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yarın Yaşları 

Yazan: Reşat Nuri GÜNTEKIN 

Alayı Fındıklı taraflarında bir ıokak ağzından, kucak
Janna çocuklarını yüklenmiş fakir kıyafetli bir kaç kadın ve 
erkek. konuşmalarından O'nun eski ıilah arkadaşları oldu -
ğunu anladığım iki yaşlı mütekait ve temiz elbiseleri olma
dığı için mekteplerinin taburuna girememiş dört ~ çocukla 
beraber seyrediyordum. 

Top arabasını takip eden kesif guruplar arasındaki ye -
dişer sekizer metrelik muntazam boşluklardan birinin orta
sında bir aralık tek bir insan görüldü. 

Üzerinde herhalde resmi lnyafet frak ve silindir bulun
ması lazımdı. Fakat nedense bu fark edilmiyor. O cihangir 
ve Fındıklı tepelerinden inen dizi dizi sokakları doldurmuş 
kalabalıkların içinden dalgınlıkla bu boşluğa yürüyüv~rmiş, 
rastgele bir insana benziyordu. 

Gözlüklerinin içi yaşla dolmuştu. Vücudu hafi(ce öne ~ 
ğflmiş, çehresi yorgun yavaş yavaş ağlayarak yürüyordu. 

Bu, Başvekilimiz Celal Bayardı: Bugünkü Türk hükômetl
nin en büyüğü asırlarca saltanat arabalan içinde ayni cadde
den akıp gitmiş muhteşem Büyük Vezirlerin hiç birine nasip ol 
mamış harikulade bir kudreti taşıyan insan-

Böyle olduğu halde o yanımdald kucağı çocuklu fakir in 
anlann, yırtık gömJekli küçük mekteplilerin göz yaşlan i
le, arkamdaki iki ihiyar askerin kurumuş göz pınarlarının 
belki son olan yaşlan ile ağlıyor. 

İçimdeki acının, hayatta bir daha irişilemlyecek son şöh 
ret, noktasına vardığını duyduğum an onun sokak artasında 
bir halle adamı sadeliği ile ağlayarak yürüdüğünü gördüğüm 
an olmuştur. . 

Hükftmet basit halk gözünde bir tılsım, hayat ve ölüme 
hakim mavera kuvvetlerinin tecessüt etmiş bir parçasıdır. 

O her zaman mağrur ve muhteşem görülmeğe alışılmı~ 
tır. Daima korkulur, hazan takdir edilir fakat hiç bir zaman 
yanına yaklaşılmaz bir kuvvet.-

Bir Başvekil, önünde seremoni le eğilinen bir insandır: O
nunla konuşulurken sesi her zamanki konuşmalarda göğüa
den çıkan ses değildir. Elini uzatmak liitfunda bulunduğu 
zaman tutulan elin bir vehim olmadığına kanaat edileme2. 

Halbuki o halkla beraber ağlamaktan çekinmiyor. 
Tılsım bozulmuş, aradaki mesafe artık yok olmuftur. 
Karşısıbda seremoni ile eğilinecek bir insanı bir müsaTI 

insan olarak kollanmızda tutuyor ve göz yaşından ıslanmıı 

yanağını öpmeğe cesaret ediyormu~sunuz gibi bir ıe1 ~e
diyorsunuz. 

Göz yaşı, insanları tier şeyden ziyade blrleşttrlr. Bu g. 
teaenberi malumdur. Fakat bir hükftmetle bil' halkı bu ka -
dar kucak kucağa ve tek biİ' vücut haline getirsin. Bu benim 
o ana mahsus bir duygumdur. 

Viran kubbenin altında köyJünfin efendi oldutunu ~ 
defa söylemiş sesin yalnız asil bir ideali değil tahakkuka 
başlamış bir realiteyi ifade ettiğini ben Celil Bayarın röz 
yaşlarında gördüm. 

BERGAMADAı Hariçteki 
Talebelerimiz de 

And İçtiler 
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Eyüplü Halit 
Gene Yakalandı 

Ba Sefer de Kendisine 
Emniyet Amiri Süsünü 

Denizbankın Haliçteki 
Fabrikası Genişliyor 

SUAL VE 
1 

1 

S - Büyük Mlllet 
müddeti ne vakit bitecek ve i.P 
bat ne T&kit yapılacaktır? 

C - Büyük Millet l\lcclisinh' 
tima devresi 939 senesi Jkincit 

bqlanaıeında bitecektir. Şi':°d: 
kadar meclis Haziran ayında ıçl 
lanna nihayet verince kendi kefl 

Yeniden Büyük Bir Dökümhane ile Bir Atölye ru fesheder, 1 ann intihabat yaP' 

1 ve Tepin.bani başlangıcında '! 
Yllılerce sabıkası bulunan Eynp- Binası ve ki Paviyon Kuruldu mecliJı ılşe başlardı. Faknt bll ~ 

ba teamüle riayet edilip edil.P11 

Yermiı 

1il Halit, son zama~_arda yeniden or- Deı:ıb:bankm. Haliçteki fabrika ve 1 :ıqttr. Bunun için banka işletme cetl bWnemea. 
taya çıkmış, kendısıne emniyet me- ha----'--- eni letilm . . . li"'' b t ı ralt b' L-- - k b ' k k' 1 vıu.uu-.w g ş esı ve yeıu- muavın 6ıne mer u o a ır ~ * 
mrlurud 

1 
susudırmverere nihaır çot akalırnsc e- den kurulacak olan atölyelerin ~ kını 11ervi_,i ibdas edilmiftlr, 

o an ı.ş ve ye y an • . S - Rıza Tevfik memlekete d 
şt şaatı üzerinde hazırladığı projelcnn Bu servis, mevcut hatlarda çah-

m~~lt, en son olarak K!ğıtbanede tatbikine başlanmıştır. tık olarak pn bütün gemilerde dahili tntiza- m~ :.ü!':;! Tevfik Erden Eınirl 
bt -.-: ·ı · Ferik'' 1- ld . burada büyük bir dökümhane ile bir mm temin edilmesi ve vapurlarm 0 r gClz.lnoya gı UllJ, oy u ~ yanmda muvazzaf bir memur 
oğlu Hüseyin Aksoyla arkadaşı Ali atölye binası ve muhtelif işler içm dai:ına temiz tutulması için çalqacak rak çahpnaktadır. Memlekete 
oğlu Haydarm bulunduğu masaya de iki paV)19n ~uştur. tır. . ha dönmemiştL Buraya ıelcll 
yana§!Jlış, kendilerini karakola da - Yeni dökümhane, yüksek fırmı fle Yeni Motörler lnıa •nra Jı:arıılqacatı hayatı 
vet etmiştir. Niçin davet edildikleri- beraber, fabrikanın bütün ihtiyaç- Edilecek' mak mOşkülitı, belki de ona 
ni öğrenmek isteyince de iU §evabı larmı karşılıyabilecek en tyi tesi- - - ki7e7e dönmekten vazgeçlınıiıtıı. 

'şt' salla mücehhezdir Bu dökümhane Deni% tfcaret müdurluğft Jhnanda 
vermı ır: · , k 1 

_ Karşılll%dak1 blr emntyet lmi- çalıştıktan eonra, gemi tamirlerinde intizamı temin etmek 1çhı ontro 
1 

* 
rldir. Bu suallerin cevabını size ka- kullanılan büyük saç levhalann ha- vesırltinfn çoğaltılmasına karar ver- S - Ahmet Emin YalmaJI •-' 

rak ld ri,.ten -tirilmesine lüzum kalm.ı- mtştır. Son olarak Denlzbankın fab- dedir? o a vereceğim. ~ c- ·rll 
B tl ü - zfnodan ~ yacak ve bunlar burada yapılacak- rikasında iki hizmet moto yaptı- C - Eald aıtı:adapmn 1ılr lf 

u sure e çu, ga lf- tır. nhnıştır. Aynca saatte 18 mil yapan nında Amerikaya ritmişür. Bir ' 
tardır. Halit, yalnız kalınca. kendi. Halen mevcut olan ftç tamır ha- seri motörlerln inşaşı için de hazır- ne kadar orada kalacaktır. 
lerinden para lstemlf, vermedikleri wru da esash tamir görmüştilr. l)e.. hklar yapılmaktadır. * 
takdirde karakolda dayak attıracağı nizba.nk bu haVU%lan yeni vesaitle Mumhane Antreposu -"' 
m söyliyerek tehdit etmiştir. Halit, teçhiz e~ w her tilrlii tamirin ln§aah S - Gazetenizde rundan 1t t1I' 
bu suretle her ikisinden beşer lira yaptlabileceğl blr ha.le getirmiştir. D-L.A...-nkın Galata nhbmmda - bqlıtı altında pka.a fıkraları 

• ~l.Hl J - yazı7or7 
para sızdırdıktan 1<>nra yakalarım Mevcut pllnda bu sahada büyült btr ~ L..-~u,..., mumhane an+--unun ~ 

F uı. 11.unı lS.. .. "-!""" C - Da fıkn1an petemk ~ 
bırakmıftır. tersanenin kwııhna~ da vardır. a- inşaatı tamamen bitirllmlt ve dahill harrMert J'aztnaktadır. )I~ 

Fakat, Halidt takip eden emniyet kat bunun için henuz hazırlıklar bi- testsabnm kunılmqına baılamlmtt- bir pıa.m e.eri dej'Udir. 
memurlan biraz 10nra kendisini ya- tirihnemtştir. . tır. Buruı için alınması !cap eden 

kalamıclar ~ yaptıklannı itiraf _. Ballım Servisi ihdas büyük vinçler için mObayaata bq- * :a • .dil 
-s ~ S - Şa keftmelerta lfaue .CW Ediliyor lanm~. Antrepo açıldıktan 9011!'& .111 

tirmişlerdir. Halit, evraklle beraber Den!zbank vapurlann temiz ta- buraya ya.naştn gemflerm yQkleri mlna nedir? Norm, Lobyt, J. 
adliyeye teslim edilmiştir. tulması ft yolcunun her tilrlü fhtl- el değmeden makine tertibatı ilen.- proje, Kapasite, Unite, ~

POLISTEr 

iki Çocuk Öldü, 

Birisi de Ağır Y arab 
Evvelki glbı Sillvride Dd çoculuıı 

~ümQ birisinin de ağır yaralanmasl-

le neticelenen feci bir kaza olmUf

tm. 
Yukarıpark mahallesinde oturan 

ıs yqında Mehmet, ıo yqında Sa

lih ve 9 y~a Mustafa deniz k~ 

rmda keçi otlatırken kumlann içine 

gömülmiif bir top mermisi bulmut-• !ardır. Bunun ne olduğunu merak e-

den çocuklar mermiyi bir ta,- w
ruak kırmak tstedDclerl arada mefl

ml patlamlf, w bunlardan Meıım. 

le Salih derhal ~ftFer, Mustafa 

da ağırca yaralanmıştır. lnmAk .-

yacmm kolayca temini için mevcut punm anbarmdan a1mftcak n an- Kabotaj, Penonel, matel')'ol. 
vasıtalarm arttırılma.sına karar ver- trepodak1 yerine konulacaktır. C - Son wnanlarda psıe~ 
-=================--=....,..---=-- bdar ~ ba. n bana bemd 1' 

EKONOMlı BELFDlYEDEı 

Mec&s Toplandı Son Hafta içinde 
bana kelimelerin bir $Olu ~ 
,.eni rb:ml§tir. Ba sebeple de ~ 
J'1IC1llana bir kısmı ba kelimeli 

Şehir mecl1sl dOnkl\ topıantısm - Yapılan ihracat manumı bilmlyebmr. 
da ilk olarak ruznameye alman rad- Norm, cidiı, revif mlJ'U ,,J.111 
yo antenleri hak1nnch kazırlanan ta- Son hafta tqlnde lstanbu1 gQmrOk lanna setir. f 

Umatnameyi göriiştil. Ve uzun müna lerinden lhra~ olunan mallar ara- Loluın fkn..dl ltlr dltlrdlT. ti' 
kaplardan sonra talimatnamenin en- smda Almanyaya 7762 liralık kabuk rikatörlerin ifçilerino 701 verip-' 

lu ceviz, 96.796 liralık yaprak tQ- ' 
cümene iadesine karar verdi. Müna- tiln, 21.151 liralık kirli yapak, 16.ooo pılanm bpamaıa demektir. ~çt1 I 
kapya ıtebep, radyo alanların, anten liralık iç fındık ile 985 liralık deri CNT 79parlar, patronlar Lo~ 
çektirmek için ilk defa belediyeye derllml.+ı.. y nl.rta- yaparlar. Bizde ikbi Cle kanuıa' 
bir istida ne müracaat etmeleri ve kazıntısı gön g~. una 
anten çekilecek yerin bir mühendis na 1127 liralık: taze torik, Amerika· 1uaktır. ıtJ 
tarafından tetkik edilmesi gibi tatbi- ya '187 lira1lık pirinç çulpare, tngU- AYanproje, mlmartde Jı:u11an ti 
)el ..A.. btr takım maddeler:bı tali • tereye 2855 liralık 1'Jkanmlf y6n, Po bir tlbirdlr. Bir ip için ha!;ild pl., 
•~ n projeden nvel yapılan tatlW 

matna!De'J'9 konulmuf olmasıydı. lonyaya 2SH liralık yaprak tOtün, denilir. Bunun iberinde tidi!~t~ 
Meclla, bundan IODl'a gelecek haf- Rigaya 8802 liralık yaprak ttltiln, pıldıktaa " kad fekliDl aMP ... 

ta toplanm* Ozere içt1maa nDıuet Estonyaya 2888 llralık yaprak tntn.n, IOlll'll proje 71tpılır. 
verd.L Ru.manyaya 6350 liralık yaprak ttı- Kapasite: Kabiliyet demektk• 

Elektrik 
Yapılıyor İngllteredeld Türk talebeleri, rad sine yetl§eD jandarmalar, yaralıyı 

yo vasıtasile fU telgrafı ı~dermı,- hastaneye kal~ tahtibta 
---0-

o tün, Fransaya 8642 liralık yaprak U JI" 
MAHVr11.rr!'ı rnnE • nite: Cfiz'ütam mlnasma P 
~·~ • tüttın. Varşovaya 531 liralık tütün, ·-" 

Armatör. Gemi işletenlere ffY 

Belçikaya 3089 liralık ham afyon "
2 

lem isimdir. Denisdlikte ba ke~ )t!"'e Suyu da Yakında 1erd1r: baJlamıştardır.. 
r•• -relsb: teıgratrıame Baıını Taıla Ezerei 

Çoğaltılacak Radyo tarlb Öldürmüıler 

Bozuk Ya9 Satan 
Ya9cı MahkGm Oldu 

T3 Exeter 21 %1 1140 
Bergama, (Kızılay) - Yakmt!B e- Atamızın bıraktığı eşsiz eeerl ea- şnenın Ağva nahiyesine ballı G&- Zabıta! belediye memurlan Balık-

lektrik tesisatına başlanılacaktır. Bu . ee köyünden AlAettin ile kansı A1'- pazarında yat:ılık yapan Milıallldisin 
nun için lflzım. gelen bina inşaatı nıınu kan~a korumak iç.m genç- şe henüz malftm olmıyan blr eebep- yağlarmm karlfık olduğundan ştlpbe 
bitmiştir. lik kadını içtiğimizi yurttaki kardq- ten dolayı AlAettinln babası 65 ya- lenmişler ft nümane alarak beledi-* lerlmlze blldirlrh. pııda Hüseyin! taşla bapndan ~ ,.. kfmyahaneslnde tahlil etttr:mişler-

Bergama, (Km.lay) - Bir kaç se- Türk talebeleri beter İnlfitel'e,, mek suretile &dürmOşlerdtr. Jan - dir. Neticede fflphenhı yerinde w 
r.e evvel isale edılen suyun yazın a- darma tarafından yakalanan suçla- >Rarm k-... -ı.. olduğu anlaşıldığı 
ıtalmasından ve Bergamanm ihti- EMLI y&e;& ... ~ 
yacma kili gelmemesinden müt& G KTE t lar Şile mQddeiumumillltne teallm lçhı Mihaflkliı mQddeiumumllile tes 
vellit sıkıntılının bir daha görülmi- edllmişlerdlr. llm ed.ilnıi§tir. Sultana~ wDı bl-
yeceği umuluyor. Yeni membalardan Yeni Bir Ortaoliul ~sıldı rinci ceza mahkemesi dun bu iddia-
-da istifade olunarak suyun çoğaltıl- Gemlik (Kızılay) - Tedris ıevan- DENiZ VE LIMAMDA ı ,-ı tetkik etm.lf. dosyayı, kimyaha-
ması için 80 bin lira sarfolunacaktır. mı ne sair ~ası halkımızın tebeniı nenin raponınu w phi'Uerln ifade-

Belediye Reisliğl ettiği para ile temin olunan orta .. Alman Vapuru Henüz lerhıi gö7.den geçirdikten aorıra su -
Bergama, (Kızılay) - Hasan Çe- kul. ayın 12 sinde açılınıt. böylece çuıı sabit olduğu neticesine va~ 

lebl oğlu, belediye reisliğinde itti- Kurtarllamadı tır. Suçluya. bir ay hapis bir lira pa-
:fakla ipka olunmuştur. mühim bir ihtiyae temin edilmiJtir. ra cezası Termiş, aynca dükklnının 

A·ııe Ge-elerl Direktörlüğüne bay Selçllk Kaaıun 'Oç gün evvel Çanakelede Kepez bir ay kapatılmasına karar vermiş--
... yln 1 d .ıı. k ı b al mevkiinde karaya oturan Alman ,, __ .... ., (Kızılay) _ ta o un u5 u o u un u sene 1 - tir. 

&.'C&lS~.. Kızılav- bandıralı Sphaka vapuru, kendi ken 
geçen kı• yaptııı.. gibi bu sene ..:ıe İıız altıncı sınıfı açılmıştır. Eroin ve Kokain 

-s 6' • dine kurtulmak için çalışmış, fakat 
cumartesi gecelerini MAile gecesi" 120 den ibaret olan talebe.t Dd Suıı!luları 

muvaffak olamamıştır. Gemide 1800 3 
ittihaza ve eğlenceler tertibine ka- şubeye aynlinıştır. ton kadar hamule vardır. Polis Çemberlitaşta Malatya ha-

rar vermiştir. Sıtma ile Mücadele Geminin acentesi Gemi Kurtarma mnda oturan sabıkalılardan Marma-

l'ızılavluda Hafriyat Lôzım Şirketine müracaat etmiş ve gemi - ra Hasanın odasında eroin ve kokain 
Bergama, (Kızılay) - Kızıl Av- Gemlik (KIZILAY) - Türkiye- nln kurtarılması için müzakereye bulunduğunu haber alınıı ve baskın 

]uda yeniden hafriyata başlanılmış, nln en güzel sayfiyelerlnden biri ol- başlamıştır. Müzakere henüz bitme- yapmıştır. Memurların hana girdiği .. 
Civarda bulunan bazı evler istimlak ma~ t bul Gemlik mekle beraber, gemi kurtarma §i.r· nl görenler ve sebebini tahmin ede-

6a namze unan te, sıt- keti Alemdar tahlisiye gemisini ih- mlyenlerden bazıları kapılardan ko-
edilmiştlr. ma bir türlü kökünden kazına.mamıt- tiyaten vaka mahalline göndermiı - ridora ve pencerelerden sokaklara 

--<>---- tır. Sıtmaya karp kinin tevzUn- tir. kumar oynamaya mahsus bir çok 
BOZöYOKTE: den başka hareket görülememekte- Şiddetli Bir Fırtına Yar tablolar, zarlar ve zarflar at-

Bir Sarah Boğuldu 
Bozöyüi (Kızılay) - DemirkC>ylü 

dir. Halbuki cıvardan akan bir kaç Dün gece, bilhassa Marmara de- m11lardır. 
küçük su birikintisini, denize pıunta nlzinde §iddetle hissedP•·n bir cenup Memurlar Marmara Hasanm oda
zam kanallar açmak suretile imha ve cenubu garbi fırtınası başlamıı • sında filphe ettikleri §eyleri bulduk

-ve 336 doğumlu Abdullah Birer , Ka- eylemek pek kolay gibi görünüyor. tır. Bu fırtınanın Sinobun garp la- lan için kendisini yakalamışlar ve 

rasu kenannd d 1 şırken sar' t B bl ve1 ılması sımlannda ve Egenin şimal mmta- asliye ~nd ceza müddeiumumiU-a o a ası u- unun r an e yap bek1 ..,...~ 
e- kasında kuvvetli şekilde hissedilme- ğine vermişlerdir. Polis kumar eşya

tarak suya düşmüş ve ölmüştür. nilmekte ve rica olunmaktadır. si muhtemeldir. . smm hangi odalardan atıldığını ve 

3213 yaprak tütün, Londraya 68.89 öted ...... enberi Tilrkler arasında da .f7W 
liralık ham afyon, Trlyesteye 395 H- le kullan.ılır. ..ı 

rahk tue palamut, Suriyeye 3327 Kabotaj: Bir memlekeela k_.,.. 

liralık iç tmdık. Fillstine 297 liralık ~lerinde ecnebi cftnilerhd. ffl; 
taı:ıe palamut, Bulgarlstana 807 lira- memesi ha.klana kabotaj •~' 
lık palamut ile aon gQnde Almanya- Mesell TürkiJ'e kabotaj ~ 
ya 173.240 kiloluk ve 255.627 lira kullanarak İstanbul De h:mir 'fC/

kıymetlnde yaprak tütilıı ihraç edil- Smmma arasında ocııebl semi9A W 
miftlr. letmes. 

Zeyflnyağlan için de Personel: Memm, ma.tabc1' 
Nizamname Yapıhyor mlnasına ıeıır. 

Matereal: Makem.. madde " 
tktuat Veliletl, bazı mahsulleri- saire demektir. 

m1ztn standardı hakkında tatbik ed1 ------------~ 
len standard nizamnameshıin zeytin 1 TAKViM ve HAVA 
yağlan için de tatbikine karar ver • _ 
miştir. Hazırlanan nizamname h6 - '--
kümlerl allkadar yal tüccarlannın 23 lklnciteırln 1938 
iştirak.ile tetkik edilmiftir. Nizamna • 
menin yeni teneden itibaren tatbiki Ç A R Ş A M B A 
düşünülmektedir. Hazırlanan nizam 
namenin onuncu maddesi bu büküm 
lerin ilin tarihinden itibaren başla
nacağını göstermektedir. Vekllet ni· 
zamnameyi ilan eder etmez, ihraç e
dilecek zeyti nyajlanmn kontrolüne 

ıı inci ay GQn: so Kasım: ıe 
Arabi: 135'1 Ruınt ıs54 
Ramazan: n tıdnclteşrin: ıo 
GOnet: 11.511 - Ölle: • 12.oO 
İkindi: 14.31 - Akşam: ıtı .-45 
Yatlı: 18.22 - lmslk: 5,lS 

başlanılacaktır. YURTTA HAVA V AZIYE'fl 
Nizamname hükümlerine g6re, yağ 

lar kalitelere ve nevilere ayrılmak • Yetllköy Meteoroloji lstasyonund1111 -ı:; 
ta ve iyi yağ tipleri ile ikinci ve sa- ~ malQmııta göre. hava, vurdun P.ıt"" el' 
bunluk yağlar ayn hükümlere tabi up kısımlan ile Akdenı1 kıyıııır•~ 

bulutlu. diğer blllı:telerde umumlvetlP "rı/ 
•.fll. imu~ ve terkip itibarile de kail- bulutlu ve meV%11 yaııslı .ızecmıstlr flııclr 
teleri blriblrinden tefrik edilmiftir gArlar. Doğu ve Cenup Dotusundıı ;5 rtl' 

diler bölgelerde umumiyetle Cenubi ~ıs 
kaınette, Trakya, Kocaeli ve Egenin şı 
kısımlannda kuvvetlice, diğer t>algcl 
orta kuvvette esmlşUr. 

kimlere ait oldutunu tesbit edeme -
diği için bunlan mühürleyerek müd 
deiumumlliğe göndermiştir. Müddei 
umumilik eşyayı Sultanahmet sulh 
birinci ceza mahkemesine vermiştir. 
Mahkeme, eşyanın sahiplerini arat -
maktadır. 

htanbulda han az bulutlu geçmiş. ~ 
gir Cenuptan saniyede 3 - 5 metre ';,.t 
la esmiştir. Saat 1f te hava t azyiki 7 ti' 
milimetre ld.J. Suhunet en yüksek gilO d" 
te 42,1, gölgede 15,1 ve en dOşOk 4 j5111' 

ırat .kaydedilmiştir. 
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D·~ U GÜN 1 
E:nyayı Meşgul 
nu!~ Meseleler 

. SON ~AB ERLE R ·~ı~ı,. ;CfCi.EK 
llıtseı, Y1 bugün meşgul eden iki 

Jl• , Vardır: 
L. •l"incisi Al 
-arşı tatbUt rnanyanın Yahudilere 
•e inıha . etmekte olduiu ~iddet 
Coo h' sıyasetidir. Almanyadaki 

Büyük Şefimiz ismet İnönü Dünya 
Milletlerine Hitap ve Teşekkür Etti 

Eşsiz Kahraman! 
B. FELEK 

CG:mhurrefsi İsmet İnönilnün son 
beyannamesiyle Türk milletine yap
tığı hıtap bu yaslı ~nlerin en te
selli edici kıymetidir. Gerçi onnn li
sanından acı hakikati bir kere daha 
tachyonır. Atatürk öldü ve "bütün 
ömrünü vakf ettiii sevgili milletinin 
ihtiram kollan üstünde, fani vücu
du istirahat yerine tevdi edildi.', li
kin "hakikatte yattığı yer, Türk 
milletinin onun için aşk ve iftiharla 
dolu olan kahraman ve vefalı göi
sildUr". 

ın Yahud' 
bıalltışt ıye hayat hakkı kal-
bıanYadır. Bunlar bir ım evvel Al

an h' dırlar " ıcret etmek arzusunda-
. .ı;alnız v· 

lı.r 120 b' ıyanada hicrete ha-
n .. ,, ın Yahudi vardır. 

"Kemalist Türkiye, Gayretlerini;· Size Bildirdiğim Prensipler 
Yolunda Sarfetmeğe Devam Edecek,, 

.. •ahtıd"l 
nu 

1 
er ne olacak?. Ankara 22 (A. A.)· - Reisi - beraber .... 1ışma zihniyeti, dost-d' •uaıın ~ 1ni rn cevabını vermiye ken- cumhur İnönü bugün saat 18 de luklarına ve ittifaklarına hultis 

.\~ri~:bur sayan iki devlet var: Ankarada bulunan ecnebi ga - ve sadakat, ve sulhun muhafa • 
ıtlanYada~e İngiltere. Çilnldl Al- zetecilerini kabul ederek aşağı- zası emrinde gösterilen itina • 
Yad, hu 'k· Yahudi me~elesi en zi- daki beyanatta bulunmuştur: nın en büyük muvaffakıyet 
derin ak~ 

1
1 

memlekette bilyiik ve " Son günlerde, bütün bir mil şanslarile ihatasını mümkün kı 
<=unıııur 1~ ~r Yapmıştır. Am~rika Jetin ebedi şefinin cenazesi ö - lan kuvvet seviyesinde kendisi
ti çatlta7~ Berlindeki sefirini ge- nündeki müheyyiç kederine şa- n~ '!'ütemadi tutmak kaygusu 
llıecbur 0~ resmen cephe almıya hit oldunuz. Atatürk aşkındaki h_akım olmakta devam edecek -
tbeu de A nıuştur. İngiltere hilktl- bu birlik Büyük ölünün kurdu- tır. · 
takip ttti;~•~ya ile anlaşmak için ğu rejim'in remzidir. Kemaliz - .~i~am ve terakk~ ~m!li o!an 
"' l'ahud· 11Yasetten vazg~mek min hususi vasfı devamlılığın • Turkıye, gayretlerını sıze bıl -
le •intak. 

1 
muhacereti meselesini e- da mündemiçtir. dirdiğim bu prensipler yolunda 

.\Inıarı :ec~uriyetinde kalınıstır. Türkiye, dahili siyasetinde sarf etmeğe devam eyleyecek ve 
~e~kaYt Y d~:~ ~ahudi meselesi A· olduğu gibi harici siyasetinde dü~yada su.l~u muhafa~~ mak-
u1undn g hır noktadan daha de, hattı hareketini olgun dü - sadıle kendısıne her muracaat 
~ htıh;:~e ba~lamııtır. Avrupa- şüncelerden ve bunun, milJetin vukuunda "mevcut" cevabını 
t\lı•taıı etıneı:azıyeti Amerikayı da menfaatlerine en uygun olduğu vermekte kusur etmiyecektir. 
~ buluı-a tedir. Ergeç hir harp kanaatini getirdikten sonra tan Bununla berabert bu yoldaki 
:~l kalın~ ~erikamn uzaktan zim eylemiştir. İşte bunun için müsaraatının bu asil davaya 
ı::nc, Atner~a ım.kA~ yoktur. Bu dünyanın en selahiyettar mü - hiç bir zaaf sebebi olmaksızın 
c~ ~=dda sı~=ı ar- messilleri önünde hiç tereddüt· samimiyetle bağlılık gibi haki
ı-. ~ a e ır . ştır. etmeksizin di)ebilirim ki, Tür - ki manasında tezahür eyleme -
ı. "- kul'VetJ . n_zv~l~ Amenkanın kiyenin harici siyasetin - sine itina edecektir. 
ti ))~,,e sıı::::! bımıcl auuf tooo de sulh davasına sadıkane bağ - Hadiseleri uaklederken, Tür
ill~ -'hıca bi • Y• karar vermit- lılı~ Kemalist rejiminin birbi- kiyenin hakiki manzarasını tam 
._ .. uı. ~.:ı. :ınilyonl~ bir ordu ni takip eden hükumetleri tara- surette aksettirmeniz için siz -
~ harp tah ~ etmiştır. Bu mak- fından şimdiye kadar tatbik o- lerden temsil eylemekte olduğu 

ıı~ _r-1te.-e daı: atı arhnlmı,tır. lunageldiği şekilde anlaşma ve nuz memleketler erkan umumi 
-rul!' \te a yakından aJlka· 
'~ artık Cbamberlain'in Av· 

~ .. ~ıu71a mese1~1erin Fransada Grevler Artıyor 
~ o1aı ifla ettiif kanaati 
~ ,11fhır. Sulh yoluyla anlat-

)o)11Jla kabnayuıca harp ve al
~ h&aıı lneılelelerin halline n
~ile 1940 ohu. İnat1tere ~a d6fh
b"" ~· ta 3ZOO blrind nnıf tay-
"'-1l 4- 'iline karar Termit. fakat 
~~kin IÖrnı.iyerek Kanada ve 
~ ..!:... sooo tayyare 7aptımu7a 
liu ~-ttir. 
~~ ,..._t lleft7e nraeak bDhıe
·"'Qlı-.ı1, f1lrası muhakkaktır Jd, 
~hfl d,;;:ı tuttutu yol dOnvada 
11d~t. \' e d ~arbi kolaylqtımıak yo-
~~1- h iinya gittikçe sıklaşan a-

arbe dotnı kollJMlktadır. 

.\"'ıırp * ~tıct Qı:: lneşgul etm.Jye başlıyan 
"· le nıüstemleke meaelesi-

l -'lnı,ıı, 
·~OO,oo0 a, 1939 başlangmnda 

'lıtı.ı.1t t •skerj tekrar siJih altına 
~ ııı0:8\>\ruııındadır. Bu tasav
ı .. •aJc :ııı enıleke meselesıini, Çekos-
~ltete~leat 'ektinde hal içindir. 
~ltıilli •ıvekilf miWemleke me-
ilııet '1l1h 7oluyla hal için teteb-
~~ 1•Prn.ı d d ı tletj IS• a, ba teşebbüs 
~ llttia ce l'erm.i,tir. Ne Afrika
~tk •tı~enıleke Almanyaya dön;te .. .._ Undadır, ne de Funu ve 
'ltıle1.. .. 1et?ıleketler ellerindeki mUs-
~ 1(.,. etj 

tJc fikJi Abnanyaya geri ver--
tt1l tıdedir 
~ tletj • 
.._ thtıatı ce hlsıl olunca Alman 

11tıd1 lllUstemleke meselesi et-
ile~. il~ 
ftı l'ihta .. Yata başlanuştıl'. Bu 
d dtı.t: .\f ~ore Almanyanın istediji 
:"itti !ikayı dört büyük AV1'upa 
·ı:~ lltasınd 
" 'tı ist· a paylaşarak milşte-
'"'-- ısnıa tiL•qalt i 

1 r etmek, bu maksada 
"~ tt,

1 
ç 11 de şimdiden Cenubi Af-

.re . "ekil" p· . 
t titiırı:ı· 1 ırow ıle mDzakere-

Bir Çok Fabrikaları 
Amele işgal Etti 

Protesto 

Hareketlere 

Hükumet, Son Kararnameleri 

Maksadiyle Yapılacak Bütün 

Karşı Tedbirler Almıya Karar Verdi 
Parts, 22 (TAN - Velenciennede 

ki bomba fabrikası 4000 amele tara
fından işgal edilmiştir. P:>lis işgale 

karşı tertibat almıştır. Amele birlı~, 
polisin müdahale ettiği takdird? a
mumt ırev ilim edileceğini bildirmiş 
tir. 

Parla, 22 (A. A.) - Robaix kiınye
vt sanayi fabrikalarından diğer ikisi
ni ekipleri de kararnamelere karşı 
nümayiş olmak üzere grev ilan et
mişlerdir. 

Şimendiferler sendikası direktör
lük bürosu, kararnameleri protesto 

hususunda umumi iş konfederasvo
nu sendikalan birliğine iştiraıt etırJs 
tir. Devlet demiryollarınm bütün a
melesi, birlik tarafından 26 ikinci 
teşrinde umumt iş konfedera~onu-

Kral Karolun 
Paristeki 
Tem ısları 

nun yapacağı nnmayişe iştirake da
vet edilmişlerdir. 

Şiddetli tedbirler alınacak 
Paris, ~~ (A. A.) - Hükumet ta

rafından neşredilmiş olan kararna
melere protesto maksadilc bazı grev 
hareketleri yapıldığı ve bazı fabrika
ların işgal edilmiş olduğu görülmüş 

olduğundan Başvekil, bütün depart
manlar prefelerine bir tamim gönde
rerek amelenin fabrikaları işgal et
melerine karşı şiddetle müdahalede 
bulunmalarını emretmiştir. 

* 
Paris, 22 (A. A.) - Kulmann mü-

esseselerinin Obervilliers ve Putea
ux deki fabrikalarının i~ileri son 
kararnameleri protesto etmek üzere 
grev ilan ederek fabrikalan işgal et 
mişlerdir. Polis gerevcileri fabrika
lan tahlive ctmeğe icbar etmiştir. 

Yeni Aiman-Çek 
Hudu r' unda 
Tashihler 

yesine, büyük yasımıza bu de - Yunanistan ile Türkiye ara • 
rece dostane bir surette iştirak sındaki ittifak paktı imzalandı
eden bütün dünya milletlerine ğı zaman, iki memleket zimam
karşı burada gördüğünüz kuv- darları tarafından haZlrlanan, 
vetli minnettarlık tezahürünü imzalanan ve tatbik edilen bir 
bildirmenizi ve bu ağır kederin vesika idi. Bugün ise, iki mil -
de son derece teselli bahş bir let tarafından hükumetlerine 
dostlukla ihata edilmiş olan bir vazife ofaı·ak tahmil edilen 
Türkiye milletinin duygulu te - bir n~kt olm11stur .•• 
şekkürlerine ayrı ayrı herkes Mare,aJ, heyet ve kıtalar 
nezdinde terceman olmanızı bil · geliyorlar 
hassa rica ederim.,, Ankara 22 (TAN muhabirinden)-

Hariclye Vekilinin Atina Atatürkün cenaze merasimi müna -
Aiansına Beyanatı sebetiyle şehrimizde bulunan heyet-

Ankara 22 (A. A.) _ Harici- ler ve askeri kıtalar, muhtelif saat • 
ye vekili B. Şükrü Saracoğlu, lerde ~ar~ket e

0

den trenlerle İstan -
Atina Ajansınm hususi muha • bula gıtrnışlerdır. 
birini kabul edt"rek kendisine a- Genel Kurmay Başkanı Mareşal 
şağıdaki beyanatta bulunmuş - Fevzi Çakmak da bu akşamki eks -
tur: presle Atinaya hareket etmiştir. Ma-

" _ Başvekil Celal Bayar, Yu reş~l, Atinada Erkan~ H.arbi!e Reis -
nanistana karşı olan hissiyatı • len toplantısında Turkıyeyı temsi -
nı bir çok defa şahsen bildirmiş len hazır bulunacaktır. 
ti. Ben de, hariciye vekaletini Anıt için müfQVereler 
deruhte ederken, Başvekil B. Ankara 22 (TAN muhabirinden)
Metaksasa gönderdiğim telgraf Atatürke yapılacak Anıt - Kabir için 
la, kendi his~iyatımı bildirdim. Profesör Yansen ile şehircilik müte-

Bugün sizi kabul ederken, şu hassısı Prostun mütalealan alınması 
nu ilave eylemek isterim: kararlaşmıştır. 

Yahudi Meselesi 

İsmet İnönttnnn beyannamesi mil
letin Atatürke kal'fl beslediği derin 
hayranlık ve mimnettarlık duycu
Jaruun onu en iyi tanımış olan, en 
salahiyettar bir ağızdan. en belli 
bir ifadesidir. 
Aynı zamanda vakur ve hazin o

lan bu beyanname bize Atatilrkb 
emanet ettiti ilik, milliyet~ halk
çı. inkılapçı. devletçi Cilmhuriyettn 
bu vesile ile ne kıymetli bir veclia 
olduğunu anlatmakta ve bir ta. 
raftan aziz ölünün yüksek himıet 
ve meziyetlerini hnlasa ederken dl. 
fer taraftan bDytlk elem.imizde ~ 
snnıza iştirak eden mlletlere a. 
Tilrklerin Jft:k.raıı hislerini mnm• 
tadır. 

Çok kuvvetn bir D.sanla ynııJ11"' 

olan beyannamenin en patetik ıa. 
rah İsmet İnönüniln ona karp ,.... 
tığı şu hitaptır: 

"Devletimizin blnfsf ft mtDe6 
ml:dn fedaklr, sadık, hldiml, 

"İnsanlık idealinin ipk ve m8-
taz siması; 

"Eşsiz Kahraman Atatilrk! 

lngiliz · Fransız 
Görüşmeleri 

Bugün Bashyor 

BDtnn öm.rilnfl hizmetine nnfllll 
Ttlrk mmetiyle beraber MiDba -
m.runda thim De efiliyorm. Bttttbl 
hayatında Mu ra.handald ateft• 

I ngilterede canlılık ?erdin! Emin ol! Azh ı..-
tıraıı 8'Snmez meıale olarak ndlı.: 

l n fi al runnı daima atetll ve ayamk ~ 
cakttr". -

Uyandırdı Cümhtrm!l4Jtmhfn 1m •ı~ &: 
~ tatnrk için söylenmiş olanlgm ~. 

Fransız Kabinesi, Dün -o- hesiz en kuvvetlisi n en ..UldyM. 
Meseleler Ozerinde Avam Kamarasında Usidtr. 

Kararlar Verdi M•• k 1 Old Devletin en yilksek makamım .. 
Londra 22 CTAN) - İngiliz baş - una aıa ar u mmetin .en yilcet - HYl'J ve sev~ 
k"li Ch b 1 · .1 H · . L d 2., (TAN) Ch be ta~yan umet noni1 bu sözlerle A-ve ı am er aın ı e arıcıye na - on ra, r. - am r- . 

zın Lord Hali! ax, beraberlerinde lain ve Halif~'ın Parise gitmezden tatilrkün emanebne kaili onun hn-
başvekilin hususi katibi ile hariciye evvel aktettikleri bir kabine toplan- :r:unında ve dilnya muvacehesinde 

·· t k • A · 1 · tısında bu hafta sonlarına doğru pek hepimiz namına sadakat ve Tefekh-o mus eşan ve mer ezı vrupa ış en • tık . 
döpartmanı şefi olduğu halde yarın had bir devreye giren yahudi mesele ~htedı\or. 
(bugün) Parise hareket edecekler _ 1si mı.izakere edilmiştir. Fransız dev- T~rk mıllet.f onun bu mukadda 
dir. İngiliz ve Fransız nazırları ara- Jet adamlarile yapılacak temasta, ahdınde kendısiyle beraberdir. 
sındaki görüşmelere, yarın başlana- yahudi meselesi de mevzuu bahsola-
caktır. caktır. Valiler Arasında 

Fransız kabinesi, İngiliz nazırla - Diğer taraftan, Avam kamarası, Değiıiklik 
nnın ziyareti dolayisiyJe, bugün fev işçi fırkasının takriri üzerine, lngil- Ankara 22 (TAN muhabirind~)-::: 
kalade bir toplnatı yapmış ve Paris- tere ve lmparatorluğa hicret edecek Dahiliye vekfileti. valiler ve idart 
te konuşulacak mevzular üzerinde olanlar hakkında bazı kanuni ted- amirleri arasında yeni bir tayin ,. 
ba7.ı kararlar alrrn~tı" birler almıştır. Yahudi meselesının kil 1. t . h 1 kt d L•.,. .... · . . na ıs esı azır ama a ır .... ...., 

Pam gazetel i · · h Avamda munakaşası sırasında Dahi- k d · 
. er nın ne,rıya liye nazırı, bu meselenin tamamen ya ın a yüksek tasdika arzedlle • 

Parıs 22 (A. A. ı - Sabah gazete- b 1 .1 1 h' tt ld ğ cektir. 
l . İ . . eyne mı e ma ıye e o u unu 
en ngılız nazırlarının yakında Pa- 1 ·şı· . soy emı ır. 

rıse yapacakları ıiyaretten bahset - s· s 1 H In -11 ed ISP ANYADA •• 
kted

. 
1 

ır amue oor, gı er e 5C'n 
me ır er. 1 d k l" b. h d' zaman ar a uvvet ı ır ya u ı a- ---------

Gazeteler, umumiyetle son hadi - leyhtarlığı belirdiğıni, büyük mik- Frankistlerin 
Bir Taarruzu 
Püskürtüldü 

seler ve bilhassa Almanyada vukua tarda yahudilerin Ingiltereye kabu
gelen hAdise!er yi.izünden müzakerat lü bu aleytarlığı teşdit etmiş ola
p~~nının altust olmuş olduğunu İn - cağını, yahudiler memlekete alınır
gılızlerle Fransızların Almanya ile ken Ingilterede mevcut işsizliğin de 
mukarenet tesis etmeleri imkanının nazarı itibara alınması lazım geldiği-
doğrudan doğruya Münib itilafının ni ileri sürmüştür. Saint - Jean- de - Tuz 22 (A. A.) .....: 
bir neticesi olarak henüz mevcut ol- Al I" . • lı. Barselonun tebliği: 
madığını beyan etmekle ı'ktı"fa edı·- manya •e ırını çe ıyor Gastellon cephesinde Eslida mm -
yorlar Şu halde nazıl'ların ııörüsme Londra, .22 (~ ~~) - Al~anyanın takasında düşman taarruzlan püs -
leri. umumiyetle İngiliz _ İtalyan ve Lo.ndradakı. sefırını çekeceğı rı\'ayet kürtülmüştiir 

a~hıı·d, b•Jlerdir. Bir taraftan da 
t'.Y•setj a§lamışlardır. Bu tehdit 

Fransız - İtalyan münasebetleri hak edılmektedır .. Buna se?e~ te ~un A- """"'~ .... 11111111111111~~1111111-_.!!!!!!!!!!l!!'!''!!lll!• 
Paris, 22 (A. A.) - Romanya kra- kında olacak ve her şeyden evvel Av vamda yahudı me~eles~ın munaka- sı bildiriyor: Italyan matbuatı yahu-

lı Carol ile B. Bonnet arasındaki gô- Prağ, 22 (A.A.) - Aşağıd~l re&- şası sırasında batı l m Al 
• t bl'ğ edilmiştir· rupa bir ihtilat vukuu halinde Fran-

1 
h' ' P er .m.anya .c.- dilerle birlik olan ve yahudi!erin ıce Yılba 

il v,l'trı ~ına kadar milsbet ne-
8~tlerı.i eıse, o vakit tekrar Alman 

d 
l>ettı0k hudutlara yığılacaktır. 

a . tasiJ b . 
d' t•ttıdit·ı- er u tehdıt kakr,1S1n-
•rı ıııı; rn"t 

11 
er. 'ta u ereddit vaziyette-

\>1>. lıa~ve;~ Pariste İngiliz ve Fran-
11>1,."ti h 1 lerinln verttekleri karar 

' 

Piki hh·u 1tvdınlat11~n'ktır. 

1<cır0 ·• 9unfori ak eden 

') o idi. 
nsuz ak gürılerimlz 

kara oldu. 
<'.;apa h 

1"arka Fabrikası 
Sahibi 

~. Nuri Çapa 

rüşmeler hakkında bir tebliğ neşre- mı e 1 neşr · ey ınde kullandıkları tabırl '1 
· · d sa ile İngilterenir. ittihaz edecekJeri B .. k"" Al . et" tr milli hayatın her sahasına girmele-dilmiştir. Bu teblig~ de şo··yıe denilmf'k Münib itilafı mucıbınce ih as e- ugun u man gazetelen Brıtan 

müşterek müdafaa tedbirleri tetkik Im ' . - rine muhalif otoriter rejimlere hü-
tedir. dilmiş olan beynelmile komisyon, edilecektir. ~a raratorluğu bomboş iken. ve cum eden memleketler tarafınden 

"Bambouillet'deki av partisi esna bugün Berlinde toplanmıştır. Bu cel- d7ı~~= :~lye~/~~~dy~st!e~~l~tıy, a~:~~~ mülteci yahudilere yapılmış veya 
sında B. Bonnet, Kral Carol ile ye•ü sc esnasında komisyon, Çekoslonak c·· h yapılacak yardırolann pratik te'Sir-
bir mülakatta bulunmak fırsatım el- ve Alman hükumetleri arasında hu- um UrreİSIİğİ da bulunabilecek ~ermay~ye malik leri pek zayıf bazı teşebbüslerden 
de etmiştir. Bu görüşmeler, Avrupa dudun kati olarak tahdidi için ya- 1 b~lunurken. yahudılı:re ~ay~k~ veç- ibaret kaldığını yazıyor. Gerek res-
nın Cen. ubi şarkisindeki vaz~y:t. pılmış olan anlaşmadan malUmat al- Çİn Namzet hılek ya~ldı'?1 ~ddemledıklnkeı: ıçın. ete men inkar, fakat bilfiil tatbik edilen 
F l R d k k mo rası en şı et e te ıt etmekte- b" . . . 

ransa ı e, umanya arasın a ı ı - ı mıştır. Beynelmilel komisyon Mü - Prag. 22 (A.A) - "Stefani A1an- d' ır ırk sıyasetı dolayısıyle, gerekse 
tisadi münasebetler ve iki memleke- nih itilafının altıncı maddesin~ tev - sı bildiriyor" Hiikumetle sivasi ~ar- ır. .. ~ gizli kalmış olan vahudi alevht.ırlı 
tin mı.itekabilen orta elı;iliklcrini bü- f•.'kan anlaşmayı tasvı'p et .... ıstir Gazeteler. dun parlamentoda vapı- ğ 1 1 . .. , tllPrin mümess:ııeri CP-kosJo,·nkva 1 , 1 • ı ceryan arını s enıv~te vurmamak 
yük elçilik derecesine çıkarmaları _ . . . · . an muzakere ere dair uzun tafallaı icın veya servetı olmayan \'t:ıhuuileı 
meselesi hakkında cereyan etmıştir. Çeteka ajansının bir tebliğine na- Cıımhurreıslıği lntıhahında Sıval- vermektedirler Gazetelerin eksel"lr. ·ı ed·~· .. 
Katı bir hal sureti bulmadan evvel zaran Almanya. Çekoslovııryaya şim kovski'nin na~zetliğini k_ovmakta Büyük Brıtanyanın yahudi meseıes:· ~c;~~7lıe:enı5;v,.':'e~h~:r t:e:ı~~=ık::. 
bazı teknik meselelerin tenviri icap diki hududun öte tarafında bu - ısra~ .etmemeyı kararla~·1nnı~l&r ve ni valnız başma. hal edebilP.Ce.k \'&- di ışsızlerıne ış bulmak ıstPrt:g ıçm 
etmektedir. lunan ve tamamen Çek olan otuz ıı:arıcı~~ Nazın Roma ve Berlın nez- ziyette bulunmadığını işaret etınf'k · yahudi muhacereti meselesı ht:r to

kamunu iade edecektir. Buna mu- dınde ıtımada mazhar nlduğu için te ve diğer devletlerin ve bilhassa rafta şiddetli bır mukavemete rnaruz 
kabil Çekoslovakyanın Almanyımın şimdiki halde mumaleyhi yerinde Birleşik Amerikanın bu hususta ken kalmaktadır. Bu mt:kavemet tse bil
Bohemyanm 110 komun ve köyünü, bırakmağı tercih etmişlerdir. Yeni disine yardım. etmesi lüzumundan hassa yahudilerin maliyeyi, matbua-

* Paris, 22 (A. A.) - Romany~ kra-
lı Carol ile veliahtı prens michel. 
Sigmaringen'e hareket etmek üzere 
saat 23. 25 de Paristen ayrılmışlar-

Silezya Moravyasının 17 ve Slovak- Reisi Cumhur intihabı ve yeni bir hü- bahsetmektedırler. tı, kültür işlerini, siyaseti Vf' Mare-
yanın bir komun unu iade etmesi lA- kthnet teşkili için yapılan müzakere- I talya gazetelerine göre yt kontrol ettikleri memleketlerd~ 



EBEDi ŞE~ .,._,. __ ,........ .. 

BUYOK~1'TAT0RK'ün 
Filme Celô1rnİI Olan Son Sözleri 

En yatın liayaftna ald Jiatrralar. Bizzat lendlslnfn 
konUftnCllan. Yanla"nda Reisicümhurumm: ismet 
lnönü ve BapekD Celll Bayar, Hey'eti Vekile ve 
biitiin generallerle beraber Ege manevralarında· 
ki yükseli hanrla" cfe9erli ve sevimli sözleri. Azal metli ve vakur bokıılarlyle samimi ve demokratill 

• tavırlarını gösteren ve Büyük Millet Meclisinde 
Hatay müzakereleriai takip etmeleri gibi en· son 
faal hayotlanna aid cc11th hatıralar. 

VE 
10 Teırlnfsanf 938 saat 9,0S de vefatları.:Uzerine 
lstanbul halkının it+lr8klyle Türk Gençliğinin ter· 
tip ettiği mitinvdeki acı ve teessür tezohürah, 
Dolm~bahçe Sarayındaki ziyaret merasimi. 
Ve Mukaddes Naaıın biiyük meraılmle, lstanbul· 
dan Ankaradaki mufenine kadar naklini göste-

ren bUyUk fllm. 
Bugun matinelerden itibaren Beyoğlundc 

TAKSİM ve SÜMER 
Sinemalan ne lstanb•lda Şetiıadel:iaıındo FERAH, 
Gedlkpaıada AZAK, lzmlrde TAYYARE slnemala· 
, ~ :J;;,, [_ rında ıösterilecektir. 

-· ·-~ . 

MANlSADAı 

'I' ıA. R 

SONSUZ ACIYLA ZEDELENMiŞ TÜRK MiLLETi ! 
EBEDi ATAMIZI BiR KERE DE EKRAN ÜZERiNDE DOYA 

DOYA GÖRME<iE HAZIN ÖLÜM TÖRENiNE 
AGLAMAGA TOPLANINIZ. 

IOOO METROLUK EBEDi MiLLi ESER 

l.__A_L_ElllllİllM_D_A_._R__.I PROGRAMA »;AM un .. ektır. I M(LLI 1 
7 , 5 

Eski ve Emektar AcD1~
lerimizden BEYO~L'U BE
ŞİNCİ NOTERİ İzmirli Kar
cı Oğlu HALiL HALİM dün 
sabaha karşı ölın5şti1r. Bir 
müddettenberi hasta olan 
Merhum Bay Halim İzmir ve 
İstanbulda çok sevilmiş n 

hakikaten namuslu deierli 
bir zattı. 

Cer esi im~ ...t On 
birde Maçkada Narmanlı A
parttnanı karşısındaki Gftneş 

Apartmanından. kaldırılarak 

Beyam Camisine ıattırilltte
kiiil 'H öğle nasamııu mllte
akıp Edimekapısındaki Şehit

liğe defnolunacatını kendisi
ni •evenlere ve Cetıazede bu-
1 unma k ~ti:ventere b11dfririz. 

BUGDN 
- - - - - - - - -· 

SilT llRDEN iTiBAREN • 
- --------- -- - - - - - - - -

20 ASRIN GUNESI 
ULU ~NDER 

ve Ebedi 
. §EFIMIZ ATA TURK ·un. 

1 UFULO ÜZERiNE DOLMABAHÇI! SARAYINDAN-ANKARAYj 
' 

YE 'A N K A R A D "li. yapdan bRGmam metas1m~n TA M A M 1 
AYRICA: Filtm dosyalarımızda mevcut. ATATÜRK'& AID 

IOTON FILIMLEROEN MÜREKKEP 1500 Metroluli Film ve 81%%A T AT ATORK'İ' 
Türkiye Bliyük Millet Meclisinde irad buyunhıltlan nutkı 

1 U 6 O N • Slrtetnalonlt' 
s~r::Rrt..N iPEK. SARAY ve MELEK~ birden 

BU FtLIMLER BUGONDEN iTiBAREN 
IZMIRDE El.HAMRA ye YENi Sinemalatda da gösterilmektedir ... 

.. Butün Matinelerden ltlbared 

fakir Yavrulara Yarifım 
MMtsa (lOZILA Y) - S8.karya 

oblundAkf faktt yamılara keresteci 
Vakmt tarafından 30 çdft ayakkabı; 
110 mette kumaş; Bakkal ıtnml ta
rafından 30 çift ayakbbt; Belediye 
Jletsf. A .nt Germeııcl of}mıt:ın eşi 
Bayan ~ tarafıııduı da 60 
~çorap~ 

SEF ALiN r-~· s A F 1 y E .~., ) SÜMER SINEMASI 
1 ULU ŞEFIMiZ ATATÜRK'~ 

lZMlRDE: 

Hcıyvaa lliracafl Y aı•I 
lzmir ........ Hayvanatta flhi'l• pp 

lıastalığı iizerlne, bUl'adan ha1ftll ~ 
ncatı yasak edilmiftlr. 

ARKADAŞLARI 

Bugünden itibaren •• ller aliıam 
Jaltslm iblde iarıısında -

Cenaze Töreni 
Film1ne llôveten : BüyBI: Müessir 'Ve llıflrcısll 

ASRI BATAKHANELER 
Fransız fllminln lraeslne baılane1c:aktır. 

1 

..:a~M>'lerd~~ERT PREJEAlll • DITA PAALO 
iZZET GAZİNOSUNDA 

Iİl!!!!!~~!!!ii!l!!!!~!!!ll!!!!!iia Tel. ~1821 ~~~!!i!!iiı,.. ~ luglft matinelerden itibaren 

Ulu 
TAKSIM SINEMASINDA 
Şefimiı AT ATÜRK'ün Cenaze Töred 

Romatizmadan çoli 
ASRİ SiNEMADA mwrab çekiyordum. 1939 Nevyork Sergisine Filmme illvetenr :A.LPHONSE KARR·ll 

S E F A L 1 N methur rondlftiftdan .ıman 
ıavünCI•• ıtaı;a,.. NA TTA acentahnı ;.l 

Ula Şefimi• Beni Kurtardı. ":I AŞKIN GwZ YAŞLARI 
ATA T Ü R K "lln Elli katla otellerclt Türkçe sözlü ve Arapça ,arialı Eitmi gÖ.ten1ecektir. 
, ...... _ __ L, _ ~ Bat '" aq ağrılan, mafsal ODALARINIZI Biyariçde çenilen bu film, lüks ve ıe.k. niii ile b8' 

1

rolde b~ 
J.KaDIJQI ,,... atnJan, grip, nezleyi Munzam Trans Atlantildercle y H p _., 

J'&pılan derhal geçirir. KAMARALARINIZI nan me,hur Arap mugannisi ABDUL E A m (! 

CENAZE TÖRENi Eczanelerden 1 lik ve 12 lili Şimdiden ayırttı, hemen kapatnm. aaıı'atkiraneıi itibariyle bulrilne kadar çnrilmit ol&n ilr1 
1ıao.ten: Z Bü-•lr Filın Mw. ............ ı- ambalajlarmı uteyiniz. YA~ il Tiirkçe ıö~lü film.lt!rle mukayese edilemez. 
Vol9a Ateıler içinde NATTA •iTA., ... 
PREJEAN - DANIELLE ---~I 
DARlEUX ve INJIKOFF. * Evvelki gece Cümhurtyet cad- Galatasaray Perapala 

1
• tJROLOO - OPERA'l'ôtı.._ 

tarafından des!rıde hamız hastaııanesmtn ta- Arzu edenler gnıp liarlctncıe müstakil D r. R E Ş I O S A M 1 B E R K E R 
DEMiR YUMRUK loıifer bacası tulaşmllf, itfaiye ta- eeya}ıe.tler tertip ohmw. (İd~u yollan hastalıkları miltehastııtı) Beyöğlu tstfkl!ı c:addesi 'il' 

ll!!!!!!iBUCK!!!!!l!!~!!!ZO!!!N!!!n:s~~tanduıd~~an~!!!!!ii!!!I rafından 8Öndilrü.lııı1iftüm -------•-illl• ... -----------..a 1 - sokağı No. 1 (eski Mutasarrıflık konağı) Tel: 41443 

Y EZ i D 

REFiK HALiD 

O farltla ti, bell htr ideal pefbıde g!dl
~ haratet 'te çeviklik demndeyim, m gaye
li has11 olduktan 80nra bezginlljl chıymut bir nıh 
ço"1tkünlüğü halindesiniz; olabilir )lil size ben ;yeni 
bir heyecan getiteceğiın. 

- Bmıu çoktan getird1nJz: 

- Heyecanm öylesini fa brşıda1d gftzelce b-
dııilal'dan her hangisi oha getirebilir. 

- Evet. .. fakat onların ~erdikleri heyecan nllıa
yet vücutlarında saklı ve birihlrinden çok farklı ol
m1yan bir cisim muammasının hallini istemeğe in
hisar eder; ruhla münasebeti yok. Bu fidanların 
çiçekleri, kokuları, renkleri, bütün haualan bizce 
malumdur. Nasıl ekilip nasıl bezendiklerini, ne mah
sul vereceklerini, baharlannın ve gü.zlerinin ne ol
duğunu, yaprak açıf ve dökülüşlerin:i, her f8Yini bt. 
liriz. Tohumlarında sır saldı değildir. Gölgelerinde 
uyurken görülen rüyalan.n buitliAine .kanmışız ve 
zeh irler ine alıftDlSU. Halbuki siz başka bir iklime, 
başka bir dünyaya ait bizce k~şfedilmemiı bir .ı. 
birli çiçeksiniz. Hayre~ merak, ptpmb ftri1orsu-

Ulan 'ft sınna pınltılan içinde, ,.erlere kadar eğil
tllğini ,<>rü)'oruııı vehmine bile kapıldım. 

v 
TüdmOr'de Bekliyen1n ismi 

rıFRllt( No. 10 - ::::: Musa Efendi. siz de istirahat ediniz, zaten ben 
,, ~ '8taftfım. 

nuz. Bana bu npur seyahatbıi esrar çubuğunun du- Musa Efendi Humuslu bir çerk~tdir ve biZim k6-
,aa 'teldlldir. Yerlere kadar uzun, etekleri adeta manian ardında yapıyorum sand.ırdınız. Muamma 

halkalarmdaıı arülmüş sessiz .zincirlere dolana dola- btr qeı>ken gtbl pltsel0şmiş, bôl, ~iş paltosunun ce-
na, gnzemğtnizle ara sıra fl.mJeklenen bir karanlık- bine tesbihini indirdi. telim verip çıktı. 
ta siiriikleniyo:tum; bunu her kadın, her g0-1 yap- Kôtdeki nimd.etim; fakat bu ev, mektuplanm-
mağa kadir midir? da wrdiğim einitlerime göre tamir ediİmiş, temiz 

Zeli'nin acıdığı için sabrediyorıııU§ gibi blr dm. " döşelidir. Yandan dar bir merdivenle çıkılıyor, 
leyifi vardı. ufak bit sondurm.a, içiçe iki oda.. Bu kadar. Alt 

_Beni bit '"flör dn mal" yaptınız. Ciddt konuşa- katta da ~lln dairesi. Yalnız bilıniyenlere §UDU 

hm: yarın 1933 sene.si lldnciteşrininin 29 uncu salı '8ylemem 18.zun ki köy dediğim yer hakkında yan-
günüdftr. 1933 ün sonuncu cumartesi günü çölün ta- lış f'ıkre diişmesinler: Bu köyde bir tek ağaç, ufa-
yin edeceğim bir noktasında bulup.cağız. Dün de- cık bir dere, ü~ saksı çiçek, bir çardak gölgesi bile 

yoktur. Ga% alabildiğine dümdüz bit saha ortasın.. 
diğim gı"bi, zam.anı gelince benden haber alacakSI- ti li:erptçten yapılmış teker kubbeli yüz elli kulü
nız. Kabul mü 1 

be. lltliın, güneş olmazsa, kışın dondurucudur. Ya-
- Kabul! mn gündüzleri boğucudur, geceleri çoğu zamım ü-
Salonu, uzun etekU suvare elbiseshıl sürllyerekt şfitüciidür. Yoldan sapa düştüğümüz için Humus -

yüksek boyu, ince beliyle, tek başına öyle phane Tfidmüt ara!tnda lşliyen yolcu ve asker otomobille-
pçü ki bana tarihe ad bırakmıı bir kraliçeyi 91!1'- t11'1, a!ıcak, ufukta biter koşuşan kabartı gibi gö-
rediyotmUŞUm gibi pldi. Hi.HA önünde Dd ~ rOyorut. 

bdııı ft et-kek bir saray kal•balığııbiıı, ipek hSfi1'e Eski Pa1mfr ve Roma med~ eti devrinde 

zennube bit askeri noktaymıf. Tam a.tkamızda ı.lt 
fato yıkıntısıtıdan kalma granit sütuıılar -.e tıU.,,_ 
bel bir ltllyu var. Köye adını veren bu kuyudur. zer 
nebin ülkesindeyiııı ve nedense buralara 7alım r 
nun hakimiyetini yaıkıştırabilyorum. Asuriler, Jd
ı~. Mlfiıtlılar, Iranlılar sonra da Romalılar, Araplal't 
Türkler ve Haçlılar, şimdi ise Fransızlar devel~ 
ne ve atlarına bu kuyudan su içirdiler; bu uıtcrlr 
rin çeşit çeşit başlıklı kafaları oraya eğildi. geÇid 
izlerini bıraktılar; gittiler, ıtdeeekler, bir k1SdJİt 
beliti de yine dönecek. Fakat Zeynep içtiğim su1' 
adını, hayalime tadını verdi. Onu her yudumda ~ 
tırlıyorum. 

Her yudumdl ~ebf ,re Zeyıieple beraber zr 
li'yi dilşünüyorunı; miiteınac!iyen düşünıeceğim. :ao 
ild kadını zihnimde yakınla$tıtan sebepler ne::tttT 

Bilmiyorum. Belki btru biliyorum da kendi kell' 
dime bile söylemekten utanıyorum. Zira h:ıyatııt' 

dan hiç bir şey bilmediğim Zeli bana Zeynebin bit 
eşi gibi geliyor; çölde bir taht kUracak sanıyoruttl 
ve onu bir gün baflllda tunç miğfer, sırtında zırb 
ve elinde mızrak b~ eski zaman cengaveri, blr zey
nep ~ bir Jandark gibi karşıma çıkacak farzediye>
nım. 

Bugibl Rorna harabesi sütunları arasında dolaşıt'• 
düş(lf'ıürken bu haytil canlandırdım; gözlerim. be1'' 

liyor gibi, sonsu.i ve 1eraplı u!ultlat11. çevtllifordu. 

~irmi gündür bui'ada,ım. 
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Büyük lnönü'nün Büyük Eserleri: Yurdu 
Saran elik Ağlar ve Milleti 

~~-~~~~~] 
~atem 
~e Bayram 
r. 
8
-.,.: M. Zeluıri7G SERTEL 

,.:::ı- Banamdır. 
~ t ha ~ne baJn111nnn • m• 
a._ raı.ııtlıııeriınhe rutıelmiıtir. D• 
keıa b erinıizde)d 7Af kurum.amıt'-. •n- Japmamıza 1mkh 7ok-h::: on cibıdenberl he7eeanla 
ke~ ainlrleriınb.i dinlendtrmiye, 
~ ea dinlem.iye, n ba:yata 7eni 
~ ~ı, 1enı bir hızla ahlmak 
~ ~et toplamıya ihtiyacmuz 
"dea · Oıı cii.nlük matemli bir dev
~~ ilç ıilnlük i.ttirahat bize 

ıtilJt •erecektir. 
.. heyecan, ferdi he:rwana 
~ ~1or. insan kendi.ine ait bir 
ftat 1ıp ~ında bile derin aanınb
'1l~lrU, aeı11 ancak zaman 11-

~ · BU;yük bir b71bın heye
.. d llliJlt •• mU§terek olunca, da
•111y erfn, daha sanıcı ve daha ,.Wcı 

or. 
"llk•t h 'Ut. 8 •yat ölftrnden de bfiyiik-

fe h •Yraın gilnlerinin ~ükiino için
l.a~Jecanımızı r.•tıııtırmak. ve 
'-ııaae daa sonra bllyiik ölünün l>ize 
ı.irta..ı t hıraktığı eser Dzerlnde her-

' d6ıten vuifeyi ifaya hazır. 
llzıındır. 

lt~eıı nıatemli rUnle-ıimlz bizim 
lı kuvvet kaynıajı oımaı...ıu. 

ftfofa. *** urıofın Kuvveti 

~~ on karanlık rUn içinde ra
~tb 11 manzarası deliıti. Türk 
--~ 'lıatı nıilletin derin matemini 
la111a l'lnda aksettirmek nzifesi 
~~ lllda icli. Gazeteler bu nıı:ife
'-tl?._:uvaffakıyetle yaptılar. İlk 
laep dan son satırlanna kadar 
titf :••tOrkft kaybetmenin tevlit et-
1-t. •riıa teeuilre tercüman oldu-

ı.tatb 
lae,. 11•tna ba manunn ft mlnt 
a.. ::: Uadedeki kudreti, kendisi
·~ bGyiik nsifeyi ifa hnsu
.._iltl bblliyetin.I IÖ9te9'9l bir 
'l'11t1t •1Jtl11§tur. Bundan dolayı da 

Jıı.atbuatı övfincbiliz. 

• *** Odyonun Ehemmiyefl 

l\ct 'Ifltt~k mlnt heyecanı yaymada 
~'111 da bUyllk rolü olmuştur. 
"- :rad7osa on rfindenberi bil
~ :•tri1atını Atatilrke hasrctni§
~•lk kahvehanelerde. lokanta-
1\d hattı aokaklarda toplaııarak 
~-a... ınemleketla teetaflrilnfl, 
L.. . 1• oıatbuatınan nepiyatım dba
-Jt) ta)d 
' P etm.l1t •e radye memle
:tlh~irt kö.-indekl heyecanm bl-
~ bnpnuına 7ardD11 etmi§

' ltad;,o •e matbuat sayesinde bG· 
~, lldl1et hep birdea atlamı,. hep 
~ da 1Afl dökmtlf, Ye milft• 
~a._. beraber 1apmııtır. 
~ ndyMUM ba Yesil• fle 
~ lllbuıet n ftlbanmı ifade 
~ hir iki noktaya dikkat edil
'- tenıeımı etmekten keaclimlzi 

1oraa. 

,~ nd,.,.. llefrlyatmı daha 
~'-a111 bir Proerama batlıyabi
' tok daha IJi olur. İman An-
4illll l'ad1oe1111dan hanrt saatte neyi 
~etlnıt evvelden bilmelidir. 

-..... tenıennimb, radyonun her 
~ te, bir senla evvel verdiği 
l..g1ıf.•h hullısa Ye tekrar et~idlr. 
ı.,..lt radyosu bu hosu~ta lm<'k o
~~ •lınaı.:rr. 8 1rlnd servisi din
~ste ., .. olan din1eyidler ikincf ser
~ea •vadisi a~nmi, olmahdar. 

"11 Cfi h · • • h ti 'h m urreıs n• n eyannAme-
~'ltli 1 tnflhim haberler her Hrvlste 

rar ed'I '(} fi 1 mek lazımdır. 
?ad" n~n temennimz de, Anka"a 
~ıı.°'Unun nutuklan naklide pllk 

ili" ~~ır. Meseli Cümharreisl
tekJı et MecJialndeld nutk11 plika 
diJeı,:k hfltan servislerde tekrar e
ht11aıı • Bu ha.usta da İnrllh nd-
41. ~ t.ıdp ettitl ........ btlla-

lllGınldlndG.r. 

Yapan Fabrikalar 
5 
111 

Büyük ismet lnönü, hükumet 
Şefi olarak vatanın idaresini ilk 
ele aldığı zaman, içeride Milli bir 
siyaset olan, demiryollar inşaatını 
birinci plana aldı. Büyük kuman
dan ve devlet adamı buna hem 
yurdun müdafası, hem iktısacil SC· 

bepler dolayısile büyük ehemmi
yet veriyordu. Ebedi Şefimiz Ata
türk bu siyasete kuvveUe müzahır 
oldu. 

Alınan parlak netice, bugün, 
herkHln ve bıitün dünyanın ma
lftmudur. 

ismet Inönü'niln demlryolu si
yaseti, aleyhtarlarının bile hayret 
ve takdirlerini kazanarak yuru
müş, Nafia Vekili Ali Çetin Kaya 
da bu siyaseti kendine rehber ech
nerek kl58 zamanda büyük muva· 
vaffaluyetler ıöstermi§tir • 

Omıanlı imparatorluğu zama
nında ecnebi istismarcılar 

devlet içinde devlet kurarcasına 

kazançlarını kuvvetli müeyyideler 
altına koyudurarak bazı demiryol
lan inşaat ve işletmelerinln imti
yazlarını almışlar, bu yetmiyor
muş gibi kilometre garantisi denl· 
len çok kazançlı bir şekilde isti
fade etmek için de yollan lüzum
suz yere uzatarak askeri ihtiyaç · 
lan ve iktısadi lüzum ve şartla
n nazan dikkate almadan demir
yollan yapmışlardır. Bu inşaat ve 
ifletme de bittabi ·tarifeleri bakı
mından dahi - devletin, halkın ve 
memleketin aleyhine olmuştur. 

Ecnebl istisnym:ılar ve yabancı 
şirketler akıl durduracak kada • 
büyük kazançlarına, bu kazançta
n kadar da ehemmiyetli aiyast 
maksatlarına rağmen 62 yıl için
de 4088 kilometreden ziyade 
demiryolu inşa edememişlerdir. 

• 
i smet lnönü'nün demlryolu 

siyaseti sayesinde bu 4088 
kflometrelik: yoldan - bugün hiç 
bir ik:tı.sadi kıymeü kalmamış o-

D 

lan - 433 kilometresi müstesna ol
mak üzere 3655 kilometresi Cüm
huriyet hükumeti tarafından sa
tın alınmıştır. Bu satın alınma işi 
10 yılda tamamlanmıştır. 

1928 de Anadolu - Bağdat, 193-1 
de Izmlr - Kasaba, 1935 de Aydın 
1937 de de Şark demiryollafı haı
lan, tesisatı ve işletme ımtıyazları 
satın alınmıştır. Bu suretle de is
met Inonu nun parlak sıyasetı sa
yesinde Turkiye hudutları dahilin
deki butun demiryollanru millileş
tirmek ve bır elden idare etmek 
mümkun olabilmıştır. 

Milli hükUınet, teşekkül ettiği 
zaman, TW-kiye hudutları dahilin
de • dar hatlarla beraber - 4177 ki
lometre dcmiryolu bulmuştu. Yu
karıda da yazıldığı veçhile, bunla
rın hepsi ecnebi firketlerin malı 
idi. Ve bu vaziyet Milli hükfı..me.. 
thı tuttuğu gayelere uymuyordu. 

Cümhuriyet hükılmetinin tessü
sile beraber iş başına gelen Ismet 
lnönü hemen tatbikine başladtğı 
parlak demiryolu siyaseti sayesin· 
de yalnız ecnebi malı hatları satın 
almakla kalmamı§, Cumhuriyetin 
ilanının ferdasında demiryolu in
şaatına başlanarak on yıl gibi kısa 
bir zaman zarfında 2012 kilomet
re demiryolu inşa ettirmiştir. 

Osmanlı lmparatorluğu zama
nında ecnebi parasile memleketi
mizde yılda 60 kilometre demır
yolu yapılabilirken Cumhuriyet 
hüktimeU zamanında ve Büyük l
nönü'nün muvaffak siyaseti saye
sinde memleketin öz evlatlannın 
bilgilerile, ellerlle ve Türk Mr&
slle yılda 200 kilometre demiryo
lu yapmak muvaffaluyeü elde • 
dilmiştir. 

Cumhuriyetin 80n bet yılında 
yapılan demiryolu miktarı ise 963 
kilometredir. 

Yalnız 1938 yılında Sivas - Er
zurum hattında 200 kilometre de
miryolu döşenmiştir. Bugün Er 
zincandan Erzuruma doğru 210 
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kilometrelik ve Diyarbakırdan I
rak ve Iran sınırlarımıza doğru 155 
kilometrelik iki yol üzerinde çalı
şılmaktadır. 

Bugun devlet demiryollannıu 

işletmekte olduğu hat miktar1 
6700 ldlometredir. 

lsmet lnönu'nun Nafia Vekale
tine Milli ve iktıasdi bir politika 
mevzuu olarak verdiği demiryolu 
siyaseti, yalnız mevcut şebekeyi 

millileştirmeğe, ve yeni demiryol
lan yapmağa inhisar etmemiş, va
tandaşların bu medeni vasıtadan 
azami kolaylıkla istüadelerini te
min gayesini de istihdaf etmiştir. 

Nafia Vekili Ali Çetin Kaya, 
verdiği dircktüinde bilhassa: 

"-Memleketin zirai kafıcınma
sı, sanayileşmesi, bayındırlaşrnası, 
dış ve iç ticaretin yükselmesi ve 
bir kelime ile memleket ekonomı
sinin inkişafı bakımlanndan tari
felerde ne gibi ıslahat ve ne nis · 
bette tenzilat yaparsak memlekete 
en faydalı bir hizmet yApmış olu· 
ruz?,, demiştir. 

Bu direktife uyularak ta devle
te ait deniz nakliyat vasıtaları il~ 
demiryolJan arasındaki tarife re
kabeti kaldırılmış, bütün hatlarda 
tarifeler asgari hadde indirilmiş, 

ücretlerde yüzde 50 ile yüzde 
70 nisbetınde tenzilit yapılmıştıt' 
Bunlardan başka yüzde 50 tenzı
latlı geliş - gidiş, yüzde elli ve yüz. 
de yetmiş beş tenzilatlı aile, yüz
de yetmiı tenzilatlı amele, yüzde 
50 ve yüzde 70 tenzilatlı sergi, 
yüzde 50, yüzde yetmiş tenzilatlı 
seyahat, yüzde seksen tenzilA!lı 
banliyö, yüzde 80 tenzilatlı tenez
züh, yüzde 90 tenzilatlı mektepli 
tarifeleri tatbik ve ihdas edilmi,. 
Ur. 

Z Irat kalkınma savaşını, ma
denlerimizin işletilmesinı. 

ve ihraçlarını ve sanayileşme pro-
gramımızın tatbikini kolaylaştıT 

mak, memleket hayvancılığını teJ
vik, hayvan ihracını ve hayat u-

cuzluğunu teshil maksadiyle bir 
takım tedbirler alınmış, liman, 
rıhtım, iskele ve hamallık tarife· 
leri üzerinde de :tenzilat ve tacil
ıat yapılmıştır. 

Bir taraftan demiryolu siyase
timizin böyle parlak neticeleri a
lınırken diger taraftan da mem
leketin yol bakımından iman, bil
hassa kara ve deniz münakale şart 
ve vasıtalnnın ıslahı sahasında 

büyük bir hızla ilerlemek imkim
lan temin edilmiştir. 
Osmanlı lınparatorlulundan te

varus edilen şoseler, harap, mem
leketin ihtiyacı ile nisbet kabul 
etmez, hepsi de tamire muhtaç 
yollardı. 

On beş Cumhuriyet yılı içinde 
bütün bu yollar yeni baştan ya 
pılmış, yeniden açılan ve yapılan 
oyllarla yol ,ebekesi 39 bin kilo
metreye balii olm\l§tur. Yeni açı
lan ve yapılan yolların miktan 21 
bin kilometredir. 

Bu faaliyette üzerinde ağır na
kil vasıtalarının emniyetle geçe
bileceği büyük şose koprüleri in
şasına da ehemmiyet verilmiştir. 
Osmanlı lmparatorluğu zama

nından kalma köpruler ancak ::;u

lar çekildiği zaman üzerinden te
reddütle geçilebilecek derecede 
küçük 105 köprü idi. Ve bu köp
rüler ancak 600 yılda vücude ge
tirilebilmiştL 

Cumhuriyet hükömeti ise 15 yıl
da 110 büyük koprü yapmıştır. 
Ve bu koprüler Osmanlı Impal'a
torluğunun bıraktığı köprülerle 
mukayese edilemiyecek kadar 
muazzam abideler halindedir; mü
him bir kısmı yanın milyon -.eya 
ona yakın miktarda paralara mal 
olmuştur. 

Işte lsmet In~nQ'nQn demiryo
lu ve yol siyaseti bugün Milli bün
yeyi ayağa kaldıran böyle bir 
kudret şebekesi halinde temayüz 
etmektedir. 

Salt KESLER 

Yunlun Dahi Kurtanca oe B~i.i Ebedi Selin. biiyük lnönii ~aisinde Bll6Vekil Bawula alınmı.ı raimlcrinJen 

elik 
1 Son Günü 

F. R. :ATAY 
Seueleraenberi abfık olduiumuz 

katar, Jaer zamanki ağırlıiı ile istas
)'ODa sb;cli. On altı on yedi sencdcn
beri kendisi ile savaşıp çalışanlar, 

cöliifüP unupnlar, hepsi hazır! 

Yalmz O, .imniyecektir. Scııclcr

deaberi tebeaiimlü selim bakışını 
ıördülibnib pencerenin arkasınd~ 
fimcli, kml ölüm meşalesl yanıyor. 
Vatan topraklan O.tünde son se!e
rini hitinniftir. B' tmek? Her py, ta
mamuı bitmek! Merasim sonu )ak
lqtıkça, içimize onq. büsbütihı kay
betmek deJııeti çöküyor. Onun ülü-
milnde, iptidai mai'bodlanıı nasıl 

dopuq olduklarını görily.onıın. 
Hepimizde, her ıeyde • kadar 

7Umdan, o kadar içten ve deriııdea 
var ki on dokuz )'lllık milli phsl 
hitıralardan hiç blrlnıi. ondan ayırıp 
dflfllnemiyorm.. Bepimi%de0t ve ker 
pydea bir parça onunla beraber öJ.
mftJtiir. Bu tabut, herkesin biz par
~ ı.p7or . 
Yqarbın b6yilklftiiln0n nrn ela 

btt değil miydi? Hepimis., onun bir 
fiilinde kendimizi bulurduk: Bir ne
vi kahramanlaşırdık. Onun fiillerin-
de köylü, ıehirli, asker, genç, cahil 
ve münevver, herkes, hepimiz kana 
kana doyardık. Onunla zaman za
man aynıl&§tıimı hissetmiyen Türk 
var mıdır? 

Bu bir katafalk, bu blr IJOm de
koru delil. bu bir safer lriirslisü idi: 
"- Ah niçin ayakta dumoyor!.,. di-
7orlardı. Yokuştan aşalı, çocuklar, 
cençler, ihtiyarlar, bUtihı halk, 90n

ra köyHl, bozkına bağn, hı~ 
botularak akıyor. Atatnrldln m
meti önihıde milletinin asil bOyük
lfiğil geçiyor. Çünkil bfitnn bu yas 
alayında sadece insanilik var. Ata
türk hakikatlerin adı iat. X-oikanlar, 
taparlar: Biz sevdiğimiz"• bizden o
lana, bimn için çalıpn ve atra...c:an~ 
ağhyorm. 

Ve Onun sancaftm yalnn yeni 
hakikatlerin fethi için kullanacatız. 
Atatürk, istikbaldir. 

ÇANAKKALFDEı 

Lise İhtiyacı 
Gittikçe Artıyor 
Çanakkale, (TAN) - Şehrimiz.in 

başlıca güzel caddelerinde, yeni y~ 
ni apartıman tipinde asri binalar; 
geçen harplerde yanmış olan evlerin 
arsalarında da yeni evler yapılmak
tadır. 

Uç, bet 8ene 90nra, Çanakkalemi
zin evvelce olduğu gibi sayılı ıııchlı-
lerlmiz arasına gireceği anlaşı~ 
ta, nüfusu da gunden güne artmak
tadır. 

Çanakkalenin en ~nde gelen nri
dat menbalan; palamutçuluk, zey 
tincilik, reçberlik ve balıkçılıktır. 
Geliboludald aardalya fabrikasınuı 
mamulitı, hariçte bile ragbet kazan
Dll§tır. 

Bundan 110Dra gelen w-.dat a,... 
naklan; üzumcülük, pamukçuluk
ltur. 

Liseye ihtiyaç 
Çanakkalenin bugun şiddetle Mt

settiği bir ihtiyaç vardır ki, o da 
lisedir. Burada altı ilk ve bir de, 
ortaokul, Gelibolu ve Bigada da bi
rer ortaokul vardır. Bunlardan her 
sene mezun olan yuzlerce talebenin 
ancak bir kısmı, başka yerlerdeki 
lıselere gidip tahsıllenne devam ey, 
liyebilmektedırler. Kısmı azamı ise, 
halleri musait olmadığından. bu un
kinı bulamamaktadırlar. Onun için 
çocuk velileri lise açılmasını ~ıddet
le arzu edıyorlar 

Çanakkale <TAN) - Uzun ~oman 
suren yağmursuzluktan dolayı bu 
seneki mahsul, geçen senelerdekınc 
nazaran verimsiz olmuştur. 

Elektrik Cereyanı 
Çocuğu Öldürdü 

lzmir, (TAN) - ikinci Bevler Rt:>

kağında, fotoğrafçı Cemalin atelye
sinde bir kaza olmuş, elektrik cere
yanına kapılan 15 yaşında Şemset
tin ölmilftür. 
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Büyük Türk Milleti Ebedi ...... efini Ebediyet 

.. 

ônde Ebedi Şefin hemşiresi, Devlet Şefi ve ricali tabutu -takip ediyor 

Mukaddeı tabut1 Malet Mecliıinin önündeki kata1'Jktan kaldırılı)'~r Büyük lımet lnönü, Ulu Şefine ıon hürmet resmini yapıyor , 

Mecliı önünden hareket edilmek üzere Merasim Komutanı Orgeneral F ahrettin Altay, Türk ve ecnebi kıtaatı teltiş ediyor 

'Şanlı Türk Oay,.ciğı, Ula BQflirzmaıidam Bnüıüle .on ilela 'Büyük Britanya mümeuili Feld Mare,al Bridvutl; Türkün Dahi Şefini ıeUimlıyor 
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Ve Son Tarihi Mevkiine Böyle Götürdü 

'Kahraman Türk erleri, DQhi B~kumandanlannın naaflnın bulunduğa top arabcuını ellerile ~kiyorlar 
~ 

Dünya ordularına mensup cukeri kıtaat, ı·ürküiı Ulu Dahi.ine, hürmet va.ziluini yapıyor 

Ebedi Sel, ebeJi yolan"Ja 

_ ....... 
•• 



MiLLETiN YASI 

öldün Diye 
M gfbt. btttün mfllet, Wiı on 9ekh fnil7on ftrt 
Ardından &Alıyoruz; öldün dit• ATATURK. 
8elil.tı iç.tn çarpan kalpler, ııenlıı ecı.ttla dolda 
A'l'A'rURK oldiln diye; gU..Dü.mfiı gece old""-! 

Matem TQtk Yurdunu, btr bttlut lfbl l8fdl 
OUlınQnle Gönruter n ıtmüm~ katardı 
eımdl IODl\1% acile hep içtefi yanıyoruz 
Hep içten ajli;yonü, littikçe 7anı,yorua..; 

Z)' J'ileeler 70cetl, Uhı Jftee ATATVRK 
Tillai'ca bu acı;rı duyacaJUir bütün TUR1t 
Millet lefiliı liliıde. her an sem anacölı: 
Y• Milletin ardifidatı ölütnWıe 7anacölı:..: 

Matemın Türk Yurounu, bit bttlut gibi sardı 
Olümünle gönilller ve günü.mili: karardı 
Tek jtbl. bütWı millet, um on ıeJdı tnılyon TURX 
.A&l\YONZ afdıodatı, oltiUD Cllye A'rATURK-

'iti 

Türl<ün büyük 
...... 
o usu 

Allamudtm bu kadar aımn, obaydı anam. 
Ttlrkliıı kalbinden blr an çılmuyacaksuı Atam, 
Ba mı1let unutmu asla ntırabını, 
Anacaktu daima tarihlerde adını-

Atattlfk: Sen 31medİA 4atma aramızda, 
Milletinle beraber hu an 1aıı1acabın. 
!'ürke verdifin kudret 7u etü kanunıtda. 
O kuneUe and içüke her an aüılaciliııı.... 

~ b11 kadar tslıntıj obaydı anam; 
~iirkila blbiadea idi M sı1wı11acaJwa, "Atam~ 

il, Demir.o~ 

• 
ACIMIZ 

'l'Odt çocutu en 7Ulı günOnde hıçkmyor_ 
lt.ed.erlmiz mukaddes, Ulu Atatıın eliyor .. 
Kafiıjor gö.zletimii, acunu; aonsuı diyor
OA 7ed1 mll,yOtı Tütkilii bağft parçalanıyor-

A~ hepimiz sönen en bü~ 7JldıZ:: 
Onun nurlu 7olunda hepimiz birer hızlı.. 
Ağlıyor blltOn dtlnya kadın, erkek çocuk, kız.;: 

Ey Türkün Türk. babası gönüldendlt acım•ı ! 

o, dhanda kahtamatı mnr mn hl~, yapyoır...: 
Ottun en azli ruhu 7üreklerden tafıyor._ 
Bakın heplniz düne, bugiliı göz kamaşıyor..; 
Zil bqta genç. Tütki7e onwıla hilyranlafl)'or..: 

• 

.. 
On bet 78flllda 81tsb, bıraktı beptmtıt; 
Bıçltı.riklat bcJlu1ot, ihtiyar genclmtq • 
Güneş bile, eriyor andırdı rengtmtzL.. 

• Tabutwıifan bapm, bldırta IÖl'N b~ 

~ı 1Ctıt1"1"1, 
w 

Ne Olur? 
. 

En ıerefD vaztf eyt almak için lta~c!a 
Ne olur annem beni bir erkek dolursayC!ı 
Setil blr uat elilüı kurtarabilmek :lçla 
lleterl7et nnm 7ofunu barcasa7cll 

Baş aeanda tmır asker ilh tane meple 
Ne olur bü eülden blt damla 7ii ola7cwa 
Benin derin KUila del11 kenarda bö7le 
Ale• aley bü de bq ucunda 7aıu•1d.tii 

Zıl dtthl bdormle lflmclen nmlaralr 
Botı bh kere önUndcn ıeçerken bakamadüli 
Yalım 11enbı Mvginle ö7le ·~ ıötlUyUm ki, 
Sana ben do7amaclım, dfia ben Jwia.ttuıdlla. 

Xe ohtt htanbulda ıana rGnet dofttUıMA 
8tbl Ü7bett11ine bütün mahlQk ıtlum 
Daflat her tatalüidan fikılsın, ~atlantı •U'llmı 
Slıedlnea ıeııslllin MI 197m4e lea vana. 

Ya im rttft ,.. ena ltnaa kelebek •llui, 
~. MDl Üfi7tleu tahta tekerlek olsam. 
D1t eimUM 8mha atn eej1n meurdtt 
Xe elU lltu klift kıt an. taıaru ._.. 

Ayrılık 
Ben lftltn AtAm utkun tbtdlnen nuru karardı. 
Nes'ınde lkeıı can verdtltn Ulüiwt titill urarda 
Oöflfiel betefinet ebe<U11m mlilltt.1 heyha\ı 
Ooa\eflfiedi 111larca, Hırla.re& Hfitn ruywıu mt.r'at 
Oelmlştltt qln 701ttu Atam aleme bit Wt. 
SölftiUftUt kaçi.tttııfti dehan ttfipnanı Qr:ku 
YilltsC!ldl vatafi meş'altmın IÜf ılevlltt, 
!ürkltlk f{lce bir mevklı gellttlftl ıltnıa. 
Xt kandi l lek altlı stınl ıllefimtiden. 
idıö bile bet lfi düşmeı ÜliA dWetim~ 
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ULU ŞEFiN AZIZ HATIRASI KARŞISINDA/ 1 

. 

Türkiyenin Her Yerinde 
Matem Tezahüratı Yapıldı 

n 

Milvonlarea Halk, Aziz Ata mızın Milletine Açtığı Nurlu 
Yolda Daima Yürüyeceklerine Andiçti 

aziz Beykozda yapılan toplantıdan bir göriinÜf ve konufan hatipler 

fzmıt !2 (A. A.) ....... ))On ıaat 11 de Bu ıırada altı meıate yakılmıı bulu- Oıtlyu, kadın, erkek berlte!lltı ma • ra yurdun her taraftndı oldul'U _ 
Halltevi salonunda ulu Atamııın hı- ııuyordu. Ve başta mektepliler oldu· tetn ve elem tezahürleri çok uıvt bir burada da ebedi ıefimiıln anıtı 0 

tırasını tazlzen bit toplantı yapıl - ğu halde askefl ve rnUltd et'.kAn ve manzara arıeôlyordu. nUnde toplanıldı Saat tam 14 te 11 

tıuvtır. Bu tô}:Jlanhda Adalet Koca, bütün meydanı dolduran hallt hey • Saat 11 da Halkevinde bOytlk ,efl- dklll muıını mUteakıp kiltsüye ...ı 
Balkan ve Zeki Ural taralından Ata- ltettn önünde ba2 eğerek geçit ru - miti anma töreni yapıldı. Atamı11n kan vali Niyaıt Bergenln nutku "' 
mtlln hyat ve eserleri hakkında bi- 111lne başladılar. hayatı anlatılırxen jalondı teeHO .. raz durmuı olan göz )'aşlarını t~ 
av ıö1lev nrilmiftit. Saat 14 ıe dt- Atamızın tunç heykell ftmdl daha rttnden bayılanlar oldu Saat 14 e rar 101 verdi Herkeııln bıçk~ 
nta ve kara otdulanrruıa menaup er- aydınlık ve güHlmıer gibi ldl. Ata .. kadar re11mt, milli huıust bfitnn te- ıt11ındı "Atattirk ıen ölmeli ııı1~ 
kin Ye ltıtalar, batta vali aldutu hal mıa mlllatlne lahrlkalıfth ltupttılt ıeltkOtterln "'' kadın etlttll bir ~ok din" feryatları yultııellyor ve ırıw 
de mülld erkAn n memurlBJ', otta nur -ve hayat dolu bit utku parmafti· vatandaılann, defin tazlmlerlt fil• kanın çaldığı matem hıva1ından 
ve ilk okul talebelel'i, öAretmenler, le g&8ttriyonıu. Bu 1k9am heyltelln ıerct çelettldtt Jtoydultl&fl hey1cellft ra Kitapçı Hllml öğretmen ihıaıı 
sporcular cemiyetler ve hAllt. :kesif ıtntuıda yakiltruf olı:rı altı meple 8tt0nde Ye etı'afttidAltt meydınltklal'- rafından IÖ)'lunen nutuklar htlı~ 
bit kütle halinde Cumhuriyet alı - ıablhı kıde.r yanacak ve her meşı· da ve cıddetel'de mevki alan on bln- dlnleııdt. 
nında Atamwn heykeli karf19ında 1efi1n 7tfiında bir Türk ukerl lhU • lettı halkın 11z:ılı yGreklerl, tek kalp 1t 
toplanmııtar. İstiklll marft ile bat- ramla bekllyttektlr. ha1fnde ıynt teessOr ve hlslet1e çırp Tören nat tam UJ dA Oç dıkDt' 
lıyarı ~eraslm, onu takibett çalınan Yoaıattalh t8ten tı. Askett bandonun çaldıtl ttttk- blt ıUkOttan ıonr11 gençliğin andı 
matem havan bir ıültOt ve ıesıdı göz Yoıgat 22 (A. A.) _ Öğledt!n son- tAl marpm, matem hava1tnı ve mO- Jtalplerimlze gömülen uiz kutU 
yaşlan içinde dinlendl Müteakiben ra ıaat 1 den itibarep binlerce halk, teakiben parti, belediye, halkevi mü- mızın anıtı önünde yapılan bir ge 
parti taralınClan Nurl Doğan kürsü - okullar, esnaf teıekküllen, memur me ıııtllerlntn' Jı yrıca Jia1ktln bir çit vı lhtiraın resmtle aona erdi. 
ye gelerek alanı dolduran binlerce ve ıubaylar kcndllenne tahsis edl _ gencin oğlntan, co uran heyecanlı • • f 
bollu ağlatan bir ıesle lçll hitabesini len yert H.at tam ikiye kadar atmıı hltabelerlnt, AtatnrkOn vecb:elerlnt, Trabzon 22 {A. A.) - Saat 14 • 

1 
°' 

sôylecll. Arkasından belediye adırıa bulunuyorlardı: 14 çelenk Atntiir _ gençltğe y{lksek hltaplatını ırı- İıuın ıelİerl caddelere ııAmıyord~ 
İsmail D~letkuşu. eplt Atamızın e- Jtün meşale ve rfçeklerJe bezenmtı cak göz yaşlan dökerek dlnledlltt. Kadın, erkek, yediden yetmiıUıe dl 
1elerlru Ye bize bıraktığı azlı Yedi- bOstllne ltondu. fııtıktaı muıııe me- Herkes bOtOn ltalblle, lıttltlAUmlıt, dar on binlerce halk Kııtı rneY , 
•b.Uı k ttnt l '" d h ....ı tt ı...ı ı •ı k 1 nındı AtatUrk bUAtü etrafında toP ıyme Ye on ar aatfmn a ras!me baılandı. Şôpenln matem hı· cum unye tn u cın al'l 1 e an an _.., 
btitlln TUrklUıte a~en vaillelerl a .. - tl• mAd.,taa hıt ~ .......... ~le.... landı. Vtll Refik Koroltanın aA}ay:, 6 ""'il u YAJnndtn IOfita baiifa vatı olmak Q. "' u " W mu a~a ll!'O....,t!A n• e. -tp 
ltttı. lj• ı A tll ı t "'- ve a•ııtan hltabell dtnhıntU. Cüw un Parıt, HaDt, belediye n Hallte-- ne ve az z tam11tn m et ne a~ te• s 1'. 

Otta okul talebesinden Nusttt Jtftr v1 ıdına ı3'levlet nrildL O~ diki .. nurlu yolda dalma ,.OrOyeceklerlne denberl bOyilk b9ltb-~tatem içinde 'eJ. 
lflye geldiği uman artık gtlııefln 7n fhtt t01ttı btr ıfıldın and lçttler. Tffltftrlerln· pyan Trabzon ııru tef1tı ınaıı 
ıaıın bulutlardan bit mendil artınn1 ° ram tundan 10nra mep .. den, heyecanlanndaıı dQ,Op baflla• huzurunda ıAladı. BUttm halk e~ 
bulunuyordu. An ara g5kteıı dQJ@n llelerb!~eın'len!ln. Binlette hıllt oltut • 111' vır. dt tefin açtıtı 1olda 10nuna ~.0" 
g(Sı ;yaşları da balkırı 7a1lanıa katı- ar, ws n un nd@n t@Çtller. BQtQn Sut ıe da tlç da1clltalılt fhttram ytırllyeceğlne hep bit atızdan and W 
lıyor gtbl1dL gfSt1er yaşlı hıçJtınltlır, ik@ııtltnedrn val<festnden 90nra. heykelin lSnOnde tt. Atatürk bUsttlne 30 dan faıla ~ 

Nııret, Attmıınn gençliğe saytedt - devanı edl7or. MUlet Haletlle, Ata • tazim resmi geçidi yapıldı. Ve töre- hınk kondu. Meraıdmt derin bit 
11 ebedi hitabeyi içli blt seııle telt • mun bOytlldQğtyte m(Henaııtp bit ma ne nlhayet verlldt. "kO:t lçlnde son verUdt. 
ratladıktan SöiiH bOtnn arkadaşla - tem töreni yaptt. l . J k. • Balra, Bodrum ve U1ahta 
nnı ve halltı. uluttıtmıı1 manevi va~ UrlaJaki merasim zmır e ı merasım Bafra 22 (A. A.) - Büyük kurt'' 
lığı önünde and içmeğe davet etti ve Urfa 22 (A. A.) - ınu Atamızın İzmir 22 (A. A.) - Büyük şefin ncımız ulu Atamızın hatırasına ~ 
andı okudu. Andın her kelimesi mq cenaze merasiminin yapıldığı bugün Ankarada yapılan cenaze törenini lılığımızı ve yüksek ruhunu taıi~ 
danı dolduran bUUm gençlik n halk program mucibince öğleden evvel tebciteh bugUn saat 14 ıe tehrlmiı • bugün cumhuriyet alanında yapıl~ 
tarafından yüksek ıesle tekrarlandı: nıt 11 de Halkevlfide yapılan tören de de büyUk bit tören yapılmııtır. .tören çok heyecanlı olmu,, hatiple.,_ 
"Blı Türk mJlleti, bil Tfirk ıençı. de lltJklAl mı111ndan ıonra bUylllt Meraslmt! ilbay Failı GUleç, mua- tın 8':>ylevler1 göz yaşlart arasıtl 
rt. bli Türk ~klttı büytlk Atllttlla Ôfidefln hırstı 111latılmı1 ve Ati • tahltem mevki komutanı general 1\a dlnlenmitttr. Halltın rejime bağtılı,. 
IHl eman~ ettl1 CUmhutlyettmt1e tllfltilıı «en~ltğe hitabı ökunmuı vı ııtm AlttuJ ite fehrlmltdekl mebus • nı tebarUz ettiren ve her fırsatta ~ 
n armağan ettlJl bıltilAplua dalma ~ dak.lka llıUH.m vildesl 7apı1mıt - tat, koraoloslar, aAltert mensuptan, tarlanın afid çok muhtetem ye ııl 
adik Jtalacatımıaa, vatanın tiük1All tit. btı<unuttı memurlar, bntnn melttep- ldl. , 
için canımw Til'tfiele haltif bulun- Öl11dtıı IOftH bfl@dlyt parlmıda Ulet, ipöttülar, pattı tefe)tltülltıfl ve Bbdnım 22 (A A.) - Atız Aı-
duftımuza, elele ruııtt ve C!eütetle 10 altı mtf&l• ilı nurltndınlan Atatnr- onlarla birlikte partinin tabll auıı tOtkOn eenaıe töreni halkın dinJ11~ 
tunda ytır0yece1tmt1e bugtın bit a... kfin hty:kell lmOndı 11at 14 de ;rapı· olan ıemtler hıllti, cemiyetler Ye bllmeyeh ııcak ve içten gelen J"" 
ha 7\llüek 1e1te haykıtit, fU tunç .... lan ~ liıtlklAl ma11tıe bıtlatilnif mneueaeler menıuplan lftltalt et • 1•t1attylı yapıldı. Tötende ıtazaııs' 
bldenln huzurunda namm n Tilfk1Q bunu Bethov*!ıllı mAtem havuı ta .. mlflerdir, Meruim ctumhurtyet ala • bOtUn ıuıd111 ve erltelt, genç ve ibt 
ıomnz o.zenne IÖ• Yertr and ı~ itip nmtftir. Hımlanan JttlnQdı n- nıfida Atattll'k arutı önfindı 7apı1 • yar halkı ve okullular hıçlnrıklat' -4 

Btitnn gen~llk Atanın hey1tell ı .. wıa ft1lmll Atttfitltfin kui'dulU ,... mtftir. tlbrken HVflll ötnntin &ttilmüzde 
nflnde dlnı; n imanlı bit ıtuvvet ıaa Jlml " Sdarf; ttrut büytlltıop ,.,.. Tarene yetlffl\O iltl)'lft bGtOn bit tııt iıde yfirnyecalerine and içtuet: 
Unde haykınrken 711wat mGtema • linde TQrlttye cumliutlyettnın bu • memleket hıtkı tökıktıra ctöktilmtlt Ve matem tçlnde ıük\ıfill dağıldı 
cl11en &~1Attyotlardı. gftnktı beytielmllel mevltllnl pelt ,O- tn. Törene baılanacıtı ııratırdt Kot lar. 

Ge,ll rdmİ .,apıltA ıel tebattli ettlten uıun bit ai&)'lev donboyu blr ltiün 1ell hatlnl ılmıftı. Uşalt 22 (A. A.l ....... DQn Uşak ıı,I' 
t vermij ve hant butunafilar hep bit- Tam saat 14 ıe ukefl bandonun kı ebedt f@flnln heykelleri etrafırı&' 

Bundan löfita heyJtele çe enltl!I' tlllte ınd :t-toıterdli', "aldı-. UtlltlAl ma"lliı tn4tHJdp ~ \ô"1anarık ıöı •atlan Ue ıuta~~ 
kôftınjla baılındL Al umanda ~ .,~.,. ., a• ·,. ıu. ~ tıY 
lent ~lehlt heykelin ttfifım ıu ,. Billidaft iOlitl mtlhteıtf lıltlpler höVen Yt Şôpenlll ft\A\nı llaVAlaft 91 bit '°it rtlınltlerl ayaltlanna 9e 
dı. H@Yltetm ırkınndAltt lltt metal• 111t 18 ft. Jtldır Atatorının utı na- lnımıt n bu itradı AtttOfk Anıtını Onun. H@tlefl ve hatıratın yaded1' 
hi11tlattmtfti; çelenkler 1ıe7Jtelirı • mını tebcflotı i&ylevler yermtıtefdlt. f{lzletct ~eleftk JtonulmUftUt. 8\&ft .. terek devlet ve m1llet ldareıılnde si' 
t@1tlerlnden bu maplelete dotru • 8aat 18 da tehfln Hat kulesinden Ye dan 16nra pattl batkaftl ilba7 rub adet Ye ittUYaff altıyetlmiti:n prtı I' 
ıananlt altı tane çtçekll ok tef)tll et tilen bit lıam Oıetllıe bOfOn Urfa Oilleç tarafından -vetılen bit 16y1n- laralt teabit ettllı parti umdelerifl~ 
tiler. Bu ınada ıaat ın ı wruyOtdu. öç daJtflta ihtiram vıltfetl 7apmıttır. le törene bııtanmıftıt Parti adına, 1emb010 olan e meşale yakılaratc ' 
Pabrlltılırın, donanınımİaı.n clQdUk- Bundan tonra 11ra 'ile H1tet11 mtılltl belediye adına, ıençlilt adına, bal - me .. lenln ebediyt!n muhıtızltğını ~ 
ıert ~almafta bııtadılır. memurlar mfktepler vı bQtön halk kevt adına veffüm i&yltvler bir hu- pacaıına ve onun gö!lterdiği kurtl1 11 
Şlmdl bntQn meydan bömbôt ıtıl- Atatürk heykellnın &nftllctın ~~ şu içinde dinlenmıı ve 61retmen ha- tut ve yUkıtellt vollar•nda durmad', 

mıt g:tbt Hfl!İI ve hareıteUlı btr hale IWfftl taltmJ Ua ftmfftlt. 1111 Kevıff tarafındlft vel'tlen M>fı ve t1ımıdan yUtUyeceAtne hatiple 
gttmlfti. Bu daltiluıda bQtfin Tfir1t. Sanuunlulmn ı....atll 8Öylevtıet\h1tı1ip 11ulınnuı n Kt • tile blrtıkte hep tıir aıt1ıdan göz Y'~ 
Yatını gtbt !zmlt de ulumuıa 9ôft ~ lımtUD tı (A A.) -... 11 f(lndtlr mailim teJlttıittiıl mühafuuı için lan içinde and içtl e meşale onurı -' 
tlHm ttlk:Qttt 71pıyofllu. X.itfUla do jM yaıtın dlıiineyeft 8ınmınlülar, Bllyilk tefin ytlltaek ruhu atilllide hut hunu tullen bu ıece sabaha .1tad 
ttınman.ın bıeıtarındaJti dumanlıt ulu Atanın thedl hatırallllı wll i~ltt ılmıt, ıaı 1atlırı ttıttnda fQI bin· yanualmı. 
btıe durmuftu. Köffeı ftıtnnde 701 bU,On havınuı 1ıfmurlu olmasına den f&111a atı11n btr andı gıkırdlkla- Tıltlrdtıf 11• Alyontla 
ı1u btt l@fftl f{!tlt@ntert htdl1'dt ft ratmn ffkttlden bit llttll hıllnde rı top ,Urüttöıo.ne btftH)'n JHlerle TıltlrdıA 22 (A. A.) ~ At&tür1'i1tl 
yoltmu keserek tevakl<uf etti. Du ıft. ewniıurlyet mey<tantM ft Atatfif'KQft and ı~tltnt§ttt. ebediyete intikali dolayisiyle Tekit' 

r~~ TUNc·.aw,-; kUt üç dakika sürdil. İldfıcl bir dtl • beykelbıin ettafına toplanmağa baş- Edime oe Trabzontla dağında ulu Önderin Yiiltsek varlıl" 
""'""' .nı ı dük ba .an Dıtirama nihayet Terdi. ladılar. Şehrin her tarafında genç, Edime 22 (A. A.) - Öğleden son- [Arkası $.; ıı, sa ı del 
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(Batı 8 incide) 

tıygun ı~ 
lfaikev· orenler Yapılmıştır. 
ndaki t ~de v~ Cumhuriyet ala -
ız İ§tira~renıe:c binlerce vltandaşı 
tla 1.t t·· et.rnış verilen özlü nutuk

q a Urk~ 
e Yiıksek un hayatı. inkılaptan 
Saat 

16 
var:ığı belutilmiştir. 

akip At d~ uç cakilra sükutu mü -
ler Yakı:!ıurk anıtı önündeşi meşa
tund . ış, mukadc1es ölünün hu-
n bit:~~irarn feçidi yapılarak tö

•11ışt1r 

Afyon 22 
Unde (A. A.) - Zafer abidesi 

ıı. lJrrı:a~ıian tören çok hazin ol
alke··· rnı Program tatbik edildi. 

vtnde ~ğl 

1 Harici Askeri Kıtaat ilanları 1 
Müstahkem mevkii birlikleri ihtiyacı içm kapalı zarf usulü ile ek -

siltmeye konulmuş olan 58791 kilo benzin, 1773 kilo valvalin. 5919 kilo 
vakum 1181 kilo Gres, 589 kilo gazyağı 1.12.938 tarihine katjar pazarlı
ğa bırakılmıştr. Bu iş için taliplerin ternmat akçesi olan 1303 lira ve 938 
senesi Ticaret Odası vesikasile birlikte 1.12.938 tarihine kadar her gün 
Çanakkalede Mst. Mevk; satın alma Ko. na rnüracatlan. (645) (8~99) 

Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı için aşağıda yazılı erzaklar 
eksiltmeye konulmuştur. Şartn:ıme ve nümuneleri Mersinde A. Sa. Al. 
Ko. da görülür. İsteklilerm belli saatte Mersin Ko. da bulunmalan 

"642,, (8396) 

* Beher metresine tahmin edilen fi- lira 50 kuruş mukabilinde M. M. V. 
atı 60 kuruş olan 300,000 ila 450000 satın alma Ko. dan alınır. Eksiltme-
metre arka çantalığı ara bezi kapalı ye gireceklerm 2490 sayılı, kanunun 
zarf usulile münakasaya konulmuş- , 2 ve 3 ~ncü maddelerinde g~steri -

tu İh l · 10 1 K. 
938 

ı len vesaıkle teminat ve teklif mek-r. a esı . anun cumar- · . 

'

. tuplarını ıhale saatinden en az: bir 
test günü saat 11 dedir. İlk teminat saat evvel Ankarada M. M. v. satın-

da da A 0 
.. eden evvelki toplan -

U~nir~~~ g~~~an~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
latiirkü çok gençler şiirler okudu. 
lllf sa n Afyona gelişlerine ve kur 

14550 liradır, evsaf ve şartnamesi 131 alma Ko. na vermeleri. (657) (8557) 

· vaşına ait hatıralar yadedil-

F eth 0 

:F'eth· ıye veSinopta 
'ğij ~Ye 22 (A. A.) - Bütün Türk
tkUıı ~suı bir ıztıraba atan Ata -
. atırasın ta . . . k bir 1 zız merasımı ço 
da Ya ~da ve göz yaflan ara -

en sonrp dı. Sabahleyin ve öğle -
~ eserıea. h.atlpler Atatürkün hayat 
ır. Öğledtinı teoarü-z ettirmişler -
lrnış u~ en sonra saat 16 da top a-
ıı~ ' ç dak'k 
'O{l).tş \re A 1~ a ihtiram sükntu ya-
lll~alel taturkün büstü etrafında

&atüne her Yakılmıştır. Atatürküıi 
ll.kler k er taraftan musanna çe -

• ~edil' 01lnıUJtu.r. Her taraf yu i
s· . 

b Inop 22 
' aY'raJtıarı (A.. A.) - Yan ya inik 
' tePlerı.·ı ~· kapalı dükkAn ve mek -a... e oı~ . 

""'4lt 14 d u evine bi!nzeyen Sinop, 
ttlı:eıt, Çot içinden kaynadı. Kadın, 
~ '.Paı-Jtı Uk Çocuk binlerce insan şe 
~a ~a Türk w parti bayrak -
~ lop}a ... d Atatiırkün büstü önün -
,.~·- · ., l Gö -"'illllı b · ıler yaşlı, kalpler he-

Saat' 1 ll§lar öne eğilmişti. 
~~ • de lialkevinde büyük bir 
tıa~., Yapıldı B- -k fi refl' 

~,,,....,hık · uyu te n fe ı -----------------•!------~ lb~ edU~llpları. gençliğe hitabesi ITURK HAVA KURUMl' ~!tattı d l Uç dakika hıçkırıklı 
~ llrutundan 90nra tören so -

Pet--ı~-----
~ Si\>aa"~y;'*su Satmıı • 

~~·ı.'"aıı.u.;!..ı.n":ı::':.h~.; Büyük Pıyau nosu 
~en ?tıinde biri, Kabasakal kö . ~ 
~e IU~eye, ağzı kapalı bir te - ikinci keılde: 11 Birincikanun 938 dedir. 

~:.,~n;:u~:::::;~ Büy· ük ikramiye: 45.000 Liradır._ 
lıı.iftir. ~ lüıı hapse mahkO.m edil -

S Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
G Gb1ı11 Sanayfinl (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardl1' ••• 

~azı:"111•tmek Limm Yeni tertipten bir bilet alarak lıtlrak etmeyi lh·J 
1ı.-;:~~.; .?;:'~ mal etmeyiniz. Siz de piyangonun meı'ud ve bahtl· 
~lı:eıı A bir ehemmiyet ta~yan ve yarlan arasına CJirmlJ olursunuz. 
tın •ana dana ile Mersin olan aa - ll•lill•••••••••••-•••••••••• 
llui\iıı ~inin ruhu çiğit yağıdır. 
~ İatUıa. danada sabun çiğit yağın
~llttı.t e 1 edilmektedir. Bu sabun, 
!atihsaı "~ itibarile zeytin yağdan 
~lt farı:ılen sabunun kalitesinden 

l.tev Zdır. 
'4ıtaıın:~ fabrikalar Çukurova istOı
:0ıuya demin ettiği gibi, doğu Ana-
1\> llMlllaJt~ büyük mıkyasta ihracat 
l:l~lia, bilh •dır. Maamafih, Çukuro -
~U!t?'isi te •asa Adanadaki sabun en -
~ evadd lkilatı, sabunun yapıldığı 
etıe rn l iptida iyen in çokluğuna nis 

~e\ İ"in•hdudtur. Bu darlığı gider -
"el :t rn 'ili erını 

1 
1 banka!nnmızın serma 

~lı: "e ~un endüstrisine tefmil 
il ~iıı klf u suretle mevaddı iptida-

el'iye sn ~esini işletmek :lcabettiğt 
tı llu taJı::mektedir. 
lt~da daıı_ d: ~ern ,ehrln ı, haya -
l.a.ıt 'k. \>e r f buyult mıkyasta bir can
~! Ucuııe ;h ve hem de dahlll istih
'as ~al'lları~ u tenun edilecektir. Ay -
l lı hır k a, ihraç maddelerimize e -
Jil;lt:tır. •len>. daha ilave edilmif o-

lts.6J>A: 

~~-
Çi~~·Y• Yardım 

~ursa <Itı Edlllyor 
~t banka Ztlay) - Şehrimiz Zlra
<ı ·~ı S1 bu '1\ lı)I; bu. d sene de köyülüye to-

ak tnaks . ny ihtivacını karsılıt -
~Ulıle lldıyle müteselsil ke!a~ct 

'l'. Para t 
t. Utürı .... evzıatına başlamıştır. 
ıtıd c.Urraın d " ile e tütün 8 a Yuzde 15 nisbe-
i tevziat avansı vermektedir. Her 
~arn edilmektedir. 

'( 

, 

Neden 
Aspir:in 2 

Çünkü . ASPiRiN seneler· 
denberi her türlü soaukal' 

gınlıklarına ve aarılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

Jsbat etmiştir. 
A 5 p .l . A 1 N in· 'tesirinden 

emin"7o1mak!_iÇi~ lütfeo ffi marka· 

sını_dikket~ediniz. ~ 

-~-

1 

1 

t 

' 
1 

HAYRE1Tt1t 
ÇİZii( 

, 

~IRA 

' I I 

BIRIKTIRIRSEN EL 
ATAMAYACA'G iN 
YOKTUR 

9 

t 

1 
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KIRGINLIK - BUTON AGRILAR.1 

i P 'e 
Karp yegane çare 

BiR KAŞE 

lstanbul Detferdarhğından ı 
Mükellefin 

Eski adres! 
Aranılan tıcarl 

defterler 

) 

Adı 

Mehmet ve 
Osmruı :Edip 
Biraderler 

HocaalAeddin, Y emcaml 
caddesi 37 

929) Takvim yıllan 
930) 

Mordaha,. 
Roso 

Bae:ıkaçek, Aralık G30) 
sokak 11 931) 

--- --- ~ 932) 

- ... 
• • 

Nnmiarma tar!ıedflen bzaııç verglledne !ttraz etmif olan adlan yu
karıda yazılı mükellefler şifahen dinlenmek ve ellerinde.ki defter ve 
vesikalar görülmek üzere adreslerinde arare"lllŞ ise de bulunamadıkln
rmdan ve ecnebi memleketlerlndcld adresleri de malO.m olmadığından 
tarihi ilAndan itı"baren iki ay zarfmda Cağaloğlunda Mahmudiye cadde
sinde 32 numarada bulunan Kazanç Vergisi ltirazlan Tetkik Komisyo
nuna arnnılan defter ve vesikalarla birlikte lüzumu müracaatları komis
yon karan mucıöince ilnnen tebliğ olunur. (8582) 

• 

··dar icra Memurluğundan: 
Emlak ve Eytam Bankası Tilrk Anonim Şirketine blrlncl derece 'Ve 

sırada ipotekli olup tamamına üç yeminli ehlivukuf marüetilc 149 No. 
h mahallin arsasının beher metre murabbaına yedişer liradan 791 ve 
binnnın bir buçuk kat itibar edilerek beher metre murabbaınn altışar 
lirndruı 798 ve 151 No. lı mnhallin arsasının beher metresine yedişerli
radan 2667 ve bina.nm iki kat itibarile beher metresi.ne sekiz liradan 
3808 lira ki heyeti umumiyesine 8064 lira kıymet takdir edilen Boğaz
içindc Kuzguncukta Paşa Limanı caddesinde eski 120 yeni 149, 151 ka
pı numaralı sağ tarafı Cemal Yalım. sol tarafı Popol kndm hanesi, ar
kası d~ önü yol ile mahdut iki kısımdan ibaret sahUhanenin evsafı: 
149 No. h evin zemin katı: Zemini toprak bir taşlık, bir kuyu. merdi
ven altında üç kömürlük, zemini çini bir koridor ve bir oda ve zemini 
ahşap diğer bir oda ve önünde etrafı demir parmaklıklı bir nhtım. Bi
rinci kat: Bir sofa iki oda bir hela ve diğer 151 numaraya geçen bir ara 
kapı vardır_ 1'1 No. h hanenin zem.in katı: Bahçeden geçilmek suretile 
camh ve zcmhı1 mermer bir antreden haneye girilmektedir. BJr sofa 
ilr.erlnde biri yüklü dolaplı iki oda bir salon ve bu salona kapısı olan 
bir sarnıç ve yine ufak bir koridor üzerinde bir hela ve bir kömürlük 
'T8rdır.. Bu kısmın sol tnrafında zemini malta ve kemerli maltız ocaklı 
ve snbit kazanlı bir mutfnk bulunmaktndır. Birinci kat: Büyük bir sa
lon üzerlnde yüklü, dolııplı dört oda ve altı boş bir tarafı kapalı bir ko
ridor mahalli, bir hela ve merdiven başında bir kömürlük mahallhıden 
ibarettir. Bu kısmın haricinde ayn bir kapı ile zemini kısmen malta ve 
kısmen tuğla döşemeli bir taşhk üze rinde bir oda ve odaya muttasıl ve 
mutfağın üzerinde zemini maltn döşeli bir taraça da vardır. Bahçede 
bir kuyu ve evin altında bir bodrum ve yan tarafta da ufak bir rıhtım 
vardır. Umuml evsafı: Evler esld ve muhtacı tamirdir. Sarnıçla mut
faktan manda aksamı ahşaptır. 149 No. lı evin arsa sahası 113 metre 
murabbaı olup bunun 88 buçuk metre murabbaı bina ve mütebakisi 
bahçe ve nhtımdır. Diğer 151 No. lı evin arsa sahası 381 metre murab· 
baı olUp bunun da 236 metre murabbaı bina ve müteba.ldsi bahçe ve 
rıhtını olan gayrimenkulün tamamı açık arttırmaya konmuştur. 

1- Işbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 16-11-938 tarihinden 
!tibaren 38/ 69 No. ile Usküdar lcra Dairesinin muay.yen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır. nanda yazılı olanlardan fazla maltl
mat almak istiyenler, ~bu şartnameye ve 38/69 dosya numarasilc me
muriyetimize müracnat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirnk için yukarıda yazılı kıymetin yilzde yedl bu
~ğu nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (Madde 124). 

3 - Ipotck sahibi alacaklılarla diğer alikndarlann ve lrti!nk hakkı 
sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrnf a 
dair ohın iddinlnnru işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde cv-,ı 
rakı müsbitclerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Ak
ııi halde haklan tnpu sicili ile sabit olmadikça satış bedelinin paylnş
masından hariç kalırlar. 

~ - Gösterilen günde arttırmaya Jştirak edenler arttırma ~nrtname
sinı okumuş ve lüzumlu malıimatı alınış ve bunları tamamen kabul et
miş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Satış Emlak ve Eytam Bankasınm 844 No. h kanun hükümlerl· 

ııe tabi olduğundan mezL.'1ir kanunun 15 cl maddesine tevfikan ikinci bir 
arttırma ynpılm.aksızuı gayrimenkul 30-12-938 tarihinde cuma günü 
saat 14 ten 16 ya kadar Usküdar lcra Dairesinde yapılacak: arttırma ne
ticesinde üç defa bağırıldıktan sonra satıp rfiçhnnı olan diğer alncakh
ların bu gayrimenkul ile temin edilml~ alacaklnn mecmuundan fazla 
olmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edile
mezse ihnle yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veyn vcrDen 
m ühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesbolunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse an:etmiş olduğu bedelle alma
ğ: razı olursa ona, rnzı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün 
ınuddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale nra 
sındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 ten hesap olunacnk faiz ve di
ğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsi] olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli hartc~nde olarak ynlmz tapu fenığ harcını 
21 n'"'1'

1 vak.ıf tav z .~cdelıni ve iha'c karar pullarını vermeğ~ me-;:•ıur
d.ı~ ~u • 'r m vergı.c:-r, te:nvırr l ve tnnzıfot ve tclliıliye resminden 
w \ il t 8 lcdıyc r usumu ve mutcrak m vakıf ıcaresi alıcıya ait ol
rr v p artt rmı:ı bedelinden tenzil olunur. Işbu gayrimenkul yukarıda 
r,ıı teri'en tarihte Usküdar icra memurluğü odasında ~bu fliın ve gös
terilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilAıı olunur. 

t:mlal' ve Eytam Banl•as1ndan: işbu gayrimenliulü sa
hn alanlar arzu ederlerse bankaca takdir edilecek kıy· 
metin % 50 si kadar kendilerine ikraıatta bulunabilir. 

.(8598) 

WOLANTSb RAN~ 
UNi NV. 

ZA Y1: lstnnbul Yüksek mühendls 
mektebinden 1338 senesinde aldı!;11rn 
417 numaralı diplomamı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. Fcneryolu 8 No. Mühen
dis Mehmet Cevat. 

.. 1111:1 .. rmmımm11111 .. _... 
Ems:ıli arasında en güzel ve 

şık mobilyalar. sata.n 

(Eski HAYDEN) Yeni 

A E mağaz ları 
Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK 
ve YATAK ODASI takımları 

zengin çeşitler her yerden iyi 
şartlar ve ucuz fiatlnrla 

bulursunuz. e _, 

HER SABAH 
DAHA GENC 

GÖRÜNÜYORUM 
Pariste: 

Bayan Grebert diyor ki: 

-Uyanır uyanmaz, hemen el 

aynnnw. sanlıyor ve yüzüm
deki buruşuk-

luklanmla çiz
gileronin gün
den güne kay
bolduğunu ke
mali hayretle 
görüyorum.." 

"Bir haf ta zarfında mucize 
denecek bir tanda gençleşip gO.
zelleşmeme cidden fafbm. Bü
Ubı arkadaşlanm buna nam 
muvaffak olduğumu soruyorlar 

'f A N ========================== 23-11-938 

lştihasızh • 
zımsızh • Şiş 
lik • Bulan ı · G 
Sancı -Mide 
zukluiju - ·ı • 8 
sak Ataleti • in 
baz· rıhk· S 
ra • Karaci ~ e 

• • S kıntı • Sın• 
Horlamak ve 
tün Mide ve B 
sak rahatsızhkl 

rına IJIUtlakO .. ' 
HASAN Meyv a Oz 

Mide için her yemekten sonra 1 - 2 tatlı katığı yanm bardak su içinde 'Ye müshil için her . 
veya gece yatarken aç kamına 1 - 2 çorba kqığı yanın bardak au içinde köpürterek iç.mel' 
HASAN MEYV A öZO meyvalardan ve meyvalarm özlerinden yapılDUJ bir harikai san' 
Avrupa ve bilhaasa İngiliz meyva tuzlanndan daha yüksek olduğu kat'iyetle sabittir. Buna 

men Avnma mena özlerinden beş misli daha ucuzdur. HASAN MEYV A OZV nlııJS 
bir tGrlü olup tekersizdir ve çok köpürür. 

Şişe: 25 ilci misli Dört misr. 60 Sekiz misG 100 Kr. 

Böbreklerden idrar tMbasına kadar yollardaki hastalıklann mikroplanm 
kökilııdcıı tcmlılemck i~ (.IIELMOBLÖ) kullanınıa. 

-

Böbreklerhı fahpnak lrndretlnl artmr, bd111, erkek tarar mrloklanm, 
eski Ye yeni ~lso~ağuno, mesane iltihabını bel ağrısını, ık sık :ldraı 

bozmak, ve bozarken yanmak hallerini ı:iderlr. Bol idrar temin eder. Sib-
hat Vck.Jilctinin ruhsatını haizdir. Her ec7.nnedc bulunur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ, İdrannızı temlzliyerek ma-rile~tlrlr. 

vrı1~1"1~m~ 
REliıtİ 

~I 
~t~ " ftf!~~tiiı!~Ml!Jır 
Kuse. 

nillltm 

ve beni candan tebrik ediyor
lardı. .. 

Bu usulü tatbik etmıı olan 

binleree kadınlar, bir hafta zar

fında birknç yaş gençleşmi~ bu
lunuyorlar. Yüzlerindeki buru

şukluklar-la çizgileri tamamen 

kaybetmişlerdi:r. Alimler, buru

§Ukluklarunızın ancak ihtiyar

lamağa başladığımızda meydana 

~ğmı keşfetmiılerdir. Çün
kü. clld ftıtiyarlayınea bazı ha
yatı cevherlerini ka~er, bu 

cıı.1dl besleyip kuvvetlendirlnlz, 

hemen tazeleyip gençleşir. İşte, 

Viyana Üniversitesi profesörle

r!nden doktor Stejskal'in şayanı 

hayret keşfi olan ve BİOCEL 

tabir edilen ve genç hnyvanlar

dan istihsal edilen cild büceyre

lerl hulsası, bugün pembe ren

gindeki Tokalon kremi terkibin

de mevcuttur. Her akşam yat
mazdan evvel tntbik ediniz. Si% 

uyurken cildinizi besleyip genç
leştirir. Ve buru§Ukluklan gide
rir. Bir hafta nihayetinde an ya3 

daha gençleşmiş görüneceksin.iz. 
Gündüzleri de beyaz rengiOOeki 
Tokalon krem.ini kullanınız. Si
yah noktalan eritir, açık mesa-

meleri ınklaştınr ve birkaç gün 
zarfmda en esnıer ve sert ibir cfl 
eli beyazlatıp yumuşatacaktır. 

~. ""-lh • ·•'' ,,-J(.• 
;~:.-,.,..· ııw; ... ,.~p·~ ~·' ~'Y. • ' ~ ~' 

dan mütevellid uncıbrmız, da 

1ertllklerl n flşmanlılt şikAyetıeri' 
nJ.zi U R l N A L ile geçirlnit-

U RINAL 
Vilcudda toplanan asid ürik .,ı 
oksalat gibi maddeleri eritir, kati 

temizler, lezzeti hoş. alınması ıcu 

laydır. Yemeklerden sonra yarı 

bardak su içeruinde alınır. 

INGf LIZ KANZUK 
ECZA NESi 

BEYOOLU - tsTANBUL 
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'cfeşyiden Hazin 

Cenazeyi takip eden ecnebi mümessiller kafilesi 

Çocuk Ansiklopedisi 
Büyük iki cilttir. Her evde bulunması lazımdır· 

iki cildin fiyatı 7 liradD'. ( 
TAN Matbaaımda sablmaktadır. 

Manzarala 

Ebedi Şefin ka'1d tabata "önuriclen r~en Cliinya aa'Reri littaları ;e 5ayrakl«r ~ 


