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cnebi Heyetler Avdete Başladılar 

Büyui ~fomııın ce naıe meraım1ne 11f1ili ls1ı gelen "dünya mmetıer 1 ieyeflerJ blraraCla 

!~=~~!:a,uolma~ MiLLETiMiZiN MATEMllU H~:ET • REISLE~!Y~~ Mü~AKAT\ 
:::~;.:.~tll~ .. ~~::7.~ il Vatan Çocukları Teessürlerini, Tur kıy e Buyuk Bır Şef' 
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"• hantenğını mı7 Büyük Milletlere Yaraşan Vakar o•• d p k e•• ••k e• lıfa•gl tahh? Hangi tac:ı? 1 1 unya a e uyu ır ~~stafa Kemal ınkllaps•· çinde zhar Etmişlerdir ... 

111 
tercih etti... c. H. PARTiSi GENEL SEKRETERLIGINDEN: Adam Kaybetmı·ştı• r 

F. R. '.ATAY "Büyük halaskar, mı1U tef A- Değil 1ade Türkiye hadudlan 
'-t.... .terinden sonra, IJdllCi .ıe- tatürkün fani hayata gözlerini içinde, hariçte de herkes Türki- ' ' 

-..U..ı. tmıitte bir pzeteciler kapayıp istirahatgihına tevdii yenin bu milli mateminden do-
....._~da buluşttlk. Yeni parti • anına kadar geçen günlerde yur layı duyduklan derin ve leten 
~ele.Jetin '" hepsinin bapııda, dun her köşesinde vatandaşlan teessürleri muhtelif Yesilelerle 
._. hsa hanrlıtına batlamıftır. Fa mız buzu, ıükfln ve büyük mil - göstermişlerdir. 

'Ankara da Büyük 

Atasının izinde ·Yürütecek Tek Adam Büyük ismet lnönüdür. 
Bir MiUetin Matemini Gördük. Türk Minetini 

lltı lb11Zaffer kumandan, b11 :bazır • letlere yaraşan vakar içinde de- Dahili7e vekili Ye Parti genel 
ı., kon11farak, herkesle, mtlnevver _ rin teessürlerini izhar etmişler- sekreteri doktor Refik Saydam, 
...._ ... lbteeiyle, halk ne konuprak dl- dir. Bugünler zarfında bütün yaslı günlerimizde vazife alan ~~~~"""""~~v.ı."""~r--
~k Ye anlaşarak yapıyor. vatan çocuklan ölçüye 81ğma - bütün valilere, idare amirlerine R . • - h 
.:0Plaııtıda bulunanlardan biri sor yan derin teessürlerini istisna • Ve zabıta memurlarımıza büyük eısıcum ur 

nz ve farksız surette her taraf· teessürün izharında bile göıte-
..; Peki partiyi kurarken hangi 11_ ta muazzam törenler halinde ve rilen vakar ve sükflndan dolayı ı• s met ı• ft o•• n u•• 

istinat edeceğiz! inkıtasız surette Atatürkün ma hükftmetin takdirlerini parti ve 
- :t(ltılıl sınıf? Meseli? nevt huzuruna arzeylemişler - Halkevleri teşkilatına tefeSdl.ür 

~apnuıı: zihnindeki bir tasnif dir. lerini bildirmi~tir.,, 

göre birer birer saydı:: Bı·r Fransız • Alman ~ l'aJcat biltün bunlann hepsi • 

0 
tan ibarettir. 

httı ~ Mustafa Kemal yalnız bir p kt y 1 
loj~111 adını değil, Kemalizm ideo- a 1 a p 1 1 y O,. 
~ iıı tenıeJtaşını koydu. Sınıfsız 
•eıııeetniyet idealinin, ona hizmet e
defl e~ı ister istem~ bazı inkılap he
Ilı~ e~ıne se, kedeceğine ~üphe yoktu. 
bQ d alk de\'lcti teessüs edecekti; 

e,·let lttiid • nmumi menfaat namına, 

Alman Hariciye Nazırı Von Ribbentrop'un 
Bu Maksatla Parise Gideceği Söyleniyor 

))ac ~hale ve mürakabe vazifesi ya- Londra, 23 (Hususi) - Paristen 
ttııı" ta; halk kurtuluş davasının bü- resmen bildirildiğine göre bir Fran
~ ~eıadlan, müesses eolarak, ana- sız _ Alman paktı akdi için Fon 

IJ.o llrak, ta fi ye olunacaktL Ribbentrop Parisi ziyaret edecektir •. 
-. alkçılık fikri ya en basit bir de
ıa.,:~jiye, yahut, yüksek bir inkı _ Yapılacak müzakeratta ve konuşma.. 
de"ı •ia. esas olabilir. Yalnız modern larda hudutların halile muhafazası, 

et nızam d ğ"l • • d b 
fatdak' 1 e 1 • onun ıçan e 0 iki devlet arumda bir ademi teca • 

ı rnanas ·ı b' 'il t d lneyd ı ı e ır mı e avası _ pakt akdedilın • bah-
tp ana gel- kt' Zaf M t f vuz ı es:r. mevzuu q.etn 

1 
~-..e ı. er, us a a 

~bir taç verebilir n ona Türk solaca.ktır. Bu anlaşma Cbamberlain 
layısız kumandanlan arasın _ Alınan aniqmuma müvazi ola-

(Arlcaa J tlncüde) caktJr. .V on Rihbenlrop · 

Dün, Sovyet ve Franıtz 
Heyetleri Relslerlnl 

Kabul Etti 
Ankara, 23 (A.A.) - Relslclim
hm, bugün Sovyet fevkallde he
yeti reisi hariciye komiaer mu
aviııi B. Potemldn'i Sovyet bü
yük elçisi B. Terentiev ile bir
likte kabul buyurmuşlar ve u
zun müddet nezdlerinde alıkoy
muflardır. 

Bu müllkatta Hariciye Vekili 
Şilkril Saraçoğlu hazır bulun
muştur. 

Bm mühim sözler söyliyen, Jost Yunan Bafuekili ,.. 
General M etalua 

Bunlardan Ymıanhlar, dtın ak~ - Uğraımt olduğunuz büyük lta-
aat 4,30 dald trenle, l'raıısızlar ve yıp benim için de son derece hiızün

-.....~~~.-..-.,...~~~,._,..~.- İtalyanlar da ekspresle memleketle- lü ve mühimdir. Türkiye de k11ybet

Ebedl ,eflmiz Atat\lrkün cenaze rtne dönmü§lerdir. İngiliz amiralı, tiği büyük kumandan ve büyük in
merasiminde bulunmak O.zere, her Ankaradan gelip dojruca Malaya kılapçı ve büyük şef kin matem için 
taraftan Ankaraya gelmlt olan he- zırhlısına gitmiştir. de bulunan büyük bir millet gördüm 
yetlerden bazıları dün hmual trenler MetaJ.a.ın 6e-yanatı Atatürkün şahsi icraatı ve vaptı-
ile tehrimizıe avdet etmiflerclir. D09t Yunanistan Başvekili general jı inkılaplar; yalnız Türldyeye, Türk 

Gelenler; Yımanltlar, Franaızlal', bir arkadapnızı, Perap.üuta kabul tarihine değil, bütün dünyaya §amil. 
_ İtalyanlar, İngilizler, AlmenJer Bo- edeıU, kendime fQ beJwtıa ba- dir.. 

menlenlJr. Jmwnnpur. (Arkan ! inctlcle) 
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lnsani bir hatıra: Ata 
• 

eşy e ıer ef kat aleminin en büyükkadznı 

' • ng 
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B• o F. R.. ~TA1 Parti Kaza asum ır yun B 1r ~ı: m1ll'ahhaa Jıe,.etlcr, ~ • 
K ngreleri tatilrkil bldmle beraber tet • 

O F • • N t• dı• yt etmek aezaketinde bulundul.,. 
aym 26 andan itfbaren batiı - acıa ı e e ıce en MOttefik ftya do:d bazı devıetlerd~ 

Xl'l<!mbk -~ wı rlkkatfntn en ~· + ....... __ bul Vil1 tl Pard iştirak hususunda müstesna bir 

N kleden: Saim UM 

lın'ih .... ı. bir fu:S:U olarak doksan se- yacak olan ™ ye bt ıöstcrmişlerdir. Müttefik JJal • 
, ...._....,. kongrelerinin toplanma gO.n ve nat a· . "1 • 
Del uzun hayatını mU%tarip ~- leri Part merker.ince yeniden aplıda iki Çocuk Oynarlarken rı. Boş Sandığl kan devletleri, İran, İngiltere, ~ftl 
yetin elemlerini dindirmeğe, göz yaş- 1 ki sıra ile tesblt edilıni~tir: Öldu•• manya, Sovyetler Ye Fransa ~ 
hrını durdurmağa. yaraıannı sarma- 26-11-938 cumartesi güno. Kartaı Tüf elde yaralandı ve ordu " donanma1anndan ıhttraııı 
ığa hasre~ olan "Florcnce Nigh- talan yolladılar; müttefik yunanl.5 • ..:_ ı b k · k d ilçesi saat 14 de, Sanyer ve Beyoğlu tlh ed ~ _., •wııga e" • u ço necıp a m, nt! me- d Be..;ı,..+ ... saat 20 de to lana Evvelld gthı Sanyerde .. Esiralma- hakaret saydığı için in ar eceA, tanı Ba~vekil muhterem MctııltS 
sut bir tesadüftür ki. asıl mesleğinin 15 e, ~-. P - ca oyunu yürOnden feci bir kaza ol milleti tarafından kahraman olarak Fransayı dahlllyc Nuın Saro, dile" 
en parlak tecrübelerini memleketi- caktır. " d _.

1
-..1.-.. Oyu başl odalar r 

lm 27_11_g38 g(lnt\ Bamk& n- muı, Apost.ol tsmınde on üç ya n a a~~ı..ur n &mlf, devletleri nazırlar, kumandan ~ ıni.zde tatbike muvaffak 
0 uş. Daha pazar 1 bir çocuk çifte ne ynralanarak öl - siper va%ifesinl g5nnilf. Nihayet A - nılraller yahut elçiler temsil ettıl~ 

:ıe:!~8:ıa=ul, ::;C:gı~: ~d:~;a~~eisE:p ~!!6 8;~k:: mtıştilr. Facianın tafsilatı şudur: pustol_harbi kaybettiği için Vangele sa Maj e tııgnterc kıralı k~ndiJlf 
(Kırım) harbi dolayısile bize yardı- 1 ' aklard ' "1 Aynalı çeşmede oturan Apostol, esir duşmüş. O da, kendlılnl ~ce bb:ut temsil ettirmek esakettııdf 
rna koşan lngi.lix ordularll bırlikle to~:~~~38 a:.rtesl gllnG saat H tıç gü ncvvel Sanyerde bir mil - anlaştıklan gibi bir odaya kilitlemJı bulmmnqtur. Sa Majeste Afgaıı )" 
lnemleketimize gelmiş. harp cephe- de lmz vaiova ilçesi kongresl ftf'ıo lede kapıcilik yapan akrabasının e- tir. Odada ev ıahibtnın .. tilfeği Tar nıı .. blraderlcrlnl göndennltd" 
ilerine koşmuş bizzat kendi milleti- dır ya vlne gitmiştir. Ev aahlblnln de on rD1f. Apustol bun11 bot amyormUf. Buı dostlarımn harp oıkemtlerl .,.. " 
ilin başkumandanından gördüğü Ful 29-ll-938 sah gilnii nat 14 de şı.. )"qmda Vangel isminde bir ~ Oyun yaparken btrdenbtre ateş al - kerl krtalarmı ~tlftlttbllmek ~ :: ~ ==.:~"";,'! le, n de Usküdar Jı:onıırelert içtima vardır. bd çocuJı: evvelki gün evde ~ Çocuk g<;IJsündeıı ......,1ara1ı: y.. mens!mln telılr olmıom........,.:,... 
ili Usküdnrda Sclimiye ~lasının edecelttir. klm.ıie :1'0kken estr almaca ve harp re dQ.şmO§ '"almOFflt'. Müddetumu- teessif oldular; Cmnhurl ,~ P1" 
lbir k:~de ifaya başlamıstn·. • 30-11..938 -~""ba gtbı1l saat H cryunu oynamıya karar vermişlerdir. -nn... .L...t..'-n-.ta el ko Tlbbiadll ya :ınftmesslllerlni Banelon do .. ,_ 
~ "- ;y-r- Oyunu kaybeden çocuk galip tarafın llllll.A Mlfi,ll,..&AB YMUJ. ya.re fle aevkettl. Şchbı~ tı.asre..,... 

Bu çok muhterem kadının hatıra- de Çatalca ve Silivri, 18 de Embıann dan esir almarak ~ bir odaya ki - Enver Karan cesedi muayene etmiş rlntn askerleri de tayyare n pldl"" e: =..~eri In,::!ı;., M:~ :;:;; 20,30 da Fatih ilçeleri toplaııacoJı:tır. lltleııecU:, ...ır bnnn bzell mfslne ve g6milhneslıı 1zbı oeımlJ!lr. !er. Hepsine ~ ~ ~ 
George Newmnn.. çok dikkate pyan T . I • • rb. Elu kendiJer:lnl htedııtmfs -! 

ı:;::"!':~"d• 1db Flonms Noıı«ngeııı ütün erımıze Osmanh Borçları Tunusta Veba ;!'1;=::!.ı'7i.!:"::. ::::..ı 
ı._ "Fkırence Nıg1ıt1ngn1._ bugün bil- dar .ıv11asrı1ıastabaJcıcıhk ..... ı.gı- Rağbet Artıyor o..ı ı.eıetıer Tllrk larllı1ıÖ.;. 
rıun düny~ btr ço memlek~11er1. ni doğurdu, sahibi meziyet ve tahsil 11 Numarah Kupon L1manlanmızda Tanaı MlJi1k hldhelertnd 'btrln4h 
muhtelif millet, ttk, lisan ve dmlerl görmüş bir kadın sınıfı yarattcı..... Yeni yılın tntiln mahsultı t\zerlnde Bedellerlnln Öd nm sine M vrudahna Kartı bulanın !ardır. Hepsi 'l'fht: ..med .-
temsil eden Hastabakıcı Hemşlreler sözlerini ilfıe etmiştir_ piyasada hararetli satışlar olmakta- T dbirl r Ahndı nln Atatthke ne kadar b h oıdıllf' 
büyük cemiyetinin ilk ve müşterek Kırım muharebesi esnasında. Flo- dır. Son on gün zarfında aatllan tn - Eslct 0sm~:ı?l:~::t1nln taksim Sıhhat ve İçtlmal Muavenet Vekl- n11 gllrdlller: Blxl.m b• bat~ 
bir rabıtası olduğunu iddia, hiç te rence Nightingale, hüküm suren tcş- tüniln mıktan ~ milyon kiloyu bul- edilmtı olan bol"i"'lanna alt bu sene- letlnden: ayni umanda onun bftttln ctavası1" 
1Jnübalağaya atfedilema. Her kım kilatsu:lık, intizamsızlık ve idaresiz- muştur. Bu arada bir Amerikan flr- -~ lı ku nla Tunusta T 

10 
teşrtntevftl 'ft g.. aittir. Ve pmdi, aynl t ftt hissi ... 

ıolursa olsun her hastabakıcı hemşl- lilderle mücadele ederek onların ye· keti bir buçuk milyon. Alman şirke- nln Ddnd on bir numara po - ve b 7DI 
1 

d b lnıvnti fl fıd-' 
ıre onun kurduğu ordunun bir ııe- rine bilgi. salahiyet ve otonte kuv- t1 de bir milyon kilo tütün alını~. nnın bcdellerinln ödenmesine bu a- teşrinisani -1938 tarihlerinde bir ç ~ h ra ~ 

1
= knmd e 

lferld.ir. Onun şöhreti daha ilk haya- vetinl .ikame ettti. Bu çok .muhterem Felemenk şirketi senelik mObayaatı- yı.n yirmi beşinci gününden itibaren veba v8kası g6rllld0ğ(l haber alındı- t ur m ar ~ _ 
jtında iken bile bir anane ve bir men kadının dnha o zamanlar ektiği to- 600 bin kiloya çıkarmıştır başlanacaktır. ğından bu liman muvaredatma karp ttifak ft doetlamnna, be _ 
lkıbe olmuştu. Bugün ise bütün insan humlar vaktiyle neşvünema bularak. m P1 asada bu hareket deva~ ettfll Tediye gilntı bayrama rastladığı umumf tnllmatnamenfn 51 hıd mad- lel bant n emniyet P~ 
ıaileslne aft çak :kıymetli bir servet- bllAhare harp mecruhlannı tedavi tak~ t ahsul kısa bir lçhı. tedlyatm bayram ertesi yapıl _ desinin blrlnd, Ddnct ~ fıkra - ıreı, n onlann icap ettlrdlit her 
jtir. llkönce mensup olduğu memle- ve vefiyat miktarlannı mühim mik- e mevcu m lac za- mum karar "tt!ilm~ lannda yazıh tedbirler konulmllftur. la dy t.lrlllt esasına aıdık: ~ 
:ketin aşkını ka7.8nan bu kadın 12 tarda aznltmak suretile (1914-1918) man içerisinde aatıımıı 0 aktır. ~ M ~ tıs. Aa ıftııthntlzd Mdnıl bip tıı' 
ılJUlYJS 1820 de Florence'da doğm°' Umwnt Harbinde çok mühJm ~e- Merk ()sma::m n.- "---t K v n ..:t leftbw )'tlbek Jnmah ' ~ 
~ 13 Ağustos 1910 da doksan yaş reler ermiştir. Tramvay ş·ırket·ı es, 'ft &IVHÇ ... ,.3-.u azanç ergı en baathtthl plmnda ;rabın 7elll .., 
gibi çok ilerl~ bir sinde Londra'- "'Florence Nlghttngale,, lçttmaJ bankalan tarafından yapılacaktır. dm :reisi elfL brtul11t ~ 
kia ölmüştür. Kendisi asil bir aileden Muavenet işinde oynadığı rol, bu hu- Murahhasları Bu defald ted!yat dolar tl%erlnden Hakkında Bir Tamim nlh "lnkıllbm Atatftrlrtea _., 
idi. çocukluğu müreffeh bir hay ti- susta yaydığı teşkiltıt ve ~•abat ta hesap edilerek T\irk lirası ne yapıla- bft...111.. Amil lidcrhıl taJlldr 
ıçinde geçti Ailesi omm hastalarla, hnrp mecruhlan, hnstalan için yap- G ı• 1 caktır. Bu 8Ul'Ctle kupon başına " 2870 mmıarah kanuna g6re bazı ra JUA " • 

dertliler ahlü: düşkünfl insıınlnr, tığından daha az mühim değildir. Bu e ıyor ar 9231 Türk lirası ~ecekttr. bina tradlanndan yOıde 25 ·nJsbetin- lar. Memleketlerine döndilklerl ~,. 
~ malQllerle meşgul olmasına çok büyük kadın, bugün sulh Km- de tenzilltt yapıldığı mal<ımd\D'. Bu man, hiç fflph h. t s3yll:yecek 11--

lhastatte'lerde hemfire olmasın. mU: laycıhğı. sullı Kınlhaççılığı namı al- Dthı Bclçtkadan gelea malhıata IR l LERl ~zlllltın 1935 senesi kazanç, yergi- rl ~ ~lacaktu: ~ e, dlln};O b 
Jınle!e't ettiler Ye onu bu :tnhlmekln- tında bntün medent lemin bu nam- g6re İstanbul Tramvay firketlnhı la ŞEH Ş lerlne de teşmil edilmlf olduRunun tnn nlzalllr~ hm ile devam etın~· 
ıc!cn men'e çok çalıştılar. Kırk yaşı- daki teşldltıtlannı ştddetıe 1l18.kadar tm aımması hakkında hl\ktlmetle ltfaiy mTz görülmesi ü~erlne bu yantışlı~n te- tettır.,, 
ızıa.,kadar münzcvf bir ömür geçfrme- eden fçtimaf muavenet esasbrmı ~ mfb:ak~ gtrlşecek olan heyet f. • lAfisi ve eksik alınan vergilerin ta_ Bu btlkrar haberi devle~ 
ısine rağmen devletin çok kıy!I'.ctll !:8nlann da başında gelmektcdır. tanbula hareket etmiş bulunmakta - Kuvvetlendiriliyor mamlanmMı için Maliye VekAletin- '" sulhun dostlnnnı memnun edet 
bızmctklın oldu, 1855 tarihin~e Us- Infermleres visite~" n.nmmdakf dır. Doğruca Ankaraya gidecek olan İstanbul itfaiyesinde kulanılmakta den bütün defterdarlıklara şu umu _ ğine §iiphe yoktur. Bi:r eskidenbetl 
ikudar'daki hastanelerin muzlim sa- ziyaretçi hemştrcler mesleki de kıs- heyet bayramdan .sonra Nafia VelrA olan bir çok araba ve makinelerin t tebll t lmıştır dışa-rda başıboş vehimlere kapılındr 
lonlannda. tıpkı gençliğindeki in:d.- men olsun onun escr.lcllr. let1 lle temas edecek ve mllıakerata hayli hurdalaşnuf ve kulanılmaya - m ga yapı · ğı bn' dok; f k t aksini nıfl • 
tvnsındn arayıp bulduğu gibi, nuru 9870 numaralı kanuıı mucibince nı ı ıyor a a n, fi 
tziya aradı; herkes için "'LAmbab bqlanacaktır.. cak bir hale gelmlş olduğuna g~ren bazı binalann gayri aafl tradlann - letl ba kadar canından YUran bir • 
kndın •. oldu. Filhakika bu meşhur d m belediye bunlann yenilerinin alın - dan yapilan yilzde %G tenzill.tın, k .. cladan eonra bit olmasmı ~w 

Elektrlk Tesisatı muma brıar ~ n-Alr ,,... i.mıı ona '"Longf ellow .. takmı.ştı. Bü- · zımç yergisi tarlıiyatmda ı - ı . 038 dik. Mlsafirlerlm.ls, dftn b...,. .- ,,ı 
ltun uzun ömrünce bu isme bağlanıp U Kuvvetlendiriliyor Ştmdlye kadar yeti~ otaıı tarihbıdcn tt:lbaren nuan dikkate .. .damın anne merMbntne, fabt 
lkaldı ; elinde yağla yanan küçük !Sm ı:tcktrlk fh'ket\ ltmum mildftr1i1ğ«l 82 nefere flAveten bu defa daha 30 hnmaM. ft tsfun.en 1938 ma'D yılı ~k nıilletln rtqt n ayati,.et t111" 
bası olduğu halde, bu vazifenin ulvi meV'CUt tesbatı takYtye etmektedir. mdtıehusıs ttfatyç neferi yetişttr11 • vergilerinin de tentllAth tradlar 1- hDrlerlne phlt oldular. KemaJf:ı:rPll 
yet.ınden bihaber dolaştı. Yurdunda- SDAhtarağadan Kurtulu? kadar btı mektedlr. Şehrimizdeki :itfaiye kur • zerinden tarhı, me~r kanunun mu gene bir bqbufu " lf idim .U • 
kt tereddütler, şüpheler içhde, Kı- ...r.1.- bir haval hat -p·ı-..-. suna bu ~e Zonguldak, Edirne, ·-'-1...-t birlnc1 maddesinin C. bkrası )'On askeri var. Mfittefiklerl.mb fi 

Edlrne (Husus!) - Edremit kaza- ., '-U>. ~ - ~.-& K _ __. •~-- ··-- B lıkesird ttf vaAAG -*4 
lnm muharebesi esnasında, hastane- Buradan da Ayasp~Jaya ve Tozko- a3 ..... .., lll11Il' " a en a- hilkmtı fkttumıdan oldup hnlde dostlarunn, dlla ldufu sfbl. r>-
ler teşkilAtında, hastaların yent bir sma bağlı Alan köyQnde blr cinayet parana ve oradan Beyaııta kad~ Y• iye neferi gelmtr..ir. Bunlar burada bazı mahaller 'ftrldat dairelerince da, lbftr giin de, Tilrld,-eden daiJll' 

ilde bruamlan, sıhbl ıslahat, ka- olmuş Ali isminde bir adam sopa De nl bir kablo tesis edilmifttr. kurs gördükten sonra memleketleri- l-6-936 tarihine kadar işlerini terket zafer '" muvaffabyet aeslerl •utr 
~ınlanı1!+ı~'-mesleğe büyük bir mik- tonınunu öldürmfişt\lr. Aynca Karag(imrültte yeni bir ne gideceklerdir. miş olanlara 1-1-936 tarihinden terk caklardır. E~ bir mektep ,.edf • 
tyasta "i'~ClA.leri hakkında her yerde " tik: Dal 1-' 1mtlh M--' 
ıelinde lambası -.•ıştı. H disenin tafsilatı şudur: transformatör yapılllllf Beyazıttaki tarilıine kadar geçen devre için tarh ma J• an n::rece,.llt.I 

~ Haydarpa§ada Bir -uımto.. 
•Florence Nightingale,, hayatı {iç Allnln Emine isminde bir kızı var transformatör de takviye edil.miştir. Adam Ezildi edilmesi lbım gelen vergilere de ten 

:kısma aynlabilir. İlk kısmı., gençliği dır. Bunclan btr kaç ay evvel Emine- %i1Atlı lradlann matrah ittihaz edı1- ·--=-==--=:ı-=:!:=-:==--....,.--_, 
'"'Kaıserswerth,, de, diğer yerlerde ye bir tallp çıkmış ise de her neden- EKONOMi ı Dtbı Haydarpa;ra istasyonunda fe- tncltte olduğu maliye mQfettişlerl ta- Po&se yardım 
tniMlım ve terbiye ve tekamülle geçer. se Ali kızım bu adama vermek iste- H . B d btr kaza olın~ blr işçi iki vagona- rafı mdan yapılan teftişlerden anla -

uztartp beşeriyete her ne bahnsıruı ayvan orsa51 nsına ~ etllm~. oı mıştır. T clo1 "'h Yapılacak 
olursa olsun yardım etmek için ha- memiştlr. Bunun fizerlne Alinin ge- HAdisentn tafstlAtı §Ud~ 2870 mmıarah kantmun mtrnk - es a 
tabnkıcı olmağa azmetmiştir bunun llni Meryem araya girmiş ve Emine- Satıclan ltoyun yüklü olan on kadar Yagotı kat birinci maddeslnin C. tıkra.suıda Btr harp hallııde ~ 
llçm "semavi bir davet.. e m:uınr ol- y1 kendisini isteyen dellkanh ile ka~ s lıta.syonda manevra yaparken ma - açıkça gösterlldi~I ftzere bu kanun - istifade edllmclc üzere halk ~ 
dugu iddıasındndır. Hayatının ikinci mağa teşvik etmiştir. Bunu haber a- Hayvan borsasında IOl1 gthılerhı ltascı Haldruıın yanlı~ makas açması la bazı blnalann gayri safi tradla - muayyen evsafı hal% Jdımelerin F"' 
de\ resi çok kısa olmakla bernber pek lan All son derece asabileşmlı ve e- satışlan artmıştır. yilztlnden bunlardnn birlst yoldan nnda ynpılmuı emrolunan y(lzde lise yardımcı olarak yeti§tirllmeleP' 
S"Ok şereflidir. Kının harbinin de- Une geçirdiği büyük bir llOpa ile Evvelki gün 931 beyas karaman, çıkmış n yan taraftaki diğer bir Ya- 25 teMilAt, kaun~ n 2418 Te %728 ni temin için bir kanun projesi )r 
'Tam ettığl (1855-1856) da ild ene Meryemi döğmeğe başlamıştır. 1303 kızıl karaman, 371 dağlıç, 722 gona çnrpmı~r Bu vagonun bl'lsa- numaralı kanunlar mucibince alın- zırlanmuı kararlaştırılmışbr. Bu 11111 

zarfında onu butün insaniyet ~ §Cf Bu sırada darbelerden bir kaçı kıvırcık 445 kuzu, 115 keçi, 98 akü, mağmda durmakta olan rlasyon tat ak lan buhr gil rt ı~.. -·_.- tetkikat -pılmaktadır. 
kat iılernl "Türkiye'de 1ngWz skeri m ta o an Yer e y" ....... 1 ~uı:ıwı J- 9 
kuvvetleri umumt hastaneleri hasta- Meryemln kucağındaki dort aylık 25 inek, 13 dana, bir boğa. 15 man - hlrat ameleslnden Hüseyin iki va • 1-e-1931 tarihinden muteberdir. a 
bakıcı .. Hernşlrcler Umumt Mtifetti- çocuğa rastlamıı ve onun derhal öl- da, 16 malak aatılmıı ve mezbahaya goıı arumda kalarak TiicudfinQn nız 1936 malt yılı vergtlerl de tenzi- 1 T AKVIM ve HA v A 
şcsi., olarak tanıdı. Nihayet (lSS6- mesine sebep olmuştur. Meryemin sevkedilmiştir. muhtelif yerleri nilm1ştir. Hüseyin ıtıtıı lradlar üzerinden tarh oluna _ _ _ 
1895) seneleri arasındaki hayatının feryadına yetişen komşulan onu Muz ve Portalial bitap blr halde Nümune h1ı~hane- caktır. 
kırk senesini dolduran üçüncü sofha baygın bir halde kayınpederfnln e - Sahşlan sine kaldınlmış, :tahliikata başlanmı§ 
gelir; bu devre çok moazuırn bir yn- tinden kurtarmışlardır, çocuğun da Piyasamıza getirilmekte olan Ak- tır. Belediye Bir Broıür 
.rabc~ siyasetini muhtevidir. Gerek ölmfiş olduğunu görmüşlerdir. Bir Berber Çırağı H 1 d 
siyast noktai nnuı.radan olsun, gere!t- Ali hakkında kanuni takibat yapıl deniz mıntakası meyvalanndan muz: azır a ı 
sc tarihi v llmt cihetlerden bulun- maktadır ve portnkallnnn mıktan her gün art Mangalda Yandı Şehrltnt7.den transit olarak geçe -
ı8Un içlerinde en küçük bir mfibnla- · maktadır. Dün getirilen ve hllde u- Balıkpazannda Yağcı sokağında 9 cek olıın yabancılann lstanbulu bir 
fıaya yer vermlyen bir altın ve ıra- tılan muzlann kilosu 40 -90 kuruş a- numaralı berber dükkAnında çalı - gün içinde nasıl gezebil~klerlne da-
de kudretiyle çnlı rak bu mesleğin Bir Do tor Tramvaydan rasındadır. Alanya portakallanrun ~n 14 yaşında Muhfü dilkk5.n içinde ir Belediye Turizm müdürlüğü tara-
m uessis ve hakkild yaratıcuu olmuş- Dü§tÜ, Bacağı Kırlldı boylanna ve kalitelerine gôre yiD - dolaşırken kazaen mangalın üzerine fından tngiltzce bir broşür bastını -
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PERŞEMBE 

11 tnd a7 Gtin: IO Kamn: l'f 
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1 Sevva1 b:indteşrin: ıı 

GQneş: 8.5' - Ölie: 12.oO 
tıdndl· ıuı - Akpm: ı~ 45 

tur. Vatman Şükrünün idaresindeki lük sandıklan 150-300 kunıf ara.!ln- düşmilş, vücudunun muhtelif yerleri mış ve evvelki gün bütün sefaret ve Zamanın en be!'lam kuınandanla- g""I 
145 numaralı tramvay nrnbası Altın da verilmektedir. Alanyanın manda- yanmıştır. konsolosluklanmıza ~önderilmlştir YURTI A HAVA VAZIY ı ırı . en maruf idare adamları. büyük 

doktorlar. mühendisler, şairler, din bakkaldan geçerken_ yolcula_:dan rinası 80-200 kuruştan satılmıştır. Bir Otomobil Kazası Bu broşürde saat 9 da veya i4 de Yl!SilköY metcr,.loji lııt ıı ~vonundarı b0' 

Yatal' ıs.n - tm~k:: a.ıs~ 

edam lan , filozoflar onun dehası kar- Fransız hastahanesi rontgen mute - Bir Genç Cereyana Şoför Kemalin idaresindeki 3700 gemiden çıkan yolcu ve seyyahlnnn dtrtldi~n" ıı:l'ıN- dün nnvıı Yurd nı Trııl:'1' 
sında hürmf'lle eğilerek mesnlsine hassısı Leon Özver tTamvnydan at - Kapılarak Öldü numarah Şi~ll Fatih otobüsü Di - şehri ne suretle gezecekleri tarif e- KD<'aeli K11rııt1 .. niz k1yıl ıın kırnıııı r•"d' 

iştirak eylemicılerdir. lamak istemiş, yere düşerek sol ba- Şehremininde oturan Halit ollu vanyolundan geçerken Beşikta'1a ~ dtlmektedlı Aynca .Jtel ve lokanta- kapalı mevzii ynA'Jşlı dıger bölı?" '"~ 
.. Florcnce Nightingale,, in Kınm cağı kırılmı§, tedavi altına nlınınıı - Cevat 4 -mind• bir ge""' ebedi ·-4 A- turan Haltde -rpanlk bacağından lann da birer llste31 bulunmaktadır. çolı: bulutlu geçmt~ r1lıgAr dogu ve cerı ıı' 

d 
U) "" ··~ ~ ,- doğu kuunl.arında kin kalmış, eenıı "lnUhnrebesin e üç hasım memleket tır. taUlrkiln, Ankaradald cenaze t6re - yaramıf toför yakalanmıştır. Aynca otellerin ve taksi otomo - Anadoluda garbt. diğer yerlerde umunıl" 

mecruhlarına knrşı gösterdiği §Cfka- ini d oda takt -..ı k d oda billerinin bulunduklan yerler ve fi- ,,etle cenubt btlkarnettcn orta kuvvettA t1 tarih bize nnkleylemektedir. ra- n n Y P ~er en ra Y ,, 
rihşinas •'Kingloke,, onun için °'Ye- Bir Yangın Başlangıcı anza olmuf. Düzelteyim derken de etttrmtşttr. DoktoT ~ilm aebebinin atleri ile para tebdil ettirmek üzere Trak:ra ve Marmara denlzfnrlc kuvvctl~ 
nl bir kuvvet doğdu,, demiş, Profes- Çar mb:ıda Fethiye caddesinde elektrik ceryamna kapılarak 61mClf- wb1t1 için cesedin morga !kaldınl - b~~~ıı:m adresleri bu broşüre ya- E#~e ~r:~d:1~:n:,:~!~ a:;~ 4 
seur Trevelynn ise "Florence Nigb- Mustafaya alt 16 numnralı evde btr tilr. muma lilzum göstermiştir. Verile - zı~..... metre hızla esm~. 
ttngale hakik1 bir kuvvet olmuştur, yangı nbaJlangıcı olmupa da ateş lımddehmrtımmk '!'Jbm.cm llaDh e.k rapora göre t.abkibta devam• Rehbere aynca oebJr harltuı da aut H de han~~ m ._., 
ınesaisfnin neticesi askeri olduğu ka- büyümeden söndflrillı:nilftilr. Bıffmt ,mdererek wedl ...,.... clllecekttr. llhe ~. • iııL 



.!°° Alman YahaCflsl 
0 11andaya lltlc:a Effi 

h~~' 23 (A.A.) - 800 Alınan 
~~ Alınanyadan Holanda top -
lt e iltica etmi§tir. Bunlar p.h
b'ı~ ~ hamil olmalarama rağ -
1't>e.n h buı edilml~lerdir. Şimdi Al -
huıu UdU<tu civannda btr mahalde 
~dırlar. 

l' erneltaşı 
(Batı 1 incide) 

"• il btıt :: oldufu yeri bulurdu. Baş • 
tafel'de11Stafa Kemal, asker olarak, 
~ ırııu O(>()jeslne vardı; fakat haki· 
ba!la~t "kurtaneuı olarak, sa.ferde 

• 
bir f 

tafe ant için zaferde durmamak, 
fer :d l'arınak kadar g6çt8r. Mmaf. 
doyllı- uğu için, Mustafa Kemalin 
~ •cak her şey emrinde idi: Fa· 
() bi~htın11n açlığı devam edttekti. 
~aı ... 1

Yordu ki bu zafer dü~anlann 
••tz b· . 

ltıttşı it ırıne, ve belki en kolayına 
tide id'azaı:ıılmıştır: Binbir tan~i ge
~llfel'' 1 \'e Onun yolunu bekliyordu. 
'alttı~ onlara teslim edene ne ola
berj ho'Fakat bu canavar, asırlardan
tir? Yle kaç zaferin başını 7emi,. 

lııı z f 
•ancağı a ert dahi şark lrtlcalannın 
lığı h' olarak, medeniyet düşman • 
t.fa ~~etinde kullanılacaktı. Mus-

enıaıın önünde diz ,.ökmü•· 
- S" ~ r 

lste-ı 0 Yle hana, diyordu, ne olmak 
... n'> nu 

lın1 trı • ttın Türklerin padişahlı-
bi trı • ., 1' biitün iıdamlann hallfeliği

ı. lla gi l\t n tahtı? JJanıtl tacı" 
Ustafa K . . A • 

tih ett• emal ınkılapçılıi:ı ter • 
ı . 

Onun . 
~::ıhst ışte hu misalini, en bfiyilk 
f Şerefle · d • · Cltrıek , rı ava hızmetıne vak· 

rn salinj takip edelim. 

F.R.ATAY 

Nikah 
Senı:ve JI' 

!lı 22;
1119 

enınen ile Tank Taylan'· 
İ{ı 38 sah ·· ·· Bebek'te :rını%1 Y 1 gunu 
"ıriyle ~ ıda dostlan, akrabası hu-

lki akttlen icra edOmi~. 
tarafa laadetler dI1erlz. 

Ticaret Anlaşması 
Belgrat - 3ten 17 Sonte~ - Parls, 23 (A. A.) - Hükt\metin al- dirler. Dunkerq~'de Jean - bart mil 

essesesinde çalışan bin kadar maden 
amelesi dün 40 saatlik hafta usulünü 

ne kadar İtalyan - Yugoslav iktı- dığı mali tedbirlere karşı yapılan a
sadt komlteslnin mesat'line iştirak et mele hareketi şimal eyaletlerine de 

miş olan Yugoslav heyeti dün ak _ sirayet etmektedir. 17 büyük azası 
olan Valenclennes mıntakasının ma

pm Belgrada dönmüştür. Elde edi-
denciler birliği tarafından ittihtız e-

len neticelere nazaran Yugoslavya - dilen karar neticesinde vaziyet va-
nın ihracatı 1939 senesinde 250 mil- himleşmiştir. Birlik şimdiden fabri
yon liret kadar artacaktır. Bu mik - kalan işgal eden ve yarın grev ilan 
tar, 1938 senesinde 188 milyon rad- edecek olan amele ile bu sabah bir 
desinde idi. Aradaki bu fazlalık hay- tesanüd grevi yapılmasına karar ver 

vanat, hububat ve manifatura eşya- miştir. 
Paris mıntakaın madencfler mer

lik mesai haftasının kaldınlmasını 

protesto etmek içi.n iş konfederasyo-sı kontenjantlarınm 1938 senesine 
kez meclisi tarafından kabul edilen 

nisbetle artırılmı• olmasına rnl'r-en nunun • k 't · t f d 
Y 6 ... bir takrirde kararnameler protesto umumı omı esı ara ın an 

bilhassa odun ihracatı ile temin e- edfilmckte ve bu kararnamelerin il- ilAn edilen umumi grev gelecek cu-
dilecektir. gası için grev yapan amele ne mec- martesi günü başhyacatır. Reisicümhur 
Macar Kabinesi 
İstifa Ediyor 
Budapeşte, 23 (A.A.) - lmredi ka 

binesi bugün parlamento huzuruna 
çıkmış ve aşağıdaki hususatı itimat 
meselesi yapmıştır: 

1 - Macaristana ilhak olunan Çe 
koslovakya arazisindeki halkı vek
tile Çekoslovak parlamento.cıunria 

temsil eden Macar mebusların Maca 
ristan parlAmentosuna kabulü, 

2 - Hükumet projelerinin derhal 

li<;in mütesanit olduğu bildirilmek- Paris, 23 (A. A.) - Maliye encü-
tedlr. meninin gece aktettiği toplantı esna 

Takrirde umnmt I~ konfederasyo- sında hüktimetin kararnamelerine --o-
nunun umumi mücadelenin muvaffa muarız olan 90syalistler tarafından Dün, Sovyet ve Fransız 
kiyetle neticelenmesi için derhal ted verilen takrir 18 muhalif ve 2 müs- Heyetleri Reislerini 
birler alınması istenilmektedir. tenkif reye karşı 20 reyle reddedil- Kabul Etti 

Paris, 23 (A. A.) - Karanamelerln miştir. Bütçe tahsisatının derhal mü (Başı 1 inciflP) 
tevlit ettiği galeyan sükunet bnlmak za.keresi hakkında radikaller tarafın Ankara, 23 (A.A.) - Reisicümhur, 
tan uzaktır. Komünistlerin propagan dan tevdi ve hükumetçe kabul edilen bugün saat 12 de Fransız fevkalade 
dası ile teşvik edilen lşçıler protes- diğer bir takrirde 16 muhalif ve 2 heyeti reisi sabık Başvekil ve Fran
to etrneğe ve bilhassa yemden tan- müstenkif reye karşı 25 reyle kabul sız ~ahiliye nazın B. Albert S~r
ziın edilen iş saatlerine karşı nüma- edilmiştir. Hükümct bu suretle iü- raut yu ve. saat 14,3~ d~ ~a Efganıs
yi.şler tertip etrneğe devam etmekte mat kazanmıştır. tan fevkalade heyetı reısı Altes Şah 

Veli Hanı ve Efgan büyük elçisi sul-

iSPANYADA: 
tan Ahmet Hanı kabul buyurmuş
lardır. 

müzakeresi. -------

İlk rey tami!inde hükOmet, 85 re- Frankistlerin Teb&ği 

Ç e kos 1 ova ky ada: 
Mülakatlar esnasında Haricive ve

kili Şükrü Saracoğlu hazır bulun
muştur. 

ye karşı 115 reyle ekalliyette kal • 
mıştır. 

Müzakereye yeniden devam olun
muş ve büyük emlak sahiplerinin 
mümessili Mareşal, söz alarak hüklı 
metin lehinde rey vermiyeceğini bıl 
dirmi~ ve ruznamenin değiştirilme-
sini teklif etmiştir. 

Bunun üzerine ikinci defa Ariya 
müracaat olunmuş ve bu sefer de 
hüldmıet, 95 reye karşı 105 reyle 
katı wrette ekalliyette ka,lmıJtır. 

Macar parllmento ananelerine gö 
re, B. İmredi, kral naibine istifu.nı 
ftr1Dek mecburiyetinde bulunmak
tadır. 

Salamanka, 23 (A.A.) - Evvelki 
akşam umumt karargah tarafından 

neşresilen tebliğde şöyle denilmek
tedir: 

Cümhurreis6ği intihabı 

Geri Bırakddı 
Bay Potemkln'in 

Ziyaretleri 
Ankara, 23 (A. A.) - Bu sabah 

Prag, 23 (A. A.) - Resmi bir teb- Sovyet fevkalade heyeti teisi B. Po-
Segre nehrinin sahilinde kıtalan- li1'> Re. 1 h _ temkin B M Mecl'isi reisi B Abd-1 

.. • 6• 13 cum urluğa yüksek idari • · · · u -
mız duşmanı ormanda takıbe devam . halik Renda'yı Sovyet büyük 1 • · 
t · l dir n- l\o... • t mahkeme reisı B Hacha'nm namzet e çısı 

e mış er · uşman a6 .... zayıa ver- · ile beraber ziyaret etmiştir B Ab-
miştir. gösterilrn.i.ş olduğunu bildirmektedir. dülhalik R~nda bu ziyareti 

0

iade et-
Toplanan düşman cesetleri 300 ka Bazı hukuki meseleler, e7.eÜmle mişlerdir. 

dardır. Slovakyanm muhtariyet hakkındaki Ankara 23 (A. A.) _ Hariciye ve-
Kıtalanmız mühim miktarda harp kanmıun meriyet mevkiine g~esi kili Şükrü Saracoğluyu, Sovyet fev· 

malzemesi iğtinam etmişlerdir. Bu keyfiyetli, daha tamamiyle halledil- kalAde heyeti reisi B. Potemkin ve 
meyanda 20 mitralyöz ile 850 tüfek mi) olmadığından, yanrı yapılacak Fransız fevkalAdP. heyeti reisi, sabık 
alınmıştır. Düpan tarafından terke olan reisicumhur RÇimi, birkaç gün bapeltil, Franu dahiliye nazın B. 
dilen malzemenin toplaıımasma de- JMmraya talik edflını.tir. kat1 8eÇim Aibert Sarrau hariciye •ekiletinde 
nm edilmektecDr. tarld., daha tesbtt oltmmat değildır. zt,.aret etmişlerdir. 

15 Ki§İ Çığlar Altında 
Can Verdi 

Nevyork, 23 (A.A .) - Bridgetown 
(İngiliz Antil adalan) ndan bildiril
diğine göre Bardos civannda kain 
Sainte - Luciel adasının dağlann
dan kopan çığlar 15 kişinin ölümü
ne sebebiyet vermiştir. Bu facia 3 
hafta fasılasız yağan yağmurlara a~ 
!edilmektedir. 
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ııım~!b::!ı~;.:: Ebedi ~eifimizin Aziz uatırıas• :-.:==:~~: 
' 

den çıkmaz bir llCI olarak ~ y 1 n ~ .. tim halk. hıçkınklarla ağlıy~ 
.-e büyük Atanm mdüp llndenberl ,.ak At.wa Mtıruına ,,. , 
bütibı bparta da ya tubnllfhır. :s - bqa .. belJılılım. :tııanc:lll' 

=~=-::: Me eketin Her Tarafında 2-a:.~~~ 
prograımn tatbilme 2111.938 cbO ~ .....nd1. 

::::a;:~::r~=~ atem Devam Edı·yor ....., » (~mmt)== cı:. d 
lüye son bir Dıtlram olıxıak bere ta- wb4ıt me,danma cioldurd 1' 
mamen kapa~ ~ muhtelif yerle- ....ıılar, Ataya olan ~ -, 
re konan rad;yo n hoparlörlerlle b6- .blık1anm bugün bir daha ifade _..;,J 11 

1'ik ölünnn Ankaradald bnyfik me - B .. tün Memleket Çocuklan Bu VesHe ile Onun izinde ıer.. Bugünkü toplantıda, JJUJ" 
rasimini dinlemişlerdir. O gQıı .. t Kmtancınm aziz nıhu hall09 t' 

ıı .40 da yeıı1 Halkevi &nünde btnıer- Yürüyeceklerine Bir Defa Daha And içtiler ~n!~ ~~ ~ ~ 
ee vatandaşın iştirakfl• bilyilk bJr Teri1erek Atatürk büstüne ~ l 
tliren yapılınJ.f ve bu tlirene :lstfkW çalt!ı, mfttelk!betl BethoYen .,.. Şo - kalp1erhuhıde ~ :mıe!)d•n•ww!a 1ııfttb Mtkm iJt!rakne mnda ea:mhurtyet Mf!ıısar:tan 'Mre!- çelenk kondu. 

Antakyada Y apdclll 

Matem Merasimi 

marşlyle başlanarak büyilk kurları- penin matem havalarını çalmağa baJ Büyük fin.iformalan ile başta nll ,yapılan toplantıda .CSylenen hitabe - ertn n6bet beklediği meplelerbı " 
cınm gençliğe hit&bı okunarak Oç da lamıftı. Bu anda bütiln gözler yapr- ve tüm komutam olduğu halde a - ler göz yaşlan n hıçkırıklar aruzn.. bir çok çelenklerin ibir tazim halesi
kfkalık bir ilıtiram sfikQtu yapıklık • llUf ve çehreler nrarmı§tı. Artık bu baylar memurlar, okullar, kurumlar da dinlenm.i§ müteakilSen her bira - le çevrelediği Atntürk zafer amtınm 
tan sonra bir çok hatipler tarafın - acıyı unutmak lmkAnı yoktu çünkO ve halk bfiyük bir huıu De Atalan - ğızdan and içilmiştir. Atılan bir top yilce ebedi §el Atatürkün yüce ~ 
dan söz söylenmlı,c:tlr. Mahşeri bir ka bütün kalpler bir tek kalp gibi yam- nm önlerinden geçiyorlar ve ona o - ile meydanı dolduran halk huşu De lığı huzurundan te§rifat sıraslyle h6- .Antakya, 23 ( Busml ) _ ~ 
labalık ~ eden bu toplantıda hıç yor, bQttin gözler coşan, taşan bir ne- nun kurduğu eumhuriyet rejimine üç dakika .elAm vaziyetini almq ve klimet erk!m 'ft parti teşekküller er tiln Hata,. tehirlerinde ebedi 'öf' 

kırklannı tutamıyanlarm aayı.a sa- hlr gfb1 akıyordu. Matem havası bit- bağlı ve sadık kaldıklanm bir kat bundan sonra ordu müfettişliği 6 - kAnı mektepliler, halk kitleleri lhti- için tören ;rapılnÜştı.r . .Antak!'' 
1Jlamıyacak derece çok olup hayata miştl Büyük Atanm anıtı karşısın - daha gösteriyorlardı. Sabaha kadar nünde Dd silngülfi asker ark~da ram geçidi yapmak suretile son ta - daki merasim lise önündeki ~ 
ebediyen gözlerini kapamış olan A- daki binlerce ntandaşın ortasında yanan meıaleler kızıl bultlan parla - duran Atatürk biistünün arkamndaki z:im ve minnet ve §Ükra.n borçlarını sahada saat ikide başlıyarak iJ,ı'I'_ 
talanna yanarak duyduktan keder duran n parti bayrağına sanlmıf ~ tıyor ve ıriingülerl lillhlanna takıl - altı ok meşaleleri yakılmıştır. Önde ödemişlerdir. bitmlştlr. Bu acı ve hazin ~ 
'ft ıstmıbı tarif etmek imkinı bulu - lan kftrst1 btıyilk ölünün hatıralannı mıı onun çok sevdiği Meh.metçDder vali, tfun komutanı askeri ve mnlld Konya, 23 ( Husus! ) - Kon - bfitün Hataylılar t.şt1rak et:mJf .- ; 
~ anlatacak afızlan bekliyordu. Sıra i- onu bekliyordu Artık matem devam erkin ve mektepliler kadm erkek ya, aonsuı: bir ~...ssurle don - tatürkün eüstüne müteaddit ~ 

Halkevt &ıftndek1 t&renden 90l'll'a le hatipler kQrsQye gellyor Atamızın ediyordu. Ontl11 kalplerden çıkmaz bUtün halk, baf öne eğtlmlt olarak, mlJ1 halde :idi Her tara! .kapan- ler konmuştur. Büstün 7anJJ1Cla ~ 
7fne radyolar faaliyete geçirl1miJ ve Ttirk ulusuna "" bütün dilnYJl ulu• acı11 90nsuz bir fekilde bütün iman bandonun yaslı havam arasmdfl te - mı~ ~alk Y~- yer, _Ankarad.~i me- Türk, bir Parti, bir Hatay bit-' 
-1 htlindeki iman yığınlan bu mey lanna olan hizmtlerlnden ve bllhu _ ruhunu iatill ediyor. essör n S'iilrnnetle bı.istün önünden rasunm tafsilatını dinlemek ıçın, ho- ratı konulmuştur. Merasimde tc 
6mlara toplanmıştır.. E i d ~ perl.6rlerin altında birikmi§ti. nutuk .-öylemi§ 'ft :merasim ,1..t.tl' 

Saat 14 ten evvel programa ba~- sa hayat " muvaffakıyetlnden bah- rz ncan . a . Saat 11 de Halkevindeki mera- kün büstü etrafında altı ~ 
•krokideki TaZiyete göre her teşek- sedlyorlardı. Herkeste bir süköt ve Erzlnca11 22 - Erzincan, Atattir- Afyonda simde bulunmak için, binlerce .kişi yanması1e nihayet bulınU§tur. 
~ bl\ytik tefin anıtının &ıimde ,.er içten gelen ağlamalardan ba~a bir kün ilfultine ağlayan ana ntandan A1yon. %3 - Büyük zıyla 11lwıa - bu civan doldurmuş bulunuyol'du. Bütün resmı ve hususi mÜt:tıtfll' 
llthmf bulunuyorlar ,,. sabırsızlıkla p!!y Rzilmtyordu Tam saat 16 da fab bir köşeydi. Daha sabahtan itibaren muzu Te yurdumuzu matemlere boğ- Evvela, müddeiumumt Aktan bir ler Te çarşılar ka tı1ı:nıştB 
...U bekl1yorlardı. rfkalann düdükleri çalınıyordu. 'Oç her taraf kapanmıştı. Saat 11 de ye- m111 olan yüce ft ebedl §efiml.zi 21 mersiye okudu. Bunu Ev bafkanı : • 

Bmdbnet ..,. ordu mftmesstnerl daklknlık bir ilıtiram sükOtundan ni yapılmakta olan Halkevi binası - te§rlıılsani matem g'.ınü Ankarada Tahir Mıhcı'nm Ata'nm hayatım~ Hata dek lleeslndı9 A~ 
ıabrlkalar, btr Sok birlik ,... kurum- m me~le yakılmıştı. Ve gençli - nm henüz tamamlanmamış olan tem yapılan cenaze merasimi dolayisiyle latan söylevi takip etti. 01.meı: h:t:ruım taziz Ye tebcil ,, 
lıııır 1arafmdan ~ 6ltıye btr :lıti- ğin kendlsine emanet edilen cumho- sil salonunda Dıtifal için toplanıldL vilAyetimtzbı merkezinde, he- kö§e Saat 14 de anıdm &ıftnde hemeıı merasim ,.apı~~-
--. ttadesl olarak ~lenkler bOyiik ~.onuna kadar :ra;atacağına ant Lıtildll Jrul?11ndan .onra Atatürlrün n bucağında yilce Atatürkün yi1ce bütün tehir top~ Buradaki Lise di.rektaril Zekeriya CJ8lll'. 
la!r :lıtiranlla amtm 3ntlne konulmak lçDnı.lJttr. Silngülerl parlayan altı beşikten mezara kadRr geçen hayatı hatıralannı bOtün halkmm bO.yük merasime Jstiklil marp ile bajlan- ~ müessir bir hitabede ~ 
ta,.. llDlt bir~ diyan teklini al- meşalenln karpında altı er ihtiram ve gençliğe olan tarbtt hitabesi okun ihtiram tezahftrlerl ve göz yaşlan ne dL Heykel, resmı "" hususi müe.w. bunu bir kısım öğretmeıılerbı ~ 
~ n~ bekliyordu. Göklere ~an muş ve miiteaklben ftç dakika lhti - anmıştır. .elerle muhtelif phıslann sundukla- lan tak.ip etmiştir. Büyük ~dil. 

Tam ..e Jf te tftmell t.nc!osa meplelerln parlak ziyası bulutlan ay ram vaziyetinde ruhu süklit ile sıe- İzinde yftrftmeğe antlarmı tazele- n otuz kadar çelenkle süslenmIJti. yısile lise ayın 28 ine kadar ;J 
~ iftlrUl1e tstfklA1 marpm dmlatıyor'" onun ölmeyen ruhu lamlandL Saat H te Cumhuriyet mlflerdir. Ebed! ref'm her birinin ya Burada ~ llÖyleY Yerildi, baJk, edilmJştir • 

• z ... ~ ........ -
~~-~ 
~ ••mem. BeD
de na kaql ideta bir ~ 
....... vardır. Lecmm Aıttmaım
dan yapıldığı aöyleneıı bu maylde 
kısmen de ekmek kabuğa nnmt 
"tJııu. Jcabuklar40~ tıopla-
9ml atık ekmeklmmif- B1a içld
,.ı ~ bir Ja}am olma
• muhtemel ~ 'bu dnyet b. 
Mm. GmlD baJtbndaki antıpeauıı& 

bir kat daha arttn:ımfbL Jı4.ıetmı.. 
kette alkono. içkller.ba mmıediJdi.. 
il vakitlerde e&kitllm1- - pra p. 
bl - .ekir erdiğinden atışı çok 
arttığı 9bylenirdi. GençllAinm.. 
.. bumm p: ..ııun. olma 
- münbbımb boca Bafıs BulW 
.w..ttn• :leme taaa da ı. --* 
fiin ha7ll ait GldutR - JDUha». 
kaktı- Hoc•mn llWbarek kÖ9e _. 
bbna RVJllp, orada hemen adaı... 
pıı bu mayiin manvmuıa en ro-
büst iştahalan kökunden sarsacak 
bir mahiyet ve manzarada id.L Bo
zanuı o :zamanlar satıldığı husus! 
maruf dükkanlat'da onu içecek sa
bi ve bıyık esha!ruıa m:ı1ısua hu
...ı kaplar olduğunu da ınükem
melaı hatırlanın- Muhtelif ölçü
de beyaz tenekeden uzun emzikli 
birer ibriğe benziyen bu garip a
letlerin, emziğin sivri ucu, gırtla
la dayanacak surette, iyice boğa
za 110kulmak şartiyle emilerek içil
dilf. takdirde sakal n bıyık, tama
men. taarnm:ıan masun kalırmıf. 
l'abt zam.anunız erkeklerinin sinek 
~ ..ıw .. bayık trap., artık 
.. Aletlerin fıst;imallne lüzum bt-
~boa salona muu
.._ bir krist.ı pmak içinde pU-
dlmit'" PIDÜf kepçe ile 7ayvaıı 
PIDl-q& bdeıblerine kotarılarak 
Aıtbra'nı:n meşhur tuDtız leblebi
.. Be miuflrJ.ere ~ bAf-
Jmumfh 
~ bıdmlarm ba nemıeı,t J.eb.. 

lılbl De karıştırarak. büyük bir it
lllba ile, :lçtJleri görü 'lecek bir 
.-ızara,dı- Ev sahibi doctumun 
.. ba edAba, ayn! tehalüJde ifti
nkinl hayretla ıordilıQ. halbuki 
Hoca Ha!ll Hulusı eiendl zama,. 
aında, onwı da benim kıdar, bun
dan nefret ettığin! iyice bilirdim. 

Hnyretim dikl .. ntini celbetti. i
sah etmek istedi: Beni bozaya allf
tıran snfk başı gilunç ve 8Cmu 
~k santimantal bir vakadır, başlı 
başına bir hiklyedır - dedl 

Hep birden, bunu dinlemek tıt
tedik. Briçte sıkılanlar da aalona 
dönf yorlardı. 
Arkadaşım, pt.1~ neşe, gez!erlni 

knp3yıp o vakayı !rnfasında can
lnndırmak ister gibi, bir müddet 
ka}dıktnn sonra aôze ba;ıladı: 

"'Bundan iki sene evveldi, an. 
"f'1 bir iş için alcU.cele Samsun'• 
ıftm k llıım geldL O amanlar 
bt.anbulda otunıyordum, menim 

Uç Günlük Hikaye 

KÖPÜREN BOZA 
laftı; Samsuna !f!tyen npurlal'I 
öğrenmek istediğim :ıamılD, K.ara
dentzin, R)'J'ÜSeferl.D tatlline, meo
burlyet hasıl olacak derecede, ~ 
dargan oldutuma ölrendim ~ 
• aqmhtı bd.-r U.bam bozaa. 
midemi, karaclğeriml harap eden 
'bir fl!1 yoktur, halbuki Samsun'• 
mutlaka gitmeliydim. Dostlarım 
kara yolunu tavsiye ettiler, bir 
gün Haydarpaşa.dan üçte kalkan 
trene atladım. Uçbuçuk gün. ilç 
gece sürecek bu yolculuk için 
trende ancak Odncı bir yntnklı yer 
bulabildım. Y:ıtak ta üst katta idi. 
Bilmem. bu esle sistem vagonla
rın, daracık btrer dolaba benzlyen 
kompartimanlannm, altını~ bil
mediğiniz bir yabancının işgal et
tiği. üst yatağında hiç ynttını~ 

mı?- Hele bu darncık yerde ~ 
yunup giyinmek ne beladır yarab
bi!_ 
Yağmurlu ..-e lOf btr gthıde ,.. 

ba ıeraft dairesinde, bl7.metçinlıı 

deWetiyle, böyle bir ıtompnrü-
mana yerleştim. • 

vakit yaklaııyordu. pnıı ~ 
perlörü bunu yolculara bildU-. 
rek, nazikAne, hayırh yolculuklar 
kn>enni ediyor, ikinci çan da ba 
Taloayı tekit ederken, ~er 
de telifla vagonlardan atlıyordu.
Bizim alt kat yatağın meçhul yol
cusu henüz meydanlarda yoktu. 
"ahi bir ümitle titredim_ Bu meç
hul yolcu, son dakikada seyahat -
teıı vaz geçmiş biri olamaz mıy
dı!- O zaman ne rahat olacak ve 
bütiln 9eyahat müddctınce :Talnu; 
kalnıı§ olacaktıın.. 

Onümde, elinde btr ı:a:rf arka
sında hır hamal. birisi peyda ol
du. Hamalın elinde ağızlan ihti
mamla kapanmış v-0 kırmızı kağıt
lara sanlmış iki teneke güğlım 
vardı_ Şimdi ismini batırlıyamı-

yacağım bir dost bu güğumlerl 
Sıvastald bir arkadnşına hediye 
ediyormuş. mektubunda, uzun 
komplimanlarda:ı s.mra istasyon
da bana intizar edec.'ek adama on
lan teslim eylememı musırrane 
rica ediyordu._ Güğümler benım 
hizmetçinin de yardımile yııtağuı 
aıukabilindeki Jriıçük koltuğun al
tma nloştınlıp, yerlqtirllınlft ne 
:ttirua, ne mütale•:T• vakit bu}a.. 

meden .ıfi!ümlerl tmllm edezı .. 

c!am, lıamalı ft l>enfm b!mı~ 
hayırlı yolculuklar temenni ede
rek, 90.n kampanayı müteakip ı~ 
detll bir Rl'SlDtl o. 1ıekerlekled 

Jaarekete ·- btardaa atlayıp 
,ıtm~ bemea ayni ..,.,,.oda 
da ild b1 bavulunu zorlukla 16-
rüklemeye çalı.şan "" geç kalınıt 
yorgun bir yolcuya benziyen iki 
metre boyunda ve o nisbette fit
man, kıranta bir insan da kompar
timıın numaralnnnı süze süze b&
nimkinin önünde durmuştu_ 

Etvanndan daha fazla blr ecne-
•biye benziyordu.. Göz göze geldi
ğimiz halde benı selamlamaga bile 
lüzum gormedcn o ağır ve cüsseli 
bavullarını filelere yerle~tlrmeğe 

~alışması. kısa bir zamanda kalbim
de helecanlarla beslediğim Wnit. 
leriıni kökünden baltalamıştı. De
mek ki, kompartimaıı arka<lıışım 
bu adamclı-

Hcpinlz billnlniz ki, b11 kom
partimanlarda bülün imtiyaz., he
men de, alt kat yatağı iKal eden 
yolcuya aittir- Pencerenin önü 
onundur, küçük masadan o ı.tU.. 
de eder, size kalan yer kanapenin 
kapı tarafındaki ucudur. bu de'.a 
da k:ompartimanda vaziyet ayni i
di. Ben. gOya oraya lütfen kabul 
edilmif bir sığıntı halinde id,im... 
Kıyafetinin intizamına, ev~ 

mn .ııenginliğine rağmen, mrlu 
bir mahlıika bcnziyen bu adam 
bana hiç ehemmıyet vermek iste
miyordu. Bir Alman olduğuna 
anladığım bu yolcu, hele, eJimd~ 
ki ingilizce ve fransu.ca revüleri 
gördükten sonra hakkımdaki 16-
kaydisi bir kat daha artmıftı.- Toz 
lu ayaklarııu karşıkı küçiı.k kana
penın uzerine yerleştirip yatar bir 
vaziyet alarak yarı uyku halinde 
elindeki gazetelere dalmıştı. .. Hal
buki ben Şnrklılara lıas bir a!Dka 
ve sıcak kanlılıkla, kafamda mev
cut on bef, yirmi abnanca kelime 
ile cümleler y-ıparak onurla ko
nuşmağa, anlaşmaya ne kadar tef
neydim, fakat bu imkansızdL-

Gözünü her açışta ve gazetesin
den kaldırışta, diınyanın en 11eb
har tebessümlerini dudaklanmda 
toplamağa çalışarak, yüzüne ba~ 
tıkça o hemen baflnı ônilne eli
yor, bu flörtleriml ıönnmılf9 d6-
nüyordu. 

-

Yazan: 

ctan taarruza ~eJı: tstedtm.. ın
yetim. herifi iz'aç ederek. bir 
müddet olawı, kompartimandan 
~ Bu makatla 
)iıfaek -- ... phnap, kod
-- ...... apk buKılmıt pe9-
eeredm lira Ci!henneml qazla 
onu dondurmak için kompartime-o 
JWl kapısını ardına kadar açmağa 
ve guriiltü ile ;yeniden k.apıyarak 
birbiri üz.erin~ tüttürdüğüm siga
ralarla orasını kurt kapanına çe
virerek, onu öksüt"ükten çatlat· 
mak için yaptığun taarruzların hiç 
biri kar etmedi. Dl!lğlıibiyetimi 
kendi kendime itirafa mecbur kal
dım._ 

Akşamın kanmbğı, çoktan orta
lığı sarmıştı. lzuıite yaklaşıyor

duk. Kendimi vagon restorana at. 
tun, zaten aperitü .umaıu da gel -
miştL 

Yemek esn!lSlnda O'"ltm da bir 
kö§ede yalnızcs üstüste bira ka
dehlerini yuvarladığını gordüm.. 
O da bent gördü. suratı fena hal
de asıktı.. Biraz sonra çekilip git. 
miştL Bu kabil yerlerde, uyku
dan bayılınsa bite. diğerinin llO)'U

DUp gece tuvaletine bqlamıf ol
mua lhım gelen bir zamanda ba 
miifterek kompartimana girme.lt 
calı olamaz.dL Zaten .alonun ten
halaşan mÜ§terlleri arasında husu
s! bir samimiyet havası esmcğe 

baflamıştı; buzlu v.illi kadehleri
nin birbirini takip ettiği bu Alem
den hoşlarunağa başlaını§, yatağı, 
uykuyu ve yabani komşumu unut. 
mağa başlamıştım. Ankaraya gi-

den ~. dört Macar dilberinin etra
fını. yine oraya gittikleri anlaşı
lan, genç, paralı iş adnmlan, bina 
mühendisleri sarnuştı. 

Macar dilberleri çok dekolte, 
çok renkli tuvaletleri, pU~tine, ar
jante, orsandre -w bilhassa e!l 9011 

moda akaju saçları, erguvani, li
dvert boyalan ve fllhluklarile bü
tün erkekleri meftun et.mişlerdL 
Konsomasyonun bolluğu karıısın
da, mutad kapanma saatini unu
tan vagon restoran idaresi de gar-
90nlannı pervane gibi etrafımızda 
döndürüyordu... 
So~ karlı btr han içinde .. 

ldfebir ateplerini ~ ba llUrl1I, 
.:ak -nar aloban 1*' ta,.:-. 
de bana bftiflk m..ta otuna tJd 
bdm nrdı. Hallerini bir müdde*-

Ummacı 

ttr, tetkik etttğtm ba ~ btr .na 
kıza pek benziyorlardı... Yirmi beı 
yqında kadar ancak görünen ten
dnln ıtz1i bir güulli4i 'ftrdt, Ö)'
ı. bir fibıelllk 1ci, buna ancak la
cıe bar tetkik .. tahlf1dell 80ID'a 

ketfedebilirtinb._ Bilb .... • X... 
car dilberlerinin ıöz kamqtıran 
tuvaleilerl karşısında knlın örme 
bluzu, koyu renk eteği, lAtif kum
ral saçlannın dörtte üçünü içinde 
saklıyan yün seyahat beresi, kısa 
ökçeli yol ayakkap!an içinde han
tallaşan ayaklarlle onu ilk na.zar-

da anlamak çok müşküldfL 
Koyu kahve, in gözlerınin için

de saklanamayan bir iğbirar ate
şi parıldıyordu. .• 

Güzelliği etrafwda takdir edil
meıııif genç ve güzel bir kadın 
küskünlüğü_ 

Ah, bu ne latif, ne hırçın bir a
sabiyettL Bunu hisseden bir ~ 
kek, bundan ne müken•mel bir su
rette istifade edebilirdL. Nitekim, 
bir müddettir, kendılerlyle musır
rane meşguliyetim. aramızda nm
nt bir apna 1ık ihdas ey !ediğinden 
Macar kadınlarından 'birisinin, o 
esnada, pkrak bir kahkaha ,. 
mestane bir eda Da yanındaki bir 
genç erkeğin boyununa çıplak 

kollannı halkalamasından, hempa
larının da bu hali fiddetle alkı.,.. 
lamasından skandalize olmuı ağır 
başlı ve muh.afazakar bir eıke.k 
gibi yüksek sesle tenkidatım, za
ten, hasıl olmaya başlayan hak
kımdaki aempat1yi takdir derece
sine çıkarttığını hissettığimden ne
men masalarına S(\kuldum, kısa
ca kendimi takdim ederek yanla
nnda oturmakl•ğıma ıniısaadelerl
ni diledim_ Tchali.ıkle kabul etti
ler, ikisinin arasına sıkışurn.. Yat
lısı ile etrafımwiaki aıcru hak
kındaki dedikodulanmız, bir kaç 
dakika içinde, d~luğumuzu ku..,. 
ntle perçimledi.Fikirleriınizin her 
hususta mutabık olduğunu hayret
le gördük. daha doğrusu yaşlı ka
dınınkilerl tehalükle benimsemek
llğim fU kısa tanışkanlığı sağlam 
bir dostluğa tahvıl t-tmişti.. Genci 
hemen de ağzını açmamıJ. bizim 
dedikodulan tasvıpldr bir te~ 
.Omle takip edere.!t beni mntem• 
dl bir ptkflde ft ~ ucuyla lb
mekte devam ~ 
Ztnhmıwfakıl«, Uklarmda. 

'ftl'd.ilimiz kararlardan., ~ 
deki müthJt lıtihamlanmızdaJl -6' 
ı. haberdar &cğilmif ıfbl ~ 
avk w hayhuylannda .ınaıa r 
dip gidiyorlardı. 

N.ihayet soz kendilerlnc ln~ 
etti, YS§h kadın, kısaca. tercÜJP"" 
hallerini anlattı. Aslen s8J1ll&d" 
hl iJıiı'iŞlcr, Hal ve vnl:iten ~ fi' 
na deği]Jhlş, bir knç sene evvel il' 
tanbulda kwna bir kismet ~ 
sahJ.rl bir çok meztyeilere ~ 
görünen bu herlf. üç aene r;arbtr 
da RYgill kızına yapmadı~~ 
kalmamıf. nilısyet mahkemede' 
talAk hükmü alınarak, zavallı 1"" 
eağız bu kaba. b.asiB, muteca~ 1:, 
ilstelik te çıok kıskanç o~ ~ 
tıen, zatea çocuk Jbsu ~F 
aıretlle Allahıa bU. tarrilt ~ 
•fil ba bal koparbJmq ....... 

Şimdi. kızı ile yine ~ 
Samsuna döm~rlarmıt- Büiİİ" 
kaynanalara bu bir belAgat .ı 
mebzuliyetle eski d&.II'..at haJtklll" 
daki şikayet ve ittiham1an c~ 
ve büyük bir alaka ile dinler V'"" 
görünmem, bu zavalh meçhul lr 
san hakkında kın ve gaiızıarııt' 
fiddetle :iştirakim, her aniye, °' 
zarlarında, luyme!ani yübeJti1G"' 
dU-
- Bu mftnalcaplara pek a ~ 
eden ve hatta bk yabancı öııüıt' 
de, bu kadar kısa oir zamaıı _,,, 
fmda, bir aile sırrının en gWi ~ 
nmlara kadar açılmasından~ 
sine karşı muğber olduğunu t!' 
teren genç kadının uykusuzl~ 
ve yorgunluktan bitap bir ha1' 
geldiği, artık annesinin de ~ 
den kaçamadığından, hep birddlr 
yerlerimize çekilmei}e karar ...,,. 
dik. 

Arkanmda ettenee. ıı.ytıdft 
- gittikçe artu bir COfkmıhıkla " 
devam ediyordu. 
Kadınlar da ayni Tagortda mi9r 

flrmi§ler ve talihin en mesut bb' 
cilvesi neticesi kompartirnanlaıt" 
mu: da, ortadaki Iavabo ~ 
birbirine geçilecek ~ilde, muttr 
111mı§- Ana kızı kapılanna kadat 
götürüp ellerini öperek veda edlP 
kapılarını kapattıktan soTtra biti~{) 
kapıma el atmı~tlm ki, Jı'.oridC'rı.ItJ 
loşluklan içinde birden peyda O' 

lan yatak memurlarile karşılat' 
tun. Adamcağız, - uyku scrsE'rnlt" 
ğiyle bir kat deha çatılan suratile 
karşımda dikildi. Bm.im zati er 
yam arasında, sen ve eski bit' k<>" 
ku neşreden bir madde vannıft 
kompartiman komsum çok faıl• 
hiddetlenmiş, kendisini Auknra'
ya varınca şikayet edecekmiş, et' 
lanmı kanştırmak salahiyeti ol
madığından bit' feY yapamarnıf. 
l"agon restoranda Od bayanla faı.
la me§gultyetimden dolayı işi aıt"' 
latmap cesaret edememişmiş.. .Bil 
~ nzifeşlnM ... terbtyell 

"41') 
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Kız il ay 
l.ıt.rbaınett '- ~ 

dtıert.n.ı d Q Ul3a1llanıı ancak ken-
ltlert hr:ndüklert çağımız.da, mil 
~bUılld etlendlren eski eserler 
bir ~n.. ~ Dadldt bir his_ Fakat. 
.. •-.aı rnüess 
"'~ t!Scslnl 61 sene ya-
edecea ~ daina yaşamasını temin 
ltıllk lçi~asııaıarı~ da techiz etm~ ol 
dit? I< Valnıı merhamet kafi mi -
h!dönu_ııı~ay, rilvaki altmıc birinci 

ınun- ld Y Onun h u rak etmek üzeredir. 
ıı:ıaUrl ayatında daha başka feyizli 

ar da 
't\ı.n, lyt ld aramalıyız : İçtimai tea-

lialb are., takip fikri gibi_ 
b ukı biz .. -lrneu it · gonullerimizden mer-

I", .. 

·~ 

~· 

; f • 44 

• 

O' a 1 

Ke d·me .. •• oy yor m: 
Biliyor musun. bu ağaçtan kolunu 

tutarak taşıdığın tabulun içinde kim 
var? O insan mı! olnına'f.. O bir ci
handı . Fc7.alara sığmamalıydı nasü 
bir ımğuk mahfazanın içinde durabi
liyor? Oraya niçin gitdi. nasıl girdi? 
biliyor musun? bilemez.sin. Anlıya • 
mazsın . Sen bu muammayı çözemez
sin. Önfine bak, işine hnk. Taşı. o ci
hanı bu tabutun içinde belliycrck ta
şı!-

* Sen onu dnima kenefi antılnnna 

fata etrnıovmarnak fauletini muha • 
hın ~t ş bir milletiz· Hangi yoksu· 
taldllt, ~abı karşısında duygusuz 
~ın yfı _ apımızı çalan hangi zaval
Clıısıerj~~~e 0 kapıyı kapadık? Hem 
la.1tıarıın ızın feryad ı na ne vakit ku
'tiirk ta ~t.ı tıkadık? Elize Röklü'nün 
"'rurJt rıfi her zaman için doğrudur: 
lu olanP;,'l aşır, istemez!., Kibar ruh
~ıntıd il~k, her kim olursa olsun, 
t~i a gordüğü insana kalbi gibi 

Bır Mill~tio kalp as·hlğ i\in bt·vaz bayragm km\ 

göre yürür ve yoşnr görmiiştüm. Şim 

di O , harcketforini sizin iradelerinize 
buakmıştır. istediğiniz yere koyup dl 
lediğiniz yere kaldır1yor.mnuz. Mu
kavemet etmiyor. hayır demiyor • 
Kendini size terkdmi~ gibidir. Nl • 
çin? niçin bu hfir. hareketlerine sa
hip insan, hürriyetinden •e iradesin
den vu geçmiştir? ZihninJ yonna; 
hallcdeme7.SİD. Taşı, senin götürmek 
istediğin yer, şimdi O'oun gitmek İ9-
tcdiği yerdir. Gözlerinln nemini ku
rutmadan, bol bol göz yaşı dökerek 
O'ou tnşımak. nzifendir. O kadar!
Sen onu yap ve başka te.J aon:n.a!.. 

b nJ de 
Gele b açmaktan zevk duyar. 
b... u sık tı 

.!'\. H ' J> l~ N i Z 

Ayı üstünde olduğu kadar neredt- daha yuk~k bir 
~embo1 butabımiz • 

·ı:y8 h ın sel, yangın. zelzele 
ttıın8 arp gibi yurttacılann bir kıs-
h \'eya h " 
<ılin.ı al epsine musallat bir afet 

F. R. Atay . ) 
it~ Şeklı;sa teavün hissi bir borcun 'a Yaf'd ni iktisap eder: para ve eş
ht. Bu ıhınlan bir müsabaka halinJ a-
ba . er za Yle otın man böyle olmuştur, 
~la alttadır böyle olacaknr. 

Milli ve vatani ıefl<af kaynağı Kı zılayın vatanla beraber bir timsali Taşı!-

'1f:tet 't/· altmış blr ıeneyt bulan fa 
l\ıı Q'\ •Yab esnasında ntandaşla . 
tn.._ · erharnet hissinden ,,. tesanQt 
~den 
tıtq ._ Uarn! faydayı lstlh.sal et- anser e Müca~ * Taşı O'n11- Blr cihan rlStnrltyw ; 

sun. Cihanlar yaratan blr ln._un ı&
tilrilyorsun. Korkma. mlmeuia. 0. 
kendini n:ilmeden taşıtmak için aana 
kendi kudretinden Yermiştir. Başka.
şey düşünme. Dikkat et. ba tabatma 
içindeki nrlığlnda da O .enJ taşa - · 
yor. Sen kendini taşıyor cibl~1n. Ka
ranlık meçhullere dalma. Ellerlnla 
fl.stünde en bDyOk hakikati ı~tilrll • 
yonun. Ona bütün utıhtı- bOtilıl .. 
cılı!lyle dokunmaktasm. Buna ma. 
hariyet her uman milmkiln olm.as. 
KadrinJ bil. Başını 3nüne et. G~do
rinin 1aşını ıilme,.i dilşOnmeden O'
nn ta~! Ta~. ommlar lbttlnde • 
bOyilk hakikati taş1maktum. Seıı de , 
bir yanından tat •• taşı!_ 

~ bunu kendlst lçln en büyük 
•liyet 

~ blı, lelllit eylemlşttr. An -

~ f bu hia ve fikrin yalnu b6-
e1A1ı; U 

~ ~ er kaflJSında tezahürO· 
~lıtı r<>sterınemeU mJytzT Merha· • 

le lellfb:t d&hı medenlyetln lcaplari-
h. bir 

Türkigede Bütün Annelerin ve 
Kadınların Nazarı Di/,katine 

""t~ 
6 

2.arurettir: Umumi blr fe-

~ete nQnde göz ya~lan dökerek fe- Diler bDtnn memleketlerde oldu 

' u~Yanlua yardıma koşmak· ğu gibi Türkıyede de bir (kanser 
~ hu gibi CelAketlerin beplml.z ı. baltası) tesis edılmi:şti:r . Bu müddet 

Yazan: Prof. Lipmann -
ta .. _ Qıtıkadder olduğunu bilerek zarfında Um1 konferanslarla halkı 

lstanbul Oniversitesl Kadın Hastahkları ve 

~~ et i tenvir etmek suretile bu hastalıkla 
~\ıtallnen ın' baytt cemiyetlerine ' mücadele edilecektir. Kanser in.san 
ı....•deı rrıuavenetlerde bulunma- uzvunun bütün ıizalanna musallat 

Doğum KliniğJ Ordinaryüsü 

~·~ · edinmek. bize vüsümüz nls-

Başlangıçta Katiyen Ağr1 Vermez. Kanser 
l "IQe k b olabilir. En ziyade memeler ve ka-
q~.... 8 il olanı ynpmı• olmak · "llU Y dın tenasül uzuvlannı yakalamak 

Eğer Kadınlar Ağralarm Zuhurunu ve Daha 
~l)etl vereceğinden backa bu ce-\>ı. ~ d Y tadır. Şayanı memnuniyettir ki eli-
''\."t l~Jt e emniyetle çalı~ak, 1- mizde bulunan ttbbi vasıtalar ııtaye 
t\ güve lliıtlanmak, geniş menbala- sinde bu uzuvlar, vücudun dı~er 
~llklı ~ek her ihtimale karşı ha- uzuvlanndan daha kolayca mua-

Bekliyecek Fena Arazm Ortaya Çıkmasını 

Olurlarsa Tedavi Çok Geç Kalmış Olur. 
tder Ulun.ma.k lmkfınlarını temin 

yene edilmektedirler. ....... m1:mmm:ıc:ı.c ... m:ammmmcmS111e:mcmiılZIZllırz:ı=ımc::s:m1' 

On ~ Vaktinde teşhis edilen kadnı kan bekliyecek olurlarsa tedavi çok geç 
la'1rı Cumhuriyet yılında Kızı • terleri, kabili tedavidirler. Bunu kalmış olur. 
...ı8

18Prnış olduğu hizmetlerin ra- her kadın ve her annenin bilmesi t ~ lf çeride bulunan kadın uzuvlan-
ba,.. b adest nedir, bilir misiniz? laAzundır. Hocam bu_yu_k nıs· aı'yec· ·' u 1 nm kanseri, akıntı gayri muntazam 
~ott b ÇUk rnflyon lira. Fakat, bu (Enn. Bumm) dalına cunu söylerdi. ı..ıçuk "f- kanamalar, karın şişmesı gibi araz 
~....,.1 milyon liranın nerelere • k bi - - d" k d ... ....~, ıntş 'Eğer anser r çuruk ış ..ı ar ile başlar. Bu devrede kat'iyyen 
~ k olduğu da bizzat bu ra- ağn vermiş olsaydı kadınlar vak-
lh.. adar beliğdir: Kıtlık, sel. yan- ağn yoktur. 
~~ tebel • tinde doktora koşarlardı. Fakat kan Onun i'Çin her akmtı ciddi tnHlk-
~eı-...._ e, gtdasıx çocuklar, sıtma, ser başlangıçta, yani tedavi edil- ~ --=ııı b ki edilip hekim taraıından muaye-
>ar•lı;- astahane ve dispanserler, mesi lmk~n dahı'linde iken katiyen ~ " ne edilmelidir. Kanamaya kadınlar 
tıtrı ' Yabancı memleketlerdeki er tra}ı ağn vermez." Adetten dolayı alı~nışlardır. F::ı.kat 
~ ' om, kanser. kurtardığı • Bu tehlikeyi düşünen her k:ıdm 
b .... nrrıberrı1eketlerdeki yoksullar, aha-

"' d vaktinde muayene olu:lmakla teh-

mühim olmıyabilir. Fakat bu kana 
manın arkasındn henüz tedavi edi
lebilecek bir devrede olan bir kan

ser saklı olabilir! 

Memleketin en iyi hekimleri da 

hl, geç müracaat eden bır kanser 

vaka!;ında muvaffak olamazlar! 

Her hükumetin istikbalı. kadınla· 

nn sin€slne istinat eder. Sıhhatli 

anneler sıhhatli milleti yaparlar! 

Eğer her kadın kendini., ailesini 

ve memleketinin istikbalini düşü

nürse, kendi sıhhatini kontrol ettir 

Gıda Maddeleri 
Biz ve 

Blr Danimarkalı Allm. muhtelif 
.gıda maddclcrınin üzerimizde yaptı
ğı tesirleri tetkik ve tesbit etmiştir. 
Neticeler şunlardır: . 

Patates - · Zihnin muvazenesine, 
düşüncenin rahat oluşuna yardım e
der. Fazla yiyenler tembel olur. 

Havuç - Bilhassa sinirliler için 

iyidir. Güzelliğe de yardım eder. 

İspanak - Enerji ve ihtiras uyan

dırır. 

Kuru Fasulye - Etten daha kuv

vetli olan kuru fasulye sinir cihazı

nı pek mükemmel surette tanzim e
der. 

Bezelye - Erkekleri eğlenceye, 

kadm lan hafifliğe teşvik eder. 
Ltıhana ve karnabahar - Yav~ 

lık, ağırlık, kabalık ve hodgiunlık 
verir. 

insan Yiyen Bahklar 

Bırakma. uman dar; çoftuktl .. -· 
yat kısadır. Bu kısa mesafelere •• 
suzluğu nğdırabilmek. herkeM mG
yesser olmaz. Taşı. om%111ld• bir Dl
mütenahilik oldofuna b.iJerelr. tafl. 
Asırlar götürüyorsun. Bu ağırlık on
dan. Asırlar •e Lqrlar, O'nda bir b... 
yat olmuştu: O'nna yanm un bl~ 
yıl geçebilmiş &mrüne atın.m.ıştı. 

Gaflet etme; bir tarih taşıyor.nm. 

İstikbal olmuş bir mazi götilriiyor
sun. Maziyi istikbale nakledlyors1111. 
Taşı; yükün ağır, fakat paha biçil
mez bir kıymettedir. Taşı; O'nu tap
yarak sen de bjr tarih oluyorsun. B• 
nu bilerek tap!-

~" a elesı, fakir kadınlan çalış -
-- likeyi atlatır. Her kadın memesin 

t_ lJ~8Yabn de hasıl olan düğmcclk halin<leki 
~bir it eceğimlz fel~ketlerln f;;:-

karuıer kanamalnn, gayrimuntazam 

olmasile, fazla ve şiddetli olm<ı.sile 

diğer kanamalardan ayırd edilir. Ağ 

n olmasa, kanama şiddetli olm:ll'>a 

bile gayri muntazam bir kanamaya 

uğnyan kadınlar ken<linJ he • 
kime muayene ettirmelidir. Bil
hassa Adet kesiml devresinde bu 

mek için hekime müracaat eder. Boyu asla yirmi santimetreyi geç

Çok defa doktor bu kork~ısunun boş miyen bir balığın, insanı parçalayıp 

Yer nemli, ıök nemn. c3derla 
nemli. Bu l!'!lak hava içinde lı:a.skatı 

ve kupkuru bir şey tapmaktasm. C
zülme. Maddenin ve ruhUD bu çiseD
yen yaşlnriyle o katılık yumuşa • 
yor, o kuruluk yavaş yavaş yok ola- ' 
yor. Hissetmiyor musun, tapdığua 

cansız şeye yepyeni, başka bir bayat 
gelmektedir. Ve onun için değil mi
dir ki O'nu taşırken bu hayat !'lana da 
'sirayet ederek o aziz yükün altında 
dipdirisin. Canlısınız; taşınan da, ta
şıyan da. Ölüm, artık siliniyor. Fanı. 
tik beka ile omuz omuza ... Bu kadar 
yakınlık içerisinde O'nu hayatta hb
setmiyor musun? Taşı; bir ö)O do
ğil, bir diri taşıyorsun. Hayatın keıa 
dini ta ıyorsun. Ta~, O'nu taşıyarak 
yaşıyacaksın. Yaşadıkça O'nu tap • 
yacaksın. Taşı, taşı! .. 

b.l.ıı lşıe aç nevi ve bir hayır cemiyeti- teşekkülü farketmelidi'r. O zaman 
n bir kaç mevzuu! derhal bir doktorun fikrini alarak 

''' aşları ~etı rrıız üzerinde dolaşan re -
~~l erden habersiz yaŞanz. Kıtlık , 

e, sel 
derrı sart hastalık "geliyorum,. 

de Ut: F~kat , saı:ıdet ve refah lçin
trlsınd böyle bir afet bir çoklarımız 
~ .... ~.8 bizi de evsiz barksız · bıra· 

o tarn 
hrllln an blzi kim barmdınıcak . 
derrı ıt.ı kim sarJlcaktır? "Ne oldum? 
ll erneıı N 

u •ta · e oincağun ? ,. demeli . 
tıulrn k SÖt.i.ınün derin manasını u -
lU.trıu~- neye yarar? Yann meçhu
dltt, ll.r, ve en aıüthi§ hakikat bu-

llul'lu ~ 
ttrdan böyle bnirken ftinU da ba-
lar-ırı ~çıkarmamalıyız ki vatandaş • 
lberha e Cumhuriyet hükumetinin 
lerrııer~et ve şefkat hazinesinden e
dorı b rnızı tahfife on beş senede 
l\.ı~ıla;Ç.uk .rrıilyon Ura harcayabilen 
trıoder ıyt ıdarenin , takip rikrlnin, 
btr tnün teşkilıitçılığın örneği olan 
l'le aırn~ssese olduğu ıçlndir ki üzeri
l!Htl~ri ~k~~duf,ru vazifoyi. bütün güç
dir oJ b ' ıham ederek, ifaya mukte-

a ılrn ı t' "e hüku ~ ır Ona vatandaşların 
lardan bmetın gösterdiği itimad bun
Cdebilir? aşka hangi sebeplere istinat 

'Yardı~ı 

bunun kaser mi, yokı;a salim bir 

şey mi olduğunu anlamalıdır. Eğer 

kadınlar, ağrılann zuhurunu ve da 
ha fena arazın ortaya çıkmosını 

lunan kadında bu cihet. daha mü
himdir. Kanama miktan itibarile 

olduğunu. kendisine söyliyecektir. 

Fakat daima sıhhatte kalması kin 
sık sık müracaat etmesi lüzumunu 
da beraber söyliyecektir. Unu1ma
malı ki vaktinde müracaat eden 
her kadın kanseri, knbilı tedav:dir. 

KUNDURALARINIZDA 
Kabahat aramayınız. Kullandığınız boya ve 

cilalara dikkat ediniz. Bütün dünyada methur 

NUGGET 
POLISH Co. Ltd. LONDON 

Fabn1cumm BOYALI cilalannı kullandığmız 

takdirde çabuk, kolay ve ehven surette ayak-

kaplarınızı boyayacak, . parlatacak, su geçir-

miyecek ve muhafaza edeceksiniz.. 
ll'laksatı atınızın daima en hayırlı 
le, Yllrt;ra tahsis edileceğini bile bi

aşlar, Kızılav11 aza vazılınız. 
Her YERDE ARAYINIZ 

Nasulıi BAYDAR 

yiyebileceğine ihtimal verir misiniz? 

Evet, yer. Fakat ittihat sayesinde. 

.Ama zon nehrinde yaşıyan piranhas 

adındaki balık ların en büyüğü yir -

mi santimetredir. Bu balıklar daimn 

büy ük sürüler halinde gezerler ve in 
san eti yerler. Denize girmiş bir in
san, yahut bir ceset buldular mı, he
men üşüşürler ve bir dakika içinde 
onu paramparça edip yerler. 

IZILAY 
Hasan An YÜCEL 

Vereceğin fiç be~ kuruş, ne işler görecek bilsen 
Hiç çekinme, azımsama. no mümkün.<ıo sen ver hemen 
Barışta ayrı ynrdınu, ~avaşta ayrı himmeti 
Felaketli zamanlarda saymakla bitmez hizmeti 

Akla gelmez çeşit bela; ye: depremi, yokluk, yanruı 
Bir yerde baş gösterıncc: tüy ürperten, kıtlık, snlıua 
Senin hiç haberin yokken; yurddaşın başı sıkılsa 
Bir taraCı seller bass'l, y,lzlerce ocak yıkıU. 

Knro günlerde kanaynn yarayı., odur saracak 
Her derde derman bula, :ık. her bir i~i başaracak 

Sıcak aşa hasret çelwıı: kimsesizi doyurocnk 
Yersizleri h:ırındırıp, yfrzlerco çadır kurncnk 

Aç açık ':llıııış. çr>cuklar. ısıtıp, yemek yiyecek 
Çıplak nim•ler, ded.-ler; örtünüp, es\'np giyecek 
Yapılacak "iedyclere: ha<;lo, yaralı binecek 
Snrılncak sargılarhı, kArde~ kanları dinecek 

({olsuzlnra kol olacak, lopallnra yapma barak 
Esirgemez verirseniz.. zavnllılar kurtulacak 
B11 kurııln iiyc olm:ık T irkc şefknt ödevidir 
(Kızılay): Ilahtsu Y"rtld.ışm, sığınacak tek evidir. 

Nuri 
Kızılay Beyazıt Nahiyesinden 
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Şaka etme babacan/ 

Sekseninci yıl dönümü daha ge
çenlerde tesit edilen İsveç kralı be
şinci Güstav ömrünün büyük bir kıs 
mını Frnnsanın Akdeniz yalılarında 
geçirir. Yine böyle bir sırada otur
duğu otelin servis adamları bir grev 
sebebile işlerini bırakmışlar. Yerle
rine gelen acemiler arasında bir de 
telefon snntralcısi varmış. Kral Güs
tav bu adamdan bir numara ile gö
ruşmeyi istemiş, telefoncu sormuş: 

- Kimin tarafından? 
- İsveç krah tarafında~ 

- Şnka etme! babacan! 

- Şaka değil 

Mükalemeden sonra telefoncu kır

dığı potton dolayı yiyeceği zılgıdı 

düşünürken ertesi günü kendisine 
bir kutu çikoJatn gelmiş. İçinde şöy
le bir uf ak kağıt: 

(Babacan tarafından ... Şnka değil) 

Halden anlarıınız 

Fransa Kralı Birlnd Har.rl, 
dört ayaklı olup, oğlunu sırt:na 
bin<iirerek odada dolaştırıyormuş. 
Bir teşrilat yanlışlığı olarak, İs
panya Kralı birdenbire içeri gir
miş ve vaziyeti görünce ıa~lamış. 
Kral: 

- EkselAm, demi~, evli m!sl-
n!z? 

- Evet Sl.r. 
- Çocuklarınız var mı? 

- Evet Sir. 
- Öyle ise halden anlarsınız; 

turumu ikmal edeyim. 

rkram ediyormuı 

Doktor ayyaşı uzun lI%UD mua-
)"Cne. etti: 

- Bu sabah ne kadar içtiniz? 
- Uç kadar votka. 

=- Neye sabahtan itibaren işle
mcğe bqlıyorsunuz? 

- Efendim. ben içmiyorum ki! 
Sabahleyin kalkınca kendimi çok 
,-orgun. mldeml darmadağın his

.ediyor ve bir tane votka yuvar
lıyor ve bambaşka bir adam o-

_ luyorum. Artık ondan sonra hep 
~teki adam içiyor, ben sadece ik -
ram ediyorum. 

Amerikaya kaça/un 

Çar Aleksandr askerleri te.tnş e
diyordu. O seneler Amcrikaya mu
haceretin Il!Oda olduğu yıllardı. 

ar==--
Çar Polonyalı bir neferin önünde 
durdu, adını, i§i.!11 filan öğren

dikten sonra vaziyetinden mem

nun olup olmadığını sordu. Geve
ze asker: 

Nasıl memnun olurum Majeste. 

Kasabada işlerim yüzüstü kaldı: 

anam babam perişan. Alacaklılar

dan bir şey koparamıyorum. Bu

rada da adama nefes aldırmıyor

lar. Ekmekler kapkara. Yemek ağ
za konacak gibi değil. Sivrisinek
ten geceleri uyunmuyor. Çavuş 

pek sert... 

İmparator bu tazallumlann so
nu gelmiyeceğini anlayınca: 

- Dur oğlum, dedi, ben de va

ziyetimden memnun değilim. Na
zırlarım beni aldatıyorlar, memur

lar hırsız, siyasetimiz bozuk. 
Nefer hemen Çarın kulağı.na e

ğilerek fısıl dadı: 

- Vah zavallı Majeste. Senin 

halin benden yaman. İstersen be
raberce Amerikaya kaçalım. Ne 
dersin? ,. 

A RY BAUR I 
Temsilleri 

Büyük ve dehakiır artist HAR
RY BAUR'un gönderdiği 12 son 
teşrin tar:ılıli bir mektupla Necip 
Türk milletinin büyük matemine 
iştirak ettiğini ve komedi Fran
sez Trupu ile beraber İstanbula 
8 Birinci kiınunda ve An'karnya 
13 Birinci kanunda avdet edece 
ğini bildirmektedir. 
~u halde Fransız tlvatrosundaki 
Temsiller Birinci kanunun 8 nci 
perşembe ile 11 nci pazar evvel 
ce tesbit edilen program da:re
sinde verilecektir. 
Evvelce satılmış olan biletler 
satın alındığı temsiller için mu
teber olacaktır. Biletlerin satı
şına devam olunacn~ günler ay
nca iltın edilecektir. 

-~~~~~~~~~~~ 

SES 
İkinci aayısı çıktı 

Memleketin ilk san'at, edebıyat 
sosyoloji 

gazetest 
İlk sayının ikinci tnbbı 

yapılmıştır. 

AS GU Si 
ULU ÖNDER 

ve Ebedi 
ŞEFiMiZ ATATU K'ün 

UFULO ÜZERiNE DOLMABAHÇE SARAYINDAN· ANKARA YA 
YE A N K A R A D A yapılan bilOmum merasimin T A M A M 1 

AYRICA: Filim dosyalarımızda mevcut, ATATORK'E AID 
BOTUN FILIMLERDEN MÜREKKEP 1500 Metroluk Film ve BiZZAT ATATORK'Dıt 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde lrad buyurdukları nutku 

BU G ON 
saat 11 den 
iTiBAREN 

BU FILIMLER BUGONDEN iTi BAREN 

Sinemafarı.,dC 
birden Mülkiye müfettişlerinden merhum 

Kemal Erginin ruhu için 25.11.938 
cuma günü öğlen namazından sonra 
Beyazıt camiinde mevlUt okunacak -
tır. Arzu edenlerin teşri!lerini rica 
ederim. 

lzmirde ELHAMRA ve ·vENI Sinemalarda C:a gösterileceldir· 

A 

Eşi: Ş. A. Ergin 

SAKARYA SINEMASINDA 

ULU ŞEFİMİZ ve ı 

ö ız 
••• 

Dolmabahçe sarayından Anknraya k1ıdar yapılan muazzam ve emsal 
siz cenaze merasimin.l bütün tafsilatile gösteren tarihi filme iliiveten: 

Meşhur Zenci mugannisl PAUL ROBSON, ANNA LEE ve JOHN 
LODER tarafından temsil edilen 

HAZRriTI SÜLEYMA H ZINELE 1 
Görülmemiş TÜRKÇE SÖZLtl büyük ve güzel tarihi film. 

Si EM SINDA 
• 

1 e 

Muazzam cenaze töreni, Dolmabahçedcn Ankaraya kadar yapılan 

merasim bütün tnfsilf\tUc gö!lteren mim ve tariht filme iüıvetcn: 

ALBERT P EJEAN • DITA PARLO 
ve LINE NORO tarafından temsil edilen 

A 
Büyük Fr:tnsıı fllmi gösterilmektedir. 

.. 

•Bu hafta M E L E Si EMASINI~' 
göstermelcte olduğu 

ULU ŞEFi iZ 
TATU q 

Cenaze merasimini, Dolma bahçe sarayından Saraybumuna kadar~.~ 
ray burnundan torplto ile Ya,·ı.n:a nakli, Ankarada yapılan muaf.ZY 
törende Reisicümhur ıle vekiller ve saylavlar ve generallerin ve eC' 
nebi diplomatik heyetleri ve askeri kıtalarının tazim ve takipleri ve# 

ı reyi tamamen ve bütün tafsil~tile gösteren tarihi filme ilaveten: 

VIVIAN ROMANCE ve PIERRE RENOIR 
tarafından fevkaliıde bir tarzda yaratılan 

AŞ A L 
·~~~~il> büyük Fransız filmi gösterilmektedir. 4 

• 

ve 

Hayat ve vefntına ait en muvarr ak olmuş film~ 

Marmara Stüdvosu tarafmdıın M den fazla muktl'dlr Türk o. 
ratör ve tcknisy~nlerinin iki günde sesli ve sözlü olarnk vucude ge 

[ tirdikleri pek mükemmel bir şa~es er: 

T s·M e 
Sinemalarında gösterilmektedir. 

Bu filimde görülecek tarihi ve enteresan sahnele(. 
E.~kişehirde ve diğer ista...;yoır 

larcla, G. ____________________________ , 
rsu 

ATATÜRK'ün en yakın hatı
ratına alt sahneler. Ege mancv· 
ralnrında. ve Biiyük Millet Mec
lisinde bizzat konuşmaları, 

10 Teşrinisanlde vefntlan mü
, nasebetile Taksim fıbidesi önün-

Halkın yollarda teessür teı" 
hürü, 
• Ankara istasyonunda Ref5i' 

cümhur İsmet İnönü ile vekillr 
rin karşılayı~ 1------------------------------Hergün Evinize 

Neşe Veren 

·. ~ ~ 

O•IOllk'a4o ~ 

hafta T KS i 
ULU ŞEFi 

E - Ö 

SINEMASDNDA 

1 ve 
a 

ATA O •• 

Dolınabahçe sarayından Ankaraya kadar yapılan muazzam ve em~al
siz cenaze töreni bütün ta!silatile ve taman olarak gösteren milli 

ve tarihi filme ilaveten: 
TÜRJCÇE SÖZLt~ VE ARAPÇA ŞARKILI 

AŞKI GÖZ YAŞLARI 
Büyük aşk ve ihıu-a., film.l gösterilmektedir. 
Alphonse KARR'in meşhur romanından iktibas ve büyük Arap mu-

•• 1 

gannisi A B D u L v E H A. p tarafından temsil edilen 

1 ' Bu türkçe sözlü film §imdiye kad ar görülen ve dinlenen diğer hiçbir 
1 TÜRKÇE SÖZI...tl filmi ile mukayese edilemez. 1 

1 
Proğramm uzunluğu ha!ıebile seanslar saat 12 - 3 - 6 ve 9 da 

1 • başlıyacatır. 4 - 1 

de gençliğin muazzam mitingi, 
Dolmnbahçe sarayı etra!ında 

toplanan halk, 
Tabut Dolmnbahçe merasim 

salonunda katafalk üzerinde, 
Generaller, devlet erktı.nı ve 

konsolosların ziyaretleri, 
Universitenin ziyareti, 
Mekteplerin, izcilerin ve hal

kın ziyareti. 

İstanbulda yapılan büyük ce-
naze töreni, 

Dolmabahçeden hareket, 
Tophane, Karaköy ve köprü-

den geçiş, 
Tayyarelerin takibi, 
Sarayburnu parkında. 
Tabutun Zafer torpito!luna ko-

nulması ve Yavuza gidiş, 

Yavuzun hareketi, ecnebi se
fainin seltun ve taXibi, 

İstanbul halkının denizden 

İstasyondan Meclis önünd~ 
katafalka gidil, 

Katafalkta Ueisicümhur, ~ 
ve saylavların hürmet ve t.azitO 
merasimi, 

Ankarada gece yağmura rat 
men katafalk önünden geçişi. 

21 Teşrinisani Pazartesi f\.IY 

karada yapılan son ve resml et" 
naze merasimi, 

Cenaze alayına hazırlık, 
Ecnebi heyetlerin yerlerille 

gelmeleri, 
Generallerimiz Fahrcttin ~~ 

tay ve İzzettin Çağışlar son nö
bette, 

Türk ve ecnebi kıtalannm te' 
but önündeki resmi geçitleri. 

Cenaze alayının hareketi. 
Etnografya müzesindeki ıned· 

fene muvasalat, 
Tabutun medfen kaidesine Re-

teşyii, lsicümhur İsmet İnönü ta.ra!ıJY 
Gece tzmitte trene konulması, dan vaz'L ISTANBUL l~in Satış Salonu 

ORION- RADYO Boronkay Bela .. •m:ı••- lstiklaI Cad. No. 324-1- Beyoğlu •••••il_ ,. S A F I• y E 1 Bu film İstanbulda Şehzadebaşı nda FERAH, Gcdikpaşada AzV 

4.iiiii!!~-~-~., · .~v~e~İz~m~ı~·r~d~e~~~~A~YY~AR~-.E~si~n~em~a~la~rı~n~d~a~da~g~ö~st~e~ri~lm~ek~t~e~di~r~·~~~~ 

POKER 
traş bıçaklan en sert aakah 

bile yener ve cildi yumUJ&lır. 

Her yerde 

Poker T raş Bı~aklarım 

ısrarla fsfeyinfz. 

ve 

ARKADAŞLARI 

Her akıam 

Taksim ubide karşısında 

İZZET GAZİNOSUNDA 

~~·•TAŞRA SINEMACILARI A: 4 p;iii' 

Ulu Şef.miz ATA TORK'ün, TAN - ŞARK ASRI sO· 
REYYA - HALE - LALE - ŞEN - AKGON BAKIR - BALA 1 · 
MiLLi . MERSİN - EDREMlD Sinemalarında 2öaterilmekte 
olan 

lstanbul • Ankara Muazzam Merasim Filmi 
24 ıaatte gönderilir. Telgraf adrai: 

·~~~~~~~R~E~K~O~R~F~l~l~M~-~B~e~yo~ğ~l~u~~~~~~;;;;i' 
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isyan 
Siyahlara bOrllndil, genç kızlarla gellnler, 
Büylık ulus yaralı bir Tann gıbi inler. 
Bu ölüm gönlümüzde S'lzhyan bir (ah .. ) oldu_ 
Tanrım onu öldürmek: en büyük günah oldu ... 

O, milyonlarca kalbin lŞtktan mihrakıydı.. 
Alnımıza yazılan yazının en akıydı, 
Hangi zafer tanrısı ah kıskandı da kıydı? 
Bu ölüm gönlümüzde sızlıyan bir (ah .. J oldu_ 
Tanrım onu öldürmek: en büyük günah oldu._ 

Şimdi O okyanustan birer damla bizdedir, 
Şimdi O kustal cevher sayısız filizdedir, 
Yetmiyor bu teselli, koca millet dizdedir. 
Bu öliim gönlümüzde sızlıyan bir (ah .. ) oldu, 
Tanrım onu oldürmek: en büyük günah oldu ... 

O, milyonlann bir tek (baş) la ifadesiydL 
Iyi, doğru, güzele çağıran sese, sesiydi. 
O, bizim Atamızdı, ya dünyanın nesiydi? 
Bak insanlık ilemi çırpınıyor ıah .. ) diye, 
Tanrım onu öldürmek en büyük günah diye._ 
(Can) diledisen Tanrım, bizleri öldüreydin, 
Bayrağımı yaralı bir kanat gibi eğdin, 
ATAM fani değildi. bari bunu bileydin, 
Sarmazdı vatanımı bir yangın gibi bu ah .. 
Giınaha girdin Tanrım, günah iş1ediğın gün;ılı ..•• 

• 
İsyan 

Neye baksam. her şeyde gördüğüm şfmr" ~cı, 
Oyle kı derde düştük. her an, ecel kırbacı. 
ldrak edemiyorum, bir yaratıcı nasıl 
Bırakıp eserini kan ağlarken muttasıl, 

Halulı Elbe 
(.l;lergama) 

Yok oluyor alemden?... Gene havsalam berbad, 
ATA'mız gitti artık, yerinde kaldı bir yfıd ... 
Gülerdik, şendik. bizd k en mesudu yerin, 
Hep ağlattın Türkltiğü bu mu Tanrım hilnerin? 
Bir ku'ak olup dinle. hasse kesil de bir an 
Verdiğin acılarla, duygudansan. sen kıvran. 
Sen en kamil bir vicdan, ı lahi bır şuurdun, 
Neydi kt kusurumuz. ağlattın bizı durdun? 
Gnmmından sıyrılarak, bulutlar bile bugün 
Yuksek göklerde artık yapıyor neden du0 un? 
lztırapla taradın ürperen bnşımızı. 
Ne zalim bır duyguyla coşturc! •• yaşımızı .. 
O yururkcn kabaran. gururla taşan toprak, 
Ustunden saadeti aldın diye kalkarak, 
Yalçın kaya arını fırlatıp gözlenne, 
Belki de çekip seru atacak dızlerme ... 
Onu gerçi sen verdin, biz vermıyorduk sana 
Gözyaşı olup Tanrı. haydi sen de aksana. 
Şuurluktan mı çıktın. yaptığını şaşırdın, 

Nedir bu garip cilven, kalbımıZJ çok kırdın. 
Kararan gonliimıize gıda olunca elem 
Savur yıldır.mları tutuşsun bütün alem; 
Gonca ar kıvrılarak dallarından dökülsün. 
isterse artık bütiın yakan acılar, gülsün, 
Korpe demesin, yaksın, bütün genç emelleri, 
Bu kasırganın hatta ben olayım elleri, 
Y1rtarak ufukları zehre garkctsin yeri, 
Gittikçe şiddetlenip, dönmeden asla geri ..• 
Penbeleşen göklere hasret kalsın nazarlar, 
Kararsın şuurları, diyenlerin, sana var ..• 
Kayalar fışkırarak güneşi yaralasın. 
Kainata nur döken yüzünü, karalasın, 
Ne kadar hırsın varsa. boşluk ıçıne dök tf 
Yıldızların göreyim çarpıştığını gökte, 
Güneş ışık yerine, ateşten oklar dôksün, 
Altımızdaki toprak heyetile hep çöksı.in, 
Yanardağları coştur. ufuklar lavla dolsun, 
A!evler sarsın arzı. yeşilliklerı solsun, 
Şuura malik isek, sen onu bizden kaldır, 
Cinnetlerı kudurtup, savlet et bize saldır, 
Bir mezbeleye dönsün. yeter. kainat artık, 
Ey Tanrı yaptığından, utan artık. usan. bık 

Yerlere bakıyorum. yerler yakıyor beni, 
Kuşları dinliyorum, ötüyorlar matemi. 
Sularda aksediyor, yaşları gözlerimin, 
Taşımaz oldu beni, canı yok, diz!erimin. 
Varlığım anten şimdi, yoktan sada alıyor, 
Gördı.iğüm her şey beni, hançerle yaralıyor. 
"Ruhunu teslim etti,, diyorlar Büyük ATA 
Kanatlanarak. çıktı, göklerde en üst kata 
Kime ettiriyorlar, o yüksek ruhu teslim, 
Nasıl teslim alıyor. teslimi alan ya kim? 
Etseydi eğer bize ruhunu da emanet 
Almıyacaktık ondan, alan, sana, bin lanet ... 
Haşa. Tanrım ne olur, ver. geri artık onu 
Bunaltan ıztırabın, böylece gelsin sonu ..... 

* 
Atama! 

A. Olcayto Cünaan 
(Ankara) 

Milyonla adam tek kalp olarak sana yandı 
Milyonla adam tek fert olarak senı andı. 
Milyonla adam tek can 0 1arak bağladı el, 
Bır sel gibı gözlerden akan yaşlara kandı. 

Oksüzlüğünü sezdi ulus. hıçk ı rdı derınden, 

Milyonla adam tek can gibi, sarsıldı yerinden, 
Oldün gidiyorsun ah; hayır ölmedi nurun, 
Olmiyecek, and içtik, Atam canı J?ônülden. 

1 sı ..... """ ..... ~nbkluda 
Aydınlık bir vatan ı~sterdl bl.z.e 
Kılıcını çekip Dumlupınarda 
Dilşmandan can aldı can verdi bize · 

Dunumm alevdi du,yguıru «fbl 
Ardında bir devrim ordusu gibi 
ROzglr olduk eııtlk. aktık su ribl 
Onun her adımı zaferdi bl:ıe 

Adı «6n0Ilerde parlıyan bir ta~ 
Hayali göklere y{lkselen ortaç 
GOnP.Şe mehtaba delildlk muht.l\ 
O altın saçlı baı yetere'' hin• 

Şadi Bayka 
Samsun 

ATAM! 
Atam! 
Arkıından yflkııek milletinin """" ""'~ııkl 

vatanciıışını kan ağlattın; dünyayı eleme 
bOrildOn. 

fnıııınlıınn en bOvO~Q! 
BOtOn dOnvııvı kPndlne hııvran bırAktın . 

Şimdi "'en vOksellvor. eliklrrP yQkııf'llvor 

ve ııevıdll v~I vatıınınn. refııh ve sulh 1-
elnde mt'denlvet •olunda ı:hınn,,dıın yQ
rQven hOr ülkene. essl1 eıl"Mne hııkıvnr 
l!'Olilmo;h·rrt'k hııkıvnr Vf' knlhfn rıılıAt sn
ııd,.t lı:-1.,dr Pberlfl ııvlmnn ffa lıvo~ın ... 

F.v,.tı 'R'lhat V<' mf'<''ııt ııVtıvııhlllr.,tn• 

Tı1rk lstll<l:'\1 V<' Mlmhıırfvrtlrıl em~"'"' f!t
tlltln m:ınPvl hu.,ıırıınıi;ı :ıın:! lı-rn ı-ork 

!! nrl!ltl h:ıl \•p l•tilrh_,M,. vnt:ınını,., ..... p. 

nıln Vt' ı:errnl hr1'rl.,lrHr rr. ... ını Tiırlr 

ı-en<'füt! rft' !>rnin yQce cserl'ldlr. Rahat 

1
,.,. mt><ı'Ut!O\ın! 

C!in1'fl linh!v•m(' lnlr-ıl'ihırıı ""V"f rıctl{ı. 

ı rıın M"r'nl """ rrılll"''nln •rlıı....,,. rvl"'<',.ı,. 
hlr h.,c:ı ııahlp bulunduğunu bll•yonım 

Atnm' 
~en vurıi• "'l" fc:' I 1:'111 lrlıı dilnv:ı f!,. 

t''l•nt""'" !'<:<:İ" ın1111 hl" b"lc l• "'"'"rl'Hl 41111 

htl pnlitlkıı h v 't"ll "YTl"l ıt•lh:ız !'din 
r}o1n,·:ıvn m"rl "" V" ,., .. :ınf 'ılr ~rı"""' tac: 
!dl !'r'('n d' h l)fr "''"11""1 -fr.Mı 1 re"! 
~MvnlrıP !nlol'-r (.'I ('!1~17 hi'r filn~nfıru'l' 

Vt' frt" bur.!.ln kin ı:rn ~('!!Pi' tal"!hfnn 
lr••ırıl k ıım+nıı "" vll • """ •l,.rl.,d dOn· 
Vl!Vl mPcit'nlvct ve ııu 1 u·rrırl r,.fle nvdın 

)!liaO yef-'!ı'"n nhp"f hf .. f'f1nP<:"J'I J 

rı'eufik Fillrel r;rı·•me.z 
(Hukuk takWtesıııden) 

+ 
ATAMA 

Kıol"'l"ı-1 hlr mrııı'um rl11rı~r ,,a~lndı 
Rn4nrnk ııfm~lvnh ııtsf! vatnnı 

ff!"'T vOıe C'l-.mlc:ffr bir hlJ.,Orı hııttı, 
Esiyor bu hava yurtta h~r verde .• 

D•ııi""lnr tf+ .. !vor bC'nl"lC'r "'an, 
G/\,,OJde hu dttrln llt'ının :rrısı. 

Gl',.l,.rdf' .,ı, . .,h hlr ulutun '9 '1 

Her evde bir sQkOt. matem her verde 

Tftreyen h'"r dudak onu •ad eder. 
Coşan hıckını"h nnr<'ıılnr dişler 

Acunn bu acı c:ivnh till rcerer. 
On St'klz milyon TOrk onn ağlıyor. 

~nvOıttın. kOcO/Hln odıır At:ıBt 
Tilrk!Oğ{ln hayntı. TilrkOn babası 
Yenfd,.n yııratıın hasta demı, 

Tarihler coşturan mucizesi var: 

KllnOren dıılcrıılıır. dumanlı dBifüır, 
Dunnndan uluven. ev, hıı,.ln rllzdr ••. 
Cırnınnn. ht<'kırıın. l\k~f\?' insanlar, 
Yol verin. ynl verin ~tamdır gelf'n. 

Atam el\k dlııdı tnnrnk aitladı, 
Kııclar !\tiner oldu. v.(lneıı kar:ırdı. 

Yıldı7.lar ıınldu. bu mııt,.mc dııldı. 

Ah... Atam yokluğun g{lnn kararttı 

Sen l\tmedln Atam yaşıvııcakınn 
TOrkOn damarındıt dolaşan kansın 

Tflrke tek llfthııın !!Olmı:vacaksın 
Kalplere koydutun ulu eııerle.-

Ey TOrlrl1n Ata!l'I '17 Tflrkfln kalbi 
And içtik önOnde dönmeyiz geri 

Vermeyiz öl~ek te cilmhurlyett 
O, senin ebedi armafanındır. 

Zehra Kazım Puk 
(Kadıköy ikinci orta okuldan) 

* Atatürkümüze 
Batnmızı dl5vdOkı:e cfhan teknır ar.uıcn, 
Hakklle AtntOrkmOş 151en bOYilfan adL 
Bir cenaze çıkmıştır her evinden hft' 

Türkün 
Bu yasın karşısında '17 koca dilnya OrkOn 

Bu eenue TOrklmn ta .. bıti!nn• ırömflldO 
On sekiz milyon el5zden. vatan yaş dl\ıctlldn 
Bir milleti toprab ıırllmmek belki knlaydı 
Onu örtmez Qrkerdl başk• toprak olaydı. 

Sen yurdun kalblndeıdn yattıtın y~ An-
kara 

Ölen mf: kalıın ını. kimler bdlıtınn kara! 
Röyle matem dfinyada ııncak bir sefer oldu 
Öl!lmün bile Türke mlllll bir zafer oldu. 

~lrde kız atlıyor, dalda yfırllk a~ıyor: 

ROtOn cihan atlıyor. bOy{lk küçilk atlıyor, 
Bu nttfp milleti ben 6kliız bırakbm diye; 
Tabutunun içinde h"'~ Atııtnrk ııtlıvor ... 

Haycltn Hızo.rr 

-
. ~ \ . . . ·, • . .. k. -

ışık 
Ağlama yüksek ulwı, gam yeme sen canlı vatan. 
Olmedi.. ölmiyecek, haşre kadar, şanlı (Ata) n.. 
Ne demek (öldü) demek bir ebedi varlık için? 
Varmasın böyle sözü yada bile el ve dilin. 
Düşmesin çehrelere gölgesı asla ölümün. 
Ebedi Onderimiz oydu, odur dün ve bugün. 
Yl\ktı hicranı, evet, kalpleri maddiyetinin; 
Taşıyor matemini .yer yüzü şahsiyetinin; 
Sarstı dünyayı bütün hasretinin sadmeleri; 
Herkesi çılgına döndürdü bu kaybın kederi 
Medeni llemi baştan başa matem bürüdü .. 
Fakat, (ölmek) ... bu sözü almayalım ağzımıza: 
Veriyor, ooof. bu söz akla halel, ruha eza. 
Buna ölmek denemez; çok acı firkattir bu, 
Ebediyet denilen ileme rihlettir bu. 
Oyle varlık ki düşünmem ona <fani) derneği 
Çarpıyor yaptığı her şeyde mukaddes yüreği 
Duyulur gördlığü işlerde o. muhyi nefesi; 
Kurduğu her bir eser; can ve bekr. abidesL 
Işte bundan, şu büyük mateme (hicran) denilir. 
Onun ateşlerine medfen ise: can evidir. 
Gözden ettise uflıl. etti gönüllerde tulu: 
Bütün ensale odur şimdı müebbet metbu 
Sermedi olmak ıçin ruh'arın iı.makında. 
Sanki pcrçinledı giın; nurunu mıhrakındn. 
Kara topraklara vermem ben onu. etme keder. 
Ü lIDUk.addes l~lk) l Sardı SÖnullcr, gol.-'"~ 

Saliyültin Uıman 

YCc • •• o u e 
Atam•ıdın cl'mizden birdenbire knı;ırdık. 
Sen gıdıncc bız arkandan yaş ı gözle hay rdık. 

Gunduzumuı gece oldu huly \arına dnld k. 
Bıraktığın bu eserın m rnsçısı biz knldık. 

Bütün cihan Ataturktcıı bah ederek coşuyor, 
O memıştır 'l'urk Atası hep ka plerdl: ya ıyor. 
Gcıwrmizdcn nknn yaşlar ırmak gıb taşı,>or. 

:Ulu Ondcr nnıd nda ) .no bızlc yaşıyor. 

Bu uğurda hayatını feda e tın biz ere 
Bız de her on and ı er z olmck tçın ızlerc. 

Sontcşr nln on sabahı golgc duştt: goz ere, 
Unutulmaz bir y tu ır son ca:n cm soz e ..... 

Hikmt!t ô-fım 

A a d 
Yurdumun her yerinde emeğin vardır c:cnin. 
Ka bımın tn ıçınde oz yerın vardır semn. 
Nedcm bıraktın bizi? boylc kimsc.-;ız. oksuz 
Yaşar mı Turk gcnçlcrı ya.nız., pnr.nk guncşsiz. 

Bıraktığın illkilnde yürüyeceğiz inan 
Cümhuriyet uğrunda fedıı edeceğiz c~n. 
Amacın. amacımız; kanımız, kanındandır. 

Bizim vatan borcumuz ülkunu yaşatmaktır. 

Yaktığın o mukaddes alevle yanacağız 
Türk ~ronçliği tek nefes, tek kalp yaşayacağız. 
inan ATAM: dünya durdukça Türk ulusu 
Ya§ar lsmın kalplerde asumanlar do~usu. 

Kabrinde rahat uyu bize cennet bıraktın. 
Duşmanlardan azade tam bir vatan bıraktın. 
Yerine getirmekçin o tarihi sözünü 
Geçti Cümhur başına yüce lsmet lnönü. 

Onun peşinde biz durmadan koşacağız 
Kanatlarımız. go. t w daima uçacağız. 

A. .. yııcn 

Fa:k Uğur 
Rami 

ATAMA 
Yer, gök hazin ufıilüne yas bağlamaktadır, 
Sulh ağlamaktadır sana, harp ağlamaktadır. 
Gözlerde rudlar gibi ya' çağlamaktadır, 

Şark ağlamaktadır sana, garp ağlamaktadır. 

Sendin Atam, seması ciham dehaetin 
Sendin yegane membaı aklın. kiyasetin 
Dillerde dasitan idi şanın. şehametin 
Sulh ağlamaktadır sana, harp ağlamaktadır. 

Meşhut olunca ah o tabutu gülfeşan 
Baktı zemıne. tıtredi haşyetle asümar. 
Afakı tuttu nale, gırtv. ah. enin, figan 
Şark ağlamaktadır sana, garp ağlamaktadır. 

Tenvir ederdi alemi irfanının günQ 
Sarmı§tı kainatı büyük namının ünil 
Yüz bin tahassürat ile yld eyleyıp dünO 
Sulh ağlamaktadır saı:ıa, harp ağlamaktadır. 

~. F. U. 

Büyük Atatürk 
ÖUlm ıeni lcimlı.den çekti, ayırdı, aldı, 

daldL 
Yokluğunla bQtün millet sonsuz mıneme 
YOrektere çöken acın, biz.! dehşete saldı. 
Daha on g{ln oldu, Alem, hasretlnlP bu-

naldı; 

Düny87a hiç eşi gelmez blr lnsandı:ı 

AtstOrkl 

Blru evvel, başımızda parlıyan pırlanta 

Uştın, 

Neden bl5yle fçlmlzden, vakit.siz... sıyrılıp 

kıwtın? 

ÖUlmOnle g15nHlmOzde kapanmaz 1oır• 
ııçtın? 

Yalnız. bize değil, bOtQn Aleme keder 
ııaçnn: 

Hnyatında dahi böyle çok yamnndın 
AtatQrkJ 

Ne yapmadın! bu milleti esaretten kUr
tardın 

Mahvolmağa &!diyorken ona hay•t kJtar
dın, 

(Olmazlar) ı (olur) ettin; mucız.eler b:ıpr
dın; 

CQmhurfyet nimetinle bu Olk"yl suvnrdın. 
Ne vicdanlı, ne kıymetli kahramandın 

AtalOrkl 

Kaldır biraz başını da bir bak bO«ln tleme, 
Türk gencinin ıteçlrdlll kederlere maıeme: 
Yrışlılnrın. akranların (cktııtı hilznn rnme, 
Yıılnu Tiırk mü. C<"ncbflcr bile dilstO eleme 
Ellıeı düşer: Yenilmeyen blr .. rslandın 

AtatOrk 
Arıımıxd& bır zamanlar daha Omilr sOr-

ıeydln. 

Yuhut o gOn bl7.lerl de berııber gOtCirscydln 
nır an çln kllbll olup yıısımı7J ıörseydln. 
N:ısıl ıı~lomasın millet, biz.im için her 

ş<-ydln., 

Hep unulmnz derdimize bir dermandın 
At .. •f\rkl 

Ekrem Uyanık 

* 
Atam İç·n 

ÖldQn mO Atam? Ölmlyecekııln. ba 
muhakkak.. 

Knlplerde yanıp ııl5nmlyecck, ııönmiyecek
s!n. 

Yurdun olncnklır lef her an sanı yarımak 
L.'ıkln bize sen bir dahıı hiç önmlyeceksin 

Ölcl!lnoıede sağsın, ya,ıyorrun yine hllll 
Her lfthr.a ıı:öoUllerde hOkflmciar olnt·nksın 
Bir ıOn 1tclf'cek yok olacııktır da şu dünya 
Sen varolacak var olacak vıır olal·akınn. 

~ sı1 

Necdet Uluboy 

* 
es elli 

Bu'sun 
Atıı.m öldO dedller lnnnı1ır mı• bun• 
Eğer bu doAru lse deniz nlçın taşmı10!'1 
Şimşekler parlamıyor, bulutlar knnat-

mıyor? 

Ay, gtlneş tuhılmamış, dağlar yertndt' hAll 

Denizler taşmıyor mu? Gel Tfirk1lrı kal-
bine bak. 

Birer mıttem buludu 6rt0!!0 rlnelertn 
Gm yü:ı:lerl knrardı Kn:lann. gelinlerin 
Ağlıyor ulus bütQn, ağlıyor ağlıyacak 

Durmadan ağhyacak 5ksQz ~olaıı Ulusun 
Kurtaran sendin onu onu •asııtan l'f'ndln 
Nedeıı bıraktın onu' Onu naınl ıerkcttln 
Ey ATAM yurdun nuıl te11elll hulnın. 

M. Edip Ulu~ 

* Atatürk 
ilah Oldu 

Battan bap. bir vatan bugün 1asta, 
hf\z<lndı 

On yedi milyon ağlıyor yer yüzünde. 

Kiminin göeyaşlan akıyor tein tein. 
Kimisi haykınyor kalbini açmak lcfn 

Bu matem 15yle bOyQk, Oyle dt>rln yQk-
ıek ki" 

Ona tahammnt mahal olurdu bllmese!t kL 

Nastl ın. evlldıru lruı:t1klıırsa bir ana, 
AtatürkünO 5yle veriyoruz vatana. 

Fakat yQrdfmlzde bu katılı$ nedencllr? 
Neden en bahtiyar Tllrk, bugünü ıı:l\nne-

yendlr? 

Neden dOnyR ~aldı nedir 1>l1den eksllen. 
Neden kimse çıkmıyor rö1yn$ımn:ı ıllen? 

Neden kalplerlml1.de dehşet rll~ı\n ertf" 
Onun berteYi çünkQ blz.im ıctn muırnd-

destt· 

Bir milyonun l(!nde birden 215r01en bqı. 

Çevresin• zaferden half' 15rülen hafı. 

Du::ru"1. dOS{lnOşQ. y{lrüyOsü bakışı 

Bir anda fanilikten ııonsur.lub akışı. 

Hepsi mukaddeıı bize, hepsi olzde saklıdır 
Onunçln dötonııek de, 6tQn!ıek te hak Ildır: 

Atatürk kalbimizden yQkııelen bir ah oldu. 
Sembol oldu AtatOrk, llAh oldu. 
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Zelzeleden onra Kırşeh
0 

Kırıehir: Akpınarcla köylüye yapılan euler Kır~ehirde eıkiı:le mukayese eclilemiyeceh kadar güz.el bir çarşı da yapılcl, 

Kırıehir: Al~pınardan bir görü.nüf 

Kırşehir '(Husus!) - 19-4; 938 dnki 
zelzeleden sonra vawndıışın. devle -
tin yardımı ve Kızılaym geceli gün
düzlü çalışmaSt ile meydana gelen 
eser, Cumhuriyet hükumetinin ulus
la olan yakın alakasını göstermesi i
tibarile görülecek bir durumdadır. 

Her türlü mevsim değişikliklerini 
yenen, iş meydana getiren köylüyle 
omuz omuza çalışan. Kızılayın şef -
kati. köylüyü temiz. modem köylere 
kavuşturmtq bulunmaktadır. (Re -
alın: ı. 2. 3) 

Vilnyettcr. 

Vilayetin merkezinde en ~lt u -
rar gören, duvarlan birbirinden ay
nlan orta okul. ta.mamen ytktınlmış 
)'mi orta okul Kültür Bakanı Saffet 
Ankanın güıı ve saat takibiyle, iki 

ay içinde ikmal edilmt~ bir vaziyete 
girmiş bulunmaktadır Bizzat okulun 

,-erini gelerek tesblt eden, zamanın 
darlığına binaen Vekiller Heyetin -

den hususf karar çık:ırtan, inşaatın 
seyrini tanzim için orta tedrisat ge
nel direktörü Avni. Faik Doğanı yol
layan, müteahhitlere her türlü tes • 

lıilAtı ihzar eden Kültü:- Bakanının 
bu yakın alakası ile binanın çatısı ör 

tülmck üzeredir. Diğer noksanlan, 

gelecek yıl tamıı.mJ.anmı~ buluna • 
caktır. (4,5). 

tk.i ilk okul daha: 

Yıl geçtikçe okuma çağına gelen 

~lann artmas, vaktinde bu ihti
yacı karşılama bakımından bu yıl i
ki ilk okulun nçıl1!1a• bir tane de te-

melinin atılması töreni avnJ rlınde 

yapılmıştır. 

Elektrik · ve D . l\.luha~cbe Rinalnn: 

Elektrik santralı bınası ikmal e • 
dilmiş gibidir. temeli atı lan Hususi 
Muhasebe matbaa binası ·nşaatı hay
li ilerlemiş bulunmaktadır. (R<'sım 

6). 

Kıztlayın şchirc para yardımı: 

Kızılay, şehird~ çatlak ve duvar· 
lan yıkık olan fakir vatandaşlara da 
yüz bin liraya yakın mühim bir pa -
ra tevziatı ve yarqımı yapmıştır Bu 
tamirler, mevsimin fclclliyetlerı sıra· 

sındadır. 

Yeni cezaevi: 

Hükfunet dairesiyle Halkevt ara -
sında bulunan. zelzeleden maili in • 
hidam olan eski ceza evi yıktınlmış, 
yenisi, şehrin en havalı. geniş arazili 
bir semtine yaptınlmağa başlanmış -
tır. 

Adliye vekAleti. bu husus tçtn mi
marını yollamış, ve bir buçuk ay için 
de temelleri yükselmiş bulunmakta -
dır. 

• İhtlyannda olmayarak, işlediği 
suçla halktan uu.kla~tırılan vatan • 

daşlar. eski hapist-.an~e. en fena şe
rait altında gerek sıhhat, gerek ruh 
bakımından daha fazla bozulmak • 

taydı. Adliye VekAletinin yeni yap
tırmakta olduğu cezaevi ,mahkumla· 
n çalıştıracak , sanat sahibi yapacak 
ve netice itibarilt> cemiyete Caydalı 

bir insan haline getirecek şarUan ha 
iz olacaktır. 

Kırıehir: Ortaokulun birinci katı 

ve l:!B @yan 
• 

D 

urt 

n e • • y n• a 
eyd Ge~di 

Kızılay Y ard:ma 
Olılralc ta 

Muhtaç 

100 Bin 

Halka Para 
Lira Verdi 

Ku şclıir, r: ususi li ... haıcb..:nin temel al11ıa töı eni 

Kırıehir: Akpınardan başka b:r görünüı 

Kö~·lerd<'ki fnali~·ct: 
Büyük zelzelenin rıkıcı tcstr1 en 

ziyade köylerde olduğundan inşaa • 
tın merkezi sikl~ti . Akpınar, Demir
ci. Hamit ıtöyleridir. 

Birbirint> yakın mes:ıfedeki köyler 
birleştirilmiş. bu suretle sağlık . alım 

satım. kültiirel emniyet gibi umumi 
ihtiyaçlar gözönünd-:! tutulmuş ve 
kontrolu daha ziyade kolaylaşmış bu 
lunmaktadır. 

Akpınardo faali~·ct: 

Saatlerce süre'l boş dekor-;u1 ara
zinin içinde koşar. otomobilde. dağın 
sırtına yapışmış oir !(Oy manzarası 

sizi biraz meşgul eder. arazinin boz 
dağlarma ~ıkı şmıı,. bir kaç ağac dik· 
kati üzerinde toplam:ığa kafi ge lir 

Otuz kilometre lik volunuzu ta • 
mamlamadan. yokuşun ı;ırtındarı ka· 
varken bembeyaz evll'n ve yeşil bah 
çeleriyle Al(pınar görunür. 

Altı ay önce sımsivah bir ('Öküntü 
halinde, bacıuı tütmıyen Akpınar. 
simdi Yerini değı~tirmiş. geniş arazi· 

nin yamacında Kızılayın bir abide
si halinde yükselrnektc-dir. Yokuşun 
altındaki pınarda testisini dolduran 
bir köylü kadını . kimsenin evsiz kal 
madığını söyledi 

Köye giren yolun ~ağında kereste 
harmanlan malzeme depolan. sıra

lanmış, solunda köyün okulu görün
mektedir. Biraz daha ilerleyince Kı

zılayın merkez burosu göze çarpmak 
tadır. 

Hangi taraftan bakılırsa bakılsın 
hep bir hizada bulunı:ın iki odalı köy 
evleri. birer dönüm al"S.!lyla küçük 
köşklere benziyor m .. sim:7l 300 ha
neli Akpınarda geniş vollar açılmış. 
büfesiyle. lokantası il.a küçük bir ka· 
saba halini almış bulunuyor. 

Yüzden fazla otomvbil. mütema · 
diyen taş. kum kerp•(' kereste. çi . 
mento taşımaktadır. Genıs bir bara
kada köy evleri ıdn kapı . pencere 
çerçeveleri yapan ustalar ~al$1yor. 

komşu kövlerdekı yapı ustaları da 
bol iş bulmaktan mütevellit neşeli 

Kırşehir: Vali Mitlıat Saylam , A l·prnar köyiinün 
açılış korledii..ını kesiyor 

türküler sövlüyorlar . 
Köy evler i. biıyük pencereli. bol ı 

şıklı iki odadır. cıcağırıda akşam ye
meğini haıırl ayar: kö'\ kızları , oca · 
ğın sağına soluna büvuklerimizin re 
simlerini asmayı unutmamıslar Ki· 
ler gıbi kullandığı ötek i odasına da 
bulgur. domates patlıcan kurusu Ü· 

züm. pekmez gibı kışlık yiyecekleri· 
ni saklamış 

Köylcrdeıd ln ş.:at "aaliycti. kövün 
her sahadaki dur·ımunun da değış • 
mesine amil olmuş inshat taburunun 
ırelişi kö\•de ak ltm h;ıvatını bir ni
zama koymuş küciik bir tiyatro sah 
neleri var karagöz. meddah temsil
ler. saz heyC'tlc-rİ) le 'lkşamlan topla
nıp eğleniyorlar 

Köylü. vumurta ve tavuğunu daha 

iyi bir fiyatla scltıyor gideceklerine 

eseflcniyor Temi:ı takkesiyle büfeci

si, her türlü yiyecekleri ranara yer -

leştirmiş. çevik hareketleriyle önü -
müzde dönüyor. 

Bu inşaat işine? memur edilenle -
rin yanmış çchrt?leri esmerleşmiş el 
teriyle çalısmalart VC' feragati her 
tiirlü takdirin üstündt•dir Gösteri -
len kolaylık ve nezaket, ayrıca şaya
nı teşekkürdür. 

Akpınarda evler, tamamen köylü
ye teslim edilmi~ ve açılış töreni İl

bay Mithat Saylam tarafından ya • 
pılmıştır. ıResim 8) Diğer köyler -
deki inşaat ta ikmal tdilrniştir (Re -
sim: 9). 

Köyden ayr11ırken ihtiyar bir ka
dın göz yasları ile millete. devlete ve 
onun büyük şefine duyduğu minne-

.. 
ti anlatıyor basıbadebıevt stmM e-
ren bu dul ıhtiy~r bugunku hnyntı
nı kazandıranlara titrek ellerile dua 
ediyor. 

- ---"'""'"'"'""'""'"....,._ 

Atamrn Ö!ümü 

Ard:nca 
Sulıır ıık ıp akıp :ıl: lar, 

GGn geceye bakıp ıı!:l ar; 

Vıldu~l:ır , ııylnr. niincşlr.r, 

Yere sark1p sarkıp ağlar. 

Gllklı>r ııkıın n~ nlııydı 

Ş:ırkıl:ırım lnş olnydı: 

Atam ey. tek baş olnydı 

Sen için dostlar öleydi 

Atnm ölmQş diyor sular, 
Bnşlnrın l'ğdi kunınılar, 

Geri döndü ölümOnO 
Duyan, tez do[:mu~ yavrular 

Atam uluydu yOccydl, 
Daf?lıır ynnırıdn cilı-cydt. 
Kim derdi ölüp göçcydl. 
Ecel suyundan içeydi 

Sen yere inmiş göJ?ldln. 
Kö tüler lc;-re yoğldln, 

Dünya sanıı dardı atam 
Kara toprağa çoğıdinl 

Gözilm ağlar, yonılur ma; 
kim ağlnr durulur mu; 
Anıı ölmüs evl='ı ölmil~ 

Böyle günde sorulur mu; 

Artık ot bltme7 olRlar 
Yolcular gitmez olalar 
Kumrular ötmc:ı olıı lar. 
Güller açmadan solalar. 

Bekir T~ 

\ 

Kırfehir: Spor klübünün çalı,malanndan 
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Bandan 89 Sene Euoeldi 

Bir Alman Neferi ilk T ahtelbahiri 
lcatEtmiş ve Tecrübelerini Y apmışb 

Her kaclm ilk defa ane olclula 
zaman tecrübesizlik dolayısU. 90'" 
cuğwıda gördüiü herbazıii bir bu 
talıp veya geç tnkipfı pek cid
di telikki ederek telAfa diifer " 
bülür. Halbuki tecrtıbell uınel• 
bu 1fb1 hadbelere teadM edilebl
ı.ettnt bilirler ft ~ 
tedbirleri alırlar- Bunda -
iN aJlDUlmda pllÇ aımeleri -
libi teıa,tan kurtarmak için 90" 
cuk bakımma dair mühim tavaiye
lerde bulunacıetıa. 

Çocuk dünyaya pldllf Dmd 
1'1Ptıiı ilk abül6mel atJ•madır. 
Ağlama 90Dl'81an çocukta Sik Sik 
vaki olur. Ve bunlar birer flklyeti 
ifade ec:ı.rı.r. 

Bir tok Mbeplerclla bir lmma 

fUDlardır: 
1 - Çqcu.k 7& altmua .takhlm

dan, ,.. terdd. 7a .sıkı giydirilme
den, yahut ta açbktan allar. 

1 - Bir nhatsızlıJt :f(ldn4eB 

takdirde fOC'* meım eml)oaw. 
ÇQCUğa dört ıaatte bir meme 'ftroo 

meli Eler lllt lçiyona lflt tc* 
kuvveW ıeityor yahut ta 8* "'" 
rilmif demektir. Buna da mani ol
malı. 

Bun da pak .... - ıeldl
lftnden ,,. do;ymadılmdaa •IJar 
,,. allama da ... J&PU'· Aıme -
ll1l bemnmshp atfedıer. ~ 
le açlık aflaınalen, allama zama
nından pek u nw1 olur. Bazan 
da fu1a 'be9U o1an ~ar m6-

teınadi1en •IJar, ft1nkl doJma> 

mON• alblt .. • ..... ) ..... 
b.plerlld arqtınrak ortadtıa b],. 
dırmak ft pula ...,... Hltadı 
ftrmemektir. BUlldan dolayı~ 

euğun 11da•am. ~ adk 
havada kalmasını ;yaşına am. ta
dil .... Jammcbr. 

aııar. Bu ant allama tuıluddlr. ------------
a - Botu bınlım ne aııar. • 

da boğazının ağrıdığını gösterir. 
' - İnl.i7eıek ., ... Çok ha.ıa 

oldutu.na ali.mettir. 
1 - Gece ;yansı allar. Bu da ek

IM't,etle kemik bastalıtı olanlar
da olur. 

Qoc1* ...,.,.ta pldlll .... 
mantar ,mıde lld mt kadar alb
Jabi.Ur; - tüllcllr. AJni ....... 
da kan deveranına da 1ardma eder. 
!ki mti aeçea aiJameda muhak
kak ddcD bir 1ebep vardır. Bu -
beplerl tetkik etmek biraz güçtOr. 
Bunların en gOefl. açlık atlaması 
ne karuı •ltm ft hazımsızlıktan 
mOteveltıt attamaları ayırmaktır. 
Maamalih bu gibi rahataızhJdann 
allmt"tleri kendilerini ,o.terebl.
llr. Meeell: 

l!lt'r çoc • luft bt\yi1k abdesti 
normal san renkte, duzgiın ve gaa-

11"" ise ve çocuk gasyan etmiyor-
sa o zaman atlamanın açlıktan ıel
diğini anlarız. Çocujuıı ldlOSUD
da ber hafta çok nls'bettte bir an. 
ma vara çocuk Yedlli plaJı harr 
metıemi7or demektir. Böyle kilo 
ltibar:Ue artan bir eocukta .... 
allama olma wrDen 11Jadı ı.... 
... _...,.,,.., ...... tir ... 

ispanya: 

Franldst Taarrua 

Püskiirtiilclii 
8aln - Jeaa • de Tm. 22 (A.A.) -

Baneloııanm teblill. Cutellon aep -

hesbad• EsUda mımak•mv'a el...._ 
~ pllldirtGJmiq .oida-. 

1 

Salamanka, 22 <A.A.) - l'tanldlt-
lerin buyük wnumi kararglhmm teb 

liğl: 

Kıtaatımız, pazar giinO zaptedil -

mış olan Segre cepbesı arazisini ~t

hir echnk 100 ...... ,. "mti
bim ....,. harp maı....- ... 
pçtrmiflerdir. P..r lillQ d ..... • 
llUl bir tayyaresi Seros JalnDJN. ... 

/ 
f(biiJ.mGftOr. ~ .., .. 

len, Gand1a Umanw '*' ~Ctz't .......... 

MAHLOT YAt.LARDAN SAKININIZ! 
Salhmlak yağlan tasfiye ef!lprlar, slgek yağlcrie kanJhrıyorlar. 

Çok .. at ve lltlyat Nam•. . 

RADYO 

.. 
.,..JJ 

MERAKLILARlhJA 
berllUl-Meıli8r 

n CROSLEY'' • KROS LEY 
Markalı Radyoları 

Gayet TenzDMll Flatlarla s-.... ............. 
9 U•bab Ura 160.- 110.-
7 • tis dala* • iL- .100.-
1 • • • • 71.- 90.-
• .. ld • • 40.- 50.-

Satıı Yeri: . Türk Amerikan ne. Ltd. Ştl. 
Nar Hm, !l.llllci P. IC. 350 l•m..d. T.Wonı 34442 - Telanfı Fa.ta•• 

Odeon -No. 5 

DEOM -~HNA ",.,a.,ılfljHH~ 

Odeon· No. 1 Odeon· No. O 
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1939 da 
BAŞA GEÇTi 

ÇÜNKÜ: 

llM'HORNYPHON 

Kendiliğinden 8 plrut de~tiren 
LÜXOR Gramofon Mobilyaları 

12 Ay Veresiye 
VERESİYE FİATLAR 

llOR?lı'YPHON 

4/8 Lamba T. L. 135 
5-6/12 U.mba T. L. 185 

.. MOTÖRLÜ T. L. 215 
8/16 Uımba motörlü T. L. 285 

BRAUN 
6 Umba T. L. l~ 
6 SÜPER Lamba T. L. 195 
6 • .. gramofonlu T. L. 250 
Antensiz Çanta Rndyo .. 165 

12 

AY 

v 
E 
R 
E 
s 
1 
y 
E 

un 

1 - Garantili bir radyo 

2- Yedek ak...amı dalma mev-

cut 

3 - Mükemmel tamir atelyesi 

4 - Ciddi bir müessesenin malı 

5 - 1700 liralık eşya piyangosu 

6 - Reaksiyon negatif tertibatı 

7 - Kuvvetli anti feeding ter-

tibatı 

8 - 'Dört dilimli sihirli göz. 

V E R E S i 

Umumi vekil 

RIKARDO 
LEVI 

Müessesesi Havuzlu han 

ISTANBUL 
Umumi Acentası 

OSMAN 
SAKAR 

Türk Elektrik Tesisat 
ye Ticaret t~leri 

müessesi 
GALATA 

Bankalar caddesi No. 47 
Voyvoda han - Zemin 
kat 

BEYAZIT 
Üniversite caddesi 
No. 28 

KADIKÖY 
İskele caddesi No. 33/2 

Ankarada: S ve N; Kar
da.ş 

İzmirde: Panetü ve Pa
riente 
Esk~irde: İbrahim 
Ener 
Bursada: İsak Soef 
Tra.bzonda: Hakkı At
maca 

1 

Samsunda: Alleddin 
Saatçi 
Kırklarelinde: Fehmi 
Akay 
Lüleburgazda: Ali Şe

fik Şimşek 
Adapnzarda: Silahçı M. 
Ural 
Erzurumda: Neşet so
lak 
Adanada: S. Rıza İşçen 
Diyarbakırda: Misbah 
Münip Uraz Kler 
Zonguldakta: M. A. Gü
rol 

• 

Tü~K ElrKTQiK 
TESiSAT Vf TiCARfT 
4SLERi müESSESfSj 

y E 

Kadın şapkalarının 
Geçirdiği istihale 

Her Devir, Moda 
Üzerinde Seri 
Tesirler Yaptı 
Kadın şapkalarının da tariht bir 

seyir takip ettiğini anladıktan son-

1 
ra, ppka modasının yalnız asnmı· 

zın zevk inhisarı altında bulunma

dığını kolayca kabul edebiliriz. 

Asırlar arasında bir çok değişik

likler arzeden kadın şapkalarında şe 

killer, bugün, bize garip görünse bi
le, :ııımanlanndaki telakki, hiç şüp

hesiz, bunun aksine ve o şapkalarn 

lehine idi. . 
Şapka modasında, her halde, dal-

ma heves ve gösteriş hakimdi; fakat 

onda epeyce şiir de vaı;Pı ve diye

biliriz ki. "Bu heves ve gösteriş, her 

zaman zevkin bir remzi idi 

Eıki zamanlarda 
Eski Yunan ve Roma kadınlan, 

pek az şapka giyiyorlardı. Yunan 

kadınlan, "teristurm,, dedikleri ba

sit ~ ir kumaşla, başlarını güneşten 

yahut soğuktan muhafaza ediyorlar

dı. Şapkaları ise, hasırdan ve mah

rut; şekilde idi. 

Yunan ve Roma kadınlan, çokluk 

şapka giymedikleri için, saçlarına 

pek fazla itina ederlerdi. 
Mısırlılar ise, başlarına "klaft,, 

denilen başlığı giyerlerdi. Saçları

nın arasına süs olarak ta altından 

yapılmış ful çiçekleri, atmaca, ibis 

başı takarlardı. Kleopatra, örülmüş 

saçlarının üstünde, saltanatının rem 

zi olan "Üreüs,, le birlikte koç boy

nuzlu bir başlık bulundururdu. 

Harplerin modaya tuiri 
Sonraları harplerin, şapka moda

I sınc~n tesirleri görülmeğe başladı . 

Ehli salip seferleri, Avrupada, sarık 

biçiminde, başlıklar zuhuruna vesi

le oldu. 
Liguc biçiminde şapka, din harp

lerinden doğdu. İtalya harpleri, flo

rantin modasını yarattı. 
Aşk ve entrika harbi addedilen 

Fransanm dahili harpleri, Amazon 

şapkalarına yol açtı. 

. - -

• 
187 4 kadın 1apkası 

1780 Je Fransız. kaJınlarıırJll 
fapkan 

Her çeşit, her ke-
leye uygun 

19 kuruşa 5 - 40 
mum garantili 

İsviçre MOV ADO saatleri erkek ve 

kadın içln cep, kol ve otomatik saat-
Elektrik Ko· ·Mu·· R Napolyonun Mısır seferi, Fransa-

Havagazl da, Semiramis modasına, sarık şck- Mısır kadınlarının Exı,lılt 

AViZELER AMPULLER lcr 15 sene ıarantl 
6 ay veresiye ;~~~s:: SOBALARI 

1 
:;;e. Kleopatra örtüsüne revaç vcr-

Galafa • Bankalar No. 47 - Beyazıt, Elektrik idaresi karşısı No. 28 • Kadıköy iskele 33 • 2 Rönuana'ın teşiri 
...................................... ,................................................................... Rönesans, şapka modasında bariz 

• . 

\ 1eknik .Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığından: I • 
Oml Mıktan Tah- Tutan İlk teminat Eksilt-

mln J'l Ura K. tJra K. me saati 

a: -=-a,,.iiidiıt nmq 
... 

440 m 420 ~848.00 

• LAcivert 265 .. 640 2296.00 
• Siyah 390 .. 850 2535.00 
1 Gri 92 .. 460 423.20 • 
• Kmnlu siyah 82 .. 380 310.60 

J rl 7413.80 556.04 14 
nem 489 55 268.95 
G&nlek 326 175 570.50 
il'anlla 326 60 195.60 
Çorap 978 25 244.50 
Mendil 978 11 107.58 
Havlu yQz fçhı 326 100 326.00 
Havlu ayak için 326 30 97.80 
Bornoz 64 475 304.00 
Pijama 326 4.50 1467.00 

• 3581.93 
1W.rpm 197 5~ 1034.25 

268.65 14.30 
77.57 15.00 

Teknik okulu Ihtlyacı olan yukarda cbu ve mıktarile tutan Te ilk 
temlnatlan yazılı malzemeden çamaşırlar ile kumaşlar kapalı zarf, • 
karplnin ise açık eksiltmesi 8.12.938 tarihine rastlayan perşembe günü 
Gümüşmıyunda Y. Mühendis mektebi muhasebesinde toplanacak olan 
komisyonda yukarda yanlannda yazılı saatlerde ve şartnamelerine göre 
yapılacaktır. İsteklilerin 2490 sayıh kanunla şartname tarifah dairesin
de tanzim edecekleri teklü mc.ktuplannı eksiltmeden bir saat evveline 
kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. Şartname 
yi ve nürnuneleri görmek ve ilk teminat yabrmak üzere eksiltmeden bir 
gün evveline kadar Yıldızda bulunan okulumuza ve eksiltme günü de 
Gümüşsuyundaki komisyonumuza gelmeleri. Posta gecikmeleri kabul 
edilmez. (8597). 

iktisat Vekôleti Şef Kontrolörlüğünden: 

İyi daktilo bilir tahsilli bir kati be ihtiyaç vardır. Uman Ham Amıa 
kat kontrola acele müra~aat. (8602) 

Fenni Gözlük Evi 
Fevzi Toksoy 

İstanbul: Babıllt., Ankara caddesi Meserret Oteli karşısında No . 
143 memleketimizin mümtaz bütibı göz doktorlannın yüksek itimat 
1annı kazanan Milli ve Fenn! bir mile.ssesedir. Ticarethanemizde ya
pılan gözlükler ZEİSS fabrikasından husu.si olarak getirdiğimiz ma
kinelerle muayene w reçeteler azamı itina ile yepılmaktadır. Her 
cins çerçeveler, ZEİSS Punktal ve her markada gözlük camlan tam 
çeşit mevcudumtudur. Taşra sip~lerl derhal gönderilir. Ve bedeli 
biltıhara alınır. 

Milli istüadeslni gözeten sayın gözlük Amilleri ve yeni gözlük 
ihtiyacını hisseden sayın yurtdafla.nmızın Ticarethanemlze uğrama
lan şüphesiz kendi menfaatlannadır. Yukanki adresimize dikkati - • 

• nizi çeker ve bu vesile ile hQ.zilnlfi bayramınızı kutlulanz. --

FERTEK RAKISI 
Üzüm ve Çeşme Anasonundan 

Çekilmiştir. 

45 derece olmakla beraber baş 
v •• 

agrısı vermez ve su ıçırmez 
inhisarlar idare.inin kontrol ve mühürü altm
da fıçılarda dinlendirilmit memleketimizin 

en nefis rakıaıdD'. 
FABRiKASI: 

GALATA KAVAL SOKAK No. 5-9 
Tele/on: 40988 

Her yerde arayınız. 

bir tekamül husule getirdi. Kadın-

lar, yeni modalar katetmekte bir

birlerile yarıp ~ O zamanın 

şapkaları pek süslü, pek şu.hanedir. 

17 inci asırda, takma saç, büyük 

bir rağbete mazhar oldu. Bu asır
dadır ki, "kadın berberi,, diye bir 

sanatkfirın hayat sahnesine girdiği 

görüldü. 

Madam dö Pompadur'un berberi 

Daje idL 

Bu Daje, bir gün; bir mecliste~ 

- Benim önümde eğilmiyen ba~ 

yoktur; madam dö Pompadur'un ha· 
~ı bile! 

Deyince, herkes hayrete düşmüş, 

I 
/ 

Bugünkü ıapkalardan 

fakat o: ,-------------
- Onun berberlyim de! ~~~~~ 
Diyerek nüktesini ortaya koymuş. ~ Faydalı B ı I g ı I er 
Mari-Antuanet'in modistrası mat- ~~~,..,..,_,..__,""""~'-1"...,...., 

mazel Berten'dt. Bu modistra, şapka 
modasına akıl almayacak kadar ga
riplikler soktu. 

Şapka modası, 17 inci asırda, bit

Mürelcliep felcesi 
nasıl ~ıkarılır? °' 

Kullanılacak madde: Tu.z ve fuXlO 

mez tükenmez ~killer arasında yu- limontozu. 
varlandıktan sonra, 18 ind. a~da Usul: 
büvük Fransız inkılabına nlaşh. 

İnkılapta, ~pkalar bir ımdelik 
devri geçirdi. Ondan sonra iıııe, şap

ka mocfalarında yine bir fnk~cıaf hu
sule geldi. 

Eskiden, ill8Pka modalarının ömür 
sürdükleri büyücek birer devirleri 
vardı. Burronün moda tebeddiilleri
nl ise tesbite imkin var mıdır? Her 
mf!V!im değil hatti her ay değişi
yor! 

Kumaşın mürekkep lekesi olan '!" 
rine limon suyu damlatarak üzeriD' 

tuz dökünüz ve bir müddet gün~ 
bırakınız. Sonra sabun köpüklil f1Y 
da yıkayınız. 

Limontozu kullandığınız takdirdi 
toz haline getirip lekenin üzerlıı' 
koyunuz ve üzerine kaynar su dölCİl" 
nüz. Sonra da sabun köpüklü sudl 
yıkaynız ve durulayın.ız. 
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Öğretmen diyor ki 
...._ - - -- --------.....- - - - - --env.-.~ ~ ~ W<u:..n•x.aJL..;aV4JL#.A . .D.JL . .5.JL$AU..A ~- - - _ _ _ --

~~ en büyük matem günü.. nı bırakarak bir kenara çekilmişler.. 
:~ çocuklanmla gö~ürken dl Sessiz sessiz tıkana tıkana ağlı
~ dönen bir talebem, sarar- yorlardı. Bu hazin manzara karşısın
~~ nemli gözlerile yanıma da dilim tutulmuş, içimi yakan son-

.. a,b.. Titrek bir sesle: suz acıdan kalbim duracak gibi ol-
- Otretmen, şimdi radyoda sev- muştu_ Çocuklarımı teselli etmeğe 
Ataınızın öldüğünü söylediler. çalışırken, gördüğüm heyecan ve te

aahi mi? Yemeğimi yiyeme- essür beni coşturuyordu. Ders zili 
Buraya k~um.,. deyince, tüy- çalmıştı. Fakat ne çocuklar, ne de 

diken diken oldu. Gözlerim- ben, çall§Sbilecek kuvveti kendim.1%
~lanan yapar y{lzümü ya - de bulamadık. Bu derin mateme sa

"' ~ etrafımı kuşat- atlerce, kalbimizi tutuşturan bir a~. onlar da, bir anda yayılan bu 
;: .~ hıçk:ırmağa başlamJJ- te1le ağladık. Hali da ağlıyoruz. 
-raı. O nrada, it yapanlar işlerini Kadıköy .38 inci okulda: Öğret-
~ar, oyun oynıyanlar oyunları- men Safiye Onan. 

Atamızın ö~ümü karşısında 
At&tnızı kaybettik. Söyllyecek 
~ bulamıyoruz. En büyüğümü
lüıı ölümü karşısında ne diyebilir 
liz ki.. O bizim anamız, babamız. 
:ıanıız, her şeyimizdi. Biz onun 

ot'uyucu kanatlan altında cıvıl 

da kim teselli edecek? Başımm 

kim dindirecek. Dünyada ondan 
büyük kim vardı ki.. Tesellimizı 
de işte, yine .ondan bekliyoruz. O 
bize demişti ki: "Ben de bir gün ö
leceğim. Ama, Türkiye Cümhuri
yeti dünya durdukça duracaktır. 
Çünkü onu ben kurdum. Siz yaşa
tacaksınız .. ,, Evet .. Cümhuriyet hiç 
ölmiyecektir. '.Ey büyük Önderi
miz Atatürk! Atası olduğun mil
letle kurduğun devlet her zaman 
yaşıyacaktır. 

~ öten bahtlı kuşlardık. Neşe
~ sevincimizi hep ondan alıyor
dllk. O bizi her felaketten her sı
kılıhdan koruyordu. Halbuki o 
fhncli yok. Yerle gök ortasında, 
karanlıkta yapayalnız kalmış gi
'btyfı_ Gözlerimiz yaşlL Kulaklan
~a uğultular. Canımız hiç bir 
~ Yapmak istemiyor. içimizin 
~i sönüverdi. Ne yapsak! Bizi 

İşte biz büyük matemimiz 

.~ 

karşısındaki en büyük teselliyi sa
na verdiğimiz bu sözü yerine ge-

' tinnekte bulacağız. 
1l en büyük matemimiz karşısın- Suadiye: 38 inci okul 227 Ftiruzan 

MATEM 

Esen dalgalarda çağlayan sesin, 
Göklerde duyulan sıcak nefesin, 
Görmüyoruz fakat, sen her yerdesin; 
Söyle göke uçtun, suya mı aktın? 
Atam niçin öldün, bizi bıraktın? 

Yurdun dağı taşı sana yanıyor, 
Dudaklar her yerde seni anıyor. 
Gözümüz yaş dolu, kalpler kanıyor; 
Söyle göke uçtun, suya mı aktın? 
Atam niçin öldün, bizi bıraktın? 

Sen bizi koruyan kanadım ızdın, 
Dünyaya ün salan tek adımızdın, 
Varımız yoğumuz rayatımızdın; 
Söyle göke uçtun, suya mı aktın? 
Atam niçin öldün, bizi bıraktın? 

Gökler zindan oldu, kara bağlıyor, 
Rüzgarlar ağlıyor, toprak ağlıyor, 
Sular Atam ölmüş diye çağlıyor; 
Söyle göke uçtun, suya mı aktın? 
Atam. niçin öldün, bizi bıraktın? 

BALUK US 

v 

ocugu ve Babamız~~ 

And 
Atam and ediyoruz. 
Yolundan gidiyoruz. 
Dudaklarımızda sen. 
Elimizde meşalen, 
Göklere çıkacağız. 
Güneşi yakacağız. 

Dilimizde Türk adı. 
Eşsiz Atatürk adı. 
Ölmiyecektir elbet 
Adın ve Cümhuriyet.. 
Atamız, durdukça gök, 
Eserin salacak kök! .. 
Bize verdiğin öğüt: 
"Doğru düşün, doğru yap! 
Gösterdiğim yolu güt; 
Ne geri dön, ne de sap!" 
Bilmeden ne sağ, ne sol, 
İzindeyiz, inan oU 
Dilimizde anın .. 
Ne arkaya dönecek, 
Ne de çözüleceğiz .. 
Seni her günümüz9e, 
Her zaman önümüzde, 
Tek başbuğ bileceğiz. 

Burhafl Su 

Unuiulmıgacak 

Tarihler 
19 Mayt5 1919 da Samruna çıktı. 
23 Temmuz 1919 da Erzurum kon

gresini açtı. 
4 Eylül 1919 da Sivas kongresini 

açtL 
23 Nisan 1920 de Büyük Millet 

Meclisini açtı. 
30 Haziran 1921 de Çocuk Esir

geme Kurumunu kurdu. 
5 Ağustoş 1921 de Başkomutan se

çildi. 
9 Eylül 1921 de Gazi adını aldı. 
26 Ağustos 1922 de büyük taarru

zu yaptı. 
9 Eylül 1922 de !zmlri kurtardı. 

1 Teşrinisani 1922 saltanatı kal -
dırdı. 

22 Temmuz 1923 Lomanı fmza et
tirdi. 

9 Ağustos 1923 Halk Partisini kın 
du. 

6 Teşrinievvel 1923 İstanbulu kur
tardı. 

13 Teşrinievvel 1923 Ankarayı 

devlet merkezi yaptı. 
29 Teşrinievvel 1923 Cümhuriye

ti ilan ettl 

* 1 Kanunusani 1924 hafta tatili k:ı 
nununu yaptırdı. 

3 Mart 1924 medreseleri kaldırdı. 
3 Mart 1924 mektepçiliğe düzen 

verdi. 
3 Mart 1924 padişahların soyunu 

kovdurdu. 
8 Nisan 1924 Şerlye mahkemele

rini kaldırttı. 

20 Nisan 1924 Cümhuriyetin esas 
kanununu yaptırttı. 

26 Ağustos 1924 İş Bankasını kur
du. 

16 Şubat 1925 Türk Hava Ku-
rumunu kurdu. 

27 Şubat 1925 aşan kaldırdL 
24 Ağustos 1925 fesi attı. 
30 Teşrinisani 1925 tekkeleri, tür

beleri kapattı. 
26 Kanun 1925 bize yeni saat, ye

ni takvim verdi. 
17 Şubat 1926 bize Türk medeni 

kanununu bağışladı. 
24 Mayıs 1928 Avrupa rakamları

nı kabul ettirdi. 
3 Teşrinisani 1928 bize yeni harf

leri kazandırdı. 
l Kanunusani 1929 

teplerini açtırdL 

* 

millet mek-

1 Nisan 1931 kiloyu, metreyi kül-
lanmayı emretti. 

15 Nisan 1931 Tarih Kurumunu 
kurdu. 

19 Şubat 1932 Halkevlerini aç
tırdL 

12 Temmuz 1932 Türk Dil Kuru
munu kurdu. 

26 Eylül 1932 Dil Kurultayını top 
lattL 

1 Ağustos 1932 İstanbul O'niver -
sitesin! kurdu. 

21 Nisan 1934 Soyadlarunm ka
zandırdı. 

30 Mayt5 1937 Hataya istiklll ta
zandırd.L 

Atamızın hayatı 

Milletin baban, Ulu Şef, iki ıene evvel, FloryaJa ıevgili Vlk:.inün oyununu takip ediyor 

Eğer dünyada insanlara faydalı, 

herkes tarafından parmakla gösteri
len bir insan olmo.k isterseniz, dai
ma büyük Atanızı hatırlayın! Azıcık 
olsun ona benzemeğe çalışın! Onun 
size verdiği öğütleri kafanıza ayrıca , 
koyun! .Mektepte okurken, arkadaş
larınızla münasebette bulunurken, 
derse çalışırken hep Atanızın küçük ~ 
lüğünü örnek tutun! Hepinizin kanı f 
onun kanındandır. Hepiniz onun ço
cuklarısınız. Bu, bütün dünyanın 

parmakla gösterdiği, öllimü arkasın
dan bütün insanların hıçkıra hıçkıra 
ağladığı eşsiz büyük Atanın topra
ğında rahat rahat uyumasını istiyor 
sanız onun adına soyuna layık insan 
lar olmağa bakın! 

ATATÜRK VE ÇOCUKLAR 

Atatürk bütün hayatınca öz ço -
cukları olan biz Türk çocuklarını ca
nı gibi sevmiş, onları her zaman dü
şünmüş, kendileri üstüne bir baba 
gibi titremiştir. Bulunduğu yerde ço 
cukları en ön safa geçirirdi. Zeki ço
cukları ellerinden tutar onları oku
tur, Avrupaya bile göndertirdi. Yalo 
vada rastladığı sığırtmaç Mustafaya 
gösterdiği büyük yakınlığı onu nasıl 
okutturduğunu hepiniz bilirsiniz. A
tamız her gittiği yerde mektepleri ge 

zer, sınavlarda bulunur, çalışkan ço
cukları takdir eder, onlara çok iyi 
öğütler verirdi. Yeni harfleri bize ka 
zandırdığı yıl bir çok köylüler gibi 
pek çok çocuğa da bizzat hocalı]( et
miş, bütün ulusun başöğretmenı ol -

\ 
muştur. 

ATATÜRK YE DERSLER 

Atatürk, çocukluğunda matematik 
ve bütün derslerde olduğu gibi, türk 
çe ve lisan derslerinde de eşsizdi. O
kulda bir aralık şiir bile yazmış ve 
çok muvaffak olmuştu. Sonralan, 
şiirin, düz sözün yani nesirin yanın
da daha suni ve yapma olduğunu sez 
miş olmalı ki onu bıraktL Ama da-

1 
okumak için nereden başlayıp nere
de bitirmek lazım geldiğini çok iyi 
kestirirdi. 

ATATÜRK VE TEMİZLİK 

.. 
Atatürk, küçük Olkü 

ile beraber 

ima, güzel yazı yazar, çok güzel söz 'ı 
söylerdi. O bir şeyi anlatırken her
kes etrafını alır, tatlı tatlı onu d:n- j 
lcrdi. Hatiplik denen söz sanatında,; 
Atamız çocukluğundnnberi eşsiz ve~ 
benzersizdL 1 

Atatürk dersleri ve ahlakı kadar 

temizliğe de çok ehemmiyet verir

di. Kılık kıyafetten ibaret olan dı'1-

mıza üstümüze, başımıza haklın ola· 

mazsak, iç dünyamıza. yani ahlfilu • 

mıza, irademize, aklımıza nasıl çeki 
düzen verebiliriz.. derdi. Çok temiz, 
şık ve derlitopluydu. Temizlikten yü 
zü ışık gibi parlardı. Ayakkapları her 
zaman boyalı, elbisesi ütülü idi. Üs
ti.ınde başında en ufak bir lekeye, to 
za rastlanmazdı. Pislikten çok iğr~ 
nirdi. Arkadaşları onun zekası gibi 
temizliğini de parmakla gösterirler
di. Saçlarını hiç bir vakit uzatmaz, 
muntazam kestirir ve her zaman ta. 
rardL 

' DERSLERE ÇALIŞ~IA ,\IETODU : 

O, mektepte yalnız kendilerine öğ 1 
retilen derslerle kalmaz, dışarıdan 1 
aldığı bir çok kitaplar, gazeteler, mec : 
mualar da okurdu. Anlamadan hiç ı 
bir dersini geçmez, anlamak için de. 
zaten asla güçlük çekmezdi. Ebedi ônder, bir halk 

çocuğile görüşüyor Atatürkün, mektep hayatında yap 
madığı biricik şey ezbercilikti. O, bir 
şeyi anlamadan, körü körüne ezber
lemenin sonsuz düşmanı idi. 

Onun kendine has bir çalışma me
todu vardı. Öyle saatlerce kitapların 
üstüne kapanıp ta yine hiç bir şey 
anlamıyan çocuklardan değildL O -
kuyacağı şeyi seçmesini bilir ve onu 

Onu yaşatacağız 
Türk milletinin başına gelen ba 

büyük felaket hepimizin kalbmde 
kapanması imkansız yaralar açtL He 
pimiz bir dahi babadan öksüz kal
dık. Bütün milletin taptığı, bütün 
dünyanın saydığı bu fevkalbeşer a
damı kaybetmek acısı hepimize ta
hammülsüz bir ıstırap verdi. Hayır! 
Atatürk ölmez! O ölmiyecektir. Oma 
biz yaşatacağız. 

Robert kollej talebesiden: S. O. C. 
N. Y. ç. M. G. 

KIZILAYA 
ÜYE 

OLUNUZ. 
Onan ~klan ona böyle alladılar 



Yirmi Yıl Evvel 
Ne Yapıyorlardı? 

lı 6af1•• feÇllliye h. 
,_ oermip, kuJretİIHI Hitler: 

Stalia: 

.mn, ~~ ı,;,. Gen .. 
,.uı. 

~ t..reWtın Ulare
sini, Kaılonlraıı .rınc 
tllı70rfi• 

Chamberlaln ·: 'R..as rn .. .ınp...1e
.1.ıq. ...-~ 

'ti• 

' 
Massolnl: Çolt. 7fll'tllf7f/ı, p. 

utecililı eJiyorda. 

r .,.,. fi4ilnilf ,...,.._ ı 
fQ'Cfc. Sq,.dl• 1"1'Clf" 

-70M· 
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Hitler: 

1911 ..... atnefteşztııl.. Pe -
meranyada PMewald huta

••....tnde yan k&' 1>1r adam wn -
helımıbanen'Je ltielde1d Alman ft. 
bu tayfaanm isyan ettlkJerinl. 
(IÇ.ayser) in bçtılmı, w Hinden -
burgun bndtsfnln Jraçmuım tn • 
siye eUfllnl duyunca, bemm haa. 
F bGngOr ağlnmela ~
Bu netice lçtn ml YYJJn8'de o ya
b:ı '"hardal,. pzmın temim p 
leri daf'ımmıJtı!-

- itte ba t1dbet için mi, bndl
dne Yerilen btrind mııftan demir 
baç nişanı dolayisiyle Dyabtinden 
bahsedilldten "'.iştirak ettiği bütün 
hareketlerde, fevkalAde yanarlıkta,. 
"bulunduğu,. zikredilmişti? Ar -
kadaşlannm 9ıtHAlden tarafa ol
duğunu gördükçe, Bitlerin )"Bttıb, 
yerde yüreği, kıyılıyordlL 

.. Onlan gidip ihbar etmedkmıe. 
90ll çatışmanın pek yakın old~ -
nu anlıyordum da ondandı... J'a -
kat ben_ 

- O anda, ponttkaya hemen dal 
mak kararım Y~ bulun&a'or -
dum... 

Duçe: 

4fliı 7 de •ltt a.refte yara?aımı 
J -Bemto Mtmolinl ta o tarihte, 

İtalya ya.nmadaımda esmekte• 
lan anarşi havasına kızıyor ft k~ 
pfirtlyordu. Nil.son suDnma, Te bu 
adamın Fuime'nin ilhakına muana 
olu~ büsbütün öfttelenecektL 

"'Feragat!,, diye yazıyordu "'1878 
llenesinde,, -J>lr beceriksizlik, .. -
yılabllirdl, fakat bugün bndalac&.. .,,lr felAket olm_ 

Atatürk: 

A lrdenhdn llte'M befmda, me-
IDUri7etsiz bir genç ceneraı. 

Mu.tala Xemeı, ~elert *mı -
yan, 80kaklannda artık abcılar 

bile çekildikleri ~ -- b1aJl ft 
bir ~o mamaranm arzeden .fstan-
bula c:lömİJW. İçinde bir •tef 1aJll. 
70r. 

~ •dcw, BaJept. do 

-- mecbur o1nmt ftZI. 
~ l'ataı • lamm bile 

bndi kav ••tinden emha olan Mua 
tala Kanal. dfitmanı cenubi Ana
dolunun tabii mıınm teşkD. eden 

dağ dlailesine edamaJnDı mıhlab-
7f>r. Ve ba hattı ne palıuma ol~ 
• olaun terketmemeleri için .. _ 

kerlert.ne emJr 'f'el'f)"OI'. Türkiye ha 
dudmıu teşkil eden o hattı bugtı -
De bug(ln dilpnııı ne ettiyse ~ 
apmadı. 

11 l1dncftepin 1918 de me,na 
l»fr tanda ifbqma geçme19 karv 
'ftrmif olan Mustafa Xema1 itte 
böyt. dtlfliniqcırda. 

5talin: 

B astanbaşa kadavra ft hara • 
beterle örtülü, 'f'e memle • 

ketten z1yade bir harp meydanına 
benzeyen Rusyada. Stalin ukert 
harekatın idar~inl tamamen eli -
ne geçırmış bulunuyordu. Ta o za 
aıan bı le Troçk1 ile münuebatı pek 
gerı;cınJ<'qniJ vaziyetteydl Leni -
ne yazdı.klan arasında "o yolda m11-

ameleye ihtiyacı olaıılann hepsi -
ai tekmeliyorum ve azarlıyorum; a 
•yişiıı teeuü.liı pek yakrl'Mhr. ~ 

~ıda. 

Demir Mela taıUt edlbnlt olan maer 
CeUıı bir aaklldl. 

VU.ODnJ"nfn baklşt o zaman tfmd!ld ka
tar 9el't delil lcl17ae bile. irade kuvveti 
irade eda WStell çetesi. onun muvaffak 

•lacaüuwı ~ordu. 

Daladleor ~ barı> bitince, tm1h pro
feıörlO:ü ıib1 zarif bir mealele ıf.rebil.i.rdl. 

Onan it aıtrld•p, atla tapca 
.. harbe iftlrak edegıeJmlf olan 
George Bonnet. mtltanb ıtmıerl 
MDM!Dcfa, myuettım IMıtka IMr ... 
,.t dtıf(lnftyorclu. 
Bu arada bbbıc ktbqt ya&l)W, det' 

Jet mftstetu'hlmda isttdaı.r m6clll 
ri)ellbde bulanu)w. o mra1arda. 
prek yazılarmda ......... --
,.tmcla olmn, yirmi ... 80Dft 

hulelye nazm olacalım g6ltmlr 
~ bir fe')'e ~ 

Chamberlain: 

O hengAmda, Neırille OUlla :. 
berlahı da iktidar J'Olunda 

ltekflenlen daha tlerlemlf delD -
dl. Loyd Oo~ ona -milli hbımet -
lel'" müdilrlyettne pçfrmlftl. J'a
bt Chamberlain, orada mınaffak 
olamamıştı. Blrminghama giderek, 
oranın belediye retst oluyor. Fa -
kat Londra ha)"!tımn tadı dama -
fmdad.ır. Ve onu tq:rah zlbntyet11 
bir tap-ah 8llYaD Loyd Corca :tı.
fl dlf bilemektedlr. Göd mb -
delededtr. Ladywooda pn,.. 
ve bir ay .t0nra orada mebm ~ 
llyor. Jo:seph Chamberlafn'bı oll• 
maliye nazırı Austen'bı kardeşi, 

Neville Chamberıain Avama ~ 
rültüsilz 'Ye gösteripizıce .alnıl11 -
yor. Elli yaJlndadır, fakat ta dipte 
gençlere mahsus oı... aralan 11-
dlp otmuy• 

Eden: 

-8 • arada ile A:nthoDJ Bc!m 
Oll Biz 7qmda -Jmaha 

tMekçflerl.. lr.ıtalarmda ptm• 
~.,.. _... .. , ......... 
~ 'ft ~ berlf Ntglsty'9 
~ bir brdettul Juebınd9da 
~tekini de 1'ranwSa bıbelmlt -
ti) geri dörıtıyor. 

Sonralan İngfJtere bah ola -
ealc olan ld İnglllz abltt daha• 
nunla beraber dönilyorlar. 

Haki renkte mülAztm tlnlformı.. 

andan 90YUDurken, lll6ltakl>el 

l'.dliftnl vm. ...... bald. ~· 
aecetım mesullyetlert dGşOnc!Uk -

'9t harpte etıtlğtm teerllbelerden 

tok tstffade edeeel'm! duyajOlum,. 

diyordu. ~fıfln• ıeDnee o t.7 -
7and ltatpanl d!plomwma ele .. 
~ekten .,.. bir f'IT d~ 

111 1<*tar. ltendW bir 8eDlt "'Haft 
kuvvetlerinde,, it g6nntlş oldula 
için baban George V otlumm AP

msmıu tatmha ~ 

Benes: 
19111 de b!1e Chemberlıdn harpten nTtlıd ----
mod87a p.. bqık uzatmak1a -clevam edl- lktneitefrln 1918 bira _. 

ı-'Clıl. ~ boctılıla haklandı lıılr 

Daladier: 

Çavut olarak giden tarih proo 
fesöril Daladier yüzıbql • 

1arak dönüyor. Kendbtnden 11ef ele 
fa sltay:ifle bahsedilınlt w bndlcL 

.. harp ... demir ~ ft leJyon 

dozm. n!pırlan nrtlmifti. Otm 
dört yqmda idi G~ Lll, n 
lııfanllyada mı•JHmlfk ettikten 
eoma timdi <Kondone) ye gidiyor. 
l'üat onda az bir aman b1ıycıır, 
~ )1rml llltiz JqlDda Car -
pentrM belecttye rellllll etmif • 
lan ldMmD zihni alywtl klemelıı 
tıedtr. o da bir ~ elk1 mubartp -
Jıer gibi .. deli.,,..,. ... ıeJdlll 
fikrindedir. Maartft tel'bıd-* fa 

IJlyete ~- Bir - tçtnM. 
Vme'me'de ..._ a;llbwe 

aatwat llmalayllCM olan -x... -
NCl Her'1m. ltalymılar tarıfnvln 
.. edlllrken, bOttm thnlt 1'6ya]a

:rma trttmlf olan ıs... ..,...ıa -
nm .. JVlda Jll&l)Wda. 

-stıtfhl cltm,a dn1e&rtnla .. 
ı. bahmdala ...,.. .,U 1Jem!N, 

,azter1me INnM!l*lıın, le -
w..ı ADı'daydlm, Bat+ ,. - -
m1anm lflb0mt4r tem r"~ ....... ~ .... . ....,... ,..__, ,.,.,..... ..... .. 
....... ıı.ı,.. JiipCllV&, .... . 
..., Yan•nhtıa, BeJcfbı Pmtllı:tılt 
,..nlanDda Y"' ~ .. 
llmldMtla .. ..,.,..... .. 

--- lratanılr., ft"+n ... ........ ~ ... ~ .... ..,.. ... ~ ··· : 
lt

0 

• 11nı 

VEQE&İVE 
OATI~ 

KALİTE 

MARKOr 
EN UCU 

RADYODUl2 

• 

51:11 .. lialNIN se:;l 
VE ACENTALARJN~ 

TüRKiYE iS BANKASI .NIN 
l ICIA~IYll: 
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Dünyanm 
En Sisman 

' 1 

Adamı 
.. ~nnyanın. en 
W'9111.an ad { ,. )1laıı aını la ~ • 

......._ Aıner1talı, • '/ (\' 
Q~~~ı ' ....... 
ti.rı~rde va- \ • J 
de -, _ tehrin
l'a o<ınÜ§tür. 31 

Şlında 
)erde b olan Con .Beb, sirk-
Jıiy0~ azı nuınaralar yaparak pçi
lu için u~._ 270 kilo ağırlığında oldu
oı.rak dunyanın en fişman adamı 
tır. t&nınnu§ ve f(>hret yapnıf-

13 * 2 Yarası olan atlam öldü 

Büyük Harp
te aldığı yarala
riyle rekor kı
ran Noles Smit, 
Amerika Birle
şilt Hük\imetle-

-----~ rinin Miami feh 
Snttt, 

1 
riiıde ölmü§tür. 

<larp S Yaşın.da çoculdteırı Fransada 

~lr Ceı>~eslnde harbe iftirak et
"llıd · Bır nıüsademe esnuında ya
llctn. J>atlıyan bir menni 34 kişiyi 
'hta~ ve Sıınitl de 132 yerinden 
~ ftır. 

'~ _ aldıtı yaralva ralmeft te
._, :rnıüı, '" ölümden kurtu lmut
~ 'Q lefeı1ci tllbll 6lümünü. kaJb 

bıt.c etmiftlr. 

l . * 
ltQiet' lton,r.i toplan170r 

~ada bir 
~ ler cemf
'-t k1lıııhnut
~izler bir-
~ ut bey-
.... kon-
~ şlbcoda 
~1-.ıacattır. 
~ ~ bGtan dtlnyadm 200 ka-

'-a ~ iftlnık edecektir. 

~ ~ hazırladıtı bir ı.ta
~ ~halen~ 10,000 
... ~enl ......... 

Yirm Yıl 
Evvel Ne 

r tı.pıyorlardı? 
Roosevelt: 
~ -

B alıriye nezareti Bdncl litı -
~ bi Franklin Rooeeıvelt de 

Ya uğramıştı. Foch'u gör -
~ Brest•e Bordeem:'ya Betteau 
~a, Chateautluerri'ye &it
~Tanı Many Hall'deld lider -
~ ~rlardı, çilnkll Rooseveltl 
'tltJt. ~ h<ik<lmeti reiallltne nam 

d ~ lst.1yorlardı. Oveedo 

~ ile ~ piyade alayuım era-
Ateıruepen tue gelen J'rancls -

~ ll'rancıo adlı genç ve tQysilz bir 

::;tbı teıda etmek istediği dist~ 
-: bollanmıyarak IJZlanıyor -

Öteluıer: 
~ B Bütün bupyler 19UI de o -
O}d lup bitiyordu. Yirmi MDe 
k u ltt, Ghandi İngiltere,.. karp 
:b1::811Z •adakatini iabat ediyor. 
d Yetıekt muvaff ı.iluyetlerhı -
d.J.eıt cesaret ala."l Şarll Şeplin ken
s 8tudio'lannda yer alıyordu. 

tokhohnda Greta Garbo adlı 18 
'•tıllda bir kız bir 1&bun fabrlka
lln• lhın 
l>o ek ftzere bulunuyordu. 

nse adlı bir Fransız mülAzlmi İs-
~~,.~ gönderiliyordu. Ve Aibert 
ta ~teuı Alman hülallnettnln hat
tahs~rp sırasında bile kesmediği 
l, 

• satı sayesinde (Relltivite) na
'""~· \' 

1 h a1<k ınna taharriyatına dr 
arn l'debiliyordu 
Ylrıru 

!aıht lene, ehemmiyetsiz bir 
bir d~ değil mı'! Fakat o zaman 
dinı utnıeye dokunan Sovoy cazma 
Ya ;neıc. Yahut Pariaten Londn
-.ıu:ı'YYa.reyie uçuvermek kimin 

a.ıı hayalinc:ten pçerdl! 
CPam - Soir'dan) 

1 

~ 

( 
{ sizi TAKDiR NAZARLAAILC 

SEYREDiYORLAR ••• 

••. ve haklıdarlar. Çtınld : pyanı hayret " rent 
bir teniniz ve berkeain botuna fiden bir 

iLKBAHAR TAZE.LICINIZ •ardır. 
Bu 1ehhar yQ:dlnllz ; binz da pudranıza, hiçbli 
makiyaj halini röstermeden yOzilnllze tabii biı 
rtizellik veren r•yet ince COTY pudranıza med
JUll detil miainiz? Sonderece yapııkan oldut
lçin en yorucu bir maç YeJ• bir •por bareketin
dea 80nra bile yGzanGzde Mbit kalar " Dazi1s 
rumapklıflm vikaye eder. 
reaı reDkJeri pyet cazip .. tabİlclırler. 

COTY PUDRASI 

a.o .......... " .... bzlaruı ............. 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

TASSFURTER 
IMPERIAL 
RADYOlARI 

NE iÇiN HERKES BEYENIYOR 7 
ÇONKO HERKESE 

3 MUlllm Garanti Verir: 
l -Tatlı Ye emsalsiz eee 2- Yeni antifadinı terbDatı 

3 - Seleldif " Parazibiz 
Almanyanın in Eski Süpereterodln Fabrl1la11 

Satıs yeri : 4 di v AKiF HAN - Asma kat No. 19 

ISTANBUL 

1119--• ISTANBUL DEMIRSPOR KLOBU • ' 

BÜYÜK EŞYA PIY ANGQSU 
ÇEKiLiŞ T ARIHI Büyük Y aa dolayıaiyle 

S/12/938 tarihine tehir eılilmİftir. 

~ ınmralann hediye listeleri Ye hediyeleri 
NiHAD ISIK Plak Ye Gramofon mduaamdaD 

tevzi edilecektir. 

P 1 P O merakldarma müjde: 
OLDEN KOTT 

Bn milfldllpeaendlerl :memmm edeeek --

Plpolanmm gelmlıtlr. 
~ tediyath siparif1er bbal olanare 

PiPO Pazan = ::=:--

RAllVOLA.RI 

C4~d4.'4 
!~NUMARAU MA~AZAM 

~~~' 
BÜTÜN DÜNYAYI SABA 

RADYOLARiLE · ~~~~~+~ 

Teıhir ve satı§ salonu: Beyoğlu lstiklSıl caddesi No. 34 
1 

E D 1 S O N Müessesesi 

11--------------------------~ 

Vücut Kırgınlıkları Siyatik Ağrılan 

Kulunçlar 

Baş ve 

Romatizmalar, 
Bel Ağrılan Aybaıı Sancıları 

NEOKORIN 
laıelerl almaila hrtaraf •d111r. 

Ltbumanda tünde 2 bf8 alınabilir. 
N E O K O R I N mideyi bozmaz '" kalbi JOl'lllUo 

Tek kate 6 Jauııt, 8 hk unb.l&j 30 Jama,. 

<KALİBR 54) REVUE KOL SAA'f· 
LERi, MÜKEMMEL CEB SAATLS

Bİ KADAR DAKİK VE TAM 
AYABDADIB 

Kol saatinin cep saati ile ayni pre.. 
sizyonda olması pek nadir bir~ 
fiyettir. 

Halbuki, KALİBR 54 REVUE KOL 
SAATİ en şiddetli fizik harekAtum 
bile katiyyen müteessir o1mu, ft 
ayan pek gü( bozulur. 

Bu saatin başlıca huın.ıstyetleri. 
İmtiyazlı saniye çark, büyük çarkla 
hususi diş dizjsi, kuvvetin mükemme 
len nakli, büyük tavla, tam ft da,.. 
mk1ı ayar, pyet elAstild n kanel 
miknatisi;fesindeıı ari "NİV AROX
pandülü. 

Her eczanede balunar. 

6!!!!11!1!~• Kadıköy inci Gazinosa• ,, R 
Yazlık n Kıfl* yeri acele Jdra 1ıt w atıblcbr. lıltiramMiar K. ,J 

köy Misakı Mil1l 90bk 8'1 numaralı w. Ö _.._,,_.,,.,,,__ 
Taııınmış saatçilerde arayum;. 

REVUE Fabrikalannın satış deposu· 
,. __ ıEn raluıt çelik eamyelerile t1k, metin Ye ucuz---. İatanbul Bahçekapı Taş han 22 

K ' Telefon: 21354 

AR YOLA LA R 1 :·.~:~::ii ' •Kelepir Maı•-, 
H A L 1 L S E Z E R 

lZMlR'in pek şerefli yerinde bi-
rinci kordon Cad. SAKARYA 

Kar,ola Ye nmdenl 8ff& fabrika aalonlarmdald lineması ve ikinci kordondaki 
m91lterl11de göreblllrslnlz. hane ile beraber ehven fiatla sa-

Siltleei, Sellti+ıMllıi51tlt, D u&bpa add..ı No. 7 Tel. 2UL1Z tı1acakt1r. Müracaat Beyoğlu 
• Posta kutusu No. 2088. 4i!m 



HiKAYE 

"SUÇ" 

ÇOCUK HAY ATINDAN LEVHALAR 

BLAUPUNKT 
1939 

1 LAmbah 8 Devreli 
Sapar 

Bütün Dünyayı Ahr 
FIYATI: 

133 
LtR~ 

TEŞHiR ve SATIŞ SALONU : 0afata Karaköypalaa No. 16 

Bf!JİR KEMA 
~MUT~ 
&-c ilA!"-4 - ~. 
MUSTAHZAR~TIN A~ 

P E KTO R 1 ""-" 

Şiiyu•• ....... 
için Cibalide ..W 

KORPI DEGIRMENI 
Her tiirlü tesisatı ile satılmak

tadır. İhale tarihi: 21 KAııun• 
evvel 838 tufllllba ıtm6 ..U 
14 - 11. lılO:ncut 1wi: ı.... 
bal DtnBnlmda llalUnabmet 
.. •ebk...- '-fdtlplili. 

s.q 11.lm, 11. 11 ... tarihti 
Tan ,. Son Telgraf paeteleria
cle tnttpr etmifttr. 

POLISTEı 

Üzerlerinde Afyon 
ve ısrar Çlktl 

Pencerecl• YnGrla•cll 
Parmatbplda ta aparbmanmda 

otana Gfll.am, p m D U)C PIMfll' 

~- ID~ ka1"d~ 
dt11D6'. .,.,....,., --. ·- wva-
1-mfbr. 

Jra111Yay • otoD• 
c; • .,. ..... 

Tatma Jılabmadw ~ 
• llWWÜ Wımct4J .... • ID-
llr o.u. .......... ,...... il 
_..m a.ıtır rltd otob6rll -.... .. .,.,~...,w•-. 
--·~· llr OtomobD laza• 
-- ... , t= ..... *•• 

1111 aamanla ....... ....... 
lfeeatlbe7 -w.ı.-. ...... 
a.ıatacta otmaa lıfeh,J!Mlde tspenk 
Npn•n mahtellf 1""lertı.dea llar ft 
WııllbJI RNtte ~. T• 

KREM BALSAMİ 
l<ANZUK 

llth «llnyaca talicllr ....... 11••1 91aeiill it•• 
lerWlr. .... iti• yağl1w ıl•dlz lfl• yatsa lla• 
acı batlem tetltlerl il••• YCllO Y• tiplerde IClflllr. 

---..!!!•iLiZ KANZUK ECZANESi 
---- lSTANBUL • BEYOOLU 

YANKO 
MA$AZASI 

lat-nW. T..ı ,......_ c:addeel No. 39 

Mewlm• ıo• •eca.ı Ma.+oluk ve roplqk yünlü ••· 
•aılar, lpekUlw, pam•k .. lar •• kete11lerl11 ••v••· 

Her el•• patlık ve gal"fafllklar 
r...n,. .,,.,,_,,,,,. • ...... ,.,,,, ltaır oe öl~ lzerirN 
slrnlelı. pllaınlı. RopJa,.,nlır, lttıolalar. H• cıı.. artı.,. 

ciltıa ,...,,.,.,.. 

llefaıet " Meta..+ • Ucnl•I ................ el .... ,.. .. , ... ı•------------.... ---------• 
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1 TO KiYENIM HER T R DA 
KURUKAHVECI· MEHMED EFENDi MAHDUMLARl 

Kahvesi Tercih Edilir. 
IST AN BUL, T AHMIS SOKAI< 

BOYOGLU - GALATASARAY 

-=w1sıra_nnr_ı_•RalEJl1lTJ8J_..,................-.. -•s nrunuanl 
~ - --- ·------------!-------~--- ·.Ji.- ... -- " -" 

ANADOLU 
Anonim Türk Sigorta Şirketi 

Sermayesi ve ihtiyat Akçesi 
l .000.000 Liradan Fazladır. 

SERMAYESi 
TORKIYE lŞ 

8Q VE ZiRAAT 
llliQfan tarafından ödenmit öz Türk Müessesesidir. 

't Sigortanm bütün brantlarile uğra.f11'. 
ANGtN - NAKLİYAT - HAY AT - OTOMOBiL KAZA

LARI - FERDJ KAZALAR - lŞ KAZALARI 
8irof'bl hususunda ber türlü mütküller için gİfeleri . 

1 

. nıeccanen i2ahat vermeğe daima hazırdır. 
A.drea: lstanbul, Yeni Postahane ka ... ı .. mda, BüY,iik j 

• Kmacryaıı Han. Telefon: 24294 41_ -

~ ADEMİ İKTİDAR ~ 
Ve BELGEVŞEKLlblNE t<ARŞI 

HORMOBiN Fabrikası: RADiUM TİCARETHANESİ 
ISTANBUL 

Galata 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. Okçuınusa caddesi 104 - 106 

~Poata kutusu 1255 Hormobin) Galata, lıtanbul-~,I _., 

Telgraf : RAD IUM - lstanbul 

Telefon : 42878 Posta Kutusu : 1313 ..... -..... -..... -
'2.;ıı-.eaııuwm · "•mı•ım•ııı:~ııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•llllllllllllllllBlllll • ' 

~-. _ ~ EMLAK VE EYTAM BANKASI : 1 

MACAR ZiRAA A LE 1 
. .. . 

~Or YAVRUSU 

tı11"" BOYOYONCE • • _ 
le 11 rıı Yatnıı saf sütten ibaret bes
~e116e reJirnınl, hem hafif hem ı<uv· 

lldı. 
'Uııu rıcı ve hem de hazmı kolay, 
teı1101 "e maıta özlU bir yiyecekle 
~er ,~'eştirmek yaraşır. Yavruya 

~ESii.E~• 

• MERKEZi: ANKARA 

~ Şubeleri • lstanbul, lzmir 

il AJanlan: Bursa • lzmit • Adana • Eskişehir 
ii Yapılacak ve yapısına ba.şlanını, meskenler için vatan- B 

n 

il 

• 

dAflara mümkün olan kolaylıkla yardım edeı 

t.1evcut CJayri merrakuHer 
ltarşıhğında ikrazat yapar 

Faiz senede %8% dur. 

11 Ayrıca komisyon almaz. 

ı 
• ı - , 
il · 

El 1 _ , 

Hofherr - Schrantz - Clayton - Shuttleworth Anonim Sirketi 
TOR Ki YE MERKEZ ŞUBESi 

İstanbul Sirkeci Ankara Caddesi No. 151, Telefon: 23577, Tclırraf adresi: Hofherton. Sube Adana 

1939 modelleri 

25, 40 ve 50 beygir kuvvetlerinde 

tekerlekli veya tank sisteminde 

HSCS ÇELiK 

AZ U 1 
KT .. LERI 

lslt"mf'lt-ri t'n nc-n7. Vt' en em:ndir. F.m~alsi7. rlercc-t-rle miik<'mmc1. saf!lam ve ııadedh·lcr. 
Çelik pulluklar. orak ve harman makineleri, motör V<' lokomnhi1ler, değinnenler. yem ktrma ve e-nne 
makineleri, ekrcmözler ve yn:vıklar, santrifüj tulumhalan. el vf' motörle müteharrik çeltik soyma ma-

a~ıo, SÜTLÜ UNU 
1ir81111aPatarını da arttıra arttıra ve· 
~ı., 1111 ı. Yavruıara sağlık , kuvveı ve 
'eı611ç' ana babalara da emniyet 

• ~spertiz ücreti (1.000) liraya kadar istekler içi:n 1, fazlası l!I ı 
m için 2 lira ve muamele intaç edildiği takdirde 1 liradan dun 11 l 

krneleri, tohum ve pamuk Mibzerleri el ve b~ygir çapaları her türlü ziraat makineleri. 

il olmamak üzere ayrıca lira ba,ma on paradır._ il ,..ll!!!!!~~~~~~~~~!!ii!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 

tennt ve vıtamınll TAM gıCSa.. 

N esriyat M "d ·· ·· • . u uru. 
Ali Haydar KERMEN 

TAN MATBAASI 

il Gayrimenkul İpoteği ve esham ve tahvilat rehni kar~ılığın- Dl 

1 a da Banka m:::•e:: ::::~İ• mevduat alrr. D , nrnm iliTiiliTI mm:m ::::mm illilillli ) KA RA"M Ü R s EL ( ili!TITiff mm:m iliTiillil ili!llilll ili!IT: " 

llllf il Mensucat ve Ticaret T. A. Şirketi Fabrikası = 
-!!!!~~~~!!!!!'!!!'!'!'!!!!!'!!!'!'!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!'!'~~~---~~!!!!11!1-, Kumaş ve Battaniyeler·ini Tercih Ediniz 1 

Piya:n:n •;:,,::ı~~!';.':::n ucuz 11 ı~mmf ~füfüfi s!:~· m:~==as:~ s:i~~'!'.,.:'.,~j~i1:ci b~:'.~e~a:e:ı!'!,"J~ ~!::1o:~·~~~7 ~mHi~ nııııl 
Y E R L i •ili ıımı 11111ıııım1111a11ll•11111111ll 111 ııı •ll11 mıııı mıııı illi •11ıı•11tı •ı ııı •ı 11ı• ıııı•ıııı• ıııı•llll• 
~ Avrupa çeşitlerini 

GUVEN 
TÜRK ANONiM SiGORTA SOSYETESi 1· 

ANCAK 
R.<Uıçekapl - Meydancık~ 

ATA 
• -
• 

-• --• -• 
ı• Sümer Bank, Emlôk ve Eytam Bankasının Kurumu • 

ATABEK 
1
11 • • 

Moe!,~:.~~~.s~~~lırsın~ 111 HAY AT • YANGIN • NAKLIY AT• 
Fiyatlarını 

Tetkik ediniz. 
TELEFON: 
24202 • 24203 

Ki ve • 

ı,;. HER TORLU KAZA • 
il
• . • 

1 • Sümer Bank Binası - Galata, Tel. 44966 İİİI 
ı \. <.ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;-----.--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;=--J 1 11 ıı • ıı ıı • ıııı • ııı ı • ı ııı a 1111•1ııı•ı11 ı • ııı ı • ıı ıı • Jll •mı • ı ı ı ı • ı ıı ı • ıı 11mı11 ı • ıı ıı mı ııı • ıı ıı • ı ııı • ııı ı • ıı ıı 
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Bursada: 

haneci Ayşeden 
40 Bin Lira 

~ORTi . 
SiZi AHENGLE SARAR. 

- OYALAR 
• 

Miras Yiyen ihtiyar 
55 Ok Em·ne, iddia Edildiğine Göre, Yalandan 

Evlendirilmiş ve Kısa Bir Zamanda, Elinde, 

vucunda Bir Şey Bıra ı mamış 

Bursa, (Kızılay) - Muhitte ol
dukça kuvvetli bir aliıka uyandıran, 
muhakeme safahatı şehrnni.z gazete
lerinde uzun boylu ve defalarca ya
:zılagelmelcte olan umum.haneci Ta
tar Ayşe adındaki kadının mirası 

ü.zerındeki sahtekarlık işinden sonra 
ortaya ayni mirasla alakadar bir de 
dini merasimle evlenmek davası 

çıkmıştır. 

Çok meraklı safhalar gösteren bu 
hikayenin bnnıteli, bundan birkaç 
sene evvel dostu Ahmet tarafından 
öldürülmüş bulunan umum.haneci 
Tatar Ayşcnin (40) bhı lira değe
rinde ve bazılarına göre daha fazla 
olarak tahmin edilen mirasıdır. Ye
giı.ne mirasçısı da ömrünü bu akra
basının umumhnnesbıde hiz.metçı o
lnrak geçırmiş olan Emme adtnda 
bir kadıncağız.. 53 - 55 yaşlarında 
olan Emine ulak tef ek, cılız, sıska 
ne camii ve ne mihrabı esasında 
mevcut olmıyan bir kadın. İddia e
dildiğıne göre, dönme Mehmet adın 
da biri, Emineyi, 30 - 35 yaşların
da genç bir noter katibi ile evlendi
riyor. Noter katibi Kemalin, karısı 
ve iki de çocuğu vardır. Fa.kat kan
aıru.. çocuklarını bırakıyor ve kendi
sl.ni, Eminenin kucağına atıyor. 

Hem Aşık. hem koca, hem de vasi 
sı!atiyle:.. 

Em.ine, KCınali koluna takıyor, 

1stanbula gıdiyor, İstanbulun eğ
lence yerlerini dolaşıyorlar, para bi
tlncıe sıra gayrimenkulleri aatmıya 

geliyor. Bunlar da satılıyor, ycnili
llyor. Ve kendini tamamen yedi 

.E;;nlne, bu hale isyan ediY.or. Kemal 
de bir kavga çıkarıp soluğu eski ka

ma.. Emine beğenmemiş. Genç ya
kışıklı bir koca istiyormuş. İstenilen 
evsafı haiz bulunmuş olacağım ki 
benden pek hoşlandı. Bır buçuk ay 
hlç dışan çıkmadan beraber kaldık. 
Evde kanın ve iki çocuğm olduğu
nu bilen dönme Mehmet, bir gece 
kendi evinde Emine ile bana gürül 
gürül okudu. Üfledi, dualar e<!:ver
di ve bizi evlendirdi. Arkasından 

kansı da şerbet dağıttı, diyor. 
Emine ise: 
- Ben kime, neye ve ne su,.etle 

k:an olduğumu bilmiyorum. Bi.itün 
bu dalaverelerin bana düşen miras 
iç"n çevrildiğini anladım anıma .. 
Elde, avuçta birşey kalmadıktan 

sonra .. demektedir. 
Her iki muhakeme devam etmek

tedir. 

Bedevilerin •oy adı 

!talya hükumeti, Libyndaki bede
vilerin soyadı almalan için karar 
vermiştir. Araplar en eski zaman
danberi kenC!i adlarile ve babalan
nın adile çağrılırlar. İtalya hüku
meti Libyada nüfus sayımı yapmak 
istediği için bu vaziyeti değ!ştir

mek istem~ ve soyadı kararname
sini çıkarmıştır. 

Hadise bedevilerle şeyhlerini bir 
hayli düşündürdüğünden ve bunlar 
bu işin içinden nasıl çıkacaklanru 

kestiremediklerinden hükumet, bun 
lara yardıma ve soyadlan bulmağa 
karar vermiştir. 

Bu yüzden bedevilerin işi bir 
hnyll kolaylaşmıştır. 
Karıncaların Öp'lrÜ 

Amerikanın alamadığı 

Alacaklar 

Amerikanın alacaklı defterinde 
800,000,000 İngiliz lirasına varan 
borç kayıthdır ve bu borçlar, borç 
vermeyen kimselere aittir. Bu borç
lular arasnda, İngiltere başta olmak 
üzere 12 AVTUpa devleti vardır Bu 

paranın aşağı yukan yansı onlara 
aittir ve bu da harp borçlan diye 
maruftur. Diğier yansı iflô.s eden 
memleketlere ait senetlerden müte
!';ekkildir. 

Aslanlı vehor:z.lu saat 

nsının yanında alıyor. Emine. bu Knnncalann he.yatında göze çar
aynlığa dayanamıyor, her arzusu- pan iki vasıl kuvvetlilik ve uzun 
na boyun eğeceğinden bahisle Ke- yaşayıştır. Kraliçe karıncalar on 
mali davet ediyor. Kemal yine ge- beş, hatta daha fazla yaşıyorlar. İş- ---------
liyor. Ve ılı:end:snii tamamen yeddi çi karıncalar, dört beş sene yaşarlar. İtalyanın Mesina şehrinde yapı-
Jnhisanna almak istiyen Emlnenin Erkekler daha kısa ömürlüdür. lan bir saat, 12 adım yüksekliğinde 
teklüi ile eski kansından resmen Merasim yapılan lil bir arslana dayanmakta ve arslan 
aynldıktan sonra Emineyi niktıhı h ·· -ğl ·· · k-k...,.. kted. Gecenlerde Sevlan adasında bir er gun o e uzerı u H .. me ır . 
altına alıyor. .; s budist, rahibe ait bir fil ölmüş, fil aatin bir de 6 adım yüksekliğ.nde 

OTOMATİK 

PRES 

4 Ton 7,5 Ton 
Mal<inacı Anri Feil 

Mahmutpaşa Yıldız Han 
İstanbul Bir müddet sonra Emine duyuyor için, buda rahiplerine yapılan me- bir horozu vardır. Ve bu horoz, gün 

lc1 aldığı mirasın son kırıntısı olan · · ·~~~~~~~~~~§~~~• rasımın tıpkısı yapılmış ve beş ra- doğduğu zaman ötmektedir. · 
ve on bin lira değerinde bulunan bip merasimi idare etmiştir. 

Auctlar mevkündeki (4) parça tar- .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lası, içindeki böcekhane ile bera- ~ 

ber, Recep adında birine beş b!n U.. 
raya satılnuş, Eki bin lira kadar pa
ra alınmJ.§ ve bir de senet yapılmış
tır. Yine iddiaya göre, işin tuhafı, 
Emineden habersiz yapılan bu satış 
senedi altında Eınlnenin nocerce 
tasdikli mühürünün bulunması ve 
behscdilen Htl bin küsur llranııı §8· 

hitler muvacehesinde Emineye ve
rilmi§çesine tevsik edilmiş olması
dır. Senette bir de şart var: Tanzim 
tarihinden itibaren üç ay sonra ara-
zı., alıcısı Recebe teslim edilmediği 
takdirde Emine aldığı iki bin liranın 
iki mislini Recebe tazminat olarak 
verecektir. 

İşte buna anlayınca Eminenin e
tekleri tutuşuyor, kocası Kemali va-
ısllikten çıkartıyor ve hakkında 
"mühürümü çalmış ve sahte senet 
yaparak arazimi satmı~. para da aı •• 
mış, p.bitlcr de senedi hnza.lamış
!lar." diye bir sahtekarlık davası açı 
yor. Kemal ve dört arkadaşı tevkif 
~.iy~rlar ve dava, şehrıml.z Asliye 
Birİl'IC'l Ceza Mahkemesine veriliyor. 

Bu esnada ortaya yeni bir iddia 
çıkıyor: Emine ile Kemal, aral;ınn
dn evlenme akdi olmaksızın, dini 
merasim yaptırmışlar. Bu mesc!e de 
mahkemeye veriliyor. 

Mahkemede Kemal: 
- Ben evvelce noterlikte ayak iş

leri yapardım. Tatar Ayşe ölünce E
mincye kulan mirasının hesabatını 

yapmak için donme Mehmcdin ta-
vassutu ile ve 45 lira ücretle Emine
nin katibi hususisi oldum. Bunu 
noterden bir senetle tevsik ettik. 

Yarım asırdanberi Türli ziraatinin rialliınmasında, Türli köylüsrnün 
fenni. miitekômil ve yüksek verimli, fakat ucuz makinalar edinme• 

sinde tam bir §UU rla ~ahşan ancak 

1 1 il • • 
TARIM MAKINALARI EVi 

OlmuJtur. - Ziraat makinaları, al at ve cihazlariyle alôl adar tüccar 
ve ziraat~ilerimiıe kendi menfaa 1-lerinin iktiıasından olmak üzere 

aşağıdaki adresi cid .ien tavsiye ederiz. 

Dl 

• • 
TARIM MAl<INALARI EVi 

Kuruluşu: 1889 
Meğer Emineye yalnız katip değil, y 
ayni zamanda bir koca ınzımmış. azıhane ve Mağazalar: 74 • 89, Tünel Caddesi, Galata • lstanbul 
Benden evvel kendisine birkaç kişi Telefon : 41888, Telgraf: KAZANÇHAN • ISTANBUL 
daha teklif ve takdim edilmlş am- ··~~~~m;,;;;~~~~~~~~~~iiiiiiiii~iioiio.iıiiıi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 

Fransızca 
Dersımesi: Bahçekapı Tclt ~ ı 

Cemal karşısında Selamet fftınl 
rupnya gidecek talebe müsabs1''~· 
tihanlnrına hazırlanır. tlıni tete 
ata yardım edilir. 

KIZ LA A 
Dr. A. KUTIEL 

Galata Topçular Cad. No. 43 

Bu kedar lstlfadelerr bir orada bula· 
billrmlainlz ? 
CADUM aabunu, bütün dünyada 
me•hur, ve gayet saf bir sabundur. 
Gayet kuru otdu()undan ve hueust 
tekli aayesinde nefie kokusunu ve 
kıymetli meziyetlerini son parçacı· 
Oına kadar muhafaza eder Bu sa· 
bunu kullanan mllyonterce kişi . en 
fazla ekonomik bir tuvalat aabunu 
olduOunu •Öyllyeceklerdir. 

E 
uz. 
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KARA 
ANONiM TÜRK SiGORTA ŞiRKETi 

Sigorta tekniğinin modem esulan üzerine kunıllmlf en 

kuvvetli finanaal gruplara iatinad eden 

i i Bir Sigorta Şirketidir. 
Si9ortaya aid her müşkülünüz hakkın~a cılıelerinden 

meccanen malümat alabilirsiniz. 
Aclre.: lıtanbul, Yeni Postahane karşısında Erzurum Ham 

altında. T elelon: 23883 

1 

~~TUR Ki YE ' 
iMAR BANKASI 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
Sermayesi tamamen tediye edilmlı 

1.ooo.ooo Türk Lirası 
Yeni Postahane arkuı, Atır Efendi caddesi 

iMAR HAN 
Telpal adresi: lıta~bul • imar. Telefon: 24527 • B 

Yol, mebani veaair mühim İllf&&l taahhüdü 
Müsait Şeraitle Tevdiat Kabulii 

Emtia, esham ve mücevherat mukabilinde ikrazat ile 
ıigorta ve b:lcümle bank~ muamelib 

~ ................. _. ..... r• .. ----•• ... ... 
DENiZBANK 
Kazan tuzlarını kırma ve temizleme ihalesi 

Gernilerlm1%in Kazan tuzlannı kırma ve temizleme ~ 1 KAnunsani 
1939 tarihinden itibaren bir sene müddetle ve pazarlıkla talibine i-

hale edilecektir. Pazarlık 15.12.938 günü ııaat on beşte materyal şu
bemizde yapılacaktır. 
Sartnamesi Tophanede Deniz Hanı binasında Materyal Şubemiz

den parasız olarak alınabilir . 

# 

. ...._ .. -. ........... ______ .... 

• 

Çünkü ASPiRiN seneler
denberi her türlü soğukcıl

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbaf efmışfir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ~ mar-
kasına dikkat ediniz \:V 

ıp;w 2 il\ 

"~··z ük Deposu .. 
Fenni Gözlükçü 

G. Anestidis 

~ile saadeli lasarru la kaimdir. 

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. 

~A 0 J DE : 

Son Paris Modelleri 

Kadın ipekli 

Muşambalarımnı 

geldiğini sayın 

müfteriler' mize 

memnuniyetle b 'ldiririz. 

El<SELSYOR 
Biiyük elbise mağaza11 

Galata • l{ara~ öy 
1 ................ ~ ....... 

'•·ın• Raf ael Amram ve Biraderleri •ıır 

; DEBAGAT ve KROM FABRIKASI; 
- -
" Kromlu Videla, Rugan ve Fantazi Deriler Kromlu • 
i Ye Nebati Kösele ve Sanayide Kullanllan ~ 
ii Her Nevi Deriler imal Olunur. ii 
ii YEDIKULE KAZLIÇEŞME, KIRIŞ~iANE SOKAK ~ • - -
ı•ıııı•ıııı•ıııı ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ın•ııııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı ıııı•ıııı ıııı•ıııı• 
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FO.SFATIN FALYER 

nema.ama i.mil vuıtalar arasında en mühimi olduğu maJfımdur. 

FOS FATiN FALYER 

bir ilaç değ·I, ·çoocuğun tekamül deneıindeki büyüme kabili

yetini tanzim ve ihtiva ettiği müh'm unsurlar 'tibariyle her gı

danın en b~lıca mez yetlerini b.r araya tophyan hu~uıi mU.

tahzardır. 

FOSFATlN FAL YEil'in çocukların huıuıiyetlerine göre ilmi olarak tetkik ve ihzar edilmit 
ki müh · m tekli vardır : 

1 Kakaosuz FOSFATIN (Mavi ambalôiJ 
Dört aylıktan itibaren altı aylığa kadar olan çocuklara venhr. 

2 Kakaolu FOS FA TIN FAL YER (Sarı ambalaiJ 
Altı aylıktan it.ibaren 2- 3 ya,ına kadar her çocuğa verilir. · -

Her eczane ve h.'\kka.1' ve maı'?azall\rmda en elveri li fiatlarl8 bulunur. 

----IPJ Rahntım, kesesini ıevenlere tavaiye ,-Zlill~l:m'J! 

1 1 U TÜ Ü Kullanınız. 
' 

Bir liraya kumaşıyle kujtüyü yastıklar 
Yorgan . ş lte ve yastıklan:la mühtm tenzilat yapıldı Ku!':tiıvü ku 

maşlannın en iy ıs~ ve her renRi bulunur F:atlar c:ok ucuzdur 
Adres· İstanbul Cakmakcılar yokuşu Kuştüvü fabrikası Tel :;>;~027 
Sahş yerlerimiz· Ank~ .. ar!" R"'•·nA'lunda Yerli Mallar Pazan ,.. ............ ~·---

ON FE 
M raklılarana Müjde: 

200 ilô 600 metre ışık veren 
1938 MODELi 

ERLERi 

, ' AIMO 
Paris ve Londranın en büyük Moda müesseselerinden 
çıkmış patronlar üzerinde biçilmiı bayanlara mahsus Fenerleri gelmiştir 

İstanbul, lluvuzlu ilan No. 5 (Tel. 2398' M u s A M B A L A R ı N 
Yurdumuzun bütün göz doktorları ta 

iyi ••ık almak için yalnı2 

O A I M O N Pilleri 
ile rafından tanılması şerefinde bulunaı ' 

1 1 1 müessesemizde son sistem makinelerh Z E N G N Ç E Ş T L. E R 
muayene edilmiş ve teminatlı her cin~ f" 
fenni gözlük yapılır. Her yerden müsait ıartlar ve ucuz ıatlarla 

renlcr bizzat dükkiın!mızı ziyaretle heı 
hususta muntazam ve fen şeraiti dahi 

D A 1 M O N ampulleri"I 
kullanınız ve her yerde DAIMON 

markasına dikkat ediniz. ------_____________ , Gozlük kullananlar ve ihtiyacını go A K E 
Unde bir gözlük bulahi ir. Tıısradan sipariş verenlere evvela izahatlı G Ö •-----• 

MaCJ"'azalarında Satılmaktadır. • uRoLO - oPERAT a mektup yazılır ve sorgularımıza alınan cevaptan sonra gözlük gön- 1 
derilir. Çerçeve ve cam çeşidimiz çok zengin olduğundan siparişler ... 1 Dr. R E Ş 1 O S A M B E R K E R 1 
çok çabuk yapılır. Husqsi çeıitlerlmlı, yal•ıı magaıamııın 

dah·,·ıı·nde te•hlr edllmelctedlr. İdrar yollan hastalıklan müt~husısıl Beyoğlu tstiklAl caddesı Mıs 

1 Adresimize yazınız ve izahatlı mektubumuzu isteyiniz. Taşra si s 
&. ~~~~~ ı L - 10kağı No. 1 (eski Mutasarrıflık konağı) Tel: 41443 -

narislerin bedeli evvelinden nlınma1 a•n•ca•k•t•es•li•m•in•d•e•ta•h•!!il-ed•i•lir•. ııii' ~ Deaenlerin halda mahfuzdur.= ' 1 



Tam Amerikanvari Barısma . 
us Dağlarında lşkence~i e·r 

Seyahatten Sonra •••• 

MeşhuT Sinema Yıldıza 

Kararmdan Vazgec;miye 

Talak 

Oldu 
Lui4)e Rainer 

Mecbur 

BURSADA ı 

Bir Köyde 
Atılan Silahlar 
Ve Heyecan 
Bursa (Kızılay) - Şehre yaıı:m 

Samwnlı köyünde bir silahla tehd!t 
ırakası olmuş, köy sokaklarında si
Wtlar atılmış., köylüler saatlerce he. 
pca.n geçirmişlerdir. Öğrenilebilen, . 
pdur: 

BeJ yıl evvel Salim Taşkuım ço
eağu ile Mehmet Ali Gökmenin ak
rabalanndan birinin çocuğu köy so
kaklarında "kopça,, oyunu oynarlar 
ken aral:ı.rında kavga çıkmış. Dövil
filrlerken gelen Salim Taşkın, Meh
met Ali Gökmenin akrabası çocuğu
na iki tokat atmış. İhtilat büyümüş, 
eocuJtların ailelerine sirayet etmiş. 
İki aile biribirlerine düşman kesil
mişler. Bir müddet sonra Salim, Gök 
IDeD ailesinden Hakkı Çavuşu yata
lamış, lk1 sene ağır hapse mahkum 
olmuş, yatmış ve çıkmış. Mehmet A
h ttökmen, Hakkı Çavuş ve akraba
lan da bir gün Salimi yakalamışlar, 
bayıltıncaya kadar dayak atmışlar. 

Bir sene kadar evvel de Salimin Ü· 

lel'lne bir kaç el silah atmışlar. Sa
Um yaralanmış. failler bulunamamış 
llln8 Salim, bunda da Gökmen aile
mlnln parmağı var, diyormuş.: 

Nihayet bir kaç gün evvel, Bursa
da kafayı adamakıllı çeken Salim 
köye varınca mavzerini kavradığı gi
bi köy kahvesine koşmuş, Mehmet 
Al!yt aramış. bulamayınca evi önü -
ne giderek küfür cttncğe. meydan o
tumağa başalmıştır. B r müddet srs 
parmıyan Mehmet Ali 'küfürlere 
..dayana?'\amış ve tabancasını knptı -
1ı gibi kapısı önüne çıkmıştır Evin 
d'1van arkasına sinen Salim mavze
rini doğrultmuş ve ateş etmiştir Ka 
pısmm iç tarafına s:per alan Meh -
met Ali de buna mukabele et.mi~. 'tar 
fıtıklı devam eden si'ab düellosuna 
balkın gayretile nihayet verllmlsse 
'°"' köylüler hayli heyecftn geçirmiş
lerdir. Salim yaka 1anmıştır. 

ORDUDAı 

·Yeni Dam~z·ıı( 
Boğa G '"t:r Jdi 
~ 

Bunlar, Dütiin Sıfat 

istasyonlarına 
Verilecek 

Luiae Rainer oe koccuı 
Clillord Odet. 

Geçenlerde Holivutta bir yıldızın 
bapndan çok tuhaf bir hidlse geç
miştir. Bakınız nasıl: 

Holivudun büyük mfüıabakıt!lnı 

fkl defa kawnan Viyana 11 Luise Ral
net' kocasından ayrılmnıta karar ve· 
rlr. Bunun ldn de avuknttna talak 
daval'tna girişmesini emreder. 

Aynlmnk l~fn muayyen bfr ~~ 
olmad1ğı lcfn avukat, güzel kmn 
k~~rnl\ !!RrJıoc:luk f:rnat et,.,,,,.m dü
~nür. Fakat hi,. içk; lemedi?Hni öc?
renlnr.e b,1 vn1ctıın tuttn,.nm,vacağ'ı

n1 ııın1~r. Bac:ka """' dt" bulnmnVln
f"a , d,.rm.,. ,..~tmıı hlr eok ~ebep uy
rlnTnrak tn1!ık dRva.,,nı R,.tıT. 

Fnlı:"nt . di~er hmıftan <:'1iffom 0-
rlett". kans1m Ml~nca sevdilii irin rnk 
!'Tl('V1TC: VP mitt~"'='T' Mr VA7:vPt" cm
~ n cfa :ı;rm ,.:ıT,. n'!'lrak kıı~mın 
~VT,lnıtm" "';;"l',. .. :>t M!'T ~ n Rrn 
hıı1 t.~.,~ talakın önüne geçmeği ka -
'hn' ,.,..,.,., 

AV111·"+ h"?l"!PT'I f.nl- ~ .. ,n,.r'hı 
v1'n1nıı kn•.,.,. ,,.. ,...,,, 1\T~,~.,..,.,.,...,,.,, ,.~-

,,..,.,,_ ,.,.rl olnn Coney !sland'a da
vet eder. 

• . . 
Vl\'lr1:ı .......... V""P"" ",.,,,.,, ....... "'.,, ~ii

'"""";ıı: ";'hı l'flmrt:ı,. f'·~"~·~n T?ıyc: eh ıt. 

hl"1 toPn ... 1?ri V:'I""''" F"'lrl't f"'n,.,,.v f ~
'"""rl"~""''P ,.ptl".,, c:lmn.,rf;,,_,_ C:"'Vll
ı...,+1,..1.., ,.:ı"'~"" ... , . ..,..,,<: "'""' '14',..,.,trıTim>ı 
Ruc:c:r.,rrf 7'1T'n"li Pr'"''"',,. lı:,...-1.,,. :'.1· 

"""""'""" ,..,1 ... ,..._,.,,.,,.,..1,. n,, ,.:ın ... .,..,.p. 

~ •~ı .. .,1< ,...ı .... .,1,.r ">"t'C:'""'°'"' n~r·n~'"'-
.,...., "'1.., ~ ... ...,.,,.,.."", ......... ,ı"' ı, ......... :- , .. "".1.,,,:ttl\t'\ 

,..,.,,.,., .... ~,.,r1nı ıslatanlara bile çok 
rc:tnnliniT. 

R..,.,.,..,..,,,, ınrı•'·~t ""-;.,....,, ı ... ..ı,.,.,, ı,...., 

"Tı"" hu ,..,,, .... .,,../" vnr:nn nnti'on; ... 'T' .. ,.., 

'hn..,ı.,,. ,.....,,.,,.. .... ~.,.,t ,..:'hi v.,n..ınn v~-

.,., ,..,n . .,,..,,. ,.,.. ... ;.,.,.. ..ı.,1;,..,,,.,,.,nc: ~"'' 

+,.T1 .. t.,,_,., ,..,,,,.. .. ..,,1- t;,.ı.,,..,,.. ... ,..;..,ı -'n

.,,..,. '"" .. ,. .. 1 .. ., .. ,1, .. ,.. .. , .. .,,,p '""" "'"~ 1,..,1_ 

k:ı" n '·""'"''" td ,..,..,l!>,..,, ,..,...,...,,, .. ~1 ... .,. 
,.,..,..,,., .... ~ •• ,,....,,.,. ,.;ıı.....,..,...,.,,,~ıı: nı.,.,, ....,.,_ 

ypl T ,.ı.,.,.. n .,ı.,..,..,•ı" ..,,. ı,,,,., . .,..-'., :ıo1r·' 

.. " ,.,..,,,, ........ .-... .... "' .. t .. l ... t ""' ~I" ..,...,,_ 
Ordu, ~ i) - Vilayetin teşeb LQs w il bak f h • .,.,,,.,~,.-'"! ~,..,I ,.,..;,.,,. + .. T.,t, ,...,.,.,,, 

u u e, ar nyvanat neslini ... 1 
lah l . bo" l . ·ı . ·~· '-f .. :,.n,. ,,.,...,.,:11-ı ,,.,.,,......,.,. l:' .. T.,.f 'or "" 

çın ga ar getırı mıştir. Bun-
lar k .. 1 • .,,._,,.1~ ,...~ ....... ". ,..~-1.;; ,,.~",...,,., ,.,,,, 

, mer ezı vaziyetteki sıfat ~as-
JOnlnnna dağltılmak üzeredir. Bo- "' ........ , ,.,...,, .. "'" 1-,...,.,,,..,, ........ ,., .... ., ..... _ 
lalar için istasyonlara asri ahırlar ~ .... ,_...,_, ... .., ........... 1~ .... ,,.,., .... ., ""',. 

da yapılmaktadır. , .. .....,..,,r ı,.ı,., ı_,, ,. .. , .... .,..,. .. u .,.,.~.,.,. .. .; "''" 
A~ı,.., t,...1....,. ...... 1,... ,., • ., 1---~""'-'"' Aıot tr-..1_ 

Sporylldız Şampiyon. 
Oldu · 

Ordu, (' . ,') - Spor bölgesi lik ....... ,.,h'P """"''" .,.~ .... , •. ~ .. "".,., .......... ,., 
maçları neticesinde bölge birinciliği 1 ,..,,., • ..., diye Y•1varnıağa yakarmağa 
m kazanan Sporyıldız takımına şam ·~""''""· 
pi)"bnluğu resmen tebliğ olunmuş.. A ,,,,,,.,.t ,...,, "~• ,-~ .. <'n .. n .. n _,. • 
tur. ı,.,t,,., ... ~,,t·'~- .. ,..,., fortır:.-'" ,.,.,..,. 

Sporyıldız gençleri Sivasta yapıla- ,_,,..., ..... -' .. ., ._.,,.,,.. .. ,,. ... ~ ,,., • ..,.,.~,.,., 

eak olan Karadeniz grup '8mpiyon- ıw t"'""1..A,.. 'hn _.,1,.,tı .. :ı~ "'"""....,. 
luğu müsabakaları için çalışmağa ""''"'"" ,,.,. ... ""'IM.,f ~v,,,. ~,, .,.,..,,,.,, 

başlamışlardır. """""""" ınr ~ ... ,... ""'", "'" ,.1r.,..."\1lh.,,.1 
Ordu. ( . • .) - Doktor tbrahim 

Namık O .tur.ç, ittifakla belediye ri· 
ya.setinde ipka olunmuştur. 

Sarı§ınhk Gözden Düıtü 
Beş yıl önce bütün dünyayı san

pnlık sarmıştı . Holivuttan N'se ka
dar her yerde kadınlar. saçlarını mü-

tevaffa Jean Harlovun saçlanna 
benzetmek tein uğraŞlyorlardı Fa • 
kat son günlerde bu moda gözden 
düştü ve kadınlar tabü saçlarile gö
r{lnmeğe başladılnr. 

Bu yüzden Holivvutta boyalı saç 
kalmadı. Ve Klodet Kolber. Mvrna 
Loy, Lamour gibi tabii saçlı yıldız -
Jar .röze girdiler. 

.... ~ .. ,.,"' ,,.,.., .. _,.. t .. ,., ..... " ~..,....,..,,,"! 

1:'.,\.ıtf lil""'" ..... "' ..... .ıı1,. _.,,.,.,.," 

f,.r"ı-t• ..,,.,.,. .. 1 kadının muvafakatfnf ... ,..,,., "'~""· 
~,,.. .. ,.,,.. ı. .. n,..,.,,_,.,..f. A ,...,,,._.,. \.111. 

,..,,.,, , ... , .. ",., ............ ....,. ,,.,,., """"'"' ,.,,,. 
~"-"" rnt>~ .. n... ""'"'" .,""'' "_,..., """'"_,,., ,.,,.,_,,._ ... .11-,..,, • .._,,., ... , 

HIH '"'"" '• ~,..n~ sıca~na ve sajtlam
.. ., ...... "",ı;1ı,. 

tirf t"""' tııı """"~'",.· 

~ncıvl"h• at.,,.,,,,",,. ,.,. VAVVf"t bn 

..,.,,..1'..-rdPdtr R11 '"'""""" 1rıt(f1n .,..,_ • 
~1E"rl . ..,, ld\.,.lı işlerinden birini 
kaybetmişlerdi!'. 

K iZ iL AY============~ 2.:ı - 11 - 9.>8 

TÜR"İYi UMUM 
HÜMESStL'ı 

SATIŞ ILANI 
lstanbul C5rdüncü icra Memurluğundan: 
Fatma Zehra ve Nazmiye ve Hamdi tarafından Vakıf paralar ida

resinden 23476 ikraz numarasile· borç alınan paraya mukabil birinci de
recede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılması
na karar verilen ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından 996 lira 
kıymet takdir edilmiş olan KadıÇeşmesinde Sinan ağa mahallesinin Si
nan yokuşu İmaret sokağında eski 5 mükerrer yeni 38 No. lı tapu kay
dına göre bir tarafı uhdesinde jpka eylediği mahal ve bir tarafı Hacı 
Hasan menzili bahçesi ve iki tarafı müceddeden küşat olunan yol ile mah 
dut bir ahşap evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Kapıdan içeri girilince mermer bir taşlık üzerinde gömülü küp bir 
oda ve hara.p bir mutbah mahalli ve bir de kömürlük vardır. 

Asma kat: Bir merdiven başı ve sofa üzerinde bir heli ve lç içe 
iki odadır. 

Birinci kat: Bir merdiven başı ve biri sofadan camekAnla bölme Oç 
oda bir beladır. Binada elektrik tesis:ıtı mevcuttur. Antredeki mermer 
taşlıktan sokak cephesi tahta perde ile çevrilmi~ ve sokağa bir kapısı o
lan bahçeye geçilir. Bina umumiyet itibarile tamire muhtaçtır. 

Mesahası : Binası 5.1.5 ve bahçesi 56 metre murabbaı olmak fizere 
tamamı 108,5 '1lctre murabbaıdır. 

1 - İşbu gayri menkulün artırma şartnamesi 26-11-938 tarihinden 
itibaren 937-2047 No. ile İstanbul dördüncü icra d airesinin muayyen nu 
marasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 
fazla malümat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 937-2047 dosya nu 
marasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya istirak için yukarıda yaıılı kıymetin yüzde 7.5 nfs
betinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecek
tir. (Madde (124) . 

3 - İpotek sahibi al:ıcaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hnkk!' 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını i~bu ilfın tarihinden itib:ıren yirmi gün ic:inde evra
kı müsbitelerile birl ikte memurivctimize bildirmeleri icabeder Aksi hal 
de haklan t::ıpu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - GöstcrilC'n riinde artırmaya ic:tirak edr>nler artırma ~artname
sinl okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen kabul et -
miş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Ga:\:ri menkul 26-l 2-!>38 tarihinde pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar İstanbul dörcilıncii icra memurluğunda üç defa bağırıldık

tan sonra en c:ok arttırana ihale edilir Ancak artırma bedeli muham -
men kıymC'tin yüzde 75 ini bulmaz veya sııtTş isteyenin alacağına rucha
m olan diğer a1acakhlar bulunup da bedel bunların bu E!ayri menkul ile 
temin edilmis alacaklarının mecmuundan fazlaya cıkmazsa en cok art
tıranın taahhüdü h:ıki kalmak iizerc artırma 15 giin daha temdit edile
rek 10-1-939 tarihinde> salı ~ünü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul dör
düncü icra memıırlıı!!ıı oclac;ında artırma bcdrli satıs istevenin alacağına 
nıhcanı olan di .~cr akıc:ıklıların bu ~:ıyri menk'.tl ile temin edilmiş ala
caklan mccmuundan fazlaya cıkmak ve _muhammen kıvm<>tin vüzde 75 
ini tutmak şartile en c:ok arttırann ihale edilir Bövle bir bedel elde edil 
mezse ihale yapılmaz ve satıs 2280 No. lı kanuna t<:>vfikan geri bırakılır. 

6 - Gayri menkul ken<iisine ihnle olunan kimse derhal veva veri
len mühlet İ\inde paravı vemıı>ZSC' ihale kararı fesh olunarak kendisin
den evvel en yüksek teklifte bulunan klmsp arzetmiş oldu~u bedelle al
mağa razı olursa ona. ran olmaz veya bulunmazsa h~men 15 gün müd • 
detle artırmaya c:ıkanlıp en çok arttırana ihale edilir 

İki ihale arasındaki fark ve geçen ~ünler için yfü:de 5 ten hesap o
lunacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memurt
yetimizce alıcıdan tahsiJ olunur (Madde 033). 

7 - Alıc1 artırma bedeli haricinde olarak yalnt7. tapu fera~ harcını 
yirmi senelik Vflktf tavi:> broelini ve ihale karar pullarını vermeye mec
burdur. Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve dellaliye resminden 
mütevellit belediye nısumu ve müterakim vakıf tcaresi alıC'ıva ait olma
yıp artırma bedelinden tenzil olunur. İşhu J?ııvri menkul \•ukandfl göste 
rllen tarihte İstanbul dördün~ii icra m!'murlu~u nrlasında işbu ilan ve 
gösterilen artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. (8584). 

YE i 
1-iavalandırılmış 

PUD 

Pudra hususunda yeni 
ve caz.p bir fikir, en son 
bir usul ile yapılan bu 
pudra şimdiye kadar tanı-
dığımız pudralardan daha ln-=
ve daha hafiftir. O kadar ınce ki 
cildde mevcudiyeti bile farkedıl
mez, şayanı hayret bir ten temın 
eder. Gündüz, rüzgar ve yağ
murun bozamıyacağı bir tazelik 
verir, gece de en !rlcak biT dans 
salonunda bile kat 'iyen •erden 
müteessir olmaz. lmtıyaıb bir 
usul dairesinde krema köpiığü 

ile karıştırı'.mış olduğıır.Jan bu 
yeni Tokalan pudrası saatlerce 
sabit kalır ve cildin tab:i }ıtğlı 
ifrazatını massetmesine manı o
lur. kurumaktan muhafa7.a ecle
rek buruşuklukların leş.,..!ckülü

nü meneder. Terkibinde Krema 
köpüğü bulunan bu meşhur T()
kalon pudrasını tecrübe e:liniz. 

PARASIZ 
Birkaç gün zartında le!tlntzde 

husule getireceği şayanı h3yrt"t 
güzelltği görünüz. Kaaın!ann 
onda dokuzu tenlerine uygun 
olmıyan fena renkte bir pudra 
kullanır ve yüzleri maky:!jlı ve 
ağır bir manzara kesbedeT Te
nin :ze uygun renkteki pudrayı 
bulmanın yegane c:aresi. yüzü
nüzün bir tarafına bir renk ve 
diğer tarafına başka renk !JUdra 

tecrübe etmektir. Bu suretle en 
muvafık pudrayı intihap etm14 
olursunuz. Şayet rengın ıntiha
bında tereddüt ediyorsan ız mü
e.-.·semize müracaat cdınb .. 
Tecrübe için mıı r te li! renkler
de ve parasız olarak nümune
likler takdim edeceğiz 

,~~~~-~-~-~--~-~- ~----~~~~-------~ 
Tütün kullananlar, tütünün vücutları üzerine yaptıt1ı tahribatlar. 

müştekidirler. Doktorlar kendilerine her daim sigar.ayı terketmeyi ı 
tavsiye ettikleri halde terketmemektedirlcr. 

Halbuki 
Alman 

nvı (J! __ /J · 'ın So1t 
d..J'-' J,(!JU, icadı 

,~~- ·jliiiiiiıi.• Satıhk Fabrika 
sıhhi ağızlığı kullanıldığında Lütiınün koku ve lezzetını bozmadan L'ft~ ı 

•~!i!~!!..~~!!.....!!!!i!_!!!itllıııı.. il' I dikleri miktarda tütün içebilirler. Çünkiı bu ağızlığın içerısıodeki yer 
ı l ı dek kısmında bulunan.kimyevi madde tütünun: Nikotin . Pıridin. A-

Memleketimizde emııal1 olmıyan bir Diş P'ırçaSl Fabrikası satılık- 1 l ı monyak gibi zehirlerini %89 derecesine süzer; ağız., ciğer ve yürek 
tır. Talip olanlar Galata Topçular Cad. 43 No. lu handaki 1 No. lu ı temiz kalır. 
odaya müracaat eylesin. l lıı Fiatı her yerde 10 ili( beraber 150 kuruştur. 

~ Satış yeri· PİPO PAZAR) Sultanhamam lı.tanbul 
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Radyolarının 

Kararınızı Verebilirsiniz. 

~

• 
SIMDIYE KADAR 

MUHTELiF MARKA 
BiR ÇOK RADYO . 

DiNLEDiNiZ. 

Beş Kıt'ada 70 den Fazla Memlekette 

TELEFUNKEN 
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Büyük Bir Rağbet ve İtimat 

Görmesi Sizin İçin En 
Kuvvetli Teminattır. 
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