO.OOJ.O Türk lirası.. 

Şube ve ajan adedi : U2 
Zir.ri ve ticıri her nevi Banka munmelcleri 

PARA BtRlKTi'RENLERE 28 .. 8 o LİRA 
tlmAMiYE VE ECE ' 

Ziraat b:ınkasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en u (50) 
lirası l.ulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik
ranriye uağıtılacaktır : 

4 Adet 

" . 
4 • 

40 
ıoo 

• 
• 

LOOO Llralık 
500 • 
250 
100 

50 

• 
• 
• 

4.000 Lira 
2.000 
1.000 
( .UOO 

5000 

• 
• 
• 
• 

120 • 40 • 4.f)OO • 
160 • 20 • 3200 • 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan nşağı düşmi· 

yenlere ikramiye çıktığı takdırde yü"de 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar enede 4 defa, 1 EylUJ, l Birinci kiınun, 1 lut ve 1 llazinm tarih-

1 lerinde çekilecektir. 

Maliye Vekalet~nden: 
1 - 225 7 numaralı ufaklık para kanununun sekizinci maddesi mu

cibince mevkii tedavülden kaldırılan eski bronz beş ve iki buçuk ku
ruşluklarla nikel bir kuruşluklar 31 / K.Evvcl/ 939 tarihinden sonra 
devlet borçlarına mukabil gerek malsandıklan ve gerekse hazine vez
nedarlığını ifa eden merkez ve ziraat bankalarınca dahi kabul edilmi
yecel<tir. 

Binaenaleyh ellerinde bu nevi para bulunanlann bunlan mezkGr 
tarihe kadar devlet borçları mukabilinde malsandıklarile merkez ve 
ziraat banka!l tubesine yatırmaları ilan olunur. 

15, 25, 1, IO, 20, 1, 3, 7, 15, 23, 29 3680 (2106) 
Refik Kırlıoğlunun terekesi tahrir ve 
tesbit olunduktan sonra kanunu mede- .. 
ninln 572 inci maddesi mucibince resmi 
tasfiyeye tabi tutulmasına ve tasfiye 
muamelesinin intacı için mUmessU ola
rak 1zmlr avukatlarından Halimağa 

çarşısında 38 No. lu yazıhanesinde mu
kim lbrahim Etem postacı oğlu tayin 
kılınmış olmakla işbu tasfiyeden müte
haddis olarak nlakadarlılar tarafından 

müddeti kanuniycsi zarfında itiraz edi
lebileceği beyan ve yine kanunu mede
ninin 561. ve 574 üncil maddeleri muci
bince alacaklı veya borçluların tarihi 
Handan itibaren bir ay içinde alacak 
ve borçlarını kaydeUirmeJeri lazım ge
leceği ve müracaat etmedikleri takdir
de işbu müddetin mururundan sonra 
nazara nlınmıyacağı ilan olunur. 

OPERArOR 
Dr. Asil Mukbil 

Ata kam 
MEML~KET HASTA· 

~ NESİ OPERA2'0Rü 
~ Hastalarını her gün üçten sonra 
-..,; Alsancakta Birinci Kordon 312 nu
maralı J akinyon apartmanında ka
bul eder .. 

TELEFON : 3537 
i2 RZU**H»QAl9K-OCD'81o 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
BUi PAHVK PREsaı: 

sArıuxrıa 

Pamuk ve yağda kullanılınağa fev
kaliıde elverişli iki metre boyunda 
30 santimetre kutrunda bakır pis
tonlu 4 kolonalı bir adet prese satı
lıktır .. 
MÜRACAAT : Girit hanında 6/ 8 
numaralı tornacı İbrahim Zorlular .• 

(2276) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~~:ChlZ//YJILZLLL/n 

Birinci Sınıf l\lütahassıs 

Ur. Dem:r Ali 
KAMÇJOOLU 

Cnt n Tenasül hastalı.klan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı o. 55 ... 

hmir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan ~qma kadar hastalannı 
kabul eder.. TELEFON : 3479 
~./~.;,Q(~.&Alle 4 
.......................................... • • 

Yeni adam ~ • • 
Yeni Adamın 245 inci saym ~ .. : 

Bu sayıda Sophi Nuzi ilerinin Oni-E 
versite meselesi adlı makalesi, M.: 
Müeyyct Bekmanm Edebiyat anke-: 
tine cevabı, Servet Y esarioğlunun 

• Anatole France Plll'adikslan adlı 

: tcrcemcsif İsmail Hakkı Baltacıoğlu

E nun Kafa Tamircisi adlı bir perde
: lik Farsı, Yunu Kiimn Köninin bir 
: ~iir ve iki mamum adlı yazısı, iç l'e 
dış sosyete, kitaplar, Taşlı tarladaki 
ev sosyoloji metodu, ve Hayatım tef
riknlannın devamı gibi kıymetli ya· 
zılnr bulunmaktadır. 

Bu fil. .. ir ,.e sanat gazetesini okuyu
cularımıza tavsiye ederiz. 

.............. , .......................... . 

D. D. Y alları 8 ci işletme mü
dürlüğünden: 
idaremiz Alsancak mağazasında mevcut tahminen 128 küçük ve 

228 adet büyük damacanalar 2490 sayılı kanun hükiimlcri dahilinde 
açık artırma ile 18-1 1 -939 cumartesi günü saat 1 O da Alsancakta iş
letme binasında komisyonumuzca satılacaktır. Muhammen bedel: 
(330,40) liradır. isteklilerin tayin olunan vakitte (24.78) liralık M. 
teminat makbuzile komisyona gelmeleri lazımdır. Sartnamesi ~ letme 
kaleminde görülebilir. 27-1 4 1 O 3965 (2190) 

,asa PM2HFJP.PJ ·* 1 

Beyoğlunda 

BRiSl,OL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müateciri 45 senelik otelcilik miitdaau111 bay ömer 

Lütfü Berıgü'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve 1tcak akar sulan, banyolan 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantası vardır. 

Bütün asri konforu haiz olan hu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lstanbul cihetine de nezareti fevkalide:ye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul ehni
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu ole) Türkiye otekilik miitehanı1t 
bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret lwkikati 
meydana koyu. Ban1n1 için bütün Egeliler, kendinin tahtı illlicannda 
buhman oteDerde ba--lar. 

lzmir Turistik yolları mınta

ka müdürlüğünden: 
Karşıyaka - lzmir Asfalt yolunun 4 X 216 - 4 X 482 kilometrele

rine rastladıklanndan d~layı vilayet idare heyetin~n 16. 1 O. 939 tarih 
ve 872 sa)'ısiyle istimlakleri mena fii umumiye icabından bulunduğu
na karar verilen; Bahriye başgediklisi Ihsan ve validesi, Bayram oğlu 
bay Mustafa ile Leblebici zade bay Reşada ait arsalarla, ev için İstim
lak kararnart'esinin 6. ve 7 inci maddeleri hükümleriyle belediye da
imi encümeninin 23. 1 O. 939 tarih ve 2104 No. lu brariyle intihap 
olunmu~ olan komisyonu mahsuaunca: 

Bahriye ~şgediklisi Ihsan ve validesine ait, istimlak kararında ev 
olarak gösterilen ve mahal1inde: dükkan olarak inşa edildiği görülen 
gayrimenku!e: zemin hariç olmak üzere bir.anın in~~ tarzı ve etrafın
daki bahçe muhafaza dıvan nazarı dikkate alınmclt suretile (500) 
lira, ve her birinin beher metre murabbaları ( 125) kuruş olmak üzere 
Bahriye başgediklisi Ihsan ve validesine ait 27 4,50 metre murabbaı 
arsaya (343) lira (12,.5) kuruş; Bayram oğlu bay Mustafaya ait 
596,53 metre murabbaından ibaret arsaya (745) fü·a (66) kuruş ve 
Leblebici zade bay Reşada 3İt 1659 metre murabbsı arsaya da beher 
metre murabbaı (75) kuruştan ( 1244) lira (25) kuruş kıymet tak
dir edildiğinden keyfiyet mezkur kararnamenin 8 inci maddesine uyu
larak ilnu olunur. Bu evrak belediye dairesile mülkün bulunduğu ye
re asıldığı ... 

4160 (2270) 

___________ ._.._mm ...... -----·~-·· 

bank Doyçe Oryent 
DERSDNER BANK 

ı Z M t R 
ŞUBESi 

Merkezi : BEltUN 

Alınanyada 17S şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

171,500,000 Rayhsmarfı 
Türkiyede şubeleri : ISTANBUL \ 'C lZMffi 

ML'nrdn ırubelcri : RAHIBE VE ISKE?\DERIYE 
Der türlü banka munmeı · tını ifa ~ c kabul eder. 

........ imi .......... 



Büyük Atamızın hayatından portreler 

1üyük Ata'11ı diinyaya getiren bahtiyar ana, Atatürk'ün doğduğu ev ve Harbiye talebesi Mustafa Kemal 

Yıldınm ordulan kumandanı, Trablusgarpta Mustafa Kemal, Ordu Jmmandanı Mustafa Kem,al Pa§a 

1 - Türkiye Cumhuriyetinin ilk Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal, 2 -
Cumhuriyet Halk Fırkası ikinci büyük kongresinde Gazi, 3 - Atatürk 937 
Trakya manevralarında, 4 - Gazi Baş kumandan lzmirc vardığı gün .. 

Erkdnıharp yüzbaşısı Mustafa Kemal... Çanakkalede Albay Mmtafa Kemal Ba,kumandan Gazi Mustafa Kemal .. 

Başkumandan harbinde ve Sakarya harbi f'snasında 

Ebedi Şef Atatürk'ün •• son gunu •• 

ve son da 
- BAŞTARAFI 6 ncı SAYFADA - Ebedi Şefin yastik üzerindeki başı ara-

sında mekik dokuyordu. 
boğazdaki şekil değiştirişi odada bulu- 9 u beş dakika geçe Ebedi Şefin yaa
nan hasta bakıcılarla berber Mehmedi bktaki başı evvela sağ tarafa doğru çev
ve Rıdvanı ileri derecede teessüre sürük- rildi. Bir kaç saniye böyle kaldı, sonra 
)emiş, yatağın diğer tarafına yakla,an bu birdenbire kuvvetlenmiş gibi bu baş yi
adamlar gözlerini Ebedi Şefin yüzüne ne yastık üzerinde doğruldu; gözleri açıl
dikmişler, yanaklarından yuvarlanan dı. Şu anda, bundan tam 16 yıl evvel, 30 
yaşlarJa matemlerini ilana başlamışlardı. Ağustos sabahı Afyon sırtlarında milli 

Operatör M. Kemal bu arazın haleti orduyn: 
neze delalet ettiğini kestirmiş, arkadaşı - Ordular, hedefiniz Akdeniz! ileri! 
M. Kümil Berk ile sessiz büyük hastanın Kumandasını verdiği zamanki kudretli 
yırnıbnşınd·. me .. ·ki ahrnk beklemiye ko- ışıldayışile etrafına baktı. ve bu bıış. 
yulmuştu. Ebedi Şefin dahi bnşı,.yaratıcı muhay-

Dı :ırıda bulunan hekimlerin bundan yelenin, beşeri iradenin en salahiyettar 
haberleri yoktu. Büylik hastanın hali ih- dima~bnı taşıyan bu yüce baıt büyük bir 
tizarda bulunµsu ">-"im;. hasta dairesinde hızla sol tarafa. karyolanın hekimler dur
bulun ın ' "nd.ı Ebedi Şefin yatnğı duğu tarafa doğru çevrildi. Enginin kud
etrafırıd t 11 la"lanlar tarafından bili- ret ve esrar dolu ışıldnyısını andıran ye
niyordu. 1 şil gözbebekleri, operatör M. Kemalin 

Doktor ıh •t Res ıt bitisik salonda nr- bakışlarına mıhlanarak sabit kaldılar. 

kada.,J:ırile beraber akşamdan beri aç Bu bir asırlık intibaı kendi üzerinde 
olduklarını hatırlıyardk kahvealtı etmiye tespit eden son saniye; orada bulunan-
hazırlanmı lnrdı. lan büyük bir huşua gnrketmişti: 

Büyük Atatürkün hnicti nez.i uzun sür- Operatör M. Kemnl yerinden fırladı. 

medi 8,55 de başlıyan bu hal 9 dakika Ebedi Şefe sokuldu. Nıı.bzını tuttu. Te
devnm etti. Etrafta bulunanların matem neffüse baktı. Hula huşu içinde bulunan 
vaziyetleri arasında bulunduğu duruşu ve ağlamaktan kıpkırmızı gözlerini yu-

1 
dahi Atatürkün ebediyete intikalini an
lattı: 

Büyük Atatürk ebediyete göçtü!. 
Bu cümleyi '4/5 ağız; hançerelerinin 

bütün kuvvetile telaffuz edilen derin bir 
çığlık takip etti. 

Bu çığlık dışarda, hitişik salonda gün
ler ve gecelerdir uykusuz bekliyen ma
tem dolu tavırlı kalabalığı lahzede yer
lerinden fırlattı. Kimse bir şey söyleme
den, kimse kimseye bir şey sormadan 
hasta dairesine ko3tular. Koşuşanların 

başında o zamanki Başvekil Celal Bayar 
bulunuyor. gözlerinden akan sicim gibi 
yaşları zaptedemiyordu. 

Operatör M. Kemal öke büyük Ata
türkün gözlerini parmaklnrile kapadı. 
M. Kamil Berk te Ebedi Şefimizin çene
sini bir tülbentle bağladı. Başının altın
dan yastığını alarak rahat döşeğine koy
dular. Örtüyü üzerine c;ekti. başvekil ve 
onun ardından diğer zevat d13arı çıktı

lar, Celal Bayar hüngür hüngür ağlıyor, 
hıç.kınklarını bütün gayretine rnğmen bir 
türlü zaptedeıniyordu. 

Başvekilin etrafını sarmış bulunan 
maiyet halkı onun ağzına bakıyorlar, şu 
anda yapılacak bir çok mühim işin derhal 

muhafaza eden Atrıtürk, tam dokuz uzun 
dakika haleti nezin: dünya ile ebediyet 
arasındaki son geç:d·n rı:ıiğinde durdu. 

valnrında fincnnla"ltmı.n etrafındakilere basanlması .için emi~ vermesini bckliyor-
18 milyonluk Türk kütlesini en hüyü- lardı. 

ğünden en küçüğüne kndar bir anda ma- 1 Odaya girenler Ebedi Şefin üz.erine 
leme garkeden vahim m:tice} i, bü.> ük ve çekilen örtüyü görü.!ce ağlamalarını zap· Operatör M. Ker ııtli11 gözleri saat ile 

ndcn içtinap iQn mümkun olan her sevı yapuKıannı aoyıemıııu. 

e son sözleri 
tedememişler sesli ve hıçkırıklı bir ağ- mişti. Müdavi tabipler: Profesör Hepe 
layışla muazzam bir mateme girişmişler- Şimdi, sarayın orta kısmında, Ata- Ömer lrdelp, M. Kemal öke, Nibaı Re. 
di. türkün oturduğu Büyük dairenin kur- tat Belger. 

Başvekil son bir defa Atatürkü gör- şun kaplı damında çekili duran Reisi- Mütavir tabipler: Doktor profe.ar 
mek istedi. Yine aynı hekim eli örtüyü cümhur forsunu hamil bayrak yarıya Akil Muhtar özden, Dr. profesör ,sa. 
açarak Büyük Atayı Başvekilin ya~lı indirildi. reyya Hidayet Serter, Dr, profea&ı 
gözlerile süzdürttü. Halk, Dolmabahçe ufkuna mürtesem Hayrullah, Dr. M. Kimil Berk, Dr. 

Matem tezahürleri hasta dairesinde, düşen yarıya inmiş bayrağı köşe başla- Abravaya Marmaralı. 
Atalarının mukaddes naşı etrafında dö- nnda kümelenerek biribirlerine göste- Bu raporu hekimler vefat hadised· 
ğünen kur halkına ht-kimler odadan çık- riyor, nin akabinde hazırlamışlar, Dr. Nihat 
malımnı, kcndilerile Ebedi Şefin naşını Atatürk ebediyete göçtü 1 Reşat parafe etmiş, diğerleri de imz-... 
başbaşa bırakmalarır.ı söylediler. Diyor, hüngür hüngür nğlıyordu. lamışlardı. 

Bu tavsiyeye riayet edildi. Başvekil Saat 9 /30 da şehir, her tarafta yarı· Başvekil o gün, öf!'le trenile Ankaıa..-
bitkin bir hal ile ab'lr ağır yürüdü. Bir az ya indirilen bayrakları ve ağır bir lo- ya hareket etti. Ve yine o gün verilen 
evvel terkettiği bitişik salona geldi. Ora- dos havası içinde bunalan matemli hal- bir emirle Ebedi Şt'fin muazzez n&şınuı 
da durdu. Yanııııra halkalnnnn ve sicim kı ile tam bir hüziin manzarası göster- tahnit edilmesi sarayda bulunan hekim-
gibi cözyaşı döken kiltibi umumi 1 fosan miye başlamıştı. !ere bildirildi. 
Rıza, kalemi mahsus müdürü Süreyya, Aynı saatte Anadolu Ajansı he-kim- Tahnit işini Gülhane seririyatı profe-
yaverler bekle3iyorlardı. Celal Bayar lerin verdiği son komünikeyi, büyük sörlerinden Albay Halide havale etti

bir az so.nra kendisini topladı. ilk emrini matem ihbarını resmen halka dağıtarak ler. Albay o gün Ebedi Şefin naşını tah-
verdi: vaziyeti tamim etti: nit ederek hazırlanan abnnos tabuta 

- Bayrak indirildi mi'? Bu tarihi komünike aynen şöyle idi: vazettirdi. 
1 lerkes biribirlerine bakıştılar, Baş- lşte. hatırası her Türkün kalbinde 

vekil tekrarladı. lstanbul, 10 (A.A) - Atatürkün ebediyete kadnr yaşıyacak olan Türk 
Maiyet halkının srasındnki alakadar- müdavi ve müşavir tabipleri tarafandan Cümhuriyetinin büyük kurucusu vatanı 

lar koşuşarak bunu tahkike gittiler. verilen rapor suretidir: mukaddes bir emanet halinde fikir ve 
Bayrak, daha dokuzu 6 geçe, Ata- Reisicümbur Atatürkün umumi hal- silah nrkndaşı Milli Şefe bırakmış. bir 

türkün ebediyete intikalile hemen yarı- l~"İndeki vahamet dün gece saat 24 te cihan çöker gibi bir göçüşle 18 mi}yo

ya indirilm:ş, yüce Türk camiasının neşredilen tebliğden sonra her an nrta-ı nun kalbini derin mateme batırarak 
korku ve hcyecada ol!:l;unasını Allah- rak bugün 10 lkincileşrin 9 u beş geçe ebediyete intiknl etmi.ıti. 

tnn dilc.-diği vahim hadisenin taha'kltu- Büyük ŞefimD derin kom!.\ irinde terki- ! 
ku efkarı umumiyeye böylece bildiril- havat e 
.~ 9"1)1~• ..,,.._...,... __ .._........ ____ -·-·· 


