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Her Yerde & KU1111 

Atadan ayrılışın ilk yıldönümü 
tatürkün Matemi 1 

Va an Matem içinde lhtlf al Programı 
... ~rln ndılanaın ta derin 
=--""Dden kendisini hissettiren 
lllr &cvkitahü: bu milli matemin 
hdne tesellisi ayni ıztll'ab ateşl
llla alevleri içinde hususi düşün:r' terkederek tek bir nıh ve 

bir vticud halinde kaynaş
~ ibaret olduğunu bize söy
~· Herkes bu hissi içinde bu
-TOi'. Bu Atatürk mucizesidir. 

Bütün Türk Milleti Bugün Onun Mübarek Ma
nevi Huzurunda Eğilerek Minnetlerini Sunacak 

Bu sabah saat 9 a 5 ~; hö
tün Halkevlerinde, ~bJerde 
ve aynca Valvendt.ecle bttyök ih
tifaller yapalaıak At.am•1:111 mu
kaddes hatırası uwlaeak, mlwt 
'e §Ükraa vazifemb ifa olunaea.k
tır. 

________ _____ .. ____________ ___________________ " Bugün; Ebedi Şef Atatilrk'Un öHl-

..ıı mü gününün yıldönUmfl olması mil 

ucn.ı bütün Türk vatandaşlan 
derin bir matemin teselli 

ttlQec acıları içinde biribirlerini 
daha fazla anlamış, biribirlerine 
daha fazla aokulmut ve yak1af.. 

bir halde büyük Tilrk'ün ebedi 
etleri hürmetle, 

atırhyorlar. 
....... MMA•Mnı ... derinlikle• 

nasebetile Üniversitede muauam b 
ihtifal toplantısı yapılacaktır. 

ı 
Toplantı; Vali ve Belediye Reisi 

Ltit(i Kırdann huzurile ve 'Oniftnl 
te Bektarii- Cemil BUael'la bqkanh 
iı altında Oni~ DıerkeB bi 
naamdald holde olacaktır. 

Holiin ortumda huarJamcak 
kaide ü,F.eriııe Ebedi Şefin bbtll k 
nacak ve bunun etrafı )'fllil dallar 
bayraklar ve Parti bayraklarile 
necektir • 

Saat dokmdan evvel btıtUn taJe 
be ve davetliler holde kendilerine ay 
n1an yerleri ve profeeörlerle idare 
heyeti erkim da holün ortaamda k 
dilerine aynlml§ olan d6rt 811'& kol 
tuklan işgal etmif bul~ 
Bu mrada vali de rektlSrle birlikte 
ve dekanlarla yerlerini alacalı:lardır 

Saat tam dokuda Rekt&
Billlel bugünün toplanb aebebl 
huln ölüm hatırumı anacak ve 
bedi lefin öldl~ -.at ve daJrika 
tesadüf edıllL tam. 9.0G 4üiltlhı lıazı 
rau bet daJrika ayakta hltlraı~ 
dunna,a davet edecektir • ...................... 

Gı' .... , ....... ~.rl ;tt 
gunau Ebedf Şef Atatllrk'Un ha 
ve millet, memleket için yaptığı bü 

ı yük hizmetleri anlatan tarihçesini 
yapacaktır. Profeeöril takiben F.de
biyat Fakilltesi mezuniyet talebesin
den Orhan Bezgir Atatürk'ün 
gençliğine olan hitabesini okuyacak 
tır. 

Gençlik hitabesinden sonra Tıb Fa 
'tall~PIDI. eden kWtesi staj talebesinden Repd Tan-

ri dilnYat\1\1 mü)ıtelif berk ve Hukuk Fakültesi mezuniye 
~lai·ma hikinı, dalına hür talebesinden Bedri Saltug birer hita-

k · Bf--"- Milli Jcalu-c11UU1, ENdi Lı Bi•Blc Atatilrll'il lte~etleli olaralc rrılılan•ıda 6al11U1lcla lcentli•izi te•llige 9fll111prrız. Y•ı•ma aırrma eJrm1I .. - v-ı :ar o • .,. ....,...i oe •ıı'lt.a.dde• luuıınııııla ,,.,._ .,,..;..u, ,..._ bede bahmaealdar, ~buma-
- .. ~nUmunestdir. HiÇbifo1>ü- 6ir .,,,.. .ı...,.. B...,. Tirle wıt•• Miltt ... ,.,,., ,.,,, •• ktfıillır. mi11utiaalzle efilirlcen, o,.. garafa11 W•llc Tirle Milletin• tle tem günündeki tahaaailaleriııe tercll-

ri hayrette ~kl.maz. Her ,an içimiz lıan allıgarttlc antlıjı•z 6a gartla11 6anin • 6• tazi111lerimizi •ananz. Aziz Ata1111za oe luıhrw'lan .. aiti gazılan man olacaklardır. 

-l!ı"---k ecdad, gerek tarih !::m:r:·":•:ti:•:':•:':••::n•:·:al:•:•:z:6:i:r :•:•:'/a:•:•::•:•::li!t:•:•:iire::c:•'/c=6!ir::l.,.::11:::::i ::•:/a!i:•:'•:":·,,.:;:zJ.,:"::':•':•:c•:b=ın~ız~. ~~==========~-... -~(~Son=u~7~ncl:.:•:rf:•=~) !ll!l'lliZ&Jnan -~~yml icraata, 
:"\Uyük muvaf-

ş ştır. Atatürk ar- B k M•lı IHER SABAH ı ~--ATA y A---... 
böyle tanlı bir mazi bulun - u··,vuH ı ete ~ı--·' Atanın Ruhu Şaddır 
"'inıen, garb Türklerinin ta- 9' 

hUYiikJerin büyllğil oldu ve Ebedi Şef At.turk'Un llUmU dolayaalle MHll B undan tam bir yıl evvel ulz 
laıuıeduen bir milleti diri"ltti, 1 1 il bl Uk c--..... '8f amel 11lnU'nln a t. tt. ••• • J Atamn fani bayata göderbd 

ona kahramanlığın ve hl- TUr k mllletlne berann• meal. yumduğu gön, düayalara aağnuyaeak 
bir tacını giydirdi. Bu yalnız kadar engin matanlmlzln hicran Yat-
~ kuvvet tezahürü değildi. Btıyük Türk milletine; , yet ~elerine sarsılmaz ~tikadı lanaı )'anlı kalblmbıe sbacllrmeğe ~ 

iıılnılbının en bariz husu- Bütün ömrilnll hizmetine vakfet- varc:11: Ne mutlu Tür~ dıyene,, btarkea: 
_.._.....,._ biri yüksek bir manevi tiği sevgili milletinin ihtiram kollan d~ ~an, kendi engın ruhunun, "Ata, 1aer /ani gibi artık ebedi!fete 
~ uğurunda bir müca- tl.sttlnde, Ulu Atatürk'ün fani vücu- hıç aonmıyen &I~ ~ manalı bir W.tikcll etmiftir. Lakin onun CiN ha-

daclır. Türk ecnebi dilt- dil istirahat yerine tevdi edilmietir. surette h.ulba e~tı. . . tıraaı kalbletimizde canlslığını nGltl 
;::. kanında hiçbir zaman Hakikatte yattığı yer, Türk milleti- Fena zihniyet ve ı~ ~egen bı· ezeliyex mulaa/11Z4 edecekae, iJlmez e-

aaı..:~--:)'en bir cesaret. ve ua- nin onun için aek ve iftiharla dolu ralnlmıı Tllrk cemiyetini, en kısa aerleri de Uelebed payidar olacaktır,, 
; ~~ ahımı yükseltirken ve olan kahraman ve vefalı göğslldtlr. yoldan. inaanJ_ığın en mütelrimil ve deaütUk. 

bır Avrupayı yenerken en temiz lihnıyetlerile mücehhez mo- Bugüa 
0 

1ehlrli güaün tberladea 
~VI inkişafı yolunda bir a- Atatürk, tarihte. ~dı';ün: dem bir devlet haline getirmek, onun mu• bir yıl geçmif olmuma rağmen 

,..-,kil eden geri diltilnceleri, u.lim ve haksız ıt am baflıca kaygısı olmUftw'. Teekilltı kalblerimisdeld yarum ayal ptdetle 
hb.i..~ de parçalıyor Ye ö- meydaM •tılmllt Türk m~u eeuiyemir.de ve bugün bütün vatan- enletllğıa• RJuJOl'UL Oau hepimi
:~ bir ilerleme ve yük- ~um _ve hakh olduğunu id~ ve dqların vicdanlannda yerlepnif olan se kucW bir vedlw olu eeerlerine 

~ "1aeaı açıyordu. ilin etmi§tlr. 111 ônce ehemmıyeti li.ik, milliyetçi, halkçı, inkıl&bçı, dev- gelbıce her Tlrk vatand9fD'm ba bü-
l'lrh~. 'l'Urk inkıJAbı ayı.ıi zaman- kavranmam_ıı olan gür sesi, asla yıp- letçi cümhuriyet, bize bütün evsafiy- ytlk Ata mlruuu nwl bir lqsk 

ta~ diltüncelerde ve hissi • ranmıyan bır kuvvetle nih~y~ bttttl ı le Atatürk'ün en kıymeW emaneti - blda mubafua etttğllli arilk b: 
bir lnloıib ile bir arada yü- cihanın euunına nüfuz etmiftir. dir d"-- "== buhm 

.•...ıın- do . . . . . . • ~- an~'I uyor. ~ layıdır kı yırmıncı as- En büyük zaferlen kazandıktan Üffllündenberi Atatürk'ün aziz adı Muhakkak ki Atama ruhu pddır. 
~Uııyaya . hayret ve_recek sonra da Atatürk, ömriln~, Yfn .3 ve hatırası, bütün halkımızın en caı:ı- 7ba eserlerinha, MIUi Şef'bnbln nur-
~ \ir d~ıne yükseldi. Türk milletinin hakla~, msanıyete dan duygularile sarıım.,tır. Memle- lu rehberlliile hergün bira dalla 

lllilletiıı -fıtri ve irat ka- wU hizmetlerilti ve tarihe hlkketti kettnıizin her köşesinde ve bütfüı gelftiği, ~I, hPRN eee
~ ::::· erkek, çocuk, genç ği meziyetlerini isbat etmekle geçir- milletçe kendisine gösterdiğimiz sa- n. danaMaa, dlnlenmedem tMimöl 

vatandatlann mil§- mi§tir. Milletimizin btlytlklttğUne, mimi baflilık, devlet ve milletimiz ettiği mutlaka oaa malfnn oluyordur. 
.....,.. Calıld YALÇIN kudretine, faziletine, medeniyet isti· için kudret ve vefanın beUğ misali- Nurlar JçJnde yat u1z At.a. .. 
( 8oaa 3 iiacli My&da ) dadına ve mükellef olduğu insani· ( Sonu S üaetlde ) A. OEllALEDDIN 8ARAÇOGLU 

nihte Hitlere -Karş a-pılan 

An yor gözlerimiz yq dolu: Her yerde seni, 
Anyor, yurdda, denizlerde ve göklerde seni! 

••• 
Yoksun artık, kocaman kütleyi sarsan: Er yok, 
O büyük kahraman evlld, o büyük asker yok! 

••• 

Klinabn koca bir aathına •imaJ*en aal, 
Sığıyonnm daracık mermere, tabuta nuıl '!. 

••• 
O dudaklar ne için möylemiyor millete eöz ! 
Yık 111 mermerleri: Tabutu saran perçini çöz!. 

••• 

Çık o heybetle ki, dünya sana l&fSlll, kalsın, 
Sen ki, tarihe zaferler taşıyan kartalsın! 

••• 

Sözlerim milleti, zannetme ki, bir tehyiçtir, 
Nice tarih yaratanlar sana nisbet: Hiçtir! 



... • \ ., ıı! 



-·~- ......... . 
t'f ·l~l:til=]§l:J!3;1 AtatürkÜnMatemi- ~B~üyü k Mi il ete, -

-•'"•=• 

MU .. n 1• hte ou-n Gece (Başn:ka1t·de-n devam) ( Baştarafı ı incide) !tirak eden büyük milletlere. Türk 
. terek azim ve fodakarhklarının bir dir. Türk milletinin aziz Atatürk'e milleti adına şükranlarımın ifadesi-

LI • t 1 K B m neticesi olan Tiirk inkılabı hiç şüphe- gösterdiği sevgi ve saygı, onun niçin dir. v r._ 1. k 1""11 e r e a r ş 1 1 r siz ki yalmz Atatürk'ün eseri değil- Atatürk gibi bir evlat yetiştirebilir De,•lctimizin hanisi \'e ınilletirnWıa e '-ilen Ç 1 
dir. -~adı saaa en .n mallı~ .en~ kay~~ olduğUDa büüia dünyaya fedakar, sadık hi~i, .. j B u~ün Wiyiilı Ahı.,. üliimıi-,_. • k d y ld bakir bir vatandaşın bile kendısınelaö-lenruttir. ln~lıll id.U~in a~ Ye ıaumlu niin Jıhlöllimüllii ~ •ir .. u 1 as a p ~ 1 göre çok büyük ve yüksek bir hissesi r Atatürke tlziaı vazifemizi jfa et- siması, ac>ı ile idrak edi~·oruz. Onu kay bedel 

1 vardır. Jtiğimiz bu ~nda, halkımıza, k~bıiar EŞsiz kahraman At:ıtfuk~ tam biT sene olu~·or. 
Atatw'k'ün asıt büyüklüğü mohi- den &~l~ iilkr~ d.unul:mmı il&d~ Vata• aaa 1nianettardır. o- k1')''-etü~ ıüa yallm •i• 

7 O•• ı u•• 63 ya•alı var tin_ Ye Y.anıanın be'k~, mu~taç ol- ~::eyı. öderunesa lbım bır ~say- Bütün öınrtinii hizmetine verdiğin ~~· bii~~. Wr ·~ ~a. Çihıki 
ı ı dugu adam olmasıudadır. O ıcab e • •. . . Tm milleti Ue beraber senin hum- ~ bü.Yilllua;u. fadeü., ~z debua , .• 

den dakikanın ieab eden şefi "e kah- Hilletler arumd~ ~~rd~ bir ın: nında tazim ile eğiliyorU%. Biltthı ha- vataapenl"f'llta ile. alam bw• değil. 
ramanı oldu. Baslca ahval ve <>erait sanlık hayatı Ataturkun en kıymet-. .ı- • · • bütün mMlt-niyet diin:vasının kalbim T Jr J :.: "" ideali idi Bütün dün-A· öliim.. ün yatınwa. bıze ruhundakı atc~ten can- · 

ı er ~aer ihtimal ki başka kabiliyette bir deha- . - •. . . ~-- ~ . Wık verdin. Emin ol. aziz hatıran ve !R\'giı.UIÜ kan-lljtı. Onun itin. 
ya ihtiya~ gösterirdi. Fakat milli mü-~~ ih~.' ınanbgm it.isi ı- sönmez mep1e olarak rublanmw ..... lliiyiildiip kMar arkuaadaa 

Hitler Binayı 
k:tmez Patladı. Failleri Bulana 

600,000 Marlı MiJkcif at Va dedi/. ~ 
cadele devresinin muhtaç olduğu Şef ~ ümıt Yencı bir ~üjde olarak. ae· daima atcc14i \'e uyanık tutacaktır. chlyalaa acı da ~ • .;~·- n•<lu. 
Atatüı·k idi. işte onun büyüklüğü bu limlanm~ Bu ~, yazı~~ 1 Reisicümhur Atattirll. .t• * hBnllll 
milli ihtiya~tan doğmuş, bu milli ih- ve toprağımıada toftlye ull:erleri 'e - bir~ a. • ~.' nklL Nite-
uyaca tekabW etmiş \-e milli ideali milmtu şahsiyetleriyle yasımı.za iş- ISMEI' lNONtl kim ..... pl•iau....a yaşadağmıa 
fiile ~nnak imklnuu buhnut olma-~ ..._-..,.. İıfİll Wr feliket olaa •ır 
l!llDda ileri gelir Bu ft Türk ·1 .. - - llarWll ~1İL Jeti; AtatUrk'll bi~rin~n a;;1 

~ Y J L DONUMUN DE Milyealarea ASUJ' bu uda slptt· 
mağa im.kin yoktur. tkısi de ayni lene brşdlkk me\'2i almış bulUIN -

,eydir. Milli mücadelede Atatürk bü- Ai.tnt Wr -.ı Atam, mrraa biiriide ~ yor. 
ttm Türk milletini nefsinde tonluvnr, ~ 3

.., 
3

- Bövle bahraaJI ~-ilerini t"" ., ~ y ........... kıplınlı•, tek ... p.iıa ,_, 1 
., -

teşalıhus ettiriyordu. Bir ~ w.wr .a..-a sa)·.-. llibnn ........ bybNell millfltleria sarsılmalan ta-
~ ~&-. "1ü olank heldellelıilir. Fakat fiıti. 

O devrede toplanan Türkler bir da- Yaş ~ aı•ı +• arillE pm.ı· f!a ~ ba. 
ba aynlmıyacaklardır. Atatürk dev- Çansiz Wr yas M, llell Wr (Ue irM ~ta-*. 
nmiDin uyan1kbğı. ananesi Türkleri ~ Wr ylM giğı·· jıe .... bir MI&. 
llıer wn Mil1i Şef etrafında, hür, , . ._ ~- m tala~ dlt8ıll -•ımtulir, 
pllıııiyetlerine sahib, mütefekkir, fa- Da Myiik yucm -4il;J• MiRs. fabt- ris t diır. 
bt ihtiyari bir disiplin ve hürmet ç. ta giırsia, •-• ._ Dıetl*a gir&. gilliil. 

ye tarikte b9 TUiyette kalaa ml8et: • 
~r aran de ~ Wr lıdisaa tıeP• 

etwkt..ııir. aç·' •• ftrldye c.
••Je BıiaWle fi* imla bvvetlftl.. 
.-,. i!lle:W w ı ·,..w büsbiitii• 
WniJe ~ han feliıkethlia de .... hia9ile teflerine merbut, sadık ft fe- Bek11Jw ,._. -d2m t,, A ..... Wr • po:ll 

dakir, yekpare bir kaya parçası ha- ~. ~ c.ı.- 6*t Wır ..._ ~ _ _.Ple 't + 'rnh• bir ltühılR. 
~-' -~.., .. !::lı:!:ef Ye .......... sadeee -liDde tutacakbr. ~le Wr m!lrae elılll - irii1ıa esnnm. __,. 
~ ~ Jiiık Atatiıtc"iıl tfaııllii •Jtip PM b Atatürk'ün eserinin hüyüklüğünU Miııll. " ._ • MI" .,... Wr wtıll yel W-. ~ 

ku.rduğu binanin vefatından sonra bir Ş-.. "' 1 Ww ı.w. ._ Tf9' ifiıııl M ..pbe. ~ '" 1• 11t yehmi ' - ea 
taşının bile değişmesine ihtiyaç his- Yağ at• ilttiste tlen' tr. Dlerllr ii '•, ,,.._ ...,... ...... J' Mili Şrf 1wet 
9edilmedetl chimi ve talil bir inkişaf D8Mlii11 _.. ...ı,a liaa _,. .. F , •i 1 r • ~§ i' - •1••1111iat llerlıtwaia 
ile yfttsehneei bize g'&tet"iyor. Ata • Pa;rla.şıp gönlümle tarih aldı topraktan seni, nıe~·ud bir uctiet>sidir n bugün dline 

tntt_ l1llbed aotlceelıule llılttll lııllcllrllea falrat ...,. ...,, .. ·~ tihir milletin ~ kabiliyetini lliıir ., .,, I' W'Slm • , iır Ye .. ynldaa MM.. a:ww-ao uas1l da.ha kunetli. nasal da-
ReM • bir topfaatr e--uadn leke uğratacak altide~ bir mıt- S.. ~ vtriıiı9. .S ftNiıl de pi 'i= W. ---. faa uıesu.fsak. yarın da bag,üae nis • 

niyetle bize hir takım kaıtnvfar taıt- mr ~: ... ,;.iımiiıl .-ak "arır se.lett-. r~ claAa büyiik, dalla kunetli ve 
· \tiiıü. 9 (A..A.) - Nui Mniketi- buket. bttl•.ayordu. mi etmedi. Bize iter n.man tefetlrii- Ruhumun mihrabıdır kst « tiir~ Mnm h dalla mesud olaeaitmmı Uıaoıyonız. 
~ h.:....:..ı.... oJmua olan Müailı'iJI. tarilll Me:ruim milli .... ai.hav""' lMtİ- Atatiid gen"~ ~it im-met \'erir. ~~ ~ ~ r>' ritmtml, muhaJreme Ye tenlridintbi Bftl dejjl ,..._.. ciMmn '.riisk'iıt der:. Belt see+nWn ~t:o"' ., 
.. -~ dün alırpm bir •rik..t amıe ve •JO(len 80lll'a meyduı tWd11- -=~ isal eılııl1 iM ı dl ,.e hüffin falDlirılannur t.emenni 1rer Vap1ı lnıftanarak yeni 7.antan Ye yeni şart- S.. ki ya 3J>wta nı ..,~-- m ın....,s • 
t.. ınıştır. Bir nutuk söylmtie olan ru halk ·~ - IPl)'aliılt Mıe - !a . bb iiksek medftt. t T--'-....._ ea _.. -Mr-Je Wr y....., ~t şeytfeo e"'·eı ~~!iğe i'itioad ettlrdL 
•lttlerin aaimMiwden biru soara bir ketiaill ilk öliilıeriaia hatınlarllU ta- P' ıc~ ı:ma ~e y . rye -. ·:::;-::::~ -~..:,:..,le lıııir iesaa ..._. 6nna itin onun bütün inlhlil>lan oa-
Cehen . . . Cl--6 --..:aı-~ '+-.:. .. .ı preRStplerme uypn bir hattı hare - .aw • -- 8 --- _,. --ıt cJ: 
ı... nelll. m,akiru>si infilak ederek es- m ıça ~-~ gı.....,..r. ._. mt· et vl-" .. __ 1.. ld 0 'Yidr ·-~ W.. p.eı lııiiıır.._ 01-... an sonra da miitemadiyeo kıl\'ı ct-
1\1 ınuh f . . . &.'------~u 1..... A= ryar ı~tce OnK'J\ o u. • -r •- di .. 1 ... il • .,,, r. 
Qı.un. a ız kıtaatında.n yedı ıı.azının ·~-- ~·u uaW mfk-erred fikir ve mütaleaJardan Çt- .. ..._ &.pmet iıwttiır ,......,_ 111;;u.;;-e. n:n l"e şnmu um g~nı\7-et .. L 
,.. Une ve 63 nazinin de yaralanma- Berüa, i •A..A.> - D. N. B. ajaw k 1 ha li d~....ı.- _. ~- --... . .--...ii _. iiA;iiı8iilade. iiı*iiiıaii. Bugün 01n1n ölümiınün yılı! ,..l\a b . _ . 1 ... a.:a.:...: an mrı ya mnunı:1ra sat"anıp ..._, •• ~--- '1- .. ..ı·•· L.. _ 

ıa.b aıs olmuştur. Bunun uzerın~ -...ınyor: . . kalmıyordu. Tfirlt'iin dar ç~ Etti tüıM ieie ınuMe.r rl,W ~. au ya.şıyaıı gen.,.ıa, unu uu~ı 
l' ıta kuvvetleri, derhal civarda.ki Deutacaer Dienet gueteeı~ Bur - .. d lıs kahn dftshırfa mr ~ ~ Pt ı• ,..eMiş'-t i'wL iyi anlıyor ,.e. daha iyi taklUt· 
..,011arı kesmiş, otomobılleri, arabala- ceriıntı K•Jıer. su.i"asdi aaklr.Hlda di- lıçrn ~ ru ··ruz-kk' .rtı. h' ' ._. ra ~p. ~uAD BU .. ıha• D~~ııJ tst.e nirk mU'tetinl ehfodi\· 
"'-" " . anmış mu e ıresını urnJ"'"e •nı .. " · ~ ~---- ... • 
t e Yolculan sıkı bir kontrole tabi YOfC ki: ha . ndi k . ~ Nurun ve- ı,ömilleria. kU1Q.ttığ1 gösteren n oıru her yıl ı 
lttınU§tur. "Dün akşam Münihdeki Bur&«' • ~~nı~r ve: yeti, ke _endıne kabria ~ şiUiadıeıl parça- biiyütecl'k ve ylikselt~cek. 
ltu Babah 15ehir normal manzara- .... u Keller ... tkıt.tillliı hMtel' aldığı - düşfiD. ugrq ve yolunu bul, dıyordu. la.rdlr) asıl bu imandır. 

'ttu &rzetmeltte i<İı.._ örenlerin kimler mıa nw. k•mma; bir ıalddıet dQıa- 'l'ürk bu daimi fikir ve hürriyet iç- MtTRA.D S~LU 
'~~~ ~.~w~~~~~~~~~~~=======,===~===,============~~~~~~~~~~~~ 
t..bıta, suiJcasd faillerini araştır - dlsena eiük. Führer yaıp.yer. Hare - miyetinden hissesine düşen şahsi bir BaşvekH khsad .. ·ı hracına müsadea ad;. H 1 d Al 

~tadır. Bunlan haber verecek o- ketin ea - Qlüleriaia taMıtıan Jıw- hürriyet ve istiklal dairesinde, fakat Ticaret Vekillerile l lecek yeni maddeler o an a - manya 
~ 600.000 mark milltit'at vide-~ ~ürmetle .~Ol'V~ ~·~ ~isiplinli v~ müt~nid. bir yürü:üşle görüştü AUara, 9. 'Te.Le!oo~ - Soa g:Wı· Hududunda er·r 
~ . Führer ugurunda olmiillıeı'dir, ~ ~. Kf"Mtieinı Atatirlr e 16- lıer'de iluacı.na mUsaade edilen mad-

~ · ltitler, dün akşam Münihe, nas- auikMd yalıuz oa&a iBtilıdııaf ediyordu tilrela YePne Jıol baıdur. Bu milli... Ankara, 9 (Teefonla) - Balftlil dıelecdea başka meeılıek~nıizio. esaslı HA d• Oldu 
"-1.~ llOsyalfst partisinin en eski men Ye oeaa öldiuaa istedi&er. Zira bit m tem güainde Atatirkıln bbıe ıetdiği Re& Saydam bugüa saat 16,.30 da ihraç maddeklr~ d.afta bazMaru:ıa, a fSe 
ltn~ şerefine yapılan senelik top- retle, Almanyayı k~ wn- • ylbek dersia .,,._.., işte ı. tktıaaci Veki.letine giderek tkusad ve ~Wnl~ babk ,.e canı. lıayvaıUann iti ~· Holanull .ıcto. Bir 
(o~ lltUnasebetile gelmişti. B. Ru - caJdanm. iimid ediyorı.rth. Katiller IUl'etle hulisa edebiliria.. Ticaret Vekillerile uzua middfl g~ ihracına müsaade olunacağl haber a· 
~t liess'in yerine, bira1lanede biz- kimlerdir! Cu.a,.ün nasıl lıamiaa- •ııP. <Wılıl YALÇIN riilıaiiştür. lımnıştır. kaçı da cebren Alman-
&eri. l!. Hitter söz almıştır. Devlet iş- dlğmı ve aa&ll yapllaDildiğmi '-ita FllP göturt11:f0 
.... 8. lfitieıin gece Berrine dönme - teferruatil& bilmiywua.. Baiijimiıl oldıajunu ~ler. mip)aidlerden abua ve Parilıe bil· le.ketlere götürmektedir. Buna bina- I...ondra 9 (Rad_yo) - Bugün Hı>-
~ ıc.b ettirdiğıiıden kendisi. top - bi~ şey var: Müşevvikler, parQ! vw- Mlaih iafUüma gıelince. Rayiltag dirilen intıbalar ayni ~ birleş- e.ı:ı. Almaoyada veril~ek altı yüz biıı l~da - Alnıany~ htıdud~nda bir hi
'°\ tıl'l ta.manından evvel terket.miı 11111 oıaalar w bu ~ DMllafur bir'. ,_..,.,., o tadar auvaffakiyetle meırtedir: Suibacl ganb ve karanlık markda.lı ba§.ka, harıc;te Alman sefa- dıse olmuş, netıcede bir Holandıı.lı 
ttıı f:rene binmek ilzere gara gitmiştir. atakaad ~nlıeı» ~wtUt daima JaPllll olaa iManlarm bu. kabil aJl.. pıt)ar içinde cereyu ebni!ltir· Ra- ret, konsolosluk \'esair teşekküllerine ölmüş ve müteaddid Holandalı da ceb 
~ lllk, B. Hitlerin birahaneyi ter • eiaayeti tatbik etıaio ola.a ~ kia- ftlde ...ı laareket edileeeiini iyi yiştağ yangmmı ~bl lınümn l>ir mücrimleriıı ortaya çı.k.anlmasına ya ren Almanyaya götürülmüştür. Hi
~eeindcn biraz sonra vukua gel - selerdir. Bunlar, gizli sel'TİI ajaalan- bildikı.me llphe yoktur. suıette hatırlatmaktadır. ~~a.cak. mahiyette ve~le<-ck ?1alu~at diseni.n mahiY.eti hakkında henüz mü 

r. du- ve arkalıt.nada harb is~enler var Diğeı' taıafdan tıu wılik, mana M8plllcDer mevsimaia Te çalaık J&Ul 300.000 mark mutemmım mu - temnum marumat alınamamıştır. 
~aıı ilk haberlere gare, infillk, dır. Galebe hususlUlda Almaııll .biiko.~ bJchldan mabrumiyeüerdm ınesul bir karardan sakınmakla 'bera'ber tu- Wat tesbit edilmiştir. Bu mükafat Diğer tara.ftarı Holanda hilknmeti, 
~ aneorn yukanm.ndaki ufak bir metia.Ul bealediji a~ Alman mille- tuttak1an Bitleria kurtulmak i&- namı bydediyorlar ki. BUi ziwyım- sa.Wıiyetta.r Alınan mümessilleri ta- müdafaa kanallannı sü.ratle su ile 
~:Ya lonulm.ue olan ayarlı bir bom- ti•iıı salUb ~ saraı.lmu ira.dııe;yi. ~ buı Jri=sder tarafmdaa ya· darlan lnailtere,e b?1I •cıop,_on rafından yabancı para olarak t~viye doldurmaktadır. Hududdaki kıtalar 
~ .P&tlaması neticesinde vuku& l ve herbirimizin Führere karp olan plmıf dahiyane bir tetebbüa de ola· harbe" -...pamak için müsaid bir laa- edilecektir. takviye edilmektedir. Kanal?ar mo · 
~· İnftllk, merasim hitam sadakatini. hiçbir hadise. bu sı.ıikasd lıilir. va yaratmak istedikleri takdirde baş 1'ah&b. Yü.udilerin Başına Mı törlü kıtalann g~işine imkan bırak· 
"""--~hart birahaneyi terketme- tefebbüsü kadar arttıramaadı.. Fakat Bundan kim.ia ~olduğu meee: ka türiil hareket etmiyeceklercti. Pathyacak ? mıyaeağından Atmaniar Holanda hı.t-
ll""'Rldığı zaman vukua gelmiştir. İ?giltere bizi ~~ecektir. Ölülerimi- lesine plince, lnciltere bu mesuliye- Bununla beraber, suikaadia mi • 1 . Bera. 9 (~) -:-- Münih s~ıik~- dudun~ kü~liyctli miktarda sih•arl 

~fraııane bfnası yıkılmış isıe de 1- zın tabutları ontinde yemin ediyoruz te ietirak etmediiinden dolayıma. bim bir taafiye,e bahane teşJril et · ı ~-dea sonra. sayası mahfelJerı~ ılk kuvveti yıgmışlardır. 
Sı aönmemi§ ve bu sayede zabıta, ki yarı yolda kalmıyacağız. Alman av görillmeeini riea. eder. meğe matuf olduğwıu ve halkın de • mtibaı.uı yan resmi Deotsclıer Dıenst Bu ilk hudud hadisesi memleket . 
"'h "• yaralıları çarçabuk kaldır- m~Ileti, başhyacak olan mücadeleye · ,.,._ g. *udi o.tapoya rin hopudsualuiuna ipret bulundu· g~tesi aksettirmekte ve suik~stdan l~ şiddetli bir hc~e<:an tc\•lid ctn1iıt 
~ lllUVa.tfak olmuştur. • iyıce hazırlanmış olarak giriyor. Dilş~ A~w ğunu saımedenler de ~tur. İngiltere hesabına çalışan nazı un - tır. 

~bıta, fellket kurbanlannın isim- manı artık gözden kaçırmamağa az - Amaterdam, 9 (A.A.) _Hu-asa- Bale.de çıkan National Zeitung p- surlarını ms'ul tutarak: -· _ 
~ .. ~bildirmekten imtina eylemek - metmiş bulunuyon.ız. Bu cinayetten jansı bildiriyor: ıetesi bu hususda bazı milsbet doae- "Ha~-~hval ve şerait içind.e vu- Ekrem König muhake 
~ sonra bitiyoruz ki, harb topyekUn. o- Berlinden bildirildijine göre, nui ler kaydediyor: kua gcldigı s'r olarak kalan suı kas- ı • • 
>-e~?~ar aramnda 4 ~dın vardır. lacaktır.,. . siy~si mahfellerinin, Führer aleyhi- Bir kere Hitlere karşı yapılan bu ı din• her ~ada . ç?k vahim akisler meSI yenıden başlfyor 
~'~ esnasmda nazı eeflerinden De~Jetleria 'l'uiyeti ne yapılan suikasde vermek istedik· sWkasd ilk defa olarak resmen ifşa u,yandıracagı aşıkardır.,, demekte • Ankara, 9 (Telefonla) - Ekrem 
~ Resa ve Streicher buhm- Bertin, 9 (A.A.) - Httlere karea, !eri mana şudur: ediliyor. Bundan evvelki teşebbüsler di.r •. Bu gazeteye ~raıı su1kas~en l~~g mes~lcs~nden maznun olan Ha· 
~ idt. . yapılan suikaad hareketi dost ve bi- Allah Hitlerin koruyucusudur. Bu ya ihtimamla örtbas edilmi~ veyahud aym derecede n:ıes ul ~a? yahu~lere rıcıy: Vcka!ctı sabık meınurlarıııdaL 
~ 11 takım mftphidler de bu infl - taraf memleket hUkOmet merkezle - rneha!U, daha hiç bir tahkikat yapıl- infialle takib edilmiştir. karşı. ~anyada~ yenı b~ te~luş h~- Ruhi Bozcahya, Temyiz mahkemesi· 
~~~de yahudiler aleyhinde j rinde derin bir nefret uyandınnışbr. madan, sulkasdin yabancı eller tara- Diğer taraftan, Hitıer ve hütiln di- r~etı~ın canlanması da ımkan dahı- nin nakz kararı uıcriue, tekrar tebli 
~a tıddetll ted~~ler alınması Berline gelen bOtün bu haberler bunu fmdan hazırlandığını sılSyhyerek, Al- ğer mühim şahsiyetler suikasdden bir lındedır. gat yapılmıştır. Ruhi Bozca!l'mn el 
~ elbulunduğumutaleasınıeer- teyid eylemektedir. man milletini tahrike çalışmaktadır- kaç dakika evvel salonu terketmil. wıııc;air 'Necib Fazıhn yevm lstanbuJda bulumlnğu anlaşıl 
'-tttı. tedtıier. İtalyanın J'azi':ti lar. lerd.ir. H1tler Münibe kadar gelecek 9 nııfitı~: .. . .. 
'Ilı Mttnthde Yapdan. Me~im Roma, 9 (A.A.) - Führere karıı Ancak, Hltlerin, nutkuna başlama- vakti bulunduğuna göre, Berline der yeni Vazifesi Ônumüzdekı hafta ıçınde b:ı.~!ıya· 

~tbı' 9 (A:A.) - 9 ;ı'etnnısani yapılan suikasd haberi gelir gelmez, dan evvel bilhassa hararetli bir şe •
1 
hal çağınlmuındaki istical şüpheli Anksra. 9 (Telefonla) - Şair Ne- c~~ ol~n .nıulıakemcuc. kendisi w• \'~ 

'onaı Ytldöntlmll milnasebetU. kral ve Mussolinl, bu münasebetle nef kilde söylediği veçhile, Allah tara - görillUr. cib Fuıl Kısakürek koııservatuvar kıli Hamıd Şevket hazır bulunat•:ı.k • 
~~eti· ~syalfst hareketinin an'a- ret ve _infiall~rfni bildiren birer tel- tından her halde himaye edilmekte ı K~a mllşahidler şunu da ilive edi- g:ırb edebiyatı metinleri profesörlü- tır. Ruhl Bozcalı, her celsede hazıı 
~~eri o!an Odeon ve kraliyet graf gondermişlerdir. ~ olduğuna Alman milletini kandırmak, yorlar: ğüne tayin f'dilmiştir. Bu mevki bir bulunmaktan \':ı.rcste tutulm:ı.yı !alet 
~. ıtl'lnda merasimler yapılmış- Londradaki İntıba. eıaniyen, hali bolşevik aleyhtarı o- Endişe ali.metleri Abnanyada art- ihtisu makamı olduğundan kendi • ettiği takdirde :wuhakcmenin yalnıı 
~ ·"· lie . Londra, 9 (A.A.) - Reuter ajanın 1 !arak kalıp nedamet etmiyen bir kaç mamış olsaydı, Alman milletinin te· &indea. diploma talt!b edilmemi3tir ve vekil hu~urile ıcrası muhtemeldir. 
~IU~ a~· \:e yon ':a!!chenfeld 1932 tebliğ ediyt>r: nari mensubunu ortadan kaldırmak ftne karşı itimadını bu kadar ileri sür kendisine barem barıci maaş veri~ Jngiliz ticaret heyeti-· 
... ~. ltı.Uı:~ıne bırer çel_enk ~oy- . İyi malO.mat alan mahfeUer, Hitle- mnksaclile, bu suikasdin Gestapo ta· meğe lüzum görmesdi. cektir. 
i:'! ~a kiben B. Hess ıle vah A- rın nutkunda Hohında ve Belçika hü- rofındnn hazırlanmış olması varid- Alman Pollsl MtiWat ViclHiyor -------•m!!!!lm••- O İn femasfarı 
~ "• :.:aer, gene~l Von Wachen· kUmdarlannın banş teklifinden. balı- dir. 1 Berlin, 9 (A.A.) - D. N. B. BEN L~ .Ankara. 9 (Telefonla) - Dört ta 
~~ etti Kralıyet meydanına &edilmemi~ olmasına. işaret etmekte Pıa.ri8ia Noktal Nazan Polis mUdtbiyetJnden tebliğ edil - 1 güia murabbasından mürekkeb olu 
~iti~ öllbıUn tabutu. ön~nde 

1 
ve bunu nc-.~kt>te rr.uhnlif bulmakla Paris, 9 (A. A.) - Havas ajansı mi~tir: KA Dl N 7 d ... Cf ticaret heyeti bugün Ticaret Vekil\ 

.--"llrer tar r. Her tabutun iızermde beı'!i.b:c J:ı.•! ,·: lıJ !1u t · !ffe ehernıni- bildiriyor: Münih suikasdi hakkında yapdan Numi Topçuoğluau aiyuet etaittir. 
· ·-a~n~ yap~rı~~ş-birer 1 ret aueLm~ı~ int..haını verw.ekte ~ Müııılı suıkasdi ha.kkında bttaraf 1 tahkikat faill~rlıı izini yabancı mem- ı Görüşmeler bet saat devam etmiıtir • 

• 

t 
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Onun Mübarek Armağanı Bir Hatıradan Bir Akis 
Ankarada Yatan Aziz. Bir Vücud Bakiyesi· ''Zabit Olduktan Sonra O Mutlaka ''Baş,, 
dir, Lakin Tarihte Yatan Yekpare Vatandır Olacağını Ciöstermeğe Başlamıştı,, 

-

' 

. , ~.~ Btt,ttk Atatürk, Milli Şefimiz 1smet İnönü ve Salih Bozokla beraber 

Geyve boğazına yaklaşıyoruz. Bu Ta dipteki masada, başını pence- cü ordu kumandanı ve Selanik v3li~~ 
ralardan ne zaman geçsem, tabiatin reye dayamış, çenesi avucunda, ken- yapacağım. Kadromuz ve büdceJl'.l~. 

-aman yel gibi geçti. Bugün O'nun f ğine tayin olunanMiralay Mustafa [imzalattı. Nihayet, O, gözlerini yum- özene bezene kurduğu bir azametli, dinden geçmiş gibi dalgın adama ba- dar olacağı için herkes birkaç vaı:r 
ölüm yıldönümüne girerken hayretle Kemal, Büyük harb patlayınca atıl duktan sonra anavatana iltihak eden süslü, renkli, aydınlık ve muattar kıyorum. Kır saçlarını görmesem feyi birden deruhde edecektir· 131

• 

irkiliyoruz; bir senedir hfila mate- kalmak istemiyor ve kendi ısrarı U- Hatay'm kurtuluş esaslarını hazır- tüneldeyim sanırım. Başları görün- "bir 8.şık!,, diyecektim. Fakat bir- tek sefirimiz bulunacak, o da Fetııı: 
mimizin ateşin kucağındayız, hala zerine Çanakkalede henüz mürette- ladı. miyen yemyeşil dağların ortasında, den başını çevirip te gözlerini gös - (Adliye Vekili Fethi Okyar) "f'lll1

1 

g~zlerimiz yaşlı, ~~ğrı~z hfil.a ka~!. batı gayrim~l~ bir fır~a kuman- CUmhuriyetin 15 inci yılını idrak h~murdaya ~omurdaya, köpüre ~ö- terince, bu gözlerin birindeki bir seyyar elçi. Bugün Parisde, yar~~ 
Onu yaratmak gıbı bır mucıze gos- danlığına getırilıyor. Büyük asker ederek ebediyete çekilen mübarek püre akıp gıden coşkun Sakarya ıle katre yaşı sezince, milyonların pay- Londrada ... Payitaht payitaht IXle]c 
teren büyük Türk milleti, maddi kay- kısa zamanda vaziyete hakim oluyor Atamız bize, büyük bir şefin elinde yarışa çıkmış gibiyiz. Masmavi gök- !aşamadığı bir sevgiliye tarif edil - dokuyacak. 
hının tarif edilmez acısını unutama- ve hepimizin bildiğimiz Anafartalar mes'ud ve çok kuvvetli bir vatan bı- te kar gibi bembeyaz, tertemiz, ka- mez bir aşkla tapan bu adamı kıska- Nuri Conker sormuştu: 
mak fevkaladeliğile de yanıp tutuş- zaferini kazanarak düşmanı vatan raktı. Bütün zaferler ve inkılablar- barık yasdığa ya.alanmış olan güneş, nır, sonra, bana bütün bu cennet or- _Peki sen ne olacaksın? 
maktadır. O mucizenin parıltıları, bu kapılarından münhezimen dönmeğe dan başka veya onların parlak birer berrak bir tebessümle gülümsüyor. tasında hür yaşamak imkanını vere- Mustafa Kemal gülerek: 
ı.ıtırabın yaslarile beraber ebediyete mecbur ediyor. Bir müddet sonra neticesi olarak İngiltere ve Fransa yüzümüzü okşıyan rüzgarda, yurd ni, bir lahza için bile sayılsa, unut- . . .. . edefl 
akmaktadır, ve akacaktır. Ankarada Mirliva Mustafa Kemal Paşayı Bi - ile bir safta dünya işlerine nafiz olan yaylilarının, yıllanmış çamların im- manın ıztırabile sarsılır gibi oldum. - Sızı boyle nasb ve tayın~ l1l el· 
yatan aziz bir vücud bakiyesidir; rinci Ordu Kumandanı olarak Şark Türkiye, işte Atasına bunları; yani biğinden geçerek gelen, iç açıcı ko- Salih Bozok dudaklarına doğru a- :dam ne 0!u~sa ben de 0 olacagt 
lakin tarihte yatan yekpare vatan- cephesinde ve Yıldırım orduları ku- varlığını, ha.yatını ve istikbalini med- kusu var.. kan yaşı mendilile silerken, ben de ette .demıştı. . b·r yıJ· 
d ·ıı· ı ~ ··1 · k k ıb· d da ıı~·ı s · d ··rn d hafifl. Salih Bozok kahvesınden 1 
ır, mı ı var ıgın o mıyece a ın e man n gı e urıye e go yoruz. yun ur. Burada, o kadar ıyor ki in- yanına yaklaşmış, karşısına oturmuş . 

yanan sönmiyecek imandır ve bwı- Harbi kaybetmekte olduğumuzu tak- "Kemalizm,, ismi altında htllô.sa san, trenden atlasa, ondan daha dinç, tum. dum alarak, devam ettı: tı: 
ların hepsi O'dur ki dipdiridir; sağ- dir eden kiyasetli kumandan, hilkft- ettiğimiz Atatürk reji.mi, memleketi daha çevik, daha hızlı ·koşabileceği- - "O,, nunla buralardan ne kadar - "?,, bana bizzat anlatnl~cıı 
lığında göklere eriştirdiği Türk tali- meti ikaza çalışıyor, lakin söz dinle- biç bir yerde görülmiyen tarzda in- ne inanıyor ve kompartıhıan dar ge- çok geçmiştik ... O günleri hatırladım Umumı harbde ordu kumandanı 1 ıııı· 
hini sonsuz itilalara alıp götürmek- temiyor. kişaf ettirmiştir. Millet, otoriter sis- liyor, vagon restorana. doğru yUrU- bayılırdı bu güzellikler.. ' benim h~.kkımda bir müracaat:3' aret 
tedir. Mütareke oluyor, vatan elden git- (Sonu 7 nci sayfada) yorum. __.....,.._...._ Ve, devamına dayanamıyacağı bir lun.~.ak uzere Enver Paş~yı ~.1Y ııJ<tl' 

Dönülmiyen yollara son ayrılışının mektedir. Hain bir padişah ve hükt\· mevzua girdiğini farkedince birden ettıgı zaman aralarında bır rnüJl ~ 
bu hazin yıldönümünde, O'nun güneş- met bu akıbeti imzalamaktan da çe· dişlerini ve dudaklarını biribİrine ge- ş~ ~e hadise olm~ş. ve Enver pı, 
ten bir abide gibi arzın bağrına diki- kinmemektedir. Tarihi kararını çok- çirerek sustu. sınırlenerek kendısıne: ·srı 

· d " E. ·· ün d ?yemde 1 
len tarihi manasını böylece bır aha tan veren Mustafa Kemal onları ik· - Ve hep buradan bir daha geç- - ger goz şu san a r!ı• 
~anarken, maddi yokluğuna on .sekiz na ederek Ordu Müfettişliğine tayin mek1 Ankaraya dönmek istemişti h~~di ben çekileyim de gel se~ ~~~lW 

ıilyon Türk çocuğu birden hıçkırt- ediliyor ve 19 Mayıs 1919 da Samsu- değil mi?. dedim. dıyınce, o da şu cevab~. ~~rmı\ JtÜ 
yor. na çıkıyor. Salih Bozok, dili tutulmuşa benzi- yır bu makam bana kuçuk, ço 

Her damla gözyaşı, ıztırabımızı . Harab vatana halas güneşi doğ- yordu. Yalnız "sorma ... Hatırlatma, çük. ~e~ir paşa!.~, . .. .. asil~' 
daha çok deşiyor. Fakat sevgimizi muştur. Atatürk yaralı milleti kal- söyletme!.,, der gibi başını iki yanı- Bırısı şaka, otekı butun rnaıl l!crı· 

aha fazla d~rinleştirip, örtenmez dırıyor, ve yurdları düşman işgaline na sallıyor ve gözleri doluyor, dolu- c~d~. olan bu ~ki vak'a, "O,, ~u~kl>~ıc 
minnetimizi daha ziyade kökleatiri- 'uğramış vatan çocuklarını etrafında yordu. . disını anlamaga başladıkça ıstı.,, 
yor. . toplanmağa çağırıyor. Müteferrik - Ben, dedim, ilk günlerde taze ne gözle baktığını göster~~z IXlı ~rııı 

••• ! teşekkülleri birleştirerek "Anadolu yaranıza, kederinize hürmet ederek - En yakınlarından bırı 01~ Jl!l' 

Bizi çıkardığı zirveden dönüp ma- ve Rumeli Müdafaai Hukuk cemiye- sizi rahatsız etmekten çekinmiştim. hasebile, "O,, nun en çok hangı 0J· 
ziye baktığımız zaman, O'nun bizi tini kuruyor. Ayni zamanda muhtelif Fakat şimdi.. reketine, hangi meziyetine hayraJl 
ne harikaları tabii görmeğe alıştırdı- kollardan cephe tutan "Kuvayi Mil- _ Gam geçti, acıyı unuttum mu duğunuzu sorabilir miyim? . ·t • 
ğını anlıyoruz. En beliğ misalin için- liye,, müstevlilerle çarpışmağa baş- zannediyorsunuz? -:-- H~r hareketi, bütün rne~~~ · 
ele yaşamaktayız: Bugüne "Düveli Iamıştır. Erzurum kongresinden son- _ Gözlerinize bakınca böyle bir lerı ... Bılhassa çok uzakları go e · 
muazzama,, ile kolkola, dünya mu - ra Sivasta toplanan milli kongre, hft.- .zanna kapılmanın imkanı var mı? dü. Meseıa. bir kiiçücük misal verJi~ 
kadderatına hükmeden bu devlet, ' kimi yetin bila kaydüşart milletin ol· yim size: Büyük harbde sef erbe~ı:· 
1918 de ölen Türkiye midir? duğuna, vatan kurtuluncaya kadar - ~ halde? ... zl . . ilan edildiği sırada o Sofyada. at dil 

- O nu go erınız yaşarmadan "lite b d B ı b · ra.JJJl ... mücadeleye karar veriyor. Anadolu~ Ad d b-'İ w. • b' .. .. 1 . mı r, en e ey er eyı sa ıctlıb 
Mustafa Kemal, büyük işler yarat- daki kolordular derhal BüyUk Şefin ya ew~ ı ~cegınd 1_:; 1: .gunun ge emı- muhafızdım. Kendisine bir me et· 

.. . . . illi d yecegıne ınan ıgım ıçın.. y "B 1 a, b ı·ştiralt ak uzere yaratılanların şüphesiz en kumandasına geçmıştır. M or u azmış u mu 1 ıe eye u~· 
büyüğüdür. organize edilmektedir. Başkumandan - Nasıl yanmam ki; o benim sa- mek istiyorum, bana fikir ve ~ tiıfl· 

1881 de Selanikte doğdu. Gümrük nihayet !smet !nönü ve Mareşal Fe•- de arkadaşım, başım, llmirim değil, leanızı bildirir misiniz?,, del'llışıı.ırı· 
memurlarından Ali Rıza Efendi ile zi Çakmakla beraber büyük zaferi fakat velinimetim, her şeyimdi!. İşte bana verdiği cevab: ''Sen b\te· 
Zübeyde Hanımın oğludur. tık tah - tahakkuk ettiriyor. - Kaç senedir tanışırdınız? duğun yerde de vazifeni ifa e~~10r 
silini Membaı İrfan mektebinde ya- Artık 30 Ağustos sabahı "Türk - Sekiz, on yaşındanberi. sin. Orada niçin ayrılmak 15~1 deıı 
parak Askeri rüşdiyeye, ve bilahare milleti gök gürültülerini andıran ta- - O zamanlar nasıldı? Günün bi- sun? Seni bir yere kendiliklerıııdı.ıJI 
anastır Askeri İdadisine girdi. Ze- rakalarla tarihe yeniden doğmakta- rinde.. tayin edecekleri güne kadar ora. eti· 

kasının harikuladeliği ilk defa bura- dır.ti 0İşte ilk Atatürk mucizesi ... Bu- Atanın Gençlig"' c Hitabesi - Hayır, günün birinde vatanı ayrılma. Çünkü ben bu harbin Fıı:ıti• 
a kendisini göstermiştir. 1906 da nu milli bütünlüğümüzün ve istikla- kurtaracak, milletin başına geçecek cesinden emin değilim. Biz hede rJil< 
stanbul Harbiyesini ve Erkanıhar- limizin hücceti olan Lozan sulhü, sal- bir adam olacağını nasıl tahmin ede- zi tayin etmeden umumi sef erbe ~tı· 

biye tahsilini bitiren Mustafa Kemal l tanatın lağvi, Cümhuriyetin ilaru, Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, .Türk İstiklalini, Türk Cümhuri- bilirdik? Ancak bütün arkadaşlar a- ilan ettik. Amma başımızı ne ta.rca 
hürriyetperver fikirlerinden dolayı hilafetin, şcr't adliyenin ilgası, me • yetini, ilelebed, muhafaza ve müdafaa. etmektir. ~~~~udiye~inin -:re ist~k- rasında itinalı giyinişi, hele çok gü- daha doğrusu ne taraflara \1\Jf~ıı>'ıı 
Abdülhamit tarafından Şama nefye- 1 deni kanunun kabulü kıyafet ve harf halinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en buyük hazınendır. Istık- zel konuşuşu ile kendini saydırmış, ğımız belli değil. Koskoca or ,ıı!' 
dildi. Fakat bir kolayını bularak Se- ' inkılabları takib edi;or. Dahilde mu- balde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek istiyecek, dahili ve harici sevdirmişti. Bütün çocukluk hayatı- uzun müddet silah altında t~~dcı 
laniğe geçti. Orduda "!ttihad ve Te- 1 azzam bir kalkınma hareketi başla- bedhahların olacaktır. Bir gün, Istiklô.l ve Cümhuriyeti müdafaa mec- mızda o daima en başda, en ileride çok müşküldür. Harb uzun rrı~uJ· 
rakki,, cemiyeti için teşkilat yapma- mıştır. Bir taraftan demir ağlar yur- buriyetine düş~~s~n, .~~~ife~e atı11?-ak iç~, iç!nde bulun~uğun v~zi~eti.n. idi, işte o kadar. Fakat vaktaki mek- devam edecek. Alma~:arın btl ıerifle 
ğa başladı. 1908 ihtilalinde Hareket du sararken hemen her gün tekamül imkan ve şeraıtını duşunmıyeceksın. Bu ımkan ve şeraıt çok namusaıt tepleri bitirdik. Zabit olduk, yavaş det zarfında tahammul edecel< t e
ordusunun !stanbula yürüyüş planı- eden sanayi inkılılbları Türk mille- ! bir mahıyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cümhuriyetine kastedecek yavaş "O,, nun kalabalık arasında kani değilim. Zikzakvari bare}{~plle 
111 o hazırladı ve ordu ile beraber ts- tini refaha götürmektedir. düşmanlar, bütün dün~ad~ em~ali görülme~i~ bir gali~iyetin ~ü~ess~~i kalamıy~ca~, bir gün wmutlaka (baş) den bir ordunun akıbetinden şıııdl' 
ta.nbula girdi. Trablusgarb harbinde Milli gayelerine eriştikten sonra olabilirler. Cebren ve hıle ıle azız vatanın, butun kalelerı zaptedılmış, bu- olacak bır ınsan olduguna inanmağa ediyorum. Sana bu mektupta Y 5eıı· 

,kahraman Ata'yı Dernedeki kıtaatı- "Yurdda sulh, cihanda sulh,, siyase- tün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin hci.· başladık. Hatta meşrutiyetin ilamn- ğım mütaleai askeriyem yaınıı ~i 
mızın başında buluyoruz. Fena şart- tini 'takib ile Türkiye Cilmhuriyeti köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha dan sonra Sel:lnikte askeri klüpteki de kalmalı, kimseye bu bu!'ltıst3 
lar içinde boğuşurken Balkan harbi- Milletlerarası nizamda yüksek bir vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahih olanlar gaflet bir arkadaş toplantısında, Mustafa şey söylememelisin? . e: 
nin patladığını duyarak Mısır ve Av- mevki kazandı. Balkan ve Sadabad ve dalalet ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahip- Kemal görüşürken, ~aka tarzında Salih Bozok başmı kaldırdı .. "' det· 

, rupa tarikile anavatana dönüyor. paktlarının da banisi olan Atatürk !eri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilir- şöyle demişti: - Otuz sene içinde bana ~on 0ğıJ· 
~akin payita~~ geldiği zaman mu- büyük hüsnü niye~ini ga:b devletle- ler. Millet, .. fa~. zaru.r~t için~e harap ve bitab düşmüş. o~a~ilir. . . -:- Merak etmeyi~.' mutlaka hep~- miş .. olduğu mekt~pların .· bı!ıo~·Jlle' 
narebe aleyhımıze bitmiş ve Rumeli rine bir daha tasdik ettırerck bize Ey, Türk ıstikbalının evladı! İşte, bu ahval ve şeraıt ıçındc dahı, ;a- nızın başına geçecegım. O zaman sı- bugun bu ayarda bırer vesı~a evlB.Ö 
elden çıkmıştır. Boğazlara müdahalesiz hakimiyeti zifen, Türk İstiklal ve Cümhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç oldugun ze ayrı ayrı vazifeler vereceğim. Me- tini haizdir. Ve bunlar, bcnıIXl dil') 

Sofya sefaretimiz ataşem.iliterli- kazandıran Montreux muahedesini kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!. sela Nuri, (Nuri Conker) seni üçün- (Sonu 7 nci sa.yfıı 
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Yazan Selim Nüzhet Gerçek 

KARAGÖZ 
ATAT V R K'ün ölümü yıldönü- e: •"" .--rA _• ~A _ _ ': 

mtinde bibliyoğrafya sütununa dü§en 1 ~ : 
vazife O'nu ve eserlerini tanıtacak fa _ 
kitabları karilerin gözü önüne koy- == Ü • · § 

mak ve onların istifadesini çoğalt- ; Türkçeye çeviren: H SEYIN CAHiD YALÇIN i '' B k O maktır. Bu gaye ile Türk harflerile - = Meşhur asın,, yunu çıkaneserleri;hayattaikenveölü-1 D hl 1? l . ~ 
-~ _ münden sonra olmak üzere. iki k••- ~ Alman a i i ~o onızasvonu i 

lI - Tamam da vaktinde geldiniz.\ K - Aşağıda bir ses var, hele dur ma ayırarak aşağıya sıralıyoruz: Ei • J =: 
Benim elimin altında güzel bir ev bakayım kimdir o. "Pencereden ba - llliimiinden en:el : § _ 4t _ tursak, çok g~meden toprağımız için buna ehemmiyet verilmez. ~ 
var. ü", dört odalı, içinin mobilyesi kar., O ... rakı tellalı imiş. Anafartalar Kahramanı: Gündüz ;:= . . . . . . tükenecektir kuvvetimiz tilkene- maişetimiz bu karlarla temin olu- § 

"' -· . d Alp - Maarif Kitabevi - İstanbul 1933- - Bınaenaleyh, ıstikbalde ıkı mı- . , d -de var, eşya getirmeğe de lüzum yok. S - Çoban köpegının pe~cere. en = kan tahaddü.s edecektir: Ya dünya tır. . nur u. . . . ;;; 
z _Teşekkür ederim Hacivad Çe- insan gibi baktığını görmedım. Fıno Fiyatı 10 kuruş. § bizim modern d·emokrasinin telak- N~hayet, 1~~ noktayı da güzelce Başka tabır ıle: Ya arazı fethet- ::_: 

lehi. köpegı-· olsa münasib olurdu. Anafartalar Kumanda.n1 Mustafa = k"l .
1 

.d d'l kt" 
0 

tesbıt etme ıdır: mek politikası, ya müstemleke ve = 
§ ı erı e ı are e ı ece ır. zaman . .. .. .. . . . == H _ Es• .. ğfurullah efendim, siz K - Çoban köpeği babandır, ağ - Kemal ile mülfıkat: Ruşen Eşref - = t . d d "tib .1 k tli 

0 
Muayyen bır kuçuk nokta uze- ticaret polıtikası tutulurdu. = "u İ sa erazı a e ı an e en uvve - . • . ı;;;;;;ı 

benim ku·· ,,üktenberi ellinde büyü - zını topla. Devlet Matbaası - stanbul 1930 - Fi- e: 1 kl 1 h' • b ktı rinde dahılı kolonızasyondan çıkan Bu iki çare muhtelif bakım!ar- ==-,. e: an ır ar e ıne agır asaca r. e:; 
dUnüz. S - Vay sen adam mısın? yatı 100 kuruş. ~ Yahud, dünya tabiat kanunları da- tahdid, _tıpkı çocuk pey~a. e~e dan tedkik edildi. Tcdki~, tavsiye, § 

z _Eksik olma'"'ln Hacivad Çele- K - Hayır bostan korkuluğu. At.3: Kamuran Bozkır - Cümhuri- = . . d .d 
1 

akt 
0 

a melekesının kısılması gıbı, bır münakaşa olundu ve mhayet son ~ 
J Ki A k 1935 F" t = ' ıresm e ı arc o unac ır: z - . . . .. . b. = bi, evi görebilir miyiz? S - Aşağıya gel kafadar. yet "tabevi - n ara - ıya ı =.. d d • 

1 
"hl" • t millet ıçın en gayrımusaıd ır as- §ık kat'i surette kabul edildi. § 

?"' • man a ogum arı ı ıyarı sure - • . • , . . 
1 

_ E3 
lI - Hay hay buyurun gidelim. K - Geliyorum kafası bol. ... <> kuruç. te tahdid etmiş olanlar değil anif k~r~. ~.e sıyası \:azıyete ınsan arı İkisinin içinde en sellin ve dog- § 

'Bizim fakirhanede de bir kahve içer- "Karagöz perdeye iner,. .\.ta Sevgisi: Memduh Erberk - Vi- = iradeli kavimler galib gelecekler- gott~rur. . • ru yol şüphesiz ki birincisi idi. =:a 
siniz. 1 _s - .sen.in şahsına bak. ılırsa ku - liıyet Matbaası - Edirne 1935 · Fiyatı = d. Bır memleketın mesaha bakı- N""f fa lası·ıe koloni- =ı 

1 i - .1 - ır. . . 1 b u usumuzun z = 
Z - Tacizlik olma.sın Hacivad Çe- lagı delık hır adama benzıyorsun. y:ızı ı . cgı . E Beşeriyetin hayatı bir gün gelip hmın.d~n eh~mmt~ıyetı yalını~mı~li~dını·ra ze edilecek yeni yerler kazanılma- ~ 

lehi, doğru gidelim evi görelim. 1 K - Evet, valdem kulağı~a küpe Aı'Ulıa: Celal :Mete - Bozkurd Mat- :..:: ancı emnıye ın esas ıı. • • 
1 

d -·ı d . tikbal = 
H _Tacizlik ne demek, Mademki takmak için küçükken delmış. baası - İstanbul 1937 - Fiyatı yazılı müdhiş mücadelelere meydan aça-jBir kavmin malik olduğu yerler sı, bılhassa, ha egı e 1~ ~ 

h 1 

S B · a· 1 ·· ·· deg'Yı·ı. ~ cağından kimse şiiphe edemez .. 1- ne katlar ge"'.' ·ş 18. e kendı'.,inı·n tabii düşünüldüğü vakii, namtite.na.hi ~ aneyi gezmek i::;tiyorısunuz, buyu - - em ın e ozum. 1 .... ., d 
tun gı"delim. K - Söyle a iki gözüm. At.atürk: İshak Refet Işıtman - = ş~~ .sonunda, yalnız beka sevkıta-1 himayesi de o kadar büyüktür. derecede çok ~uh~sser_ıatı haı~ ır. ~ 

"Hacivadla Zenneler eve giderler,, S - Haydi seninle geçelim Gala - Ulus Matbaası - Ankara 1935 - Fi - = ~ıısı galebe çalar.aktı: .. Bu~ala1ı.k Mnhdııd bir yer işgal eden kavim- Evvela, bütun mılletın ~clı o.1- § 
H _ İşte efendim şurası mutfak, taya, işkembe çorbası yeriz, Köprü yatı 25 kuruş. E5 ıle korkaklık ve kcndını begenmış ı Jere kar~ı daima daha çabuk ve mak üzere sağlam ve selim bır ~ 

bur~sı tavuk kümesi, işte efendim parası da benden. ı Atatürk: Salahattin Güngör - Ma- = ma~iimatfur~şlukt~n mürekkeb b~rldaha kolıı.y, dahıı müessir ve daha köylü sınıfı muhafaz e~ek im~a- = 
burası da bodrum katı. Avlı tekmil K - Hesaba bakılırsa işkembe arif Kitabevi - İstanbul 1935 - Fiyatı ~ halıtasının ıfadesınden başka bır tam askeri neticeler elde edilir. A- nına ne kadar ehemmıyet verılse ~ 
hlermer döşelidir. Burası da bahçesi, çorbasının parası da benden. 50 kuruş. e: şey olmıyan ° sözle insaniyet razisi geniş olan devletlere karşı azdır. Şimdiki derdlerimizin çoğu E;:J 

bahçede havuz vardır. S - O ne demek? At.atiirl< Diyarhakırda: Kadri Ke- = mart .a~ı güneşi~e ı~aruz kalmı.ş iş aksinedir. Bun.dan başka, devle- şehir nüfusu ile k.öylü.nUfus~ a~a- ~ 
l{ - Havuz mu ya, sivrisinek yu- J{ - Vazgeç, vazgeç, ben arka - mal Kop - Cümhuriyet Matbaası - a kar gı~ı bu se~kıtabu. al.tın~.a erı- tin genişliği esaslı surette yapıl- sındaki hatalı nısbe:ı~ ~eticcs~- ı 

Vası, ayalan kumkuması. daşla bir yere gitmem. İstanbul 1938 - Fiyatı yazılı değil. ye~~tır. B~:.rı~?t .?aımı ~~cadc- mıyan hücumlara karşı muhakkak den başka bi~. §~! degıldı~~er. Ku-
ll - Yukarıda üç oda dayalı, dö- S - Neye gitmezsin? Atati.irk nezdinde bir yıl rlt;ilik : 1 = ıe ıçınde buy~~.~ştur. ?.aımı sulh bir himaye teşkil eder. Çünkü mu- çil~ ve o~a k~yluler~en mure~keb, a 

§eli. Sair lazım olan şeyler de mev- K - Arkadaş için on para köprü Sherrill - Ahmed Ekrem - Ahmed § onu mezara goturecektıı · vaffakiyet ancak uzun ve <;etien saglaın bır kutle, otedenben her S3i 
<:Uddur. parası verilir mi? On para bu, on pa-1 Halid Kitabevi - İstanbul 1935 - Fi-1 = Biz Almanlar için "dahili kolo- kavO'alardan sonra elde edilebilir zaman sosyal rahatsı7Jıklara ~ar- ~~ 

1 Yatı 50 lmruc:.. ı ==- nizasyon,, kelimeleri menhusdur, 1 ,.e birdenbire baskın tarzında bir şı en iyi bir tahaffuz çaresi vlıcu- E3 Z - Pekala Hacivad Çelebi, acaba ra..... ~ 
bu evin kirası kaç kuruştur? S - Bu o1a1?a~, Benim canım iş- j Atatiirk'iin Hatay zaferi: f smail - bizde hayatımızı tatlı bir uyuşuk- 1 taarruz tehlikesi, eğer bunu gö- de getirmiştir. Bugün de ayni sos- :==ı 

li _ Ef dim mahiye dört yüz kembe çorbası ıstıyor. Özler - İtimad Matbaası - hmir 1938- == luk içinde kazanmak yolunu bul- ze almak için tamamen, istisnai yal rahatsızlıklar karşısındayız. ~ 
kuruş . en K _ Benimki istemiyor. Zorla de-, Fiyatı yazılı değil. = duğumuz fikdni kuvvetlendirir. scbeblcr mewud değilse. gayet bil- Bir millete kapalı bir iktısadiyat ~ 

z ~ v;rı:. k ğil ya. Bir tek ha~ tanı)·onız: Ziya Vehbi Bu nazariye biı kere bizim içimiz- yiik göriiliir. çerçevesi içinde her günkü ekm~- _.: 
H ;. ~o b" öyleyin S - Öyle ise kafadar sen yeme- Artürk - Emek Matbaası - Bursa. de yerleşirse dünyada bize aid o- ı Bir devletin arazi itibarile ehem- ğini temin eden yegane hal çaresı, 
c = Eı;en~imır !~~a: aya Uç yüz dikten sonra ben de yemem. Senin a- 193~. - Fiyat~. 20 ~.uruş. .. .. -·· ~ lan mevkii temin uğrundaki bütün miyeti işte bu suretle yalnız başına budur. Böyle olursa, sanayi ile ti- ;;;;;;; 

kuruş r dın ne? Dun - Bu~un. Dun:yamn en buyuı.,'11 1 _ gayretler tükenmiş demektir. Va- bir ka,·min hiirriyet ve istiklalinin caret mütefevvik ve muzır vazi- ~ 
li _:~e~m. dı K - Benim adım Karagöz. Atafürk'P. armağan: İbrahim Necdet ~ sati bir Alman hayat ve istikbali- iclamesi için bir amildir. Halbuki yetlcrinden geri çekilirler ve öyle =:= 
z _ c:m:fe~··pek güzel söyledi. S - Karga göz mü? Cöker - ~rat Matbaası - Malatya ni bu vasıta ile temin edebileceğine mesahanın azlığı istila davet eder. bir milli iktısadiyatın umumi ~r- 9 

Aydan .. .. k ·yi K - Kargayı nereden çıkardın ? 1936 - Fıyatı 10 kurı-r 1 ~ kanaat getirirst>, her türlü faal Onun için, Rcich'ın "milli,, kad- çevesi içinde mevki alırlar ki bun- § 
ır aSyah.ub? .~uz .. uruş 

1 

• Karagoz, Karagöz. Ga7.i - FP.vzi - İsnı· "fer Na- e: müdafaa ve binaenaleyh yegane rosu i<:in<le nüfusun artan sayısı da ihtiyaçlar bir tevazün halinde- 5 
- a ı ı uç yuze vermez. . .. _ . = .:ı k lk 1 • ·ı · t E:! 

,.... - çerı en,, ç yuze verme İ = bl ı k ~ .. 1 ·a O .. zse S - Ben kara göze bayılırım. Ah 1 mı Gölgeoglıı - Mıll L Matba- 1 g; vehld müdafaa o. r.tnııan .a. ..ar, ile genişletilemiyen arazi arasında.

1
dirler. Artık sanayı ı e tıcare E3 

iki YÜz . canım kara göz. · ası - stanbul 193:-l 20 kuruş. Almanların hayatı ıca arı m um- bir mü\'azene tesis etmenin bu ikı milletin maişetinin tam temeli ol- E§ 
z eüvers·ı·u. . K - Gözüm kara değil görmüyor Gazi için öz dır ı.'ahsin Na - ı:::== den düşer. Gerçekten faydalı bü- çaresi fiiliyatta bertaraf edildi. maktruı çıkarlar, yardımcısı haline s 
~ - :ıi ~z :ııı ;ısun.l h"b" . musun ... ela, yalnız ismim Karagöz .. hid - Vilayet M · Kastamonu -- ti.in harici politika ve bununla be- Bu hattı hnreketin sebebleri yuka-jgelirler. Rolleri kendi ihtiyaçları-~ 

ı>"' • - en enız e ma sa ı ının ( Devamı ,·ar ) 1930 - l<"'iyatı 50 r , == raber, bilhassa, Alman kavminin rıda zikrettiğimiz sebeblcı·den bil- mızla büttin sahalardaki kendi is- ~ .,uıılunü yaparım. Haydi A1lah rahat- · · l - mi 
lık versin, güle güle oturun. • ............................... ".......... Gazi Mustafa Kt•mal: Bürhan Ca- istikbali defnedılmış o ur. tün bütün başka idiler. Dogu a- tihsallerimiz arasında doğru bir § 

Kamyon çarptı hid - Kanaat fütabcvi - İstanbul == Onun için. bilhassa bu menhus rın tahdidi meselesinde, iptida ba- . b t h faza ctmeğe münhasır = ··c~ -. E~si~ olma Hacivad Çeleoı. Edirnekapıda Meydancıkta , otu • 1930 - Fiyatı 50 kuruş. . = zihniy<'ti bizim kavmimize yerleş- zı ahlaki sebeblerclen dolayı geri ~:.ı:c:~a~kın yaşamasını ecnebi = 
lro rnalıf:rı bır kena~a çekerek,, Kız, ran Adviye dün Lalelide Ordu cadde- Gazi ,.<. CS<'rl<•ri: Behçet Macıd - _: tirmeğc teşebbüs edenin daima çekildiler. Dahili kolonizasyona ge- ' •. b" h ld b 

1 
§ 

J:ı 
0

acıvadın karısıle kızına haber c·h K"t be · ı t b 1 l"34 F. == . .. . .dd 
1
. b" tt d memleketlere tabı ır a e u un- = 

Ver s·· 1 dik . "b" k . t t sın en geçme te ı en numara ;;;:;;: . . .. .. . k b' maktan bır dereceye ·a ar mu - E3 " .1.;ı • d k "k 3855 lı ı an ı a vı - san u ~· - ı- ==: Yahudi olması hır tesaduf netıce- lince, bunun ~ı et ı ır sure ere 

1 

. k d .. sta 5 
tuk· :~be lerı gı ıhy~ptl ' ~~ı u - ı kamyon çarparak sağ bacağından ya yatı 25 kuruş. _ si deiYildir. Yahudi bu işden pek edılmcsı buyuk arazıyc arşı ır . . e 
ğı~ B" abblanmı~l ~. ~.r yodıyacb~-, ralamış, tedavisi yapılmıştır. Kazayı Gazinin destanı: Necdet Rüştii - ~-- iyi aclar. İnsanları pek iyi tanıdı- hücum teRkil edeceği hissohınma-' kı~. kı.~ar.lar .. Bu ~uret~e, bılh~ssa = 

· ır ahane 
1 

e gorunme en 
1
• ··t k"b k r·· kt d Amedi Matbaası - İstanbul 1929 - :::::: - . . 1 h t - d sından ve sonra da hususi mülki- muşkul ımtıhan gunlennde, devle- s t(l gel . 1 mu ea ·ı açan şo or aranma a ır. ==: gı ıçın, on arın aya ugrun a çe- . h.. . . . .

11 
t' . tiki" = sın er.,, Fiyatı l 00 kuruş. :__ . • .. . yete karşı umumi bir hücumun tin urnyetinı ve mı e ın ıs a- 53 

''Ş - • - G • . 1 t Y 1 T k. -: tın ve amansız mncadeleyı beyhu- •. .· d ·1 . 1- Jini temin hizmetine iştirak eder- Ei arkı söyliyerck sarhoş gelir,. Amerlkahların aon ala- .azının < ~s :ıı!ı : . açın c ·ın - ;::::= de bir hale sokacak surette tahia- m:ık~doımesı olmasın an ı eı: g~ 53 
Makamı: Şehnaz tem yUk t lleplerl ı Ah ... mc<l !:1alıd !{ıtabevı İstanbul ~-- ta bir yumruk indirmek veya ça- mıştır. Bu "Necat mczhebı,, nııı ler. . .. . . . . ~ 

"·· A ·k l ı , t kl 19a2 - F ıyatı c5 kuruş. ;::; neşir ve tavsiye şekline nazaran Maamafıh, boyle bır arazı politi· c:::::: ... ,ıce se'nıi'-·evim dostlar hir ac,a- merı a ı arın son } ap 1 arı ga- . . .. .. . . .. ,- lışma ya sadece atalet, yahud her- .. . . . .. . = 
J J •• • . yet seri yük sileplerinden Exporte Gazımn dort sıı\'ansı: Burhan Ca- ::;;:; böyle hır farazıyeyı mudafaa ka- kası bugün artık mesela Came- _ Hlı hah \ar - h"d l{ t K" b . ! b 1 10.,2 ı:= hangi bir vasıta ile kendilerini b"l 

1
. = 

l'a - .. · . Lines vapuru evvelki gün Jimam- ı ı - anan ıtn c•vı- stan ıı vu • ı :::: .. . h' k' . k" k ı c ı. roun kibi bir tarafta yapılamaz. O- eg nagında gul açdmıı; ~t~afımlıı mıza gelmi§tir Fiyatı 50 kuruş. = yeryüzunün a ımı mev ıc çı ar- Heyeti umumiyesi itibarile, bil- nu hemen hemen münhasıran Av- ~ 
alı \'ar · 1 == mak çaresi bulunmuş olduğunu ··k k""tl ı . b b k t 8 llu ·· Dün Denizyolları Umum Müdürü Gazinin g-izli ordu u: Aka Gündüz- e: yu 11 e ıcsa ımı, umu aveme rup:ıda tatbik etmek mümkündür. § guo bana CC\Tt>derse ·varın hale == onlara inandıracak bütiin hayalpe- ·· .. b b" d ~·1d· h ' = 

'd: . İbrahim Kemal beraberinde Umum Ahmed Halid Kitabevi lstanbul = 
1 

. . tta b. k b pek muna..o.;ı ır şey egı ı, er- şu nokt:ıyı sükunet ve soğukkan- :::::= 
ıvnnı 'ar . . = rest erın mınne r ırcr ur anı h ld e •· ıu kalbı"ııe nt"'ıfuz ede- . = l~t· ·· Mtidür Muavini Yusuf Ziya ve şefler 1930 - Fıyatı 25 kuruş. ::::: a e m 'Zl n lılıkla kabul etmelidir ki bır kav- ::= un a.5kın dolusunu yar bugun _ . . . .. ~ . ::= >lduklarına vakıftır. mi ·ordu < § 
•. t oldugu halde vapura gıderek bazı tet- ı Gazının hayatı: Turk Neşnyat ;;,; .. . ) · min diğerine nazaran elli misli ::: 

bti ka d b' mbel ~ cmem. kiklerde bulunmuşlardır. 18 mil sü· Yurdu - İstanbul 1930 - Fiyatı 50 ku- ~ Şu noktada uzerınde ne kadnr l Onun için gittikçe artan nüfusa fazla toıJrag·a malik olması Allahın = ~ın arasın a ır CDI \·ar nur . = 'ı,,. .... r nd'ılse O"dır kı" bı'r Alman da- · · k · · ' ' ==: · . . ratınde bulunan bu muazzam Qilepler ruş. == "'•.. ' · ,, · eJ{mek \'e ış tcmın etme ıçın an- . . .. . := 
gıbı :.- == hır k ı · . . ın s ... ı . . ıradcsıne uygun olamaz. Boylc bır == le . . - dünyanın en seri yük taQıyan vapur- Gazinin ncizcleri : Cümhuriyet == · ı 0 onızas)onu Jıt ız os~a cak ıkı yol kalıyordu . . ~ ~ısında di\·an durdum eh bagh 'JI :::= . .. • . . 1 . . hal karşınında, sıyasi hududlar do- ~ 

k 1 .b. ları olup içinde bir çok teknik vesa- Matbaası - İstanbul 1930 - Fiyatı 100 E3 ga.yrıtahubklcrdrn ıctınab etme- 3 - Ya yem yerler edle edılerek 
1 

.
1 

b a· h k k h d dl E! 
u gı ı e;; - d 1 t - • . ayısı e e e ı u u un u u a- =:a lto k . . iti cami bulunmaktadır. Denizyolları , kuruş. =: ge - ,.c her ~y en ene opragı her sene fnzla gelen mılyonlarc:ı v •• ~ 

~ ınler dara hem llalllM!ı .11 Umum Müdürü bu vapurdaki tetkik-ı Gazinin yolu: Memduh Necdet - = spekiilasyondan kurtarmağa - ya- ahali buraya sevkedilebilir ve bu nndan uzak tutulmaga rıza goster- = 
~ld .Mansur gı > }erinin neticesine göre ileride deniz Vakıt Matbaası - İstanbul 1930 - Fi- 6 ramalıdır. Bu hi~hir zaman yeni ısuretle milletin kendi maişetini mek caiz değildir. Eğer bu dünya- §! 

ur doldur ve l~yun yar bu . t• . . . s . . k d. . t . t · 
1 

d d lı t k::."· d E3 
.. 1 . tıcare ımız ıçın yaptırılacak gemiler- yatı 100 kuruş. = yerl<'r elde edilmeden milletin ıs- 1 en ısı emın e mesı yo una e- a umumun aya ına iilı erece- ~ 

gun mec iste ben. d b 1 · b d b ktal G · · d' 1 k C d H kk =:: · · · · tm - k" f' 1 • 1 d k · · ı· l 5 S e u unması ıca e en azı no arı . azıyı ın er ·en: eva a ı ~ 2 tıldınlını t.emm e ege a ı g.- mı- vam o unur u. yer varsa yaşama ıçın azım o an ~ 
~ .- Hey gidi kahbe felek hey .... tesbit etmiştir. Bu tetkikler bir ra- Vilayet Matbaası - Kırşehir 1933 - == ''e<•t•ktir. 4 - Yahud sanayiimizc ve tica- toprağı bize versinler. e 

lıa~,Y!::..ı;:ı::.ız tencerede kavur r;:t:ünakalôt v ekôletine bildiri- Fi ya b 

50 ~~r;::· 7 nci sayfamızda l \ııınıiôıiı~oiıııUlliıDıUıııııÜniıllünı~uııımnını,uu,ıoınııınn~iiônlıiıoııoIDôıılılılıuıııliıilliiıllıllOılılınWOlınııııııııııııııııumıııınıuoııııııııo~HıiıiılııiiııuliôılııJıunııJ 
~ Bulgarlık... tulum dedikleri, insanın vücudünü çocuğa i:sim verilecekti. 

()~Ye bağrışıyorlardı. O vakitki kaplıyan deridir. Baba, oğluna ne isim koyacağını 
ğj, batılı hükümetinin zifı, sersemli- Çocuğun derisini parmaklarile tu- ];.. 11!1' 26 JENE BAŞ PEHLİYANllKfDEN MEJHUR şaşırmıştı. l<öyün imamına camide 
~ltae ~ derece aşikar olan bir Türk tup gererler, eğer tulum bol ve lastik- ı ·_. K E L Al• ÇO sordu: 
~,..ti yetini bile himayeden aciz ve li ise, çocuğun okka dolduracağına ve ;~~ ' 1 N UN Gü RE C l E R İ - İmam efendi, bizim kızana ne ~•Zdi. ~ ~ f 
~e . gelişikli olacağına hükmederlerdi. ~ isim takalım ... 

~..ı- ıse; Deliormanhların erkek ev- Yok .. eğer, tulumu darsa kemikleri No: 
8 

İmam cevab verdi: 
'Gl rn b YAZAN : Jf. Sami KARAYEL <lan ~r utiyetleri fazla olduğun - yanık ve küçük ise, vücudünün iske- - Ağam, Allah bağışlasın!. Okka-

ha.b~ A.lıço dünyaya geldiği zaman let yapısı darsa hiç kıymet vermez- uzun bulunmalı idi. 1 karısı kısa olan adam pehlivan ola - h bir kızancazmış, bari ölçüleri ta -
t-a.llı 

1
' anası ve köylüleri düğün bay- lerdi. Deliormanlılar, doğan çocuğun alt mazdı. marn mı? .. 

lie~:Pmışlardı. Deliormanlılar, erkek çocuklarının ve ü.st kısmına da ehemmiyet verir- Çünkü; a§ağılarını idare edemez _ Tastamam imam be!.. 
Ve an ' Çocuğun iri olması babasını omuz genişliklerini, göğüslerinin çek- lerdi. ve koruyamazdı. Yukarısı kısa olursa _ öyle ise onun ismi Ali olsun! 
bir ıı:ı_nı sevindirmişti. Demek tam meceli olup olmadığını da muayene - Belden aşağısı kısa, belden yukarı- mukavemeti de az olurdu. Böyle a - -Teşekkür ederim. 
~ab lıvan tipinde. den geçirirlerdi. sı uzun olan erkek çocuğa kıymet ver- damlar, ancak tazı gibi iyi koşarlar- - Hem, isim namazını ben kıla-
~ ası, Aliyi ebenin elinden aldık- Yani; bir çocuğım göğsü eğer, sırt- dikleri halde; dı. Lakin, güreş yapamazlardı. yım olmaz mı ağam? 
0ırıu:ı

0

nra, derisine baktı. Kollarının, tan ve önden yassı ise .. ondan peh - Belden yukarısı kısa, belden aşağı- Pehlivan olacak çocuğun altı üstü - Başüstüne! 
~ol'llnnrının teşekkülüne dikkat etti. livan çıkmazdı. Çünkü yassı bir gö • sı uzun olan erkek çocuğa kıymet ver bir, omuzlar geniş ve, göğsü çekme- - Hazreti Ali ef cndimiz de iri 
tlı Ver~:bosunu kanşladı. Ve kararı- ğüs nazik olurdu. Göğüs dediğin çek- .ınezlerdi. · celi olmalı idi. ve tam ciisscli idi. İnşallah, o da Ali 

- B meceli önden ve arkadan gelişkin ve Deliormanlılar, böyle belden aşağı- İşte, Alinin babası da okkalı do- Keremallahü vechehu gibi olur. 
lıı.ea,k 1 u, ı>chlivan oğlu, pehlivan o- fırlak olmalıydı. sı uzun olan çocuklara §U lft.kabı ve- ğan oğlunu bu ananeye tevfikan öl- _ İsmi, iyi buldunuz imam efendi. 

l:>eÜ.. Sonra; erkek çocuğun kalçaları bir rirlerdi: çüp biçiyordu. Teşekkür ederim. 1atıllı orınanlılar, doğan erkek çocuk- öküz kalçası gibi ayrık olmalı, yani - Tazı!.. Baba, çocuğun ölçüsünü tam bul- !sim konmuştu. Yaloız, Deliorman-
11 tulumuna bakarlardı. Onların geniş .. baldır ve uyluk kemikleri de Onlarca aşağısı uzun, belden yu • muştu. Yalnız, iki rek'at namaz kılıp lılarda bir adet vardı. Mesela; Mus-

tnfaya, Mıstın, Aliye, Aliço derlerdi. 
Bu sebeble; Alinin ismi Aliço diye 
çağrılırdı. Anası, babası da ona: 

- Aliço!.. 
Derlerdi. Aliço, hüyüdUkçe gürbüz

lc.sti. On beş yaşına geldiği zaman 
köy kahvesi önünde bütün arkadaşla
rını yenerdi. 

Deliormanlıların bir adeti vardı. 
Kahvede oturan babalar, kah\'enin 
ön meydanında elbiselerile biribirle -
rinin çocuklarını kapıştırırlnr, habire 
boğıışturup güreştfrirlerdi. 

Babalar, evlll.dlannı teşvik için şu 
yolda bağırırlar ve güreşi kızıştırır· 
!ardı: 

- Habire kızan! .. Alttan al, paça· 
yı tekle, bire susak ne durursun? .. 
Çengelle! .. 

- A be ahretlik, göreyim seni, say. 
vantlar, aşır ayağını be kızan! •. 

- Tebey!._ ~ illen kündeyi .. 

< 'llevamı var ) 
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T d k • . ~ç .adam, gözleri . uzaklara di ·ıfasında. bir müşkU11e karşda'jl.Jğı t:ı'k· 
1. aarruza geçen lişmanın uvvetı kılmış hır halde : .. . . . dir~ büyük bir maharetle istedl~I 

b 
• • b l h k • - H~~ geçen gun bu ıht1malı kuv- şekilde hareket ediyordu. Hizmetiııde 

Avrupada tahsilini ~tdiye değil ~ı;:e hizmet~i diye getirdim fZf? nfS et e ÇO ·. yÜ Sektt ıvetlelı~yor, ~~e .·.c~vab verdi. 'V_~ bulu.adıığu altı aydanberi, en ufak 
evlenmek yok, hem daha ıkııuz de anlıyor musun? Hep zaten senin yüz 1 Hal_e~ın -~nce yuzunu orten keder gol- bir kmıunmn görememi~ti... 

-X'.!tl-gençsia.iı:, dedi. Cewı b itir~ edecek ver.menden oldu bu iŞl~r... An:,ızın baŞi:östcren bu vaziyete ı- ı gesını gormeden acı bir tavırla de -

Oldu a.mm• annesi katiy b.rannı Çiçek yatui;rına kapanıp sah.aha ka- ve binbaşı Hacı Şükrü Beyin rapor· vam etti: vermiş, değiştirm.iyoedu. Ayrılık sah- dar hiç gözi.inü kırpmadan ağlı:~:or _ larııı.a rağml.'n, fırka kumandanı, f!V· - Zaten, yanımzda, fazla bile kal- Girdikleri pastahane kiiçiik bir ycr-
ne~ eok acı oldu. Çiçd< s~nki bir da- du. Sa.ba.hleyin cr.kendcn hanımın ya- velce Aydının müdafaası hakkıııda dım ... İstirahati kalbim ve saadetim di. İçeride faila ikalabahk yoktu. :ı<ö-
ha göreıniyeeckmiş gibi Cenaba içi nına gidiyor, her şeyi söylemek icin vermiş olduğu kararlan değiştirme- için daha 

1

birkaç ay evvel yanınızdan ~eki .. bir m_:ısaya giderek cturdutar. 
titriyerek bakıyordu .. Halhuki bu lca- odaya girince cayJyor, karar \•erıyor t mişti. Şefik Be}:, Ovacık üzerinden kaçmalı idim. B;r muddet oteden beriden 1rnnuştuk-
dar heyccnna ne lüzum vard1. Üç se- gitmiye ... H.iyakfır kadın Çi<_:Rğı gi.iler Nazilli istikametinde ilerliyen kolun Bu sözler, tekallüs eden dudakla- tan sonrn, Hale birdenbire sol'du: 
ne sonra gelip cv1cn:niyece1clcr miy- yüzle: "Evladun, kızım, canım,, diye kü~ük bir kuvvet olmaS1 ihtimalini nndan gayriihtiyari çıkıyordu. . -:-· Mehmed, hakikaten İzmirli :mi-
di? Neden bu kadar tcii'.ş, insanın karşılıyor amma çiçekde en ufak uü ünmüştü. Çünkü, Beydağı yolu • Genç kız, ayaklarının dibinde bir sıruz? 
her korktuğu başına gelir mi!.. bir tebessüm bile yok, ağu· ağu· yak- nun Ödemiş ovasından bu dağlara çukurun açıldığını ve sokağın içine - E\'et, hem de nef::;i !zınirtiyiıTl· 

Cenab Çiçeğin küçücük ellerini ö_I la.c;ıyor, izzetinefsi kırılan bir insanın doğru inmek istiyen herhangi bir bü- gömülüp gı.dcceği bir u~urum haline - Pe1<i, 1r.mirin neoresinı1c c:un.lu-
perken, Çiçek Cenaba söytenme!->i ge- alllığı mağrur bır tıv1rla \'e g<ıyct yük ktıv\-etin hareketine müsaid ol- ıgeldiğini hissetti. nuz? .. 
rekli şeyi an\atmak, h m n e,•lenme- tok sci.'lPz·l" baHlıyor konuşnuya: mıyacak kurlar arızalı olduğunu pek 1 Mchmcclin, kendisini şaşırtan ve - Aıınem sağ· iken babam. !~ord(ln 
!erini yalvarmak istedi- ve bu arzu - Anneciğim, günlerdenberi dü- iyi b;liyordu. Bu sebeble de, bu arıza- ne yupac:ığ,nı bildirtmiyen itirazı da ~tururdu. Fakat, annemi kay -
ile konu"'maya !başladı: şünüp karar verdiğim şeyi sıze aç - h yo!-rian ~-ü.d.tyü~ yapabi.lecek küçük karşısında ancak: beltıkten sonra, babam tzmirin ci • 

- Cenab, dedi. mayn geldim. Artık karru·ım k tidir, bir kuvvet.in de Nazilliye kadar iler- - Ne kadar hOıiJ liikırdı ediyorsu- varındaki çiftliğ'ine çekilip orada o · 
Sesi titriyor, lıeyecıı.nd~n boğula - köye döneceğim, 5 sene içimle sizle- lemeğc ve Nazilliyi işgal tesebbüsiln- nuz, de\·am edin rica ederim diverek turmayı tereih etmişti. 

cak gibi oluyordu. Fe. t anlatıruya re en ufak bir yaı•dım yapınatlıkUın de bulunmağa ce. aret edenıiyece- 1 alay etmekten başka çıka; bir vol - Babanız ne iş yapardı? 
çabalıyordu; başka biricik evladınızın istikbaline ğine hükmediyor ve o ;stikametteki İlıtirnt Mutn ... imi Secıni BcJ" j göremedi. • - Ziraatle meşgul olurdu. 

- Bugün sa.na anlat.ı\lnm gerekli bile mani oldum. }.,akat arWc bunun nıukahil kın·vdin hareketinı! pek e- S balı. 1 .• .. . k .. • 'd Fakat sesi o kadaf' .-gayyür et - - Ya siz? 

b l 
·· J ı· k b" la b · t - d "D l b ... a 0 ma-., gun ışımıı. ııttre 1 ı. · t• k. f ı ·· - Ben <le i«.....,l d d ha azı ~ey er soy emem azım, ço geç ır sonu o cak, ben çok uzaklara cmnuye vermıyor u. ounun a e- ...,, 1 . . .1 . d . 1 m1ş ı ı, nz a soz söv1ememcyi ter- .,&a. zamanın a a 

b lk
. b . . w. ber . . • r4l' enmız ınevzı erın e bır•!r as an .h . · lisevi bitinn · ..... .: anının e ı ana yardım edersın, bu gıdeccgım böylece oğlunuzun iyi bir ra , \'Uıyclı bınbası Hakkı Beye 1 ' . . cı ettı. • emı~wm. işte benim kadar senin de hissen var, kı7:a evlenmesine yardım etmiş ola- bıldir:mek. her i~timale karşı o .i.sti- tavır ~-e meh~betı ıle kııru!muşlar: __ Heyecanına rağmen, mahiyeti he . - Demek ki ta!~b_e i_diniz? · 

sen Cenab ya.... cagım, anneciğim beni affediniz. Cc· kamettc de tc ibırler aldırmak luzu- ya.pı~cak taaı ruzu sabı~ıkla. bek nuz meçhul görünen tatlı bir J1is, - Evet, onun gıbı bır şey 
Söziinü bitiremedi, hizmetçi girdi naha bir mektub yazıp "Köyden g~- munu hissetmiş ve h men şu mealde lcnıege koyulmuşlardı. O gun yapıla- kalbinde yer ctmi§ti. H:ılc, Mehme- Hale güldü: 

odaya. len bir dclikanlımn peşine takılıp bir enıir vermi~ti: cak muharebenin fevkaladeliğini, ya- din daha başkq şeyler söylemesini --:: Onun gibi bir [iey ne demek? 
"- Büyük hanım sizi çağırıyor köyiine ctöndii,, dersiniz. J.htiyar ka- 1 - Mukabil kuwetkr demiryolu- ra.tılmasma tesebbüs olnmıcak bari- bekliyordu. Balus, ı;ahsımz:ı t:ı:ıfüık ett.i mi, o de-

Cenab bey . .,, dedi. ı dm ne kadar zalim olsa yine bir kalb nu takiben Ayctın ür.erine yürümek- kanıu, harikalar fo\'ki:ıdeki aT.ameti- Kadınlık hissi, erkeğin dudakların- rece kısa cevabl:ır Yeı-iyorsunuz ki, 
Cenab avucunun içindeki eli hafif- taşıyor göğsünde, birden bu feda _ ~ir. Küçük olması muhtemel olan ni tebarüz clfo-cbilmek i~in iki tara- dan <lökülmcğe mi.iheyya başka ke- y~rısını bilmece halleder gibi düşü. -

çe sıktı, ve ko.58rak gitti annesinin kar köylü kızın karşısında ağlıyor, bir kuv:ı.·et, Tire o\·asından ve Nazil- fın kuvvetleri hakkmda birn7. malfı- limeler, muahazeler \'eya itirafların nup bulmağa çahŞlyorum. Peki, iş -
)·anına. Çiçek arka:aından haykır - yakarıyor fikrinden cayması için linin şimalindeki Beydağı üzerinden mat \'ermek hcrhalue favdalı ola _ bulunduğunu seçiyordu. Ye bu keli- gal esnasında ne yaptınız':' 
mak istedi amma •• dudnklan tekal- fakat heyhat, Kezban kararını vcı·- Ovacık mevkime kadar ilerlemi~ '"'e caktır. · meleri iı-;itmeyi istememesine rağmen, - Babamı ç:iftHkte öldürdüler. Ben 
lüs etmİ§ gibi bir kelime bile söyle- mii bir kere. oradaki milli !ku\'VCtierimizle miisa- Bilahare ii.-.renilJi<>'inc <Yöre 0 gün bir tarafdım da, M'chme<lin söyliye- y~lnız kaldım. Bir amc.-un ,-ardı. Be-
ınedi. Cenab in~cli an?es~?i öptükten _ ... '. <!..meye b••lamıştır. Mendere.• kö;rüsü b.şm,;' ta~rruz i- ceği her şeyi dinlemek aczusunu da k:ırdL. Yalnız_ başın~ ~'fl.'3rd• ... tstik· 
sonra, ~ç s~c ıçın Çıçegt. o~~ ema- Cenab gozlerme manmıyor, tekrar 2 - Fırka mc\(.'udu bütün kıtaati- çin gelen ku\Tet, üç piyade alayı ıilc taşıyordu. i muca~~le!'\ınde duşınanla mueade· 
net etb. İhtiyar kallm Çıçegı yanı- tekrar okuyor: le Aydın iledsinde taarruz eden kuv- . b" .. k . d Hale. bu hususta boş yen~ bekle- e~e oldubııı«ian tek başıma kataını. 
na çağırdı, sarıldı ona, Cenabın oto -J " ... İ§te böyle Cenab, tarlada do- vetleı·i karc-dıyae-aktır Mecburiyet ~yııca.d ır pı~;c k:~ıb·~· ~ to~x;;u ta: di. Melımecl sükütu ihtiyar etti I\o- Nıhayet yakın tft.mriıklarımızdan bi
mobili k<l§kden uzaklaşıp giderken, ğan çocukluk aşkımın öldüğünü zan- hasıl olursa .. Menderes .köprüsüne ve 1• urun an mu _eşe . 1 1 ı. u . uYveti nu~adı. Genç adamın istemı;,erek ri beni İstanbula kadnr getirdi. Cünl· 
ikisi de bıçkıraruk ağhyorlardı. f netiiğim halde elan yaşu.dJğına onu geri.sine çekilip mi.idafuaya geçecek- ı~abınd~ t..akvıye edecek gerıde bir 1 ağzından kaçırdığı itiraf dolayısilc h~riyet ilanından sunra lzmire dön-

Aradan on be::ı glln geGti .. Cenab-ıgörünce inandım, ve anladım ki onu tir. kısım kıtalar daha bulunuyordu. canı sıkılını~t.ı. Bu sebebden daha dum .. ve oradan. şimdi ~nlatnmıyaca. 
d~n mektub aldılnr, bütün ev sevin- hii.lii. ve her zamanki gibi se\'iyoruın, 3 _ Aydın ve Nazilli arasındaki Bu taarruz k~~'~lini ö~liyeeek mi.i- fazln konuı::mnmnyı tercih eyledi. Zi- ğım bir h.~di~ ıkılayısite tekrar Is -
dı, sade Çiçekten ba,ska. O da sıhhat sevgiye göğüs gerip, seninle e\'lensem milli dmrlın toplattırılarak bir ta _ ~e~azı kuvvetımızın mıkdan da şu ra. hllnttn tehlikeli olabileceğini dü _ tnnbula dondum. \re ne yn.pan~ınız bıı 
haberini aldığından memnun oldu ümid ederim ki seni mesud edemem, raftan Ovacıktıtn ilerliyen knvvetle-jıdi:. . . . . şiiniiyordu. Genç kızla arlarında.ki1yatımı ka:nnma1k mecburiyetinde l<ıı.-
arnma Cenabın verdiği sözü tutma- ve zaten sen ister· misin ki kollarında re karşı 

1 
yıu:illinin muhafazası ve Pıyade nıznmıye kuvvetlerımiz: münascbe~ o deı·ece nazik bir ::;afhaya ~k y~ııne becerPbildiğim bir nıcs-

yıp Çiçeğe ayn mektub yazmamasına duran karının göğsünün altındaki fırkanın Mf!nderese çekilmesi takdi-1 Yirmi silahlı neferi \'C efrnd1 olma- girmi:ıti ki bundan ziyade sarahatle iegı. ycnı şoförlüğü sPçtim. !lköncelcr 
çok kınldı, ayni zanuı.nda korktu da, kalbi bir başka isim için çarpıyor, rinde~ mukabil kUY\'etlerin Umurlu dığı için ikisi kııllunı\amıyan dört konuşmasımn akıbetini hiç de hayırlı ol~ultça. nazlı çalıştım. Elimde bir 
daha şimdiden mi unuttu be:1i diye ... beni unut, yaban çiçeğini affet Ce-,istikametind~n taıyik edilmesi ia _ ~akineli tüfeği ile yüz yetmiş beşin- g.ör~~yor~u. ~çinde b~hı~~uğu. 

0

gay- nu~_da~ ~:3' '?1rdı. F.sı~a~ sonra işl_er 
O gece uykusu kaçmış, gokte par- nab... zımdır. cı alayın birinci tabuıu. 1 rıtabıı vazıyctı daha ınuşkulleştırmclc tl~ı.şt:ı.. Nıhn)~t pedennı7. bana, hız· 

hyan aya baka baka ağlıyordu .. Bir- Cenab, yerinden fırladı, duvarda Avdın .... d b 1 h b Yalnız otuz silahlı nefe d .b t istemiyordu. metınde yer verdi. Vaziyetim bugün· 
d . •1t• 

1 
dan :ük k 

1 
h 

1 
d .. 

1 
b' _ onun c aş ıyan mu are e · r en ı are E 'h lcrd" Ç()k c1e··m· İ . . 

en 1çerı ısa on ) se sese a· ası ı uran gu.ze ır resmin önünde basladığı tarzda deva cd' . d lk' bulunan ayni alııyın iküncü taburu • n nı ayet, lakırdıyı, tehlikesiz - . gı"l..ı. mııre dünmem ı· 
nımın ko~uşt~~m duydu._ Duyma- dW:du, bu re.si~ ç~~~in Adada beyaz ta;afdan rla vapılan lo~çu ~~;;le~i va~ on tanecik silahlı neferi ile yii; otuz b~r sur~tte _baı;ka mecraya sevkede- cab e<lıyor. 
ntak kabtl değildi zaten .. s.ı.ra hanım elbıselerle çcktırdıgı resimdi, alttnda . , t. d -· t: - rd :U k b't b . . 1 'k' . bıtrnek ımkanını nrayıp bulunca Ha- ( Dt:\'JUnt ,,.r J 
ağır i§ittiği için her va.kit böyle hız-l:ı.ru yazılar vardı: "Ömrümün sevgili ~fe ~ ";1~ ffem?t _u. hu ~ 1 t~_- ~~:lcı a.a~md~' ~ıcı 1 ~~bı~nı.'. a~t.~ış leyi ziyadesile sinirlendiren nıUteYa- -·•• .. n·--·-·--··-·• ....... 
1ı konuşurdu amma bu sefer sö.zleri-lsi, öli.inceye kadar sensin, Yaban Çi- vo' u b"elha ga~e kagıt-~b.al~e et c ı- sı a ı erı \c or ma nnelı tuf~ı ıle zı ve ayni zamanda re!-.mi t·ıvrı'Jc· Tramvay k•.z••" r ve ı uısa co t:ıu ır ı ve te .. t · lt · · · "' .. o• 
ni heyecanla söylüyordu: lçeği.,, k. · 

1
. d · _; B'" 

1 
m- yuz ye mış a mcı abyın birinci ta- - ~imdi ne tnrnfn l"'itmck islivoı·- 181 ınumaraJı \'atn1aıı Lt.ıtfı"n"ın ı· a-

ın ı nvramyon.ıu oy,cce akşnm b k" · ı·>o r · · r-. • • J -Artık Cenab gitti. Bu kızı bir ba- Genç erkeğin gözleri büyüyor, al- olmu ortalık kaı: _ b ' ı uru ~· m~cmu? - ~ı ~lılı er ıle al- ~unuz ktiç\ik hanım? niye sordu. resindeki 73 numaralı Beşiktaş _ t""ıJ.· 
hane ile yollıyalım köyüne, ben oğ- nındaki damarlar kabardı, eşine hiç t 

1
/k· t ark m~ga _aşlamış- tı m:ıkınelıden ıb:ır·ct :eh. - Bilmiyorum. Nereye oluma ol- tih tııtru\'ayı clü:ı saat H de Seh: ade-

l ·· ül · 
1 

d" . 
1 

... . . ı. a a . t.aarrur. UV\etlen. kıtala- ( Dcvıuın . ) . . . um uz mesın, oya ansın ıye nışan- rast anmıyan boguk, msandan z.1ya- , b"Jh T • . 'ar ısun gıdenm. Hem yalnız tr,rn1ma gi- başından Fatihe doı°!l'n oidHkcn. 
lad · d" k d d . rımı7 .. uı \e ı assa opyatag1ndakı .......... " ........... ...-.-... -.--.. · --• . ,. ı:-•1?·· şıı:ı 1 ı artı ore a, k.alabalık . : bır hayvanı andır.ın Bt"Si odanın müli:.rjm Şerafed<lin Beyin idare etti-I Ş h• M ı· • dcc,...ğim. Kumk:ıpıda oturan!) vnc.;ındu MuaU.i muhıtte bın erce kadın var, eglenir U· •çınde çınlıyor: "l~abpe,,. •. , k" 

1
. t"f kl l . . e Jr CC ~sı Mehmed, genç kıza belli l'tmeden adında bir lru:cae-tF.a ~a;pmıl' •. başın· 

t 
kö ı·· kı d . . gı nıa ınc ı u e er <'. to~u atcşum- • ~ mı ur.. Y u zın an gelın alamam Aynı saatte, F~kişchire doğru hız- . • t . 

1 
.. 

1 
b" d d h .

1 
. yan b:ıkınca, onıın sa~arı kcsilmiı::. dan ve vücudüııün muhtelif yerlerin· 

ben 
~ "d . . z.ın csır crı ı \', ır a mı a a ı en a- D • • d T J d "" ... ren Paşanm torununu ala - la gıden trenın 3 üncü mevki kom - t ·l l 

4 
k Uil e Op an J olduğunu görclii. Ve <'lcrhal yumuşa- <len ağır surette yaralamı~tı~. 

w • • • • amamıl;i ar< ı ... u.nca , gece yarı.sına ., cagım.. partımanında ,ınce bır kadın pe'llce- . dı. Haleye doğru e~ilerek hafif bir Yaralı CJOCı:k H:ıseki hastahanesine 

a a er , .... ı sesı ı e ıtıraz ~ı- renın yanına uzulmUş, bu Kezban ~ f t . , B seste: · audll'llmı.ş, \"atman '.>akalan~rak t:ıl'ı B b h 
-ı.·tki · · ı . · .....ıı· • b"' •. . kadar ateşe de\•am ıle teması mu _ 1 

5 
. .. ua aza e meyı (.;(! unutmamı.ılanlı azı te. klifler mu na J yor: 8ene evvel sevınçle geçtiği bu yol- . . · . - - !sterseniz 5ir.i Beyoğluna götii- kikata başlanmu;tır. ": 

- Olmaz hıuıım, ben Allahdan kor la.rdan, şimdi en ince yerinden yaralı Ccc~ yarısından sonm, Tu:e ısti- kaşa edilerek kabul reyim. Ti.mel tarafmdıt temiz ve sa-~~ 
kanm, peki.li inci gibi kız, bi:ribirle- dönüyor geriye.. Birden karnında kametınc.le y:ıptığı kc.şifden avdet e- kin bir pastahane vardır. ndndi kah- HALKEVLERiNDE: 
in" d . la 1 f k b" k ld den bir süvari zabit keşif kolumuz, o1undu r ı e sevıyor r, a an razı satan ra- u a ır ımı anış oluyor "Cenab, vallısını yapabilirsiniz, dedi. Herh:ıl- Se·. gl 

l 
? l"dı b b o istikametten biiyük bir kuvvetin i- ! t b ı s ı · zı sana ne o uyor.. ev a n a asız yaşamaya mahkum., •. . . . . san u ~e ur meclisi dün reis ve- de bu saatte sizi gören pek olmaz~.. .-. . . .· . ~adın haykırıyor: diye inlerken iki damlıı. ya.aın taht.., lerlcmekte ol<lugu haberını getırmıs- kili avukat Faruki Dereı· . . Ge k h . d"" .. ~,J k I .ltıh Jlalkc\ ınden. ~ ... . C . k b , .• · mın nyase- nç ız, ıç uşunmt'."ıen, ve ar- Eb · ı· .. , .. 

- Olmaz vallahi olmaz, sen '-'olunu sıranın üzerine düştüğünU go··ren ol- tı. cıe u 'l:e gerekse alınan dıger ti altında to11lanm1Qlır \;7al' ,o. ~ısınd"I · · d b k Cl 

1 Şef Ataturk un öliimi.inU•· J h '--
1 

:1 • ı ve ooı!- ., , .. cmm re ccv~ ı vcrere canı- ld.. -· .. 
bulup defetmezsen ben kovarım 

0 
şıl-,muyor • al.l':r er, f1rka kumandanına, muka- 1 d' R .. L" tf' 1 k k k d'\ yı onumu mün.asebetilc Eviıniscle . . . . e ıye eısı u ı ürdar içtimaı ri- nı sı ma as ı. e.. ıo 11 fi.139 .. .. .. ,.. . .. 

lığı, onu ben aslan gibi oğluma karı - S o N _ bıl kuvvetlerın :yupmak ıstedıkleri yaset mevkiine otuı-maksızın azala- - Hay:ır, bir otomobil çağırınız, .. .. • .. · cuma. gtmu Ataturk un ~ 
taarruzun ~kli hakkında kafi dere- al 1- .. dcd" . . . .. 1 ıurnu munasebetılc yıırdda. çıkan bü· 

. . . . . . nn arasındnn dinlemiştir. Ruzname- y ıya < onuyorum, ı. Sızın ıznınız tü k·ta.bl d .. . .n-i 
cede bır fıkır vcrmıştı. Elindekı zayıf . . . var Serbestsiniz n ı ar an murekkeb bıl' sert-· 

GÜMRÜKLERDE.: DENiZLERDE : kuvveti ile, ertesi günü ayni me\'kİ- ye g~çılmeden evvel ı~tıfa ~en E ~ ~Nasıl iste~eniz.. açılacaktır. Sergi sabah saat g den-

G 
·· •· k • t" h 1 de muharebeye devamın bir felaket le~trık: . Tramvay, Tunel ıdarelerı . . . çılıp 21 de kapanacaktır. Bütün yurd· 
umru ım ' an a- Rumen vapuru tekrar ·ı t" ı ,·· k t' . h 1 murakıbı Ekrem Turun yerine bir İkl d:ıkıka sonra Mehm~d. Haleyı, dnslar bu sergı·dcn favd l b"l"rter. ı e ne ıce eneccgı anaa mı ası et- . . . . bir tak~iye bind' . d . a ana ı ı 
rında kazananlar arızaya ug-' .. adı tirmişti. Bu sebeble de, gece yarısın- bn§kasının ıntıhabı ıçın riyasetin ~... . 1. ır~y~r u. k, h ı t klT d', . t - . ı arın.ı gc ırsınız artı ~\ıe mecl J. .... 1 

Geçen ay lise mezunla.n arasında Evvelki gün geçirdiği bir arıza y··- dan sonra, evvelce verdiği karara e ı ı nanı rıyase e havale olun- Mehmed O'enç k ~ f k- ll . ~ 1 k B = ---52!t .. u 1 .. k b"l f ı . . muştur ' b ı, .. ın u a e ennı ı~ n ara orsasıiun 
gümrükteki münhaller için açılan im- ~undeo. limanımızdan bir gUn teah- gore, m~ a ı ta~ a nssettırmcdenl · .. . tutarak sıktı ve kurtulmak istiycn ~ Ul 
tihanın neticesi dün Anka.rad.an İs - hurla hareket eden Rumen bandıralı Topyatagı ve Te!.sız.~e~?raf sırtların- . ~unu m~te~kıb .. ruznameye ge • parmakları bırakmadı. Hale, dayana- 9 lkincifrşrin 1939-
taııbul Gümrükler Başmü<lürlug" -üne Rumanya vapuru Boğazdan çıktık _ dan Menderes koprusune çekilmişti. çılmış ve Daımı encumenden gelen bir mıyarak bo- k b' 1 . Fi•.·atlan k t krf 1 lal d .. ' gu ır ~es e · j ., 
bildirilmi§tir. Bu neticeye göre imti- tan sonra tekrar şaftlan bozulmuş ve Şefik Bey, köprü b~ma gelirgel- ço e 

1 
er a m ar encumenlere _ Ru pastahane t · b" . ? Londn 1 Sterlin 

hana giren 61namzedden12 kişi mu- evv~lki _gece limanımıza dönmek mee mez, ert~i sabah yapılacağına emin hav~e 01_unnı~ştur. ~ diye sordu. emtz ır yer mı· New-York 100 Dol•r 
vaffak olmuştur. İsimlerini yUJ.yo _ burıyetmde kalmı.~tlr. Vapurda bu- bulundugu taarruza. karşı alınacak Hale gırmesı mecburı olmıyan pa- _ Tab·· b. g k . _ • 

1

00 Frank . . tat • • · . 11, lr enç lZln gırmesmın M llano 100 Liret 

ruz : lunan yolcular bir gece gemide kal _ tedbtr ve tertıbatın hazırlığına he - es, sogan vcsaıre gıbı mevaddın caiz olmıyacag-ı b" h' .. . .. 
Avni Sensev, Ahmed Oran Mah. dıktan sonra dün akşam Rumanya men başlamlŞtı. Piyade kıtalan ve nakliye ücretinden % 50 tenzilat ya- ı t" :. .. .. ., IT'."1

1

r yldere kıç sızı go-
1o:ı lıvlçre Fr. 
100 Florin 

Cenevre 
Amıterdam 

Beri in 
BrGl<.MI l 

. . . • . . - . . .. .. .. w.. urur muyum. :ı. une en çı mca ca<l-
mud mer, Habıl Özverdı, Filen Seç- dan gelen başka bır vapura binerek elde bulunan ınıllı kuvvetlerle maki- pılması uygun goruldugune dairıde üzerinde sol tarafta 

100 Rayımark 
100 Bel~ 

kin, Necib Tüzün, Seyfeddin !kir.er, seyahatlerine devam etmişlerdir. Ru neli tüfeklerden bir kısmmı Mende- m~~lkiye ve lktısad encümenlerinin _ Pekala, davetinizi. kabul ediyo-
Ahmed Refik O~, Nezahet Ayışık, manya vapuru burada tamir olun _ res köprüsünün ilerisinde ve iki ya- muşterek mazbatası ve fırınlarda e- rum. Haydi g'idelim. Atına 

100 

Drahmi 
Orhan Eren, Fethı Turuman, Rühsar duktan sonra Köstenceye gidecektir 1 nında, binbaşı Hacı Şükrü Beyin ku- lektrikli otomatik elek bulundurul T kk"" ed . k"" .. k Sofya 

100 

Leva Avdog-an · d d b k d.. b' .... ld" -·· - - eşe ur erım ·uçu hanını. Prarı 100 Çek Kor. 
,; • .. man asın a ıra mış, ıger ır kıs- rnnsı uygun goru ugune dair kava- Meh ed t k · r·· .. d Madrld 100 Pezeu 

"" d k" U .. . . 1 k" . . .. . b m ' a sı şo orune a res ver-• • - S mını a opr nun gensınt e ı ylık • nm encumenı maz ataları bazı mü • di Sonra ya d t k . . Varıova 100 zıotı 

T 1 f 1 1 
adakai Fıbr sckçe ve köprü başına hakim bir va- nakaşalardan sonra kabul cdilnfr~tir kı.zın bı·r ~~ .. nı~k·a· obulrmı· a ıçkıntgenç Budapefl• 100 Pın110 

• 8 Oft a )'8rll ama . 
1 

•• •• ~ • ~Vl ını et ıyere ered- BOk.... 100 Ley 
D:in sabah '"""t dok" .. bur··"'..__ Fes J b l zıyette bulunan 'Engurus,, köyünün ---- düd etti. ı .,..... .... ,.UAu.. stan a Mü/tülüjünıl•m: .... d k" 1 1 I kelede dU tU B• cırad 100 Dinar 

h ane fabrikasında fanila dairesi ı·.ı-. onun e 1 yamaç ara yer eştirmişti. 8 n f Fakat onun kı Jd d • ·· :Vokohama 100 Ye" 
UQ. En iyi . lyi Son Kıd mr .. b 1 .1 H kk ' mı ama ıgını go-

Açı!ışU 

5.21 
130.36 

2.9525 
6.766 

29.1475 
69.0975 

21.5725 
0.965 
1.592 

13.1075 

23.415 
0.93 
2.48 

30.98 
31.0125 r-e rnemuru Ziya Dog-an ile aynı· fa.b- K p K p K p e ı Y~ aşı smaı a ı Bey Defterdarlık binasında yapılan ta- ri.mce pnföriin yamna gı·dı'p t d atokholm 100 lıveç Kr. 

• • • • • • k1ı d d b l b'· t 1 . ' 'J"' o ur u. 
rik! Ja amele Tayyib oğlu~ an.- Butdaydaa: 12. 20 io.00 LJo . mnn asın a u unun o us. op arı rnıratta rcnçber olarak çalışan İbra- Hale, Mehmedin böyle hareketin - Moıkova 100 Ruble 
S'Jı:.1~ kavga çıkmış, Cemal, telefon l Arpadan: 16. 30 ~~ ~~ ~~plarını d~ Ti_ryakı 5utli - him oğlu Hüseyin dün iskeleden dü - den ziyadesile memnun oldu. ESHAM Vi TAHViLAT hi,.,ı-.Je Ziyaııuı bqıııa vurarolı: ya - lldlmd .. : 83 20 ıs. 00 O. 00 gının ilensınde ve koprliye dogru ta- şerck ba!llndnn \'e ayaklarından e - - İstediği 2'Ullan ne kada .. 1 il ~i'J."s"'. Erzurum II iJ·~ 
rn' ı; .. ış, yabJanarıılc a.dliyeya veril • Hurmadan: . 66. 30 50. 00 aıTU~ edece~ ku"':"etlerı yan. ateşine hcmmiyetli surette yaralanmı.j. teda-,hareket ediyor, diy~ dü§ündü~ guze t Sivas - Erzurum iV 20:'l7 
miştir. · ... 00 00 133. 20 00 00 alabilecek bir ııeJcilde mevzıe sok - vi edilmek üzere Cerrahuaşa lıa.:;ta - Doğrusunu söylemek lazım lir Anadolu Dcmiryolu ı ve 

muşW. ~u:ine kaldırılmıştır, hu ilk defa değildi. Mehmed, ~=r ;:: ll peşin 34. 75 ............ __________ __ 



Çemberlayn'in Bekle
nen Mühim Nutku 

Garb Cephesinde Harb Yeni lnki· 
faflar Göstermekte Devam Ediyor 

Bir Deha larlhlnden Yapraklar 
B • U f J ( ...,_.. 1 IDCide) lçiıı yaptığı büyUk hlmıetter 'hakkın .. 

O' flG lrQuQR Bu genç h&tibJeri tak1bm Jlne !k- da bir hitabede buhmUak ve bunQı 

A B • A 1. • tl8ad Fakültesi tlçOncü smıftan Tuğ- mtıtakib Milll Şef lnönü'niln Ata-
rmağan ı ır RIS . ru1 Altıncı; llll1I Şefimiz ve Reisi- ttlrk hakkındaki batlı beyanname&! 

(Ba§tarafı 4 ünetl •Jfada) (...,_.. 4 öncü eayfada) cümhurum.us 1mıet lnönUnün mille- okunarak toplantıya son verilecek· 
temlerde nasib olmıyan htır bir dl- lanma bırakabileceiün en btiytik te beyannameaini okuyarak Univer- tir. 
siplin altında içtimai tekimW dev- mirastır. site holündeki merasime son verile- F) Toplantı bu auret1e sona erdik· 

Onun Mii.barelı 

releri geçirerek ilrtısad, ziraat, irfıı1.n - BUtiln mektuplarını saklam•ı cektir. ten sonra, vara Atattırk'Un heyke~ 

Londra, 9 (A.A.) _ Bugün Man- bi tedbirleri istilzam etmektedir. Balıalannda çok yüksek kıymetli mu- mı idiniz? . . . Bu merasim bitince bqda Vali veya bü.8ta olan meydana topluca gi' 
lloıı H 'de eril ·· ·ı · afetin· İhracata konulan bazı tahdidat& vaffakiyetlere vasıl olm~. - EYet.. bilmit gıbi, bir hi88l kab- Utfi Kırdar ve Rektör, dekanlar, ~erek bir çelenk konacak ve mera;. 
ıle has~ v beb~ o~~:!mıyan gelince bunun iki mühim aebebi var- Mukaddes Atatürk milletini ken•a lelvuku ile olacak, "O,, ndan pim en profesörler olarak btıtiln talebe se • aıme nihayet verilecektir. 
Ch.ınberl:'insenut~nu John Simon dır: ~elA bize lüzumlu olan mad- kemal seviyesine eri~irerek ve ke'l ktlçtlk b~ klğıd parçasını bile yır • kizer kişilik ~la kort.et halinde Mekte'bleTde: 
Okıunuttur. deleri muhafaza etmek, ikincisi de disini milli bir aembol bırakarak a- bp atmağ~ kıy~amıttım. .. hareket edeceklerdir. 10 İkincltepin 939 gUnll b8tth. 

Chatnberlain hazırlıyarak gönder • düşmanı ihtiyacı olan maddeleri te - ramızdan ayrıldı. - ~diai bilahare bunlan gor • Üniversitenin Mercan tarafıııdaki me~teblerde .saa~ 9.05 te talebe meJc,. 
4fll bu nutukta Belçika ve Holanda derikten meneylemek. ••• dtl mtl :. _ kapısından çıkıl~ . Sulta~. • tebm milnası~ bı~ salonun~a topla. 
h&ktınıdarıannın tebligatlarına te - Chamberlain kambiyo kontrolü· Ebedi Şefin sıhhati 1937 sonların- - Gördi1 v~ o~urken çok mütehas mına ve oradan Köprüye inilec~tır. nacak ve aynı tekilde 5 dakika ayam 
..._ederek di ki. nün mUessirliğtni hatırlattıktan da .. . sis oldu, hatta bır aralık ''bak neler Köprü, Şişhane, Tepebeşı, İstiklal ta eaygı susnuun yapacak; müteaki 
"- lki hU~da~ tavassut tekli· ve küçük fedakarlıklann milletin ışt~Fı: ~eğ~ m:18· dllşllnıniif, neler ~şım .ben ° za- caddesi tarikile Cümhuriyet &bidesi- ben bil' muallim tarafuıdan Atatilr

flae &evkeden yUksek sebebleri her - harb potansiyelini nasıl arttırmış 01-I: \ h ın er ~yı ~.1:: e :n ut man! .. ,, diyerek gözleri bile yıuı;r- ne gidilip yer alınacaktır. kün hayatı, memleket ve millet içil. 
kea takdir edecektir. ltiraf ederim ki, du~nu tebarüz ettirdikten sonra e~ ~~am~~ mı:f' 0

• ekr b c: mıı1tı. [Devamı var Burada evveli. lstikli.l .mal'll söy· ya.pbğı büyük hizmetleri hakkında 
~ki tecrU}:>elcrimize binaen, milletin ve imparatorluğun göster - ma na . e i rmıy.ere aq Boğaziçi kıyılannda ölüme teslim lenecek ve ibideye meraaımle çelenk kısa bir hitabede bulunulacak ve 
~ '8nsölyesinin tatmin edici bir diği birliği ve sadık ve kahraman talığa ehemmıy~t vermedi .. ~38 ~a'!' etti. konulacakbr. Bunu takiben Tıb Fa· Milli Şef lnönUnün bağlı beyanna-
te\rab vereceğini pek ummuyorum. Fransa ile olan tam mutabakatı bil· ~aşlarken AtatUrkde karacıger ıhtı- • • • killtesi staj talebelerinden Cemal meei okunarak merasime nihayet ve-

8iz harbe lüzumundan bir gün da- hassa kaydeylemek suretile bittrmek latlan artmıştı. Bir müddet sonrn Aziz vatandqlanm; gönlümiic.· Paman bir söylev verecektir. Ve son- rilecektir. 
bi fazıa devam etmek istemiyoruz. tedir. Siroz şeklinde tecelli ederek o c~lMet de, vicdanımızda ve tarihin ezeliyete ra ~kra~ İstiklal ~rşı hürmet. ve [Radyonun bugünkü programı. 
~b ve tatmin edici bir tarzı hal Garb Cebhesinde Bar~ abidesini yatağa düşürdü. Türk dok seyrinde asla batmıyacak olan o gü-~ içınd~ dinl~ılerek merasıme ayn sütunumuzdadır] 
tide edilebilirse, İngiliz hükfuneti ve - Paris, 9 (A.A.) - Havas aJansı as- torlanndan başka zauuı ..,man er.- netin gökten yere çekilifini bugün nihayet verilecektir. 
~k cevab hakkında majeste kra- keri vaziyet hakkında §U izahatı veri- nebi şöhretlerin de tec4.. • _ri altına hep beraber bir daha analım; bu üniversitedeki ~erasimin gayet A k p ki 
.... ~"faiyelerde bulunacaktır. Fakat yur:. .. . . alındı. Fakat ne yazık ki tıbbın kud- kudsl bir ibadettir. Ona bugün hep muntazam olması ıç~ icap ed~~ ter- n ara a ının 
-..a. evveı dominyonlarla ve mütte - Bır ayı mutecavız bır zamandan - i 

1 
, . beraber bir daha ağlıyabm: bu tibat alınmış ve holun 5000 kışı ala- M 

1
. G . . 

flkıer1e istişare edilmesi icab edecek- beri ilk defa olarak Almanlar gece ret ni ~ çe .. saya~ mel un illet de~ hicranımızın en sıcak mersiyesidir. cak bir genişlikte olmasına rağmen ec ısten eçışı 
Ur.,, karanlığından istifade etmişlerdir. 1 kaynagı bunyeyı damla damla erıte- Büyük Türk milleti, Atatürk seni 1 katlarda ve koridorlarda kalacak kim 

fb.~berlain bundan sonra mütte- Bütün cebhede, Moselle'den Rhin rek meş'um rolünü üa etti: Türkün ruhunda, senin ebediyetin halinde selerin de merasimi yakından takib 1 Karşısında Fransa 
:-...-ın vaziyetinin geçen haftalar nehrine ka~ar, her zamankinden da- aziz atasını 10 lkinciteşrin sabah&, yaşıyor. Allah sana zeval vermes;n ı edebilmeleri için her yanına ho~r: . . 
~kuvvetlendiğini söylüyor ve ha kuvvetli ve daha mUtearrız keşif ~ lörler konulmuştur. Bunlardan ikısı Parıs, 9 (A.A.) - Havas bildiri._ 
~ki: kollan. Fransız mevzilerine tecavüz Atat·· k A.d a·bı· ğ 1. de Beyazıddaki büyük nizam kapısın yor: 

'1ııgiuz. Fransız_ Türk muahe- e~i~lerdir. Fransız kıtaatı bu mev- ur e 1 1 ıyo ra 1 da bulunmaktadır. 1 Üç taraflı Ankara muahedeainiıı 
te.I doğu_ cenubi Avrupasında kuv- zılenn yardımına koştuklarından, bu ı Matem alameti olmak üzere bütün Türkiye Büyük Millet llecli8i tara .. 
~~~r barış aletidir. Almanya ile taan:ızıın . intaç ettiği çarpışmalar (Baş tarafı 5 inci sa~ada) Atattlrk'Un Adana seyahatleri: T~- resmi ve hususi dairelerde ve bayrak f~?~ i!tifakla ~vibi, :ar~e ~ 
..:.-"ntler arasındaki pakt ise Sov - çok şıddetli olmuştur. Karanlık, oto· Kemalname: Naci Atabeylı - An- ha Toros - Sadık Aldatmaz Kitabevı- asması icap eden yerlerde bayraklar buyük bır memnunıyetle öğrenilmie-
~ mühim faydalar temin etmiş ~atik siıa? abşlannı güçleştirdiği i- talya Matbaası - Antalya 1931 - Fi- Adana 1939 - Fiyatı 25 kunıj. da yan çekilecektir. 1 tir. J;l~yük Mili~. Meclisinin ~ me-
~ --..ına mukabil Almanyaya alçal • çın muharıbler el bombaları kullan - yatı 35 kuruş. Atatürk'ün hayah: Ziya Şakir _ Bundan bafka bütün Halkevlerin- iele ıçın akdettıgı celseye hlkim o-
~'; ZİYalara mal olmuştur. mışlardır .. Bi_lhassa Mosell~ ile ~e Türkiye Climhuriyetl Hükfimet.I \'e Tan lJvi - İstanbul 1938 - Fiyatı 10 de ve bazı mekteblerde de ihtifaller lan hava ve bilhassa B. ŞtlkrU Sara· 
~Yet ambargonun kalkması, A- arasındaki muharebeler ıtıddetli ol - Hillkl Gazi Mutafa Kemal: Suad kuruş. tertib edilıniı olup Eminönü Halke • coğlunun heyecan verici sözleri, Pa-
~Ya bitaraflığını idame imkan· muştur. ·~· . Tahsin - Akpm Matbaası· İstanbul Atatörk'ün Ud eebbell: BUrhan vindeki merasime Vali ve Belediye risde, iştirak halinde bulunan Uç JDlı .. 
'teınm etmekle beraber, mütte - Bel~ika Seferbf-rlagını Tamamladı 1933 - Fiyatı 250 kuruş. Cahid - Kanaat Kitabevi - İstanbul Reisi de iştirak edecektir. · leti biribirine bağlıyan derin dost • 
"lll dünyanın en büyük depolan- B~ksel, 9. (A.A.) - B.urada .. çık~n t)'~ adam: Kemal Atatürk, Roose- 1939 - Fiyatı 50 kul'U§. H .. kevlerlnde ve luğun yeni bir blirhanı telikki edil .. 

kapısını açmaktadır. ':ingtieme Sı~cle gazetesı, henuz sı - velt, Mussolini: Sherrill - Cemal BU- Atatürk'ön ölmez sözleri: Çığır Ki- Meldebler'• mektedir. 
~~zayiata maruz kalıyoruz, fa· lih altına çagınlmam.ış .~~aı:1 son fır- kerman - Cümhuriyet Matbaası - ls- tabevi - İstanbul 1938 - Fiyatı 40 ku- . . Dilrüstlük ve cesurluk yüksek va .. 
1ıı...._ ~n denizaltılarına ve tayyare- kanın da •ferber edıldıgını yazıyor. tanbul 1937 - Fiyatı 100 kuruş. ruş. I. Halke1J_lmnde. . .. aflan karşısında müttefik bir hür-

~-.._ karşı sıiddetli bir muharebeyi Belçika ordusu mevcudu, bu suretle Ölümünden sonra : Atatürk'ün öliimünden sonra dün· A) E_bedı Şef Atatiirkün öl~ .gun met duyulan TUrkiyeye ......... Fran~ 
f · ~ 600 b' · bulm kt dı ve aaatme tesadüf eden 10 tkıncıteş- - 51

•• 
akiyetıe başarıyoruz. ını a a r. Atamız, Akhisar, 'l'llrldye ve dtln- ya ma~atmm yazcbklan: Adn~n rin 939 cuma .. ü saat 9_05 te bütün sada bir sempati an'anesi mevcud .. 

~Ylarımızı Fransaya J>ir tek a- O l ya: Ekrem lzdem • Vakıt Matbaası • Onbaşıoglu - KUJtUr Matbaası - 1zmır 1 H 1 . d gunH Ik . 1 dur İki memleketin menfaat birlı'.ır.& L-:"'.t bir . A M TEFERR 'K : 1 . 3 938 . 1 alkev enn e, a evı o mıyan yer- · · &• 
tek sılah kaybetmeden nak - stanbul 1939 - Fiyatı O kuruş. 1 - Fıyatı 30 kuruş. 1 • k 1 · d b' "ht'f!:., ve Akdenizde sulhUn idamesini temin 

• At t•· k G lk H b T At t·· k'ün f t Mili ti f lerde Parti mer ez erın e ır ı ı ıu 
~ ve edebiliyoruz. Bazı gıda maddelerı- a ur : ene urmay ar a- a ur ve a •· e n erya- lacaktır hususundaki kaygu beraberliği, br. 
~ mücadele servisfınizin .şid - I f" ti .. k 1• rth1 Enclbneni Başkanbği • Aakeı1 dı: Hiiaeyin Şriket Akkoç - Tecelli toplan:' ~ap~ tı · H Ik . la an'ane enl bir lruvvetrmeld: 

hareketinden şilçayet ediliyor. n n ıya arı YU SBlilyOr Matbaa - İstanbul 1939 - Fiyatı 106 Matbaası - lstı\nbul 1938 - Fiyatı 10 Bl) d u ~~~- ~ yı,. l ~ evıl o n di ye y veııo-
B dd ı · · · ·h ·· k k yer er e ~evı reıs erı, o mıyan r. 

~ a mümkün olduğu kadar az azı ma c erınuzın ı racma mu- uruş. uruş. 1 rd p rti ·sı . ta . "d 
~ Vermek için elimizden geleni saade edildikten sonra muhtelif gıda Atatürk: M. Turhan Tan - Kanaat Bir güneş nasal doğdu! : İbrahim yer :ı e kl a d' reı erı nzım ve ı a- O t" t" • 
~ruz. Fakat şurasının teslim ve maddelerimizin fiyatlarında yüksel- Kitabevi - İstanbul 1939 - Fiyatı 50 Necdet Göker - Ulus Sesi Matbaası - re C) ~e ;:,r 

1 
ır.tı . . lmakla iŞ ıcare ımız 

llala edibnesini,rica ederiz: Vazife- meler baŞlamıştır. kuruı. Mardin 1939 - Fiyatı 20 kuruş. be beru b'l: an umu:. ıçın ~ ba Ankara, 9 (A.A.) - Dıı ticareti· 
~mdır, çok zordur. Fiyatları en ziyade farkeden su - Atatürk albümü: Vakıt Matbaası- Dünya Ağhyor: İskender F. Ser- d:: b"~ .~;'8 ~k~ ır ve a~- miz etrafında verilen remnt rakam• 

..._ w.... harb cebhesinde atıl kaldığı- samlanınızdır. Antalya malı susam- İstanbul 1938 - Fiyatı 30 kuruş. telli - Semih Lutfi Kitabevi - lstan- ta ıı:ın k tiu m k ı~e m:ıcmuru im. · lara göre, eyUll ayı içinde memleke-

.. t i9 de muahaze ediliyoruz. Fa- lar 11 den 16 ve Trakya mallan da Atatürk albümü: Yedigün Neşri· bul 1939 - Fiyab 40 kuru§. 
1 

.0
1 
~ ~re ~~ e. ;1art~m H:ı; timbe yapılan ~.393.689 liralık itha

~~ harbi bize isbat etmiştir ki, 14 kuruşa kadar yükselmiştir. İbra- yatı - lstanbul 1938 • Fiyab 00 ku • Ebedi Şef Atatftrk'tbı milli cenaze ~ye evaır reı erı,. ~ve si te- llta mukabil 11.219.085 lira kıyme-
t. · bi1tUn makine işlemeğe ima- cata müsaid külliyetli miktarda mal 1'11§. • törenini t.emsllen yapılan lhtUalde o- ~~;s~blari re~:ı.ıve d ~~ edi· tinde ihracatta bulunulmuştur. 
~~zaman indirmek makine mev~~ddur. Atatürk. Büyük ~f'ln, hususi, a&- ~uştur: Yekta Karamustafa - :Cektir~nn m messı a İkincikfLnundan eyUU ayı sonuna 
'-~)a hazırken indirmekten da- Dıger taraftan tatlı ve acı badem keri, siyasi bayata: Ziya Şakir - Ülkü Koy Matbaası • Ordu 1938 - Fiyatı D) T 1 1 . Un 'b ahal kadar olan 1939 yılının dokuz ayı 
k:'• · Darbeleri indinneg· e başla- üzerine hariçten talebler artmıştır. Matbaası - İstanbul 1938 - Fiyatı 75 yazılı değil. lin Aotaptü~kı .~ yb~"1!.:1?1~, "81 ksam b' zarfında da 99.432.262 llrabk itııallta 
.... ~ • • • A e r un ır uuıı~u, yo ır S lanıan düşman kalesi yıkıl - Piyasaya gelen mallar d~rhal satıl • kUl'U§. . ~ büyük kaytbuna: ~ılib Kita- fotoğrafı konacak ve bu köşe Tnrk ka.rp 84.803.532 liralık ihracat yapıl-
4' ~·yecektir Keza cebhe- maktadır. Bu mallar İngiltere, ltaı - Atatürk devrimi destam : · İhsan bevı • İstanbul 1938 - Fiyatı 75 ku- Parti ba klaril · ki 1 mıştır. · . . . ve yra e ve çıçe er e S geçmeden önce cebhe ge- ya, Kanada ıçın alınmaktadır. Tatlı Ozanoğlu • Vıli~et Matbaası ·v Kas- ruş. süslenecektir. Tam 0 saatte vazifeli 1938 yılının ayni aylan içindeki 
~ "-ı ahalinin himayesi şimdi bademler 68, 74, acılar da 50, 54 ku- tamonu 1938 - Fiyatı. yazılı değil.. En bliyUk ölüaön ardmdan Ata • kılınacak bir zat, AtatUrk'Un 0 gün, d11 ticaretimiz ise ıu idi: 
~ daha çok lüzumludur. nıttur. Atatörk için: İsmail Habib· Cüm· türk çoeuklanu: Tank Ziya Işıtman- o saatte öldüğünü kısa ve veciz bir İthalit: 112.219.737 
~lain müteakiben ekonomik . Pam~ ~yatlan da son günlerde h~yet Matb~ - latanbul 1939 - KWtür Matbaası - İzmir 1939- Fiyatı ifade ile anlatarak hazır bulunanla- İhracat: 70.034.797 
~ llıuhtelif kontroller tetkik ~ştir. Akala pamuklan iz • Fiyatı yazılı degıl. 10 kuruş. n ayakta beş dakika saygı susması- - · -sgiliz malt sisteminin barış mırdew 42,5, Adanada 42 kuruştan sa- Atatürk 19 yıl önce bugün .ADkara- Fotoğrafta Atatürk: CUmhuriyet na davet edecektir. lzmirde ihracat S harb rejimine geçişindeki tılmııga başlamıştır. ya gelmltlerdl: Ankara Ha~evi-Ulus Matbaası - İstanbul 1939 - Fiyatı 125 E) Bundan sonra bir hatib Ata- . . 
~ •e alestikiyeti bilhassa kay- M•cellanea v•purunun Matbaası - Ankara 1938 - Fiyatı ya· kuruş. türk'Un hayatı, memleket ve millet . tzm.ır, 9 (A.A.) - Gue~ ~ 
~•ediyor ki: llm•n• borcu zıh değil. Kemal Atatürk: Balfık Cemil Tan- diklen haberl~re n~ ze~yagı 

~;:ı-t Harbdekinden daha muğ· İki senedenberi Haliçte yatmakta ju - Dereli Matbaası - İzmir 1939 • İstanbul 1939 - Fiyatı 75 kuruş. ve susam Uaerine dun hararetli satış. 
'-l ~ P&halı bir şekil almış o- olan Macellanes ismindeki İspanyol derek vapurun iki senelik liman ve şa Fiyatı 50 kuruş. O'nun öltimll karşaSUlda Sam&Wl : lar olmuş, fakat bunlar borsaya tes. 
~ k t meselesi, imalatın ve ia- vapuru evvelki gün bir fen heyeti ta- mandıra parasını vereceğini bildir - Kemal Atatürk. Hayatı ve eserine Vedad Urfi Bengü_ Resimli Ay Mat- cll ettirilmemiştir. Fiyatlarda ehem • 
~ ontr~lU, bir çok gıda madde- rafından muayene edilmiş ve tamir miştir. Yapılan hesablarda acentenin ald resimler: Otto Lachs - Erich Ka- baası - İstanbul 1939 - Fiyatı 50 kıt- miyetli yükselişler vardır. S ~." m~le~etlerden g?rm:~sizin İspanyaya kadar gide - borcu 2000 liradan fazla tutmakta • lis Kita~~ - lstanbul 1939 - Fiyatı ruş. ltaıyaya mühim miktarda lle)'tin• 
s.ı~ hüklımetın elinde top- bllecegı anla§llmıştır. dır. yazılı degıl. Ölmüş dediler: Enver Cihangir - yağı ve susam ihraç edilecektir. Fran 
~e. benzin ve diğer ithalat Bunun üzerine alakadar acente ts- İspanyol gemisi bu hafta içinde li- O'nun -. yuılan]ar, söylenenler: Sümer Matbaası - Kayseri 1939 - Fi- aadan da bir hayli zeytinyafı talebi 

1lin istihlakinin tahdidi gi- tanbul liman merkezine müracaat e- mammızdan aynlacakbr. Fatih Halkevi • Aydınlık Matbaası - yatı yazılı değil. vardır . 

• 



Sablfe : 8 .. l'ENI 

-
1 ~~ 1 

.. ·~ ~~ '--WUI~ 
~iddetli BAŞ ve DiŞ ağrılarını kese·r, romatizma, sinir, 
adale, bel ağrılarına karşı bilhassa müessirdir. Kırıkllğı. 
nez~eyi, soğu algınhklarından mütevellid bütün ağrı, sızı ve 

sancllarını geçirir. İcabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

10 lkincite .rin 1939 Cuma 
8.80 İstasyonların a~ılaı,ı. 
8.85 Ajans haberleri. 
9.05 Ebedi Şef Atatiirk'ün ö

lümünün ilk yıldönünıü 

münascbetile, Milli Şef 
t met tnönü'nün Tiirk 
milletine hitaben yaptığa 
beyanatın thrk~e \'e muh 
telif ecnebi dillerde o
kunması. 

''Ilu neşriyatı nıiiteakib 

Türkiye radyoları Tiirk 
milletinin büyük elemine 
katılarak t&zhn~n susa-
caktır.,, 

12.SO İstasyonların açılışı. 
12.85 Ajan haberleri. 
12.50 Türlci3c radyoları, Tiirk 

milletinin büyük elemine 
kaulrn!< tazimen ı:,u a
cakbr. 

18.00 
18.05 
18.20 

21.55 
22.00 
22.15 

İstasyonlarrn a~ılışı. 
Ajans huherleri. 
Tiirki.) e rnd.) oları, 'rürk 
milletinin hii~·iik elemine 
katılarak ti'ızimen susa
cakbr. 
İstasyonların açılı~ı. 
Ajans lı:ıb<'rleri. 

AıatOrt 'Un ö Um 
ya.uön~mU .uUn3-
aebeUle Uyalr ola
rımız kap•lıdır. 

••• 

Halk Opereti 
bu akşam 

tatildir 

1939 senesi zarfında yalnız 

ZENITH RADYO 
Bütün dünyada diğer 3 muh

telif fabrikanın satmış olduğu 

radyolardan fazla radyo sat -
mıştır. 

& ve e llmb•ll 
En son model ZENITH rad

yolarm ı tecrübe ediniz. 
BAKER Mağazalarmda her 

yerden müsaid fiyat ve şartlar
la satılmaktadır. 

r A~~~!:.o!;N 
n Istı eptokok, ist.a"ılokok, pnö-

1 
ınokok, koli, piyo .. ıyaniklcrin 
yaptığı çıban, yara, akıntı ve 
citd hastalıklanna karşı çok te-

~.-:1 sirli taze a.şıdır. mm•ıiı. Tiirkiyt• radyoları, Tiirk 
milldiniıı lıü.)iih elemine 
ltatılaral< taziıııen sus~ 

cakhr. ,.._ 1~ eöz HEKİMİ -
Dr. Nuri Fehmi 

Dr, Hafı ~ .. ~!~~.!ö., l 1 ı.~y::~;:;;~~.~-·:;~~d• 

Müferrih ve ınidevidir. MİDEYİ ve BARSAKLARI temizler, MİDE ve BARSAKL8.RI alıştırmaz 
ve yormaz.iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MİDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak teınbelliğinde, 
MİDE EKŞİLİK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. Mazon isim ve Horoz markasına dikkat• 

=======...;.;~~==========~~~::====::.:============= -~~ 
... -~ ·. . . '-1.. ..... . .. .. . . . . .; .. " ı-: 

Emniyet Sandığından: 
Gaf atada Veni Var (an Yolcu Salonu Karşı· 

sında Kıymetli Bir İrat 
Gaiatada Kemankeş Karaınu>taf apaşa Mahalle-

iLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM J sin.de Kılıçalipaşa Ca;ldesinde 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerini7i fırçala~ ıwz. ı Es k 1 paket posta-
Şeker Bayramının tadı 

H A c 1 B E K 1 R 
Şekeri ile daha güre! çıkar. 

Bir buçuk asırdanberi devam eden ve her iştirak ettiği enter
nasyonal sergilerde daima birinciUği kazanarak dünyaya daima 
birinciliği kazanarak dünyaya nam veren 

ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR· 

han esi Binası 

SEKiZ TAKSiTLE 
SATILIKTIR 

1 - Muhammen kıymeti 45000 liradır. teO 
Bahçekapı mC'rkrz mağnzasile Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy şu- 2 _ Arttırma 20 11 939 tarihine düşen pazartesi günü saat 14 ıc•· 

lıelerinin \•itrinlerini ba= müna;:etile gelin odası gibi süslemiş , 16 ya kadnr yapılac·tlc ve gayrimenkul en cok OOdrl veremn i.iıeıindc 

la<'aktır. ·ıı 

~ 
3 - Arttırm·ıyn girmek için muhammen kıymetin ('' 10 u nisbetl 

1 D l t D • }Ja Jj"" } J dC' pey altçesi yutırrnak lüzımdır. ede 
CV C i

5 

CffiJTY0
1 1 

rJ_ 30 an 1 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz sen 
ı.iılll•ı.ım••--•~;1ım-----•·-·•-• _ sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler senevi c; 5 faize tübidir. • 

Muhammen bedeli 6750 lira olnn 150 ad -• Oksijen tüpU 16 11 93U 5 - Taksitler ödcnınceye kadar gnyıimenkul Sandığa birinci dere 
perşeınbc günü saat "15,, on beşte Haydarpa.c;ada gar binası dahilindeki ccde ipotekli kalır. ii' 
komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 6 _ Fazla tafsilat almak istiyenlcrin Sandık Binalar Servisine 111 

Bu işe girmek istiyenlerin 506 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat, 1 1 · 1. d "8621 
k · - · k 1 1 kl'fl · · ht · fl . .. racaat ey eme crı azım ır. ~ anunun tayın ettıgı vesı a ara te · ı erını mu evı zar arını aynı guıı _ --~- _-~ 
saat "14 .. on dörde kadar komisyon reisli{;rine vermel~ri lii.1Jmdır. , 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. DEVLE1 .. 
"8827,. DENİZ YOLLARI İŞLETMESi 

UMUM MÜDÜRLÜGÜ İLANLARI • 

Deniz.yolları işletmesi 
Koopgratif şirketi Direktörlüğünden: 

J<ooperatifimizin mağaza şeflığmi yapmakta olan Ahmerl Topuz ' 
Koopcrutıfteki hi?.metinden 26 10 939 tarıhinde istifa suretile ayrılmış. 
tır. Keyfıyet ıttıla hasıl olmak üzere ılfın olunur. 

Miinakalat Vekaletince yapılın ilanla 15 tc.~rinicvvel 939 ve bila' 
hare idaı emizce yapılan ilanla da 31 teşriniewel 939 tarihine k3dnt 
kabul edileceği bildirilmiş olan, lngiltercye ısmarlanacak gemiler hal<· 
kıııdaki tekliflerin kabul müddetinin 30 teşrinisani 939 tarihine kadar 

"92621 • temdid edildiği ilan olunur. 
Dahlllye MUtehaasusı 

Divanyolu 104 
Muayene E;aatleri pazar hariç 

her gün 2,5 - E salı ve cumartesl 
sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

o~ A!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,s~tanbut Gümrükleri BasmüdürlüQündeDJ 
faksinl - Talimhane Palas No. 4 İnhisarlar lJ. Müdürlüaündcn ı Başmüdür!Uk teşhir salonu için 8 adet dolab yaptırılması işi 23. dt 

~ 

Pazardan maada her gün 6 939 perşembe günü sa~t 10 da 2490 sayılı kanunun hükümleri lfaircsırı 
•15 t,..n :::~:1ra Telefon: 40127 açık eksiltmeye konmuştur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I-Şartnamennüm~e~mucihln~ ~X~~ ~rihin~ ~~lı 1-~~eb~~illW&a~~~ ~in i~~minab~ li~~~~ 
zarfla ihale olunamıyan 10 milyon adet bira şişesi kapsülü yeniden pa- 2 - Dolabların cins ve evsafını gösterir resim ve şartnameler 

ŞEKERCi 

H. MUSTAFA ve MAHDUMU 
Bayram için nefis Şeker, Şekerleme ve Çiirnlatalarmı 

Her gün taze çıkarmaktadır. 
latanbul B•hçekapı No. eo. 92 Tel: 2tt94 

ERGANi BAKIRI 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

HASTABAKICI ALINACAK 
Ergani Ma.den'indeki işletme idaremizin hastahanesi için Kızıla~ 

Cemiyetinin Hastabakıcısı Hemşireler Mektebinden mezun bir hastaba 
kıcıya ihtiyacımız vardır. Bu hastabakı~ının hastahanemize toalluk e -
den fenni ve idari işleri tcdvire muktedir, uzun seneler hustahnnelerd 
çalışmış, tecrübeli bir hemşire dJması lazımdır. İstediğimiz cv'3afı haiz 
olarak hastabakıcılık vazifesini deruhde edecek hemşireye Şirketımizc 
Barem kanununa göre azami ücret verilecektir. 

Talihler muhtasar tercümeihallerlni gösterir bir rnektubla Ankara 
da Koç hanındaki idarei merkeziyemize müracaat etmelidir. 

zarlıkla eksiltmeye konmuştur. müdürlük Le\'azım servisinde hergün görUlebilir. dıa)f 
II - Muhammen bedeli, beher bin adedi 260 kuruş hesabile !6 bin 3 _ isteklilerin kanuni vesikalarile birlikte Başmiidürlük binasın 

lira, muvakkat teminatı 1950 liradır. komisyona gelmeleri ilan olunur. "9086~. 
111 - Pazarlık 16/XI/939 perşembe günü saat 14 de Kabataşta le· 

vazım ve mübaynat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünde~.:, 
IV - Şartnameler her gün levazım ~ubesi veznesinden \'e İzmir 1 _ Müteahhid nam ve hesabımı eksiltmeye konup talibi çıknıır 

Ankara başmüdürlüklerinden 130 kuruş mukabilinde alınabilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte "C 7,5 gü- 78,000 adet 2 No. lu fincan pazarlıkla alınacaktır. olıJP 

venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 2 - Muhammen bedel "19500,,muvakkat teminat "1462,5,, ıu 't tJ• 
olunur. ''8993,, pazarlık 5 birincikii.nun 939 salı giinü saat 16 da Ankarada P. 'f. 

mum müdürlük binasındaki satın alına komisyonunda yapılacaktır1. 1· 
3 - Taliblcrın şartları öğrenmek üzere her gün Ankarnda p. pi' 

Levazım 1stanbulda P. T. T. Levazım Ayniyat şube müdürlüklerine veri· 
zarlığa iştirak için de mezkur gün ve saatte o komisyona müraca~~ 

• • • 
Muhammen B. 3 7,!"i Teminatı Eksiltme 

Cinsi l\liktan Lira Kr. Lira Kr. Günii ş~kli Saati ----
"5783,, ·~ 

20 XI H39 paz. 15 Reçina 4000 Kgr. 2200 00 
Kalın çivili ) 
kayış rapit 1500 Met.) sif 
İnce ,, ,, ,. 1500 Met.) 4075 50 305 66 27 XI/939 paz. 16 

165 00 

İstanbul Belediyesi ilanları I - Şarbıame ve mevcud nümuncleri mucibince yukarda yazılı iki 
kalem malzeme hizalarında yazılı gün ve saatlerde pazarlıkla satan alına
cllktır. 

Il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları yukarıda yazılıdır. •!111••1!111••••••••••••••••••~~ıısı:f· i · 
Ill - Şartname ve nümunelcr her gUn· sözi.i geçen şubeden parasız 1 - İstanbul Ziraat Bankasından aylık alan Belediye ve :aus 11 gS 

alınabilir. · dare emekli ve öksiizlerinin 939 yılı ikinci altı aylık yoklamaları 9 
IV - İsteklilerin ı>azarlık için tay.m edilen gün ve saatlerde ~o 7,5 · · d · ·b b 1 k · 

1 ·ı b' rkt k. k . 1 1 .. 1• 9 giıniın en ıtı aren aş anaca tır. ıdıJı 
gü\·enme para arı e ır 1 e mcz ur omısyona ge me erı ı a~.9~~l~~r. 2 - Aylık sahihlerinin yoklama ilmühaberlerini oturmakta 0 '-

Sahibi : Ahmet Cema.leddin SARAÇ()GLU 
NetriP* mücltiri.\: Macit ÇETiN BM' .... ,er: Matbaal Ebüuiya 

ları nahiye müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resmi sene~ ve~ 
cibdanlarile birlikte bizzat belediye gubeleriDe müraceetıe ~ 
yaptmnalan ilin oluaur. ..._.,...,, 


