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Büyük 
Vatandaş 

Yazan: Falih Rıfkı ATAY 

Bütün hareketlerinde, mil
letin kendisiyle beraberli
ğini ve birliğini hissetmiı· 
tir. Halk ona nekadar 
inanmıısa, O da halka o 
kadar bel bağlamııtır. 
Enıir vermesini herkesten ıyı 

i'hnen büyük ask'!r, diktadan nefret 
ıeden bir inkılapçı idL En büyük 
ıaevki ikna etmekti. Hayatta belki 
'1ıtk korkusu, bir sükô.t boşluğu ile 
~ak tehlikesi olnıuştul'. Anaya
~- kanununda kendi Jıak\anna taal
,._ eden meseleleri, sabahlara ka-

~'!:a.kaşa ettikten sonra da, an-
ızın Meclis arkadaşlarından 
~ hep 1ıatırlanz. 
' kendi inandığına başkalarmı bıan

fakat inanılnuş olan hare
yiiksek bir karar Ye irade 
ile yürtltıoek ft ~uva1ık 

Bu hareketlerden bir kısmı, 
..... nb::, esiri olduğ'umm adetlere, 

üeeseselen aitti. Bütüıa 

ttifala kar§ISlllda bile ba
dınaa, meseli dgaroyı 

...._ •rlnia tasanrur edi-

.._ Bizim inklliplanmm.a. bazıları, 
~ da fUla, alır cerrahi amell

bdar esash ıe:rlercli. Bir nıil-
1ııanlan Daınl istiyerek kabul 

~lih ... bir tilrl8. akıl erdiremiyen
Ttirk milletinia Atatftrlı:'b klll'-

- bdar b'maa etmif 
a bilmi:renlerdir. 

Bir )liJU biJdmi;rot makımizması 
Wr amrlye dunnamıştu; bir aftıil 

"'----~lar ki, .la" hid kaa- .ı. 
·~ ailaa~ .... mAnast:rı'e 
ı-ife bii ihtilil ki, basit bir asnyİ§ 
~den daha as kurbana mal ....._.tur. Parma.klannızla Hyabilir-...... 

ll'et, bir dikta, bir eeblr, bir zoı: 
°t'aı'dı: O, bizzat Türk milletinin kur
t1dırıak iradeslndt>ıı ibaretti. Ata
'ttlrk•ten son ferde kadar. hepimiz, 
bu iradenin sevki altında, asırlar
danberi içimizin hasreti ve hicram 
~ı.n bir &'•Ye UstHoe ko$uyorduk. 

i'anıamen sevilmiş ve inanılmış ol 
-.Jt. Atatürk'e, hiç bir lidere nasip 

•lnuyan emsalsiz bir kudret vermiş· 
tir. Bu kudretin dayancı zabturabıt 
~lan değil, hail;; kalbi \'e şuuru 

• Saraybunıu'ndP., hnlk ve gcnçli
liıı kalabalığı içinde, yeni Ttirk harf
leri reeesinin nasıl ceçtiğini hatırlı
.)'oıııın. Ondan bil' müddet sonra, hil' 
b··ka .. d ti . . ., auvare avc ne gıtmışti. Ken-
ıdiaini karşılamağa ge•lcııleri uzalı.tan 
•örünce, eğildi, ''- Çocuklar, dedi, 
• hareketi biz burada yapamazdık!,, 

Bütün hareketP .. rindc, milletin 
l~ndisiyle bcrahcrli~ini ve birliğini 
hissetmiştir: Halk ona ne kadar i
llanmışsa, O da hafkn o kad:u bel 
bağlamıştır. 

Bir emir maknmı bulmak gür bir 
fey değildir. En miıtcvazi vatandaş
lardan en yüksek vazife sahiplerine 
lı:adar, herkes hövJe bir 7.evki tatmin 
etınek fırsatı kolavhkJa eJde edebi
lir. Fakat sizin :r:ınnı>.k istediğinizi 
başkalarının istircrf'x yıııJmRJarmda
ki saadetle hu 7.cvk arasında ınüna
lebet var mıdır? 

Atatürk, vaktiylt• devlet ve halk 
i~.in .. faydalı zn~P~ttiği ş«'yleri bir 
turlu dinlctmcğc ve nıünakasa t>tlir
lneğe mu\'affak ohınach~ı bir emir :e dikta rl'jiminfrı an t~ulibelcrin-

en ve daha feci [1kıhl'tinden geli
Yordu. Ve ilahi mıilhcm'•f:rin en bü
~iik diişmanı O idi.. Askcrlikt~ sans
ına, işte sayinc 1:c rlcvlct adamlı

rnda aklına giivcniyordu. Bu itimat-
arını. sonuna '<adar, ne kayhetti, ne 

onlardan şiiphe etti: Onun icin dRİ· 
l'lı.a, Bl'kasından miJvonlnnn ya~ sel
le~i akıttığı bir Mitli k:>Jıramn~, bir 
~15: bir baba, bir rehher, hep~ini 

ulasn eden en ivi !<ıfatla, bir Büyük 
Yataııdaş olarak öldil. 
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Ebedi Şefin, ebedi leJyii i'"2 eelen Joat memleket kıtalan hareket nnannda 

Diinya Miimessilleri Diyorlar ki: 
"Atatürkün Varlığında Bügük Bir Dllhi ve Onun 

izinde Bügük Bir Millet Bulduk,, 

·Mareşal Fevzi Gitti 

Dün gece saat 10,30 da kalkan hu
susi bir trenle, Büyük Erkanıharbiye 
Reisimiz Mareşal Feyzi Çakmak, A
tinada içtima edecek Balkan Antan
tı Erkanıharbiye Reisleri konferan -
sına iştirak etmek üzere, şehrimiz -
den aynlmıştır. 

Mareşalin refakatinde iki harici-

yeci ve 12 zabit vardır. 
İstasyonda, Mareşal çok kalabalık 

bir halk kitlesi, hükumet erkanı, va
li, polis müdürü. kolordu kumanda· 
nı, Cevdet Kerim ve diğer mebuslar 
tarafından teşyi edilmiştir . 

Ayni trenle Salih Paşa da kıtasına 
gelmiştir. 

Bu da Böyle Bir Bayram 

Uç gündür yine bayramdır. Fakat Bflyük Atasını kaybeden Türk ço
cuktan bayram yerlerine ıeldiler, eski, sevinçlerini ıöseremediler, mutH 

dönme dolaplan durdular ve sustular 

1 
Ebed! tefimizl. llOll medfenhıe yük ı 

aeltme merasiminde bulunmak üze
re gelen lleyetleı- Ankaradan gel -1 
melde Ye memleketlerine dönmekte-
dir. 

F ratUI% Dahiliye N C1%1nmn 

muvaaalat ve mülarakati 
Dün sabah saat 10,50 de Haydar -

papya pi& a...s trenct...;.AtiW 
vud, Polonya, Macar, Estonya, Le -
tonya, Cemiyeti Akvam heyetleri çık 
mışlardır. 

Fransız heyeti reisi dahiliye nazın 
B. Albert Sarraut da bu meyanda 
şehrimize gelmiştir. 

F ranaız Dahiliye Nazırının 
•Özleri 

Ekselins Albert Sart'aut ve heyet· 
ler istasyonda, hariciye protokol me 
murlan ve konsoloslar, ve Fransız 

amirali tarafından karşılanmıştır. 

Ekselans Albert Sarraut istasyon
da on dakika kadar kendisini karşı -
lamağa gelmiş bulunan zevat ile ko
nuştuktan sonra, Emil Bertin kruva 
zörünün motörü ile, gemiye geçmiş. 
ve kendisine diğer bir motörle mih-

Franıanın Suriye orduları 
Kumandanı General 

Hutzinger 

bulda gördükleri büyük hüsnü ka
bulden dolayı teşekkürlerini bildir
miştir. 

H utzinger' in beyanatı 
J Bundan sonra arkadaşımız Fran· 
; sız heyetine dahil, ve Şark orduları 
1 kumandanı bulunan General Hutzin
? ger ile konuşmuş ve General fU!llan 
: söylemiftir: 
• _.. Türk~ye bundan enıel de btl. 
1 kaç defa geldim. Türkiyenin yakın 
~bir dostu bulunuyorum. Muhtelif z:i
: yaretlerin esnasında bana gösteri • 
; len, büyük dostluğu her zaman kal-
1 bimde ayni sıcaklıkla muhafaza edi
. yorum. 

• ~ Türkiyenin Büyük Şefi, Kemal A· 
: tatürkün cenaze merasiminde ve 
1 Fransız ordusunu temsil etmek için 

geldim. Büyük Şefinize karşı mille-
tinizin gösterdiği büyük sevgi ve 
muhabbet beni son derece mütehas· 
sis etti. Bir Fransız askeri olmam do
la)'lsile Türk ordusundaki bütün 
meslekdaşlarımın teessürlerine bü • 
tün kalbımle iştirak ederim. 
Yarın memleketime döneceğim.,, 

General T eodoresko'nun 
mandarlan ve hariciye protokol me- beyanatı 
murlan refakat etmişlerdir. Bundan sonra Rumanya heyeti re-

Nazır kruvazöre binince, gemi top l isi General Teodoreskot şu sözler! 
la şehri selamlamış ve hareket et - I söylemiştir: 
miştir. I - Buradaki gördüğümüz hüsnll 

Ekselans Alber Saro buradan doğ- ! kabulden ve misafirperverlikten çok 
ruca Marsilyaya ve oradan Parise gi- ~ fazla mütehassisim. Bu yakınlığı her 
deceklerdir. ; iki devletin arasında mevcut, sarsıl-

lstasyonda kendisini karşılayan - ; maz dostluğun bir remzi olarak te-
lar arasında bulunan bir arkadaşı - f litkki ediyorum. Bize mihmandarlık 
mız, Fransız devlet adamı ile şu mü- 1 etmek zahmetine katlanmış olan za.. 
likatı yapmıştır: hitan ve hariciyecilerin gösterdikleri 

! 
" - Son derece parlak karşılan - b yakınlık ve dostluğu bilhassa teba• Dün gazetemize mühim eya-

dım. Bana karşı gösterilen hüsnü ka- rüz ettirmek isterim. 
bulden aolayı, gerek beni karşılayan natta bulunan Bitlerin hususi Acı merasimin organizasyonu bl-
Iıp-a ve gerek mihmandarlığıma ta - kab~eai H~riciye Nazın lakaydüşart mükemmeldi. Biz tstan-
yin edilmiş olan zevata son derece Von N öyrat bulda ve Ankarada yapılan tkı me-
müteşekkirim. rasimi de yakından takip etmek fır-

Merasim esnasında gördüğüm u • Emile Bertin kumandanı şunlan söy satını bulduk. Binaenaleyh salaJıi • 
mumi teessür beni, çok müteessir et- !emiştir: yetle söyliyebilirim ki, ikisi de fev-
ti. Bilhassa, genç mekteplileri.J) hali 11

- Asker olduğum için müliıkat kalade idi. 
çok şayam dikkatti. Türkiyede gör - vermek salahiyetine sahip değilim. Onun dehasını, bizim gibi, bütiın 
düğüm büyük terakki beni mütehay Fakat hissiyatımı iki kelime ile söy- dünya da kabul etmiştir. Bugün il yir bırakmıştır. Bu terakkiyi yakın-

1

liyemem. Burada gördüğü~ hüsnü çinde yaşadığımız senelerden sonra 
dan görmek benim için çok faydalı kabul ve kardeşliği çok takdir edi- asıl şaşmaz hükmü tarih veret:eklir. 
olmuştur. yorum. Herkes bize pek büyük misa- O zaman Atatürkün yaptığı işlerin 

Reisicumhur İsmet İnönü beni ka- firperverlik gösterdi. kıymeti ve şümulü daha kuvvet -
bul ettiler ve ziyaretimi fevkalade Merasim çok muhteşem ve fevka- le anlaşılacaktır. Türk milleti. Ulu 
bir nezaketle karşıladılar. Bundan iade oldu. Ankaraya ilk defa geli- Atasına yaptığı son ihtiram merasi
sonra hariciye vekili B. Saracoğlu yorum. Burası çok muntazam ve minde de, onun yaptığı inkılıi: ... an 
Şükrü ile thun bir mülakatta bulun- planlı bir çalışma mahsulü bulunan hazmettiğini gayet beliğ bır halde 
<ium ve Fransız' mfiletinlıı bu büyük ve istikbali olan bir şehirdir.. ortaya koymuştur. 
acı karşmnda hissetmekte olduğu Merkezi hük1lmetinizde kısa' bir Merasim esnasındaki ordu'!lun va. 
teessüre terceman oldum. zaman kaldığım için, Ankarayı iyice ziyeti, bize bir kere daha ist>.ıt et • 

Bu münasebetle, Türkiye ile Fran- göremedim. Fakat barajı gördüm ve miştir ki, Türk ordusu tam bır bü. 
sa. arasındaki. dostluğu devlet reb - işin azameti karşısında hakikaten tünlüktür. 
leri ile temas ederek bir kere daha hayrette kaldım. lşte size yararsa Atatürk, Büyük MiUi savaşlan ya-
tarsin etmlt bulunuyorum. benim sözlerim ..• " parken, muntazam bir orduya malik 

Bundan IO'llft, Fransız Amirali De Amiral De Laborde ayrıca vilaye- değildi. O çeteler ile harp etti ve 
Laborde ile ~upn m.uhmirimDe,' te remnl bJr mektup :yazarak, İstan- (Soııu 4 üncüde) 
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Davaları 

ve 919 Senelerinde 
•• o en Grip Salgını 

Nakleden: Saim UMAR 

Bir Sarhoş 
Bir Mahalleyi 
Ayağa Kaldırdı 

Bacanağının Evi Sanarali 
Bir Kadının Evine Girmek 
tst dl, Fakat Yakalandı 
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Beyoğ u Ha kevi Bir 
Müsabaka Tertip Etti 

Yeni Cumhtırrelsimiz., ordunun yt 
ce Başbuğu ve Cumhuriyet Halk pat 
tisinin umumi reisi sıf atlariyle, tr 
rihi ve nıüstesıuı vazifesinin, bük6-
met kendi işinin başındndır; her~~ 
kadro ııaflorındold mesuliyct yerınl 
anlamıştır. Tiirkiyenin anıran, re: 
f ah ve ternkki diivnsmn devam edi· 
yonız. 

Müsabaka Önümüzdeki Ayın On Sekizinde 

Başlıyacak, Kayıt Ayın S ktzind Kapanacak 

Onbeş yılhk cqmhoriyct, bb:e Jnıvf'et 
li bir iç ve dış nizam, ileri bir ekono
mi, artan bir bütçe yani kusursuz bit 
devlet cihazını devretti. Milli mese
lelerimizin hepsi halledilmiştir. Tlirk 
milletinin istediği tek jC)' v rdır: is
tikrar ve say! 

Knnunlarımn;, jrndc ve tecrübe .. 
ınlz milletin dilcdiğiııi yerine gc .. 
tirmeğe kafidir. Büyük milli tııciıı
mı~, hiikinnet tnrafındnn hiç bir htı
susi tedbir istcnmckzisin, hatta ka • 
nunlarınm:daki hususf slflCıhlyctlel' • 
den hiç birinin kullamlmasına ın .. 
~ı.tm knlmnksızın, .rcrti. millet, •• .. 

yuncu oynatılmasına müsaade edil .. 
mey~ektlr Sahaya Jlsans ız oyuncu 

çıkartan takım derhal hükmen mağ· 

lup addedilecektir. 

dece ıığhımı tar; fııkat hiç bir an ıır 
fi hukimiyetini ve k ndin ltiJD.r 
danı kaybetmemiştir, -UnPtmomok lnımdır ki K ınalitt 
Türkiye Jn§A halindedir. T mel sal• 
lam, maddi mpn vi vımtalar fJO'l, 
mnl~ıne mükemm ı. taknt i bil~ 
tür; çoktur; bir kaç ncıJin ölesi c:eb
dine ihtiyacı vardır. Jt mayıs 19lf 
dan beri Tilrldyed asla düJJniyeıt 
en bfiyük kıymet, gene milli bir~
tir. Zaman ve sfı)· imkfmlımmızı cı..
ğıtmnksızın boşa bmıkılınııksmn, ,,. 
zamt ttıŞarruf ve teksif oşuliyle kul
lnnmak mceborlyetindeyh. 

Müsabııka hakemleri Evin Spor 
Komitesi tarafından tcsbit edilecek· 
tir. 

Hilekar Bir Yağcı 
MahkGm Oldu 

BalıJrpazannda Belediye nimmla
rına aykırı olarak bozuk ve kıın§'lk 
yağ satarJten yakalanan yağcı Mlha
md1$ Sultanahmet sulh birinci ceza 
mahkemesinde muhakeme edilmif, 1 
ay hapse, bir lira para cezasına mah. 
hQ.m ohnu§tur. Mlhailidisin dükkanı 
da bir ay müddetle kapnblacaktır. 

Bir Eroin Kaçakçısı 
Mahkemeye Verildi 

Her sınıfta birinci çıkacak takım• 
(Etandar) oyuncularına da (Madnl -
ya) ve (Diploma) verilecektir. Bütün 
turnuva müddetince en yüksek spor 
culuk vasıtlannı göstermiş olan ta.. 
kuna ayriyeten Lir etandar verile r

cektir. 
Kayıt için Beyoğlu Halltevi Spor 

şubesine müracaat etmek lB.zımdır. 
Milsabakaya on beş dakika geç ge.

len takımlar hükmen mağICıp edd& 
dllecektir. Üç oyuna gelmemiş ta .. 
kım turnuva harici bırakılacaktır. 

Dp,ha mamtl.r, daha zengin, daıı. 

kalıtbıılık TlirkJye: Bu ıözler, blzlıll 

için, her mmcte göro her vakit dol
ru telikld edebilecek bir dilltllf 
olmaktan 'ok mfüıtcsna bu ehemn* 
ret pruder. Yirmiııd amı bOtiln ~ 

Son Beş Sen de 

Kaç Suç işlendi ? 

mal ...,tlon Wııam o)wın,.a bdatt 
Kmnallzm mi1ll .lrnrtuhq davmamll • 
tA kendbi olmaktan Ye ontm clllir' 
Un n ~plerint btemekten pıt 
kalnuyacaktır. On b~ aeneUk teıeıil
belerlmlz n nıavnffakıyetlerbts. 
bize doğru yolları vo 11S11Derl 8ğ'ret-Son be~ sene içinde memleketlmh-

de vuku bulan suçlara .,. bunların mf§tlr. Cumhmrelmnb ilk nutkmı • ı 
da bbt u iyi hltıümiet mft'VUtllleel fanlerinden kaçının tutulduğuna ve ı 

zabıta kuvvctlmlztn mlkdarına dair Osttlnde uyılnı'lı: tutuyor: •sftkdn, ı.-
11 vanı dlkkpt bir tstatlsUk yapılmı§-' tikrar •e emniy t içinde ~'E • 
' " tan baıka ariüSU Jffiıayan mlll tihd 
tır. Buna göre: tlJI 

1934 te 45893 suç fşlemnlftlr. ıl ana!'§iden ve cebirden malt, hfit 
vatandaşlar icln mllsavl b~ emnl • 

71161 suçlu tutulmu§tur, 1738 IU9" yet havası içinde bulnndurmntı cUJIS 
lu kaçmıfjtır. 

1935 te 45760 suç fflenmf~h', huriyetin eD Jayıuetli nimeti biliyo-

55685 suçlu tutulm\l§tur. 1383 IU9" ~ 
ıu kaçmı§ttt. Cmnburl~flıı burfb. Jirnıbıd, .,. 

1936 da 45814 ~ tf'lenmlfilr. bet ICDe •nra da Jinnl lte1lnci )'lltl5 
55727 suçlu tutulmUftur. 1809 wçı- nOmJerln• baurlanarak, prp &IeıPI 
lu kaçmı~ır. lruıanlyetinln yüksek TD.rldyesinl .0-

1937 de ıl8336 mç lflcnmlftir. cuda cetirmcktcn başb bir te1' d0-
60022 suçlu tutulmu,ıur. 863 ıuçlu ıüruniyeliın. öımnı olıın Atanma .,. 
knçmı~. doğ'acak olan çoc:uklarınu.g bore11 • 

1938 in ilk ayında 21355 suç iş - mm bundan ibucttir. 
lenmiştir. 26858 suçlu tutulmuştur. F. B. ATAY 
356 suçlu kaçmıştır. 

icra ve iflas Kanuna 
1aa ve i1lh kanununun bu gQnkG 

Bir Amele Tuğla Yığınları ihtiy~lara uygµn bir fekUde tadUl 
Altında Kaldı için lçvjçredeıı getirilen mütehuo-

Sütlücede İmrahor caddesinde o- sm tetki)çlerl neticesinde lıazırladığı 
turan ve Karaağaçta bir tuğla fab- proje, hakimlere, icra reJ. v memur 
rlkasında çalıpn işçi İsmail tuğla ~ lanna ve barolara gönderlmfştiT. Bu 
ğınlan arasında dola§U'ken bunlar - :r;evat bu projeleri tetkik ettfkteıı 
dan birisinin üzerine yıkılması neti- sonra mütalenlarını bi1dlrcceklet, 
cesinde ba~mdan ağır IW'ette yara.. bu mütalealar da tatbik edildilrteD 
lanml§, can kurtaran otomobllile sonra yeni kanun projesi hazırlanr 
Beyoğlu hastanesine kaldırılımıtır. caktır. 

Şüpheli Bir Ölüm ,...ı --------.ı 
Be§ikta§ta Yemlik sokağında otu- TAKViM ve HA VA 

ran Kaumpa~a maliye ıubesl tahı;il- _ ~ 
darlarından 52 yaşında Vasfi evmde 
otururken birdenbire ağzından kan 
gelmeğe baolamıı ve biraz aonra öl
müştür. Bir doktor tarafından yapı
lan muayenesinde Vasfinln eceli mev 
udlle öldüğü tesbtt edilmfpe de bir 
de hükftmet tabibinin muayene et -
meslne lüzum görübnü§ ve tahkika
ta bıtşlanmıştır. 

Garip Bir Yaralanma 

25 lkincite!rin 1938 

CUM~ 

ıı lnd .,. aan: 30 ıc.asım: ıs 

Arabt: 1157 Bumt 1354 

Sevval: z tktııcttepin: ıs 

GQneş: 7.00 - Öğle: J2.0l 
İkindi: u.so - Akşam: ıuı 
Yatsı: 18. 21 - İmsAk: U5 

Çenberlitasta Malatya hanında o-
turan sabıkalı Marmara Hasanın o-
dasında eroin bulunmu~. Marmara 
Huan bepıcl asliye ceza mahkeme
siııe tevdi edihniftir. 

Pı:ıngaltıdn Türkbeyi sokağında 5 YURTI A HAVA V AZIYETl 
numaral ıevde oturan ıtriyat tüccarı Yeşllk6y meteoroloji istasyonundan ab
İsmall yemek odasındaki büleyl dü· nan maldmata göre hava ,.urduTl. Traqa. 
zeltlrken kınlan camlarla sağ kolu· Kocaeli, Eğe Mlt!:elerl ne Akdcnh kıyıla-

nnda ~ok buluUu ve kısmen yağışlı, 41-
nun muhtelif yerlerinden yaralan • ter bölgelerde umumlyeUe bulutlu geç-

Cankurtaran Otomobillerl 
Bfitfin vflAyetlerde Acll vakalıırda 

vatandaılann imdadına yetipıek ve 
onllırlll hayatlannı kurtarmak için 
can kurtaran otomobillerinin t<.>minl 
kararlaştırılmıştır. Otomobiller vila 
yetlerle yakın kazalar ve hatta köy· 
!erde işliyeceklerdir. 

mı§, tedavi altına alınmıştır. 1niı, rQzg~rlıır doğu ve cenup doğusu De 

Bir Kadınla Hlzmetf'!ISİ Orta Anadoluda sakin knlınış, diğer yer-
'lS' !erde umumJyeUe ~mal istikametinden crr 

Kömürden Zehirlendiler ta kuvvetle, Eğe c;Ienlzlndc kuvveuıce e1-

Beyoğlunda Balo sokağında otu • miştir. 

ran Arakst ile hizmetçisi Katnt iyi DOn tstanbuldıı hnva kapalı «crnı~ rOz:.. 
yanmamış bir mangal dolusu ateşi o- glr cenupu prklden saniyede ı - 4 met 
daya almnlan neticesinde zehirlen • re hızla esmlfitir. sııat 14 de hava tazyiki 

• . 761,1 mlllm~tre idi. Suhunet en yOksek 
mışler. l3eyoğlu hastnnesme kaldırıl· güneşte 40,% g!ilgede lŞ,6 ve en dOşilk 12,1 
.mıılardır. •ntigrat olarak tesblt edllmiştir. 
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Atam! 
..... 111baa rahat 111'11 Atam! 

..:.:-- •lddetiaee slishtl kea 

... ..,. ettlila ft Wr ... kartal 'L#acar y h d. Al ht 1 v Alman ~ u (Band) - Hususi mu-~---- 1.e1rw111- Wl7lk lrl.~ a u 1 ey ar 191 ..... mt1•t1rıer1 aramda yeniden 
~ m..... ... ...._ .... Wı- Parlementosıı. Yahudlıl ... aakU " taylnler yapaıatutır. 

Hususi 
Muhasebe 
Tayinleri 

~ ft aalabetle eWl1• Nt umu m•ı ı e C •ıyo r Ba anda ha haaml muhasebe mü-
~~ 1-nJecektb. Tatil Edildi T ve Y•anı dtlrled •• tedl ettlrilecektir. 
~ UJbna ıaat ..,., Ata'm! lıta•bulla Ankara Ara· 
~ luı eser, müedd• Wr.. &'--yada Oklu:.. ,.._... Dar'-te .... _ Mancester Gardiyende •••da Yeni llr Telefon 
- laer lihi sen~ ve aatlam ommlar- Devlet Reisi, Kabl•eala RlllKln p wmn ..... ut1 Haffl Yapdıyor 
....... an biraz daha mmetletenk tıfffaıı•ı H••• Yah·-.1111-- & ·- .L.1fn ._ ...... 1-.11 .. r & .._... Çıkan Mühim Ankara, H (Banal) - t.tanballa ~kadar aitilrtlleeektlr. Ha- Kab•I itmedi ... ...- ,...yn. • ı6CWh llllllRll Ankara anamda hersin biraz daha 

~ !;ndisine defalarca •clakat Budapefte, 24 {A.A.ı - Naip Hor- Parla, 24 (A.A.) - Harbe w fqW v....,.., 24 (A.A.) - Duıztg'de Bir Makale erken telefon mflkllemeleriat kolay-
....... ibı millet, yeminlerin en ty, parümentoJu bir kAnunuevvele lile karp mWt mtıcadele komiteal Almanyada)d Yahudi Jaınununun tat Londra, (Hususi) _ Almanyada 1attırmak içla potta Ye telcraf ida • 
'-. •l=· namm ıW71e buna kadar tatil etmiştir. nep-ettili bir beyftnam8de AlmanJa blke baf1•nmuı berine Polonya hil- 7ahudilere karp tatbik edilen karar rem, Ankara t.tanbul uumda ·~ 
~ ftlr. Budapefte, 24 (A.A.) - Macar da Yahudilere yapılan zulmO pro • ~Dandı lJanı nad1nde te _ ve tedbirler malClmdur. Muharrir etl bir hat dipmete başlamqtı. ı.. 
Jlls 11

Ykunu rahat 11711 Ata'm! Ajansı bildiriyor: testo etmekte '" İngiliz - Fransız Harold Picton Mançester Gardiyen pat ha71l llerlemlttir Hattın GerMe 
~ •1r faniye nulp olmam•ı bir Bapekil Imred.,, dfln akpm kabl- nazırlannın Parl.t müllkatından ta- 19bba.te bulunmuı'" Polonyalı Ya pzete.ine ıönderdiji "Alman ya- ile Adapuan arasındaki kımu Mt-
..,. 1ilkseldiktea •ara hiç bir fa nenin illtifumı naip Hortyye vermif, tifede ederek Amerlbnm yaptılı al huclllain hukukunun mnbaf•nn'l1 hucliai ve vatanı,, lshnll makalesinde miştlr. 811 hat ilkbaharda tamamın• 
~ 8-lp olmamıı blr 1evgi ye ih· ile de, devlet relal bu. lltifayı kabul bi Almanyadald bu zulilmlerl tak - lltemiftlr. bu mevzuu töYle izah etmektedir: eaktır. 
t-.; çevr1u olarak teıyi edildin. edip etmemek kararmı teb.tr etmif- blh edecekleri Omldtnt izhar elye - Budapefte, 24 (A.A.) - Smged Çoktanberi, pek eevdijlm Alman· y 1 il Ki 1 
~ 1'11 lnee çept çeılt dilfmaa çb tlrH b ftk~terlni l ak il- mektedlr. iln1 itetd talebeleri iki Yahudlnhı ya n Almanlar haklnnda yumak- en r er nt 
~!e ~inen•n vatanuHla, dtla orty u'!1:.mı. a m d D nzi 24 (A.A.) Danzl.r Ayan ven tan, yine o MVgim dolayılfylc çeJrJn. Anlaımaıı Yapıyorm 
~"'tllllerl, ldll rl allerl zere liyuet nnı saraya aveı a g, - e tıp fakillteslniıı derslerine devam et- dim. Alman yah,ıdlıdnln vatanı için Ankara H (Bmual) - ı.~ hl~ 
k,... Ye e ' aener " etmiftlr. mecllai ırkın müdafaası hakkında , d edilmesi d 1 .... ı. d ...a Atı. <M..t - O bn-ı. ~ kıtalariyle dOnyama btlttln Bel d 24 (AA) Gazetel meıerine milsaa e o a,,- u,., ... ua ... sev ... ,,. gomı 1 ve ~ metl ile aramızda yapılaeak olan ,.. 
~--.eri tahutunun ardmdan, la • ~mı: iltifuuı~ dair Budapet:: bazı ahkAını ihtiva eden bir kanunu le ,w;ıitülü bir nümayif yapDUflar ve duymUf oldutum ~ flmdiJ99 al tiearet ye klerlq ulqmMJ m.._ 
~ lana tizim ve RYIJSIDI ta- den gelen haberleri netretmekte ve meriyete koymllflur. Almanyada tat dır. yazmaktan artık kend m alıkoy• kerelerl lntimtbdeld aJlll ilk 1'afta. 

• görünüp göre mumaileyhln tekrar bili: edilmekte olan Nürenberg kaııu Lizbon, 25 (A.A.) - Hilktimetln, ~~ d kto Markel bir unda Aabrada baflıyaeaktu. 
~ uJbnu rahat 1l71lt Ata'm! ~ kabineyi teşklle memur edile- nunun ahkAmına benzlyen bu hü - yan resmi ıazetesi olan Manha, Por Alman pa~ :llu~u, Alınanla- Adll e Terfi Defterlerl 
~ bapnda kaJdi hayat celini kaydeylemektedirler. kümler mucibince Yahudiler serbat tekiz hükı\metlnln Yahudi meselesi n da Inıilfz1eri de çolr 189el'dt Jn Y 
~ iktidar tekllflerlnl daima Budapefte, 24 (A.A.J - Rütenya- phrin bayralım çekemiyect"kler, u- hatkmdald noktal nazarım tasrih e- gtllz Harbiye aemretinden Ingiltere Neıredllecek 
~Sen bu kadar mtlteva- hlann kendi mukadderatlarına ken- muml hizmetler göremiyecelder, lrl derek böyle bir meselenin Portekiz. de mevkuf veya o!lli!' Almanlara yar- Ankara H (B111ual) - A.nt7e .._ 
~-- Fakat, milletin, ...., a- dilerinln lahip olmuı için. Macar lerle cinsi münasebetlerde buluna - de mevcut olmadılun ve esasen c1mı edebilmek için izin aJ.n1,a. kanhiJada hllim Ye mlddeıhanamA
t...___ IODn payelerin " iktl • gazeteleri tarafından bir müddetten- mıyacaldar ve yqlan 4S ten qalı memleket menafiinin de hiç bir va- Doktor Markel'ln ıönderdill blı leria terfi defterlerini huırlamakta 
~ en dnldlalal, en muhtete- beri yapılmakta olan nflfrlyat dün- olan lrl ırkından kadın bbmetçl tu- klt böyle bir meselenin çıkmaması- mektubu hulAsa ec'iyorum: olan 1 " Z amnaralı adllye ayırma 
~ .,_., •na "Ebedi Şef" dedi. denberi umumi bir tevakkufa uğra- tamıyacaldardır. nı icap ettirdijlni yazmaktadır. "Çoldanberi Inrlliz t4bliyetfne geç koadqoalan rahpnalanaı ha7ll der 
~ lılr hMIMyl tama. ilk defa o- mıftır. Peiteı' L1oyd gibi, yan ree- mlf Alman yahudileri olmuaydı, bu· letmiflerdlr, terfi defterleri ay 1tapa 
~ kQ4edi EsMea tarih,.. ml gazeteler bu muele hakkında tek B lk p kt F d k• G radaki Alman il8era '" mevkuflnl. da itlru" etmek lstlyenlerin arn1an. 
' .......... :; slrtllmemlfi, he; bir •Ur bile yazmıyorlar a an a 1 ransa a 1 rev nln imdadına yetipek fmkAmız ola- m mtlmldhı kwlm•k ilsen pseteler-
~ .. • caktı. Onlar bu memlekette Alman- le Ub edil ektir >"detmlt delil midir? llacarl.ttanın dahili buhranı bu -o- 1ara yardım' etmenin çok tehlikeli ec • ::..:bn• nhM ..,..., Ata'm! milliyet me981alne anl olarak gös- Yunan Gazehlerl Hariciye Amme Hizmetinde Çalııa• olduğu sıralarda ;yardımda pr1 kal- A•karada• •• , •• 
~ her wma•, herkesten si- terllmete baflanan byıtaızııtı iWıa Yeldllmlzln leyanafl Memurlar da &reve mıyorlardı." Dönecek Heyetler 
~ .. ~-· Ona 1W inan Ata'm! kAfl detildlr. SaWttyettar '"ahfilde Üzerine Hararetll Davet Edllecek .. Harp esnannda AJme tı.eruına Ankua 24 (Husus!) - İran heye-

~ ... ..__ lld~.: • kat'! bir ketumiyet muhafaza edil- Neırlyat Yapıyorlar Parls 24 (A. A.> - tTmuml it kon- :: :Z.!:et 80= =~: ti bu sabah İstanbula hareket etmif-
._ lldbet, u. mekte olmuma ratnıen Macarlsta- Atina 24 (A. A.) - Atina ajansı federasyonunun Hkreter muavini lita akan para ve hediyelerin yüade tir • 
...... ldemek ~ ~" eamlnaet ı.;: nm bu meselede Alm~yanın fidde:t- biJdlrfy~r: komiinflt Frannekon, Rouen ,.mm- aebeni hep ~ yahudJlerindeD Efgan, Sovyet h.,..Ueri ile DBymm 
'- .....,. Pil 7 

pbpe il muhalefetine ulradılı anlaplıyor. Bütün gazeteler Türkiye Hariciye deki grevcilere hitaben bir nutuk geliyordu" amumt,ıe 1darai ıumnn• plen ft 

,.... • lde~Jeeektlr. lyl malClmat alan mahfilde beyan Vekili Saracollun
1

un Türk - Yunan irad ederek hilkQmetln ittihaz ettijl "Almanlara yardun etmenin pek B. Zekli ile B. Deldozye ve B. ı.-
·~.:. lıhf7Mlnln --.ndaa •Yft • olundufuna g6re, Almanya dün, Bu- ittifakı hakkındaki beyanatım ilk say malt tedbirleri protesto etmek üzere tehlikeli olduğu., tabiri ilstiln kö- kanye de akpmlrl trenle İatanbuJa 
~'::*'a MDia slnne)i Uhna dapefte h<ık6met1 nezdinde bir te- falannda neşretmektedlr. merkez komitesi tarafından illnına rü söylenmif değildl. Tehlike haki- hareket etmişlerdir . . ~-...-.:... a::r::..u:..:.•.; febbOste de bulunm~ur. Şimdilik Katemerini diyor ki: karar verilen umumi grevin emsal· katen ciddi.:~· Ben kendim bir yar- Maliye Yeldll ŞehrlmlzM 

ldht. MUletln, kederial, JA. Riltenya m..eıest muallakta kalıyor Saracollunun beyanatı. dost " siz bir ehemmiyeti haiz olacatmı dun tewebbusünde bulundum. Bunun Maliye vekili l'uat Ağralı dün AA. 
lir ftkarla ~ ~=· demektir. müttefik memleketin harici IJlyNeti- s6ylemlftir Grev iktıwU hayatın bil üserine evim polw tarafından iki ke- kandan fltbrimJae ..-.. ,.. Pwapa' 

~ .... IA-L -... • • .._,. (il~ - 11aar1ar aa- am ........, ..,..... ~ Mttna ldr tti fUbeı.rlne llra,et edecek ve am re aranıp tarandı. !ConukomfUm, bo- ı.. oteline inmiftlr -T- ..__ ._... ... ~ ten lmdudund"' ..arıert pıt çek- tezahflr tefkll eder. Bu beyanat llbat me Jdametlerinde çalıpn memurlar yuna polis merkeıdne ulrarlar, ve • 
~ .. " n.l ~olra hamle- mektedlrler. ediyor ti, Türtiyenin harici siyaseti gı"e9e iftlrak etmele davet edilecek- hakJnmda fÜpheler UJlliıdınrlardı. ---------

~ ._ :ı. ~ -;:_: Atatürk taraf~ bırakıldıtı tekil· ttr. :W U:,~ ~:!:ı1::. ~ ~ Adana 
.. tala& --- illıa hn •• lll'ttlra M··ıh· s· K a de devam etmektedir. Bunun Yunan * dwn Adam bana anlımdan istin H ı· . d ~ ~...:,..........; U ıs ır asırg milleti için derin bir memnuniyet ve Parla 24 (Rusull) -Biltiin maden kAf ~tti. y • ava 151n e 
... telk. 9ilesi oldutunu ve Türk ·Yunan it- endilatrisi ll'W l1h etmiftir. General Berthold Von Detmllng, 

.._ IA)"lk •1-7a ~ A- llyft lrltanyada 13 Klıl t1fak1na olan balhlıtuu tamamfie Sen mmtakasında on d6rt bin a- hakikati ukercesiııc apqJkAre ıöy- Ağaglandırma Paallyetl•• 
~ Beplmb leaia peaklarum,... muhik Jnlcfılmı söylemek zaittlr. Yal mele gıw halindedir. EndOstrinln ler bir Generaldir. Kendisinin Aua Hıs Yerlldl 
"- IOeWia " drlsi 1 __ L _.._ Olcll, 650 Telefo• nız fUDU ehemmiyetle kaydetmek w bütün llU•batında umum! _ ilAnı der Alten in die -ıeue zeit adlı ldta- Adua (HU1ual) _ Akdeniz ...__ 
ııı......:. •• --- • ouu.a ...- " H ....._ _. Old teriz kf Tflrk'--'• ha et -'-seti- •- .--· bmda yahudilerin harpteki rollerin- -T-.._~ ......... mtldrlk ola • anı narap • . .,, .. ~ ri -~a müzakere edllmektedlr. den ti;yıe bam4:c1er· 1annck zlraate elverifli olmayan ba-
.... 1'01..._ Mı- Wıza bile aynbm- Londra 24 (A. A.) - BOyillt Brt - nlnı:vamı =nlarda ıulhün en °Cephedekl 80 t.i~ yahudl askerin zı bataklıklar Yardır. Hiç bir ife ya-
~ tHwtm bafmda tekrar taaya adalan berinde prbdan pr- 181 garan · il T 1( d den 12 bini ha'l'pte 6ldü. 35 binine ramadılı gibi memleketin havamm 
-. ~ .. Tipos guetest, Türk • Yunan pak r ren cnaıın a n1pıı verildi. 23 bini terfi Hıiler. berbat eden bu arazinin turtulmaa 

tlı..a ll)'kmaw nhat aya, Ata'm! ka doğru •atte l 70 kilometre sura- tının ild millet tarafından hükumet 12 Kiti Oldl 2 bini subay olclular. Ha\•a kuvvet- ve ağaçlandınlmuı için Orman ı.,. 
tile esen flddetli kuırp yüzünden lerinden istenilen bir pakt mahiye- Udine 24 (A. A - tldnci derecede lerinde yüzlerce Alman yal:udlsl müdürlülü tarafından buraya bir he 

""z Y ClfCI" Nabi 13 tip ölmGf w bflyflk hasar obn~ tinde olclutuna dair Saracoğhmun bir ""-endifer hattı olan Cividaludi- v~. Nlşanla taltif .alerek cephe- yet g6nderilmlftlr Buralann ne 111-
Bir ır... t üdd tı bü""- :ı -zıe " _.... de olen tayyareci müJAzim Fvankl Teminat Ak elerl tur. ~ aaa m e e H•u m1r ~ rini tebarüz ettirerek. bunun bir ne hattında geçen sah g(lnü bir ka- yahudiydt Dört (ocuklu bir yahudi retle kurutulacalJ ve •laçlandınla. 

ll..ı-~. S nak•lAt durmu§tur. Btr çok vapur somen ibaret olmayıp bır hakikati za vukubulmUf Ye köprünün kemer- kansı billrim kl, uç oğlu harp esna- calı hakJnnda tetklkatta bulunan bu 
~ --aıye ve hususi idar.ler tan.fm Umanlanndan çıkamamıt veya ~ ifade ettiilni :yazıyor. uı tızerlne unda öldüler. Bunun üzrine kadın heyet ilk defa Adana ve Tamıs ta • 
it, ~ak, arttırma ve eksiltme- lanna girememi§tir Tayyare sefer - Vradfni gazetesi, aynı suretle mu- terinden birlnbı yık:1m dördüncü ve eon evlidının cephe ge- raflannda faaliyete geçmete karar 
1ıı..... alınacak teminat akçe]erhıln a · talea yürüterek işte bunun çindir ki, bir katar devrilmlftir. On tanesi yol- risl hizmetlerinde kullanılması içia vermlf ve iM baflamıttır. 
~ laııdıklarma yatınlmaamm uau1 len de kurulduklanndan beri ilk de- Türkiye reiılcilmhuru İnönü, Başve- cu olmak ilzere 12 kifi ölmflftflr. bir istida verdi. lattdanm muamele- Okallptila ~taçlandırma lflerl lda-
._,_ edilmesi kararla,tınlmıştır. fa olarak dün tatil olunmuftur. kil Metaksasa gönderdiği telgrafta IJl bitmeden dördüncü ollunun da resi I01l zamanlarda bu mıntaJrada 

iki Otomobll lagıı Kalles eyaletinde 810 telefon hattı da pek güzel llade etmff olduğu be 250 Kiti Çıi vunılup öldülü haberini aldı. Yahu- üç büy(lk fidanlık tesis etmlftlr. 
,.'!aaet tarafından idare olunan harap ohnUffur. re Türk - Yunan dostluju sarsılmaz •ı.a..•da •ıdl dilerinlanbarpb ~-~~ç~ duymak- Bunlardan blrlal Tamuta ve .... 
'"'ql " Ti V ta O U .lUlll&ll ) auUuw ananın • ~numaraıı otomobil Arnavutta... Londra 24 (A. A.) - M8Df deni - bir mahiyet arzeder., demektedir. Nnyork 24 CA. A.) _ Brldetow'- ne duyup dütQneceli bir defa tuav· de bir milyon dileri Antalyada ve 
1' geçerken o civarda oturan zinde hükilm silren pek Pddetll bir Etnos gazetesi de, h111u.t muhabl- dan bildlrildtlln• &6re Salnte _ Lu- vur ecUJıin!" Karatq Hendekllalncle olup senede 
..... 'hfrtıda LeylAya ~ kolun- fırtına İngilb sahfilerinde mflhim rinin yazdıjı blr mektubtı netretmek ete adalanndaki dağlardan kopup yu yanm milyon fidan yeti§tirecek b-
'7 1&rala11U§tır. tahribat ftır Şimdiye kad te ve mesai arkadafları Jd onun ese- varlanan çıtlar, ölcnlerüı mtktarmı lngllhre Denlse Ye•I billyettedlrler. 

yapını · ar rlni devam ettiriyorlar, fstikbal için 250 -ır .. -..... 1 cllrl Bundan baflta gene cenup mmta • 
bet kiti ölmÜf ve blr çok k1fi1er ya- en mühim teminattır demektedir ye ~&&&&,,-.. Bir Zırhlı • yor kumda 150.000 dönüm mıktarmda Afyon 

Karahisar 
Maden 
Suyu 
MiDE 

Barsak 
~araclğer 

KUM 
,iastahk· 

'an isi• 
En iyi 
Menba 

SUYUdur. 

ralanmıftır . 1 1 Londra 24 (A. A.) - Saraydan bir fidanlık yetlşttrilmetine karar 
Nevyorttan aeten Kilin Mary ISP ANY ADA ı ki talya• Harp resmen bildirildillne IÖJ'e, 1nral ve V'erilmlftir. Bu fidanlık bundan on 

transatıanıuw Plymoutta demirle - Gemisi Çarpıffl kraliçe, 21 fUbatta •'Klnı Georges 5,, sene aonra tamamlanmıı olacaktır 
ae• sırlılımım Newcutle'de ctenlze in- • 

mekten vazgeçerek Cberbourp dol Barıelon Llma111 Tarant, 24 CA.A.) - Yanllf bir ma d1rllmesl merulmbıe rtyuet ede • Bu havalldeti bataklıklann turu-
ru yoluna devam etmlftir. Norveç nevra neticesinde Tarant körfezin- ceJderc:Ur tulmuı için lhun gelen kamyon, 
kraliçesi Mand'm cenazetlni hamil o- Bombardıman E•• de İtalya donamnuma ~d Lampo Bu m~ mtıteaklp kırat " traktör, ifÇi ve memur çadırlan fi. 
lan İngiliz Royal Oak sırhlıaı henüz muhribi ile Pola kruvuörQ aruında kr ilçe b ki tablannda dan nakliyatına mahsus 50.000 top -

ola çıkamanuftır Barselona 24 (A. A.) - Dfln gece bir çarpıpna olmuftur. Kruvaz6rün a cenu ufal". mın rak sakan fid•nlann 1Azım gelen 
Y G twick hava . m~danında altı yansı setiz Franko deniz tayyaresi yaralan ehemmiyetsiz ile de muhrip bir seyahat yapecaklardJr. yerlere daiıhlma11 için ve her defa-

• 1 1 bir Umanı bombardıman etmiştir. oldukça alır huarata ulramlfbr. Mü da yib bin fidan alabilecek 1800 tah 
hanıar içlerindeki ta=~ -50 ölü, 150 yaralı vardır. (3) Ingl- mtebatmdan altı Jdfl ölmtıftflr. Japonlar Honı•KO•IG ta u.. Orman umum mildflrltılü ta 
utte mühim hasara • liz gemin halara utramıftır. Muhrip, romortarle ıtmana kadar Aıker Çıkarcldar rafından tedarik olunmu§tur. Bu a-

500 HiikGmetgl Asiler getirilmiftlr. Londra 24 CHuauall - Japonlar rulnin ririllflp köklerin temizlen • 
Miiıtamel lıya Sata•lar Serbest lırakddı Hongkong prblnde kanp uter Çl· lllellne ft bun1an milteakip alaç cUk 

Ko•trol Edlllyorlar Tarbes 24 (A .• ~.) _ l'ranlto nuılta- FIDıtl• M ... leıl karmıflardır. me lflne 839 senesinde ba§lanacak • 
Belediye memurlan elki '" mils- matı tarafından serbest bırakılan 500 Halledllecek tır. 

tame1 ..,.a •tan dilkklnlarda kon- hfWlmetçt mer Franm toprakla - Londra, 24 <A.A.> - Mtlltemle- Erzincanlılar --
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a 
(Bqc l mcideJ ketle kebtil. etmı~ ve :u beyanatta 

bulunmuştur: 
muvnff ak oldu. Bu da gösterir ki, •- Benim için, esas olan şey, me
vaz.iyet ve şerait ne olursa olsun. rasimin, iyi olmasıydı. Halbuki, An
Türk ordusuna her T.aman itimat e- karada gördüklerim, gayet nçık o]a-
dilebilir. Ve ona güvenilir. rak söyllyebilirlm ki, iyinin de fev-

y eni Reisicümhru kinde bulunuyordu. Ebedi Şefinize 
Yeni Reisicümhurunuz hakkında 

yaptığınız son i~tiram vazifesi elan 
!Yapbğım temaslarla duyduğum ŞCY· 
:ıer hep onun methiyelerindcn başka itibarile çok büyüktü. 
'bir şeyler değildir. Ankarada maalesef kısa bir ınman 

Bila kaydü şart, herkes onun ka- kalabildim. 'Merasim dolayısile, bü
Ta1.-1erine, onun otoritesine inanmış tün şehri layıkile gezemedim. Fakat 
bir haldedir. Meras:me iştirak eden bu arada gördüğüm barajın fevka -
ibeyetlerden de, brı inanç anlaşılmı- ltıdeliğini bilhassa zikretmek iste -
fYOr mu zaten?- rim. İnsan, o heybet karşısında, E

Biz: Rumenler, ve bilhassa Rumen bedi Şefiniz Atatürkün dehasının ne
ordmu §Una kanidir ki, dost ve müt- lere kadir olabildiğini ynklnen görü· 
tefik Türk milletinin ve Türk ordu- yor. 
sunun başında ona layık bir kuman- Hüsnü knbulden çok mfitehassl -
dan vardır. Bütün bunlan siyasi bir sim, çok dost, ve karde~çe karşı!an
kompliman olnrak değil, sadece h- dık. Bilhassa -Türk zobitlerinin bize 
si kanaatim olduklan için söylüyo- gösterdikleri yakınlık şayanı zikir -
ırum. dir. R 

Baron 'Aloizı.,nin gözleri Müellim merasim, çok sade ve cid-
Arkadaşmuz, İtalyan heyeti reisi di idi. Teessür son hadde bulunma

IB:ıron Aloisklen şu cümleleri not et sına r::ığmen, Türk askeri kendine 
imiştir: has vekarla, mu Şefine candan bağ

- Mümkat vermeme maalesef me !ılığını, onun koyduğu disiplin düs-
bulunmamaktayım. Yalnız bu - turlarına sadık kalarak bir kere da.

ırada gördüğüm hüsnükabul ve bü - ha gösterdi. 
;yük şefiniz: Atatürke karp. göster - Polonyaya döneraen bQndeki his, 
miş olduğunuz büyük sevgi ve sa - iki dost milletin ordularınm ayni 
mimfyetin beni son derece mütehns- derecede müteessir olduklarıdır. 

ettiğini söyliyebillri.m.., Büyük zıyalarından dolayı Türki-
'Amiral Parvazetti ne diyor? yeye ve ordusuna beyanı taziyet e
İtalyan bahriye nezareti hareket derim. 

dairesi kumandanı Amiral Parvnzet- Askerlik bakımmdan Yeni Reisi -
iti de şunian söylemiştir: cüm:burunuzun fevkalade bir kuman 
•- Mülakat vermek için htç vak - dan olduğunu söyliyeceğ"m. Esasen 

ıam yok. Fakat istediklerinize kısaca Atatürk te dünyanın yetiştirdiği en
ccvap \ieıeceğim. der kumandanlardan biri idi. Gayet 

- Bundan ottn sene e\l"Yel İstan- tabiidir ki, onun halefinin bir ku -
bala bir kere daha gelmi§, 'fılkat çok mandan olması lazımdı. 

kısa bir zamnn kalmışbm. 'Arnavutluk heyeti reisinin 
Bu sefer, geldiğimde memleketini- sözleri 

ıd çok değişmiş buldum. Bilhassa An Bundan sonra, Arnavutluk heye-
lk.nra şehri tahminin kat kat fevkln - ti rclst ve Adliye nazırı Faik Satku 
de bulunmaktadır. arkadaşımıza ~ beyanatta bulun -

Baraya Uln ôndertnh Atatftrkiln muŞtur: 

Fe ~=~ b::unm~ ~ ·- Memleketinizden fevkalAde 
lber ber ldhn en eye e güzel bir intiba ile ayrılıyoruz. Hak-

:.rurn g~aki · sbn, d hımızda, pek büyük teshilat ve ik-
ra mera son erece ramlar gösterilmiştir. 

anwızzam ve muhteşeıp olmuştur. 
D:'ürlt meslektaşlarımın ve !bütiln Tür Bu, Türk milletinin hasnm gfizi -
iki enin biz.e ka?ll gösterdiği sevgi desinde olan misafirperverliğin bir 

Y samhniyetten dolayı cnndan te _ kere da~a aşikar bir surette tecelli 
ederim.. etmesidir. .. 

Ankara hakikaten bize anlatılan
'Leh heyeti resiriin iözlen dan ve tahayyül edebfldlğimizden 
Polonya heyeti reisi, General Po- fazla, medeni 'bir Avrupa makan hü 

clohorsld arkadaşımızı gayet nezn - kU.meti şeklini alm1ştır. 

• 
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memuru icabına bakaeağımı na
dederek teselli edip başımdan sa
varak kompartimana girdiğim. za
man, oras:uu hakikaten tnhamnıül 
edilemez ekşi bir koku ile dolu 
buldum.. Manh.az:s Alman derin 
bir uyku içinde honıldaya, horul
daya mükemmelen uyuyordu. ,Ev.. 
vclce memuru tarafından dildrot.. 
le kapatılan pencere ve pııncurla-
1"'9 indirilip sıınstln düğmelenen 
perdelere, alel!de vegonlarda oı. 
duğu gıöf.. el sürüp kanştırmak 
memnu idi 

Y almz tavandaki TBntmitör fle 
pının alt kısmındaki hava deli

ğini açmaktan başka yapılacak 
bir şey yoktu. Komşumun çıkanp 
öteye beriye serpişt;rdiği çamnşır
lanm aralıynrak, gü~ümlerin ak
{allldan yerleştirildiği küçük koltu 
ğun önüne diz: çökerek karanlıkta 
elimi derinliklere doğru uzattığım 
zaman işin fecaatlni hissettim.. 

O menhus boza. trenin muttarit 
sarsıntısı ve hemen yanı başından 
geçen ~lorüerlerin §iddeUi sıca
ğı tesiri altında kızışıp kuduran 
ve köpürerek içmde bulunduklan 
güğumlerin tapal.anm !ırlalarak 
etrafa taşmıştı._ 

Gecenin bu saatinden sonra o
turması, yatması, öksiJrnıesi bin 
nizama tabi bu beynelmilel cen
dere içinde, bu belayı başımdan 
nasıl defeclebilirdim ?- Fakat sa
baha kadar da onlan olduklan 
yerde bırakmak, dünyanın bütün 
belalarını üzerim-:? celbe kafiydi.
Aklıma, iki konıpartimam, kapı
larla birbirinden ayıran. Ülvabo 
seldı; burası. nisbeter. az lı::timal 
cdı1C'n bir yerdı h:wası da serin
e ~ dı "c sonrn bitıc;ık komporti
m nı ıc;~ııl ed •n hanımlar do ar
tık benim pek yabancım sayıla
mazlardı ... Bu kararla, hemen ha
rekete geçtim; ilk !?

1lme geçen gü
ğ ımi.ı şiddetle kendime d'>ğru çek
t m, kıpırdatmak kabil değildi.. 
Ta an boza en kuvvl!tli bir zamk 
gibi, guğumün dibinı yere ;>crçim
looıişti, ikinci v~ daha kuvvetli 

blr hareketle güğümil, nlhndald 
keçenin bir parçasilc birlikte, ye
rinden koparabildim.. Dığcr gü
ğüm de ayni ameliye ile yerinden 
kopanld.L. Son~ her ikisini de 
gece kandilinlıi sönük mor ziyası 
altında, iki büklüm ve kan ter i
çinde, lfı.vaboya kadar sürükle
dim.. Bu 4 arasmda, k.omparü
man komşumun uyanması ve bin 
bir şüphe içinde imdat çmgırağı
na sarılarak bütün treni birbiri
ne kalınası çok muhtcmeldL- Fa
kat bozanın o sihirlı kokusu a-
damcağıza münevvim gibi tesir 
etmiş olmalı ki, muttarit horultu
lar içinde, muntazaman uyumak
ta idL Vıcık vıcık bir hale gelen 
ellerimi lavabodıı yıkarken, öniım
dcki aynadan bana bakan haya -
ilinden, bir deli gibi, korktum.. 
Bu hayalde öldürdüğü insanı çu
kura sürükledikten sonra, kanla
rını temizliyen b!T katil hali var
dı .. Bitişik kompartimanda, henüz 
uyumamış olan. kndınlann sesleri 
kulağıma geliyordu. 
Bin bir ihtiyatla soyunarak, el

biselerimi öteye beriye Cırlattım, 
şiddeth tecssurden mecalsiz kn1an 
kollarımla ve büyük muşkiliıtln, 
genişçe bir rafa benziyen ust yata
ğa tırmandım... Sızıp kalmıştım; 

bilmem ne kadıır sonra büyUk bir 
gürültü içinde yc:imdcn sıçradım, 
Ankarn'ya gelmiştik; yolcular bo-
anıyordu... Kompartıman dostum 

yntak memurunu yakalamış. pan
talonunun paçasına sürülen büyük 

• 
rı iyorla ki: 

Atntarkün cenam meraStmhıde lıyan; çocuklan, t!yarlan asker ve kavramı§ bulunaa gen~ on~ 
ahalinin gösterdiği teessür ve vavey- leri gördüm. Bu çok mühim bir hadi ebediyy:O aral~dan çekilmesıne 
la bu zatı muhteremein mesaisi ve sedir. Bir şefin, halkm her sınıfı ve tahı;mmül edem~yorlar ve yas ıutu-
büyük fedakfırlığuım Türk milleti ordu tarafından bu. kadar •.evihnesi yo~: ~illeti idare chı\1~ ve ona bir 
tarafından tamamfie hazmedildiği - hiçbir devlet reisıne nasıp olmı çok yenilikler y&ptırmış olan bir Şe-
nin en bariz bir delilidir. yan bir şeydir. fin, ölümünde, yc?gfuıe mükafat, hiç 

Atatürk, bir hediyei ilahiye ola- Türk askerinin, ne kadar kudretli şüphe etmiyoruz ılti, bu içten gelen, 
rak Türk milletinin hal8sı için gön ve metin olduğunu bilirim. Fak::ıt bu samimi göz yaşla!'lndan başka bir 
derilmiş ve bu asil milleti, harikala- na rağmen, dimdik, silahı o~uzundn şey ols~n. ·- _ _ _ _ . 
n sayesinde asırlarca süren esaret- hiç bir gösteriş yapmadan şe!inin ce ~taturk un olumu ile Turkıye, ve 

aff · lm . - - - bütün insanlık 1.lemi nıuhakkak bü-ten kurtarmağa muv aK o uştur. nazesı onunde sadece gozyaı::lanm ük' . b" d k ,_ t 'tri 
B .. l b' deh b b ı· .. ed . bir __ ,_ ri - k y ır a am ay,,e mşı . oy c ır anın gay u e ı şup- zapt emıyen ıu>AC gorme &- F k t b • t lli lct .. . . a a unun yegane ese no a-

hesiz ki. yal~ Tur~ mılletı tarafın nun şefine ne kadar bağlı olduğunu ~ Atatürk, öldükten sonra elinden 
dan değil, butün milletler tarafın- isbat eder. bıraktığı meşaleyi, yıne onun kadar 
dan büyük bir teessürle kar§llanmış Türkiye çok daha fazln ileriiyecek bu işlerin içinde yuğurulmuş oJan, 
tır. tir. İlerliyecektir, çünkü Atatürkün en yakın adamı Isnıet Inönü ileriye 

Atatürkün vefatı, Arnavutluk aha arkndaşlan onun çizd.ği yollarda yü götürme vazifesini almış buJunuyor. 
llsine bir yıldırım gibi tesir etmiştir. rüyccelder, ve onun eserini tamamla Aı:ıcoı:a şehri büyuk Ata"nın. ~ir 

Reisıcümhur İsmet İnönü hazretle maya çalışacaklardır. mucızesınden baş~a ~ır ışc•y değıldir. 

Afyo 
Karahi~ 

Made 
suyu 

rinin hakkımızda resmi kabul esna- Başvekilim Negrin, Atatürkün şab- On, ond beiş sehni e1nııdı ıçınb~ .sıklışanAve st . 1 en me en şc r er en ın o an n-
sın~n. ~österdikl:ri. ilti!nt ve hariciye bır dostudur. ~en spany?~an ha- karayı inscan yakmdan görünce bir • . 
vekılinm gerek istikbal ve gerek res re}tet ed~rk.e? bızz~t kcndısı ~arta, kelime ile sadeee ''hayranlık,, du- rnkkinin karşısında adeta katdılı! 
mi tecrokie gösterdigyi iltifat bizi med hukumetımızı temsıl ederken buy~ yuyor C 1 d g- .. du"kleriıtı 

ıtJ _ _ • enaze a ayın a o. 
yunu şükran ve minnet etmiştir. dostunun olumünde şahsının da ta- Bulgar heyeti reisi General Daska- k üteessir etti Orada babalıı 

Memleketimizden ayrılmadan ev- rııfımdan temsil edilmesini emret- lof, arkadaşımıza hissiyatını anlat· çko bmt . b' .1 .' ı'n ağlarnnsınl . . d 1 ğ . . . .. 1 ay e mış ır aı c:n 
vel muhterem reisicümhurunuzun a- mışt: n.':ış ve ?st u unu teyıt ıçın soz er düm. 
ğır ve ali vazifesinde muvaf! akiycti Dun gelen, heyetı:rden başka,. Af- soylemiştır. • • • .. Şah Hazretleri. bütün sarn~İ , 
kamilelerini ve Türk milletinin de- gan, Sovyet, ve Surıye hcyetlcrı de Iran Gencralının ıamımı leri ile, milletinizin terakkisinl 
vrunı terakki ve fanliyetini arzu ve bugün şehrimize geleceklerdir. aözleri selmesini temenni etmektedirler~ 
temenni ederim. Burada bir iki gün General Nediçin sözleri Gece saat 21,30 da şehrimize gelen Yeni Reisicumhurunuz tsrnet 
istirnhat ettikten sonra memleketi- EvveU..-i gece geç vakit, şehrimize Iran h~ye~i reisi General Nahci~n nü tarafmdan fevkalade hüSlliİ 
me döneceğim. gelen, Bulgar ve Yugoslav heye~leri ve ı_naı~eltı, d~oğrucn Pcrapalns ot - retle karşılnndık kendilerirnizi _.ı 

J b il d d- b' h . . . k ne ınmış er ır. rıfl" 
spanyol heyetinin eyanah e e un ır mu arrırımız onuş- General 22,30 da arkndaşımızı çok bul ettiler ve iki devletin arala ed~ 
İspanyol hükumeti namına, müna muştur. . . . büyük bir nezaketle kabul etmiştir ki rabıtanın kuvvetinden bahS d 

kalat ve muhaberat nazın Bemardo Yu~oslav heye!1 reısı ve Yugoslav ve kendisine şu beyanatta bulunmuş- di. İran heyeti Türkiyede bu JtSd 
Genier de Loshionun riyaseti altında Har~ıye ve bahrıye mı1J_n.. General lardır: büyük bir terakkı ve ilerleyiş got 
bulunan, İspanyol heyeti, tayyare i- N~ıç şu .. ~yanntı vermıştır: . . . ·~- Bü~ük tee s~rü~.üze tamame.n ğüne candan seviniyor ve bu terV 
le Yeşilköy tayyare meydanınn gel- - Mulakat vermeğe askerlığim ıştırnk edıyoruz. Çuııl.u Iran ve Tur kinin ilelebet olmasını temenni 

. l d' manidir. Yalnız size şunlan söyliye- kiye, iki kardeşten daha yakın bulu-
mış er ır. bilirim: nan iki devlettir. Atatürk Şahımızm yor. 
~endileri ile konuşan muhsrrlrl- Türkiye'de büyük bir hüsnü kabul en büyük dostu, birnderi idi. Bulgarlar abicleye 

mıze nazır ŞU beyanatta bulunmu~ gördük ve herk~sın bizimle hakika- Bütün lrnn milleti. bu büyük tees
tur. ten dost ve kardeş olduğuna bir ke- süre iştirak ediyor ve Iranlılar ken-

.. _ Bu seyahatimden evvel, Ata- re daha ynkinen, bizzat şnhit olduk. dilerinc bu matemde müşterek telak-
türkün hudutlnn sığnuyan şahsiye- Atatürk'ün ccnaı;e merasiminde ki ediyorlar. 
tini ben de bilirim. Fakat bu se!er, gördüğüm bir hususiyeti burada Burnya iki General ve bir kolo-
kudretini yakmdan gördüm. söylemeden geçcmiy&:eğim. nelden mürekken ve bir kıtai aske-

0 bir kumandnn ve bir inkılapçı- Biz h~p~, bugt.in iş başın~a o- rlyenin refakatinde geldik. 
d M lek t' d k b-yük 1 h t lanlar, ihtıyanz, fakat yaptıgımız Diğer milletlerden uzak bulun-
ır. em e m e ~o _ u . ıs n ~ bütün işleri, gençlik için ynpıyoruz. ğumuz için gelmemi:: müşkülleşti. 

y~pmış ve onu bugunku halme getır Atatürk de büyük d~hnsiyle vücude Fakat, nasıl bir knrdeş diğer bir knr
mıştir. getirip, gençliğe öyle bir memleket deşin matemine koşarsa, biz de bü-

Saliıhiyetle söyliyebilirlm ki, Ata- terkctmiş bulunuyor ki, bu korlar tün zorlukları hiÇP c:aynrak hurnya 
türkün daracık bir zaman zarfına kısa bir zaman zndında 1lu ıı:;lahatın koştuk ve Büyük Olünün C.inünde va
S1ğdırdığı bu inkıliıpların, tarihte bir nasıl vücude geldiğim ve ha7.rnedil- 7.ifemizi yaptık. 
eşine daha tesadüf etmek imknnsız- ğini sadece mucize kelim~siyle ifo- Ben şahsen Ankara •a hiç gelme -
dır. de etmek vaziyetindeyim. , miştim. Arkadaşlarım Şah Hazretle-

Atatürk bir taraf~ silahla mem Burada ve Anknrada Ata nızın cc- ri ile beraber 'dört sene evvel buraya 
nazesi arkasında ağl.yanlann pek 

lclceti kurtarırken diğer taraftan da 
millet meclisini açarak tam bir de
mokrat devlet adamı olarak büyük 
inkılaplarını yaptt. 

Atatürkün cenaze merasiminde, ağ 

ve beyaz btr lekeyi göstererek, i
çinde sık sık pohs kelimeleri ge
çen bir sürü liıfuırla adamcağızı 
tehdit edip fena halde hırpalıyor
du. Zavallı memur ise istimdatktir 
bir tavırla benim yatağıma bakmır 
dan başka bir mukabelede bulu
namıyordu. Kendislne tarziye Vel'

mek., zarar ve ziyanını ödeme tek
lüinde bulunmak ve o lekenin pis 
bir mnddedcn ileri gelmediğini i
zah eylemek bu yatak halinde ve 
bilmediğim bir lisanla benim için 
kabil değildi._ Birden dimağımda 
bir şimşek çaktı; haltıskAr bir şiın
şck!?I!-

Ortülcr altında gizli başmıı, ant 
bir hareketle, dışarı çıkardım, u
run boyu yatağım seviyesine ka
dar yükselen herUin suratına doğ
ru ciğerlerimin bütün kuvvetivle 
haykırdım: 

- Heil Bitler . .: 
Bu bitap tahm.inlmden daha faz. 

la bir şiddetle derhal. tesirini gös
terdi._ Zavallı adnm, evvela, di
ynn küfürde ezan sesi duymu~ 
bir mutaassıp hacı sitrur ve saa
detiyle ve çakıl taşına benziyen i
ri ve beyaz takma dişlerini yer
lerinden fırlataca bir şekilde sı
nttı, sonra birden kumandanını 

görmüş muallem bir hassa alay 
neferi gibi, topuklarını birbirine 
çarparak göğsünü ileri çıkarıp mu
azzam karnını şayanı hayret bir 
sühuletle ,içeri çektikten sonra 
sağ elini sağ şakağına yapıştıra
rnk .. Hazırol!!!!" vaziyetinde kal-

mühim bir kısmı gençlerdi. 
lşte bu gençlerın tesiri en mühim 

noktadır. 

gelmislerdi. 
Ankarayı fevkalade asri bir şehir 

buldum. 
Bu göz yaşlan ispat ediyor ki, A- Arkndaşlanm dört sene evvel gel-

tntürk'ütı yaptığı inkılapları anlnmış dikleri halde, bu sefer, gördükleri te 

A ye ük 

BOZ 
Yazan: 

dı ve hiç sıtma görmemiş bir ses
le: "Sieg Heil ... ,. diye mukabele 
etti_ Tekrar "yerinde rahat!!!! .. 
vaziyeti alarak nasılsa örtülerin 
dışında unutulmuş elimi iri avuç
lannm arasına alarak onu şiddet
le aıkıp salladı, her halde dosta
ne kelimelerin sıralandığı bir a
lay cümleler söyledi.. Sonra bü
tün bu işlerden bir §ey anlayama
yan yatak memurunun avucuna, 
yelek cebirideki bütün bozuk pır 
ralan boşaltarak.. iri ve ağır ba
vullannı sürükliyerck komparU
mnndan çıktı.. 

.. _ Auf Wiederzehen mein 
Herr._ .. Auf Wıederzehen mein 
liebe Herr_ 

Etrafında büyük blr merak ve 
ırürur uyandıran hik5yesinin bu
rasında dostum durarak stenis bir 
nefer aldı-

Hep birden bağırdtk: 
- Ey sonra~-· Bitişik kompal'o 

tımandaki hanımlarla olan mace
ra?-

Dostum yaktığı sigarasım bir 
kaç nefes kuvvetle çektikten son
ra, salonun uznk bir köşesinde yü
züne siper ettiği büyük bir moda 
risalesini aliikn ile okur gorünen 
w hikayenin mebdein~cnbcri bu 
halini muhafaza ettiği gözümden 
kaçmamış olan bu cemiyetin en 
güzel ve şık bir kadınına - yalnız 

benim gözümden kaçamıynn - çok 
gizli ve çok seri bir nazar atfetr 
tikten sonra, güya fazla konut
maktan yorulm~ kısık bir sesle 

Ummacı 
• sözüne devam etti: 

- Yataklının yüzde doksan 
müşterisi Ankara'da indiğinden 
ve yeniden biç bir müşteri de gel
mediğinden bütün vagon bize kal
mıştı; seri bir traş, muhtasar bir 
giyinmeyi müteakip kt!ndimi res
toran vagonun attım; bitişik 

komşular oradaydL 
Bol süt, çay, meyva ve tereynğ

dan mürekkep kahvaltı akşamki 
dostluğu bir kat daha kuvvetlen
dirdi.. Komik bir şekilde anlattı
ğım boza hikayesi, kadmlan - bo
zadan daha bir katra içmeden -
mestetti._ Boza onların da pek 
sevdiği bir içki imiş. 

Eh, nrtık insaf bana bu kadar 
heyecan veren bir nesneden tat
mamakta ısrar manasız olacaktL 
Biz vagon restoranda .kahvaltı ya
pnrken, yatak memuru tarafından, 
temizlenip gündüzlük na!ine çev
rilen kompartımanlarımıza d\)ner 
dönmez, köpürup barutlaşan, bo
zadan birbir arkasına iki barda
ğını ihtiyar hnnıma, ıiiğer ıkisini 
de kızına sundum.. O esnadn ka
pının dışında gölgesini hissetiğim 
yatak memurunn da dolu bir oar
dak ikram ettim.. Şüpheyi davet 
etmemek için de yarım bard'lk ka
dar da ben yuvnrladım .. 

Boza münevvim tesirini ilkönce 
ihtiyar Bayan üzerinde gösterdi.. 
Bir gece evvel. yerini yadırgadı
ğından, gözlerini kırpmadığını ve 
zaten daimi bir surette uykusuz
luk çektiğinden fikiyet eden ve 

çelenk koydular 
1 Dün şehrimizden ayrılan J31l 

heyeti saat 12,30 da Tnksim abld 
ne bir çelenk komuşlardır. 

Bulgar askerleri muayyen sıı' 
başlanndn bando mızıkaları old~ıl" 
halde, Taksime gelmişler, ve Cıbl 
nin cephesinde yer almışlard1r. etf 

Bundan sonra heyet reisi GeJl , 
Daskolof ve maiveti erkanı, öne' 
lay sancağı ile, ~skeri selômla.Itlıf 
dır. ~ 

Bando bir selam marşı çatınıŞ 
bizzat general Dnskolof çelengi 
neferle beraber abideye koyarak / 
lınan marşı sclfım vaziyelinde d 
lemiştir. ;. 

Bundan sonra general defteri ~ st 
susu imzalamıs ve tekrar askerl , 
15mlıyarak otomobillerine binılli~ 
lerdi. 

bunu yaşlı kndınlara has bir ıııiY 
balfıgn ile, bir fel8ket şekhne ~O' 
yan kadıncnğız, yarım saat içiP' 
de, sevgili ve güzel kızını beıı~ 
himnyeme ,.. zımnı bir şekilde 
tevdi ederek, velevki muvnkkate" 
olsun, iılem fnniye veda ederek P' 
zıp kaldı ... Onu büsbütün kendi ll" 
line bırakmak için, kızıyla birli.1' • 
te, benim kompartunanıma g# 

Bu suretle kfilı boza içerek, kall 
yemek yiyerek, kıüı ise bol bol .°..; 
yuyarak azadescr ve snntiman~ 
iki buçuk günlük bir bayat geÇti-' 
Bütün ömründe bir kadeh a~ol 
almadığını maalkasem iddia edeJ' 
mutekit ktıdın, içmesi müb~ .~ 
lan bozanın bu şıfabahş tesU'W" 
onun kudsiyetinde buluyor ve lct' 
zıyln beni tatlı tatlı güldtlrijyot" 
du ... Daha Kayı:ıeı-iyi yeni geçrnif 
tik ki, güğümün birisi bitmiş 111 
boş kabı pencereden fırlatılıp .
tılmıştı... . 

İçimizden muzibin birisi sordtl· 
- Ya bozanın hakiki sahibi? 
Arkadaşım lçtiğı bozayı burnu-

na kaçırmış bil' insan gibi suratı" 
nı buruşturup, aksırıp tıksırar~ 
ve traji komik bir tavırla: 

- Hayatta, dedL. Maalesef, bU" 
lutsuz saadet, azapsız biran, pe 
de dikensiz bir gül var.. Yatıı1' 
memuru da dahil olmak üzere, 
yaptığımız bo7.a küru esna'>ındn "' 
nun bir emanet olduğunu. beklİ' 
yen bir sahibi bulunduğunu tB' 
mnmen unutmuştum .. Maruf tabi• 
ri veçhile, uzaktan Sıvasın mev· 
hum bağları gorüntlr gorünmeı 
aklım başıma geldi lşi kısaca kn· 
dınlara anlatarak, kendiını iJçiJncil 
mevki vagonla Komur !urgonu a • 
rasına atarak glZıendim. Sıvas ga· 
nnda hat boyunca telaşlı bir a· 
damın aşağı yukarı koşarak kay· 
bolan boznsını sorduğunu \·e is
mimi haykırdığını görüp işittim· 
Meğerse boza lohosa oir kadına 
aitmiş... Zavallının sütü kesilm~ 
si, bir yeri şişmesı ıhtimııh kar
şısında duyduğum vicdan aznbı, 
keskin boıayı, burnumdan getir
di. 
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ansere karşı kendimizi müdafaa 
elimizde, alınacak tedbirlerdedir 
Dinlenmek 
Sanatı 
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Bir Kadın Şoför, Bir 
Adamı Çiğnedi 

AJebandr kızı Hatefin idaresinde 
bulunan 607 numaralı hwnıat otomo-

, ... I!!!!~~~~~ .. Bugün matinelerden itibaren 

SARAY Sinemasında 
BÜYÜK ŞEFİMİZ 
ATATURK'ün 

Afyon r'"'"'"ULU $EF'IN_. 
bil Şişli Haliskar Gazi caddesinden 
geçerken Feriköyde oturan Ahmede 
çarparak bacağuıdan yaralamış, fÖ
för yakalanmıştır. 

ı---.. Keleplr Mal • ' 
İZMlR'in pek şerefii yerinde bi-
rinci kordon Cad. SAKARYA 
sinema~n ve ikinci kordondaki 
hane ile beraber ehven fiatla sa-

lstanbuldan Ankaraya kadu muazzam cenaze törenini bütün tnfal· 
tatile gösteren sesli ve sözlU filme tllveten: 

ANN RARDlNG ve V ASİL RATREBONE 
Tarafından temsil edilen ve korkunç maceralan tasvir eden ! 
KADINLAR KATİLİ 

Fransızca ıözlil heyecanlı ve hareketli film ıöıterilecektlr. 
tılacaktır. Müracaat Beyo~Ju Matineler b~ ıaat 11 den itibaren 'ba91ar. 

- ~ Posta kutusu N o. 2088. •-• • ~ !!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!i!i!!M!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!i!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!i!i8 ,. 
20A 

ULU ÖNDER 
ve Ebedi 
fEFIMIZ 

iM GUMESI 
ATURK'ürl 

ufulü üzerine İstanbulda 4000. İzmitte 1000 ve Ankarnda alınan 1000 metre film ara
sından secilen 3500 metrelik tam. en mufassal. Ankarada ve İstanbulda yerinde ve hakiki 
sesli makinelerle alınmıs kısımlan ihtiva eden yee:ine film • 

Bugün Yal mz 1 P E K Sinemasmda 
ve film dosyalannuzda mevcut. ATATÜRK'e ait bütün filimlerden mürekkep ve bizzat 
ATATÜRK'ün Türkive Büvük Millet Meclisinde irad huYUl'duklan nutuk. 

Busriin saat 11 de matine. 
•!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bu filmler İzmirdc ELHAl\mA ve YENİ sinemalarda da 2österilmektedir. ~!!!!!!!!~ .• 

Kara hisar 
Maden 
Suyu 
MiDE 

Barsak 
Karaciğer 

KUM 
Hastahl<· 
lan için 

En iyi 
Menba 

Suyudur. 

SES 
ikinci aayııı çıktı 

Memleketin ilk aan'at, edebiyat 
sosyoloji 

jf&Zetesf 

tık say:ının ikinci tabbı 
yapılmıştır. 

ve 

Büyük Atatürk'üll 
Hayat ft vefatına alt en muvarr ak otmuı ftlrn: 

Marmara Stüdyosu tarafından 20 den fazla muktedir Türk 0~ 
ratör ve teknisyenlerinin ild günde sesli ve sözlü olarak vücude 
tirdiklerl pek mükemmel bir p!'les er. 

TAKSİM ve SUMER 
Sinemalannda gösterilmektedir. 

Bu filimde görülecek tarihi ve enteresan sahnelef. 
ATA TORK'ün en yakın batı- E~k~<;ehirde ve diğer istaSY0ıı-

ratına ait sahneler, Ege manev- larda. 
ralarında, ve Büyük Millet Mec- Halkın yollarda teessür teZ"' 
llsinde bizzat konuşmaları, hürü, 

10 Teşrinisanide vefatları mO- Ankara istasyonunda Reısi· 
nasebetile Taksim Abidesi önün- cümhur İsmet İnömi ile vekill" 
de gençliğin muazzam mitingi, rln karşılayışı, ~ 

Dolmabahçe sarayı etrafında İstasyondan Meclis önünd 
toplanan halk, katafalka gidiş, ~ 

Tabut Dolmabahçe merasim Katafalkta Relsicfimhur, 
salonunda katafalk üzerinde, ve saylavların hürmet ve taıfSO 

Generaller, devlet erkaru ve merasimi, 
konsolosların ziyaretleri, .Ankarada gece yağmura rat 

'Üniversitenin ziyareti, men katafalk önünden geçtşi. 
Mekteplerin, izcilerin ve hal- Zl Teşmisanl Paurtesl ,_.-

kın ziyaretL karada yapılan son ve resnıl " 

lstanbnlda yapılan bUyilk t• naze merasimi, 
Cenaze alayına hazırlık. naze törenl, 

Dolmabahçeden hareket, 
Tophane, Karaköy ve k.öpril-

den geçiş, 

Ecnebi heyetlerin yerl~ 
gelmeleri, , 

Bu 
' 

hafta S U M E R SINEMASINDA' ı,.Bugün 
ULU ŞEFİMİZ ve 

SAKARYA SINEMASINDA., i 
ULU ŞEFiMiZ ve 

Tayyarelerin taktbl, 
Sarayburnu parkında, 
Tabutun Zafer torpitosuna ko-

nulması ve Yavuza gidiş, 

Yavuzun hareketi, ecnebi se-
fainin selam ve takibi, 

Generallerimiz Fahrettln ~ 
tay ve İzzettin Çağışlaı· son ~ 
bette., 

Türk ve ecnebi kttalannuı tr 
but önündeki resmi geçitleri. 

Cenaze alayının hareketi, 
Etnografya müzesindeki rned' 

fene muvasalat, 

EBEDİ ÖN İMİZ 
ATATO K'ün 

Muazzam cenaze ~reni, DoJmabahçedcn Ankaraya kadar yapılan 

merasim bütün ta!silatile gösteren milli ve tarihi filme iltıveten: 

ALBERT PREJEAN • DITA PARLO 
ye LINE NORO tarafından temsil edilen 

ASRİ BAT AKHAN ELER 

Beyoğlunda: Taksim meydanında • -

FLORY A KAHVE, LOKANTA 
ve BiRAHANESi 

llugünden itibmen hergün .atıl 17 Je 

Maestro KAPATZIS'in Çigan ve klaslk orkestrası 
Nezih "Ye tık aile yuvası - Birinci nevi konıomaayonJaı: -

itinalı hizmet - Alaturka; Alafranga ve Alarüı yemekler. 

6!J!!!!~• TAŞRA SINEMACILARINA: ·~~ 
Ulu Şefımiz AT ATORK'ün, TAN . ŞARK - ASRI - 50-

REYY A - HALE - LALE - ŞEN - AKGON - BAKIR - BALAT -
MILU - MERSiN - EDREMID Sinemalannda •öaterilmekte 
olan 

lstanbul • 'Anliara Muazzam Merasim Filml 
24 aaatte wönJerilir. Telgral tulrs ı 

REKOR FiLM - Qeyoflıı ._ 

ST ASSFURTER 

IMPERIAL 
RADYOLARI 

NE iÇiN HERKES BEYENIYOR 7 
. ÇONKO HERKESE 

3 Mühim Garanti Verir: 
1 - Tatlı •e emaalıiz aea 2 - Yeni antifadiq tertı"bab 

3 - Selektif ve Paruibis 

Almanyanın En Eski Süpereterodln Fabrlka11 

Sa tıs Yeri : • CÜ VAKIF HAN - Aama kat No. 19 

ISTANBUı: 
................ Jm .................... .. 

BUYUK ÖNDERİMİZ 
ATATORK'ün 

Dolmabahçe sarayından Ankaraya kadar yapılan muazzam ve emsal 
si.z cenaze merasim.ini bütün tafsilatile g.österen tarihi filme ilaveten: ! 
Meşhur Zenci mugannisi PAUL ROBSON, ANNA LEE ve JOHN 

LODER tarafından temsil edilen 

HAZRETi SÜLEYMANIN HAZiNELERi 
Görülmemiş TÜRKÇE SÖZLt) büyük ve güzel tarihi film. 

- -

İstanbul halkının denizden 
teşyll, 

Tabutun medfen kaidesine 111" 
lsicümhur ismet lnönü tarafıll" 

Gece f:r.rnttte trene konulması, dan vaz'L 

Bu film lstanbulda Şehzadebaşmda FERAfıl. 
Gedikpaşada AZAK ve lzmirde TAYYAR& 

1 Sinemalarında da gösterilmektedir. 

.. Bu hafta M E L E K SINEMASINl'11~ 
göstermekte olduğu 

ULU ŞEFiMiZ 
ATATÜRK 

Cenar.e merasimini, Dolmabahçe sarayından Sarayburnuna kadar ve Si' 
rau hafta TAK s 1 M SINEMİ.sıNDA., 1 

U L U Ş E F I M 1 Z ve 

l!/~ .f UD.f 'U~~ n lı 
ray burnundan torpito ile Yavvza nakli, Ankarada yapılan muaz~ 
törende Reisicümhur ıle vekiller ve saylavlar ve generallerin ve ıtJ' 
nebi diplomatik heyetleri ve askeri kıtalarının tazim ve takipleri veffİ' 

revi tamamen ve bütün tafsilatile gösteren tariht filme ilaveten: 

VIVIAN ROMANCE ve PIERRE RENOIR 
tarafından fevkalade bir tanda yaratılan 

J 
1 Dolmabahçe sarayından Ankaraya kadar yapılan mua~m ve em;al-

siz cenaze töreni bütün talsilatile ve taman olarak gosteren milli 
iVe tarihi filme ilaveten: 

T0RKÇE SÖZLC VE ARAPÇA ŞARKILI 

AŞKIN GÖZ YAŞLARI 
Büyük aşk ve ihtiru filmi gösterilmektedir. 
Alphonse KARR'in meşhur romanından iktibas ve büyük Anp mu-

gannist . A 8 D o L v E H A p tarafından temsil edilen 

Bu türkçe sözlQ film ffmdiye kad ar görülen ve dinlenen diğer hiçbir 
T"ORKÇE SÖZLÖ filmi ile mukayese edilemez. 
Proğramın uzunluğu hasebi1e seanslar saat 12 - 3 - 8 ve 9 da 
------- • ba§lıyacatır. • 

1 U : 11 ! 1 at jmı~ıımmmı3 
Z'.aAa~~ 

=-----=-=::-=.=:...._.= == ----

~.~ HEUOS MÜESSESATI ~~!:. 

' 1 

AŞK BAHÇE.LE R 1 
•_ ~_:.~_ '!!!~-~-~-~_e __ •b_n_yük __ Fransız ___ n11n_ı_ı_0s_· _ıe_rn_m ... e_kt_e_dir_._•_ !!-!!!!!!! _!!!_!!!!!!_!!!!!_;/fi!', 

Askerf Fabrikalar Satınalma Komlsy1»nundaıd 
hk eksiltmesinde talibi çıkmayan ~ili veuikle bulunmalan. ~ 

300 lira muhammen bedelli bir çift mest komisyonda görülebilir. rOtl 
koşum hayvanı aatın alınacaktır. İs- edi bu uk teminatı olan yirad -
teklllertiı 29.ll.3S salı günü saat 14 1 ç 1-' • 
de Tophanede Salıpazarı askeri fabri buçuk liranın herhangi bir ma 

katar yollamasındaki satın alına ko- dürlüğilne yatırılarak makb~ 
misyonunda 2490 sayılı kaııunwı il- komisyona ibrazı lhımdır. 

KUNDURALARINIZDA 
Kabahat aramayınız. Ku1landıfm12 boya .. 

cililua dikkat ediniz. Bütün dünyada mqbut 

NUGGET 
POLISH Co. Ltd. LONDON 

Fabrikaamm BOY ALI cili1armı kunandıaınıf 

takdirde çabuk, kolay Te ehven surette ayalı 

kaplanruzı boyayacak, parlatacak, su geÇI 

miyecek wı muhafaza edecebiniz. 

KIZILAY A 
Üye Olunuz. 

Her YERDE ARAYINIZ , 
ui 
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.\rıttJn 

emlekette Matem Devam Ediyor 
tliibar k :- Yiltte Onder Atatür:1dln 
df,,e e naşının istirahatgah.ı ebe-
~ naku -"12YUJt b munasebeüle Antalyada 
tır. ~ ~Ufal merasbni -yapılmış 
de. u.riyet Halk Partisi tarafın
ı._"~ llluhWif yerleri:u konu
lıJ>. -ı>ıırl5rJerin önünde biriken yı.. 
~ğlll hallt kitleleri saat 9 dan iti-

n A.nk d '5ı 
1 

ara a yapılan merasimi 
tt ıı ~~ları içinde takip ediyordu. Sa 
'°ıılatıtı ~ ~eçe Halkevi salonunda blr 
~ ilan edilmiştir. ı<:adm erkek 
ati rce Antalyalı salonun içi -
l'idlltl~ dışını dolduruyordu. İçe-
~ '9'e dışarıdan ta~ hıç -
~ '9': göz yaşlan arasında • 
~onu onderin kudsal hayatı, 
~itna Yapıldı. Gençliğe hitabesi o 
lt 14 u. Yüce hatırası taziz edildi. Sa
~ rrı:e spor meydanına gidildi. G~ 
~ ond!danl~ d~lmuştu. Ortada yü· 
alesin rin bustu duruyordu. Biraz 
lralJt e hitabet kürsüsü konulmuştu. 1 
ltıeı-' Zabi~ler ve memurlar, mektep- i 
"2pı' eıtınıyet ve müesseseler men• ! 
~~la~ ellerine çelenk ve çiçek bu-1 
Şe~~ ınuayYen yerlerini aldılar. j 
hıtın ~ ızdeki garnizon ve orman ala İ 
tG 0 ~tnera ve zabitleri Atatürk büs 1 
lliitültUnde resmi sel8.mı ifa ettiler. 
~~lenkler tertip sırasile biiJi 
tt 2 ihtiramla vazedildi. Tam ı;a
Ndt. de istiklal marşı ile meruinı 14 

1'tı lialkevt bandosu matftın hava· 
'1ııd!al~ı._ Derin bir huşu ve vecd i· 
~ butun gönüller bağlı ve ınut -
lllle~ Dlad~ 7•lmıbğmdan cüda dü· 
~ g A.taturke ağlıyordu. Hatipler 
~ eııç liseliler yüce Atamızın bü . 

llfJt ~~~~-ut etarlne Türk mllleti-
1'ıtıd. - .. ~ı. ve 'fılrkiyen!n itilhı yo 
hiltu a 8 Yni sadakatle yürüneceğine 
lltı l'l halk tarafından and içilerek 
t(i 0 trı_.eşale Yakıldı ve ebedi tefin büı 
'U~de. devamlı IÖZ yaJlarH~ eok 
l>lldı. bır ihtiram ve selam aeçifi ,-1• 

Halk Kütleleri Atatürk 
Heykelleri Etrafında 

ntn c4wWJusile 'bafladı. Ve and içil· 
' di. Fi'er taraf kapalı, yas ıçinde. Saat 

14 de .binlerce insan birden kaynadı. 
hı.san ~wdeleri caddelere sığmıyor 
du. Cümb.uriyet alanındaki büşt ö
nünde topll'mldı. htiklil marşile tö 
ren başladı. :HaUır: ebedi şefin manevi 
huzurunda boyuıılan bükük ağlıyo~ 
du. Hatipler özlii söylevler verdiler 
ve hep beraber ınıd içildi. Büste çe.. 
lenkler kondu. tJç dakikalık sükılt 
ve ihtiram vazifesi yapıldı, :meşal&

ler yandı. Halk büst önünden teessür 
le ihtiram geçidi yaph. Gece de her 
taraf kapalı caddelerde kimselere 
rastlanmıyordu. 

Toplanarak And içiyorlar 
~ ~~ . 

Safranboluda 
SAFRANBOLU - Kasabada umum!, 
tatil yapılmış, bütün Safranbolu hal 
kı yüce ve ebedi şef Atatürkün bU.. 
tü etrafına toplanarak. matem ihtila
li yapmıştır. Merasime istiklal marp 

' ile başlanarak. Atamızın hayatı ve 
eserleri hakkında nutuklar söylımıniş 
ka sükut edilmiştir. Atatürkün büs
muayyen saatte atılan topla üç daki
tü etrafında altı meşa.le yaktlarak 
büst önünde tazim geÇ'idi yapıldıktan 
sonra nıe:rasime son verilmiştir. 

Çatalcada 
Çatalca, (Hususi) - Mektepler; 

halk, zabitan ve memurin ebedi ulu 
tiram vaziyeti almıştır Tekrar edi - gencin Atamızın ebedt ayrılığı ha - dinden geçmişti. Saat 14 de Halk.evi şef Atatürkün büstünün bulunduğu 
len işaret üzerine lise, orta ve ilk o- yatı ve eseri hakkında verdikleri he bandosu istiklal marşını çalıyordu. cümhurlyet meydanına gözü nemli 
kullardan üç erkek. üç kız talebe ta- yecanlı söylevler hıçkınklarla din - Türkün kurtuluş tarihini anlatan bu elemli olaralc tam bir sükUııet içinde 
rafından anıt terafındaki meşaleler lendi. Hep bir ağızdan Kema1izm re- marş çalınırken ebedi Atamızın ya - akın, akın gelmiş ve krokide gösteri
yakılmış, bundan sonra anıtın önün- jimine sadık kalacaklarına ve onun rattığı bu ebedi eser, hürmetle anı- len yerlerini almışlardır. 

Atatürk en büyük zevkini halkla, köylü ile 
konuımakt4 bulmuştu 

"Atatürk her ıeyde olduğa ,ibi bize ~üt,ilikte ie 
rehberlik ettti 

çerlslnde boynu bükük bir halde ge
çiyordu. Şehrin bütün sokaklan, cad 
deleri siyah ve koyu renkli elbisele
re bürünmüş mustarip vatandaşlarla 
dolu bir mahşere benziyordu. Bütün 
Çukurova hala e.-ız bir y111 içindedir. 

Karı ta 

den izciler mektepli ve komutan ve yolunda fedaYl hayat edeceklerine lıyordu. Bundan sonra Bethoven•in tarafından İstiklal marşı çalınmıı 

subaylar, mülki. askeri erkan ve bü- namus ve şeref üzerine and içildik- matem marşı çalındı. En hazin man- Tam saat 14 de kazanın bandosu 
tün köylü ile halk ihtiram geı;idi ya- ten sonra abidenin önünden başta al- zara bu sırada başlamıftı. Bütün ka- müteakiben Şöpenin matem havasile 

Ka" - nimizin her köc::estndr:-n parak ihtifale son verilrruştir. Bütün bay olduğu halde asker, talebe ve falar, önlerinde bulunan büyük hey- törene girilmiştir. Bundan sonra par· 
gelen halk sabahın sekV.ınden itiba- Kars derin bir matem içindedir. bütün halk baş eğerek tazim ve gö:ı: kele doğru kalktı Etrafı hıçkırık dal tiyi Belediyeyi ve halkı temsi}en can 
ren sokak ve meydanları doldurmuş, Bahkesirde yaşlarile geçerek merasime nihayet galan sardı. Marş bitince ilbay Recai ıı ve heyecanlı nutuklar irad edil· 
dört yol ağızlan ve meydanlardaki Balıkesir _ füılıkesir ulu Atası • verildi. Güreli, Atanın heykeline do&nı iler miJ, verilen işaret üzerine tam saat 
belediye radyolarının hoparlörleri ö- na yapılan cenaze merasimi günü - Mu ... lada ladı. 16 da üç dakikalık ihtiram vakfesine 

. nünde toplanaraıt ula şefin cenaze nü derin bir yas içerisinde geçirdi. g İnsanlığın bilyük evlldı lSnftnde bir girilmiş ve müteakiben büstün etr&-
~ Adanada törenine ait Ankara radyosunun neş- Saat 11 de Cumhuriyet meydanında :Muğla - Günlerdenberi hazin göz dakika durdu. İhtiramla eğildi. Son· fmdaki altı meı'ale yaktınlarak ön-
'--~ana - Bu-yük· • .1 Atatü-'·· riyatını göz yaşlan ve hı~kınklar i- ebedı"vete kavuşan bu-yu-k At"' ı·çı·n yaslan ile materr. hayatı yaşayan d C h . t t 1 bel rl , ..... _ -~ r· ~~un - J .., M 1 d b _ b di At b- ra büyük mermer taşların üzerinde e genç um. unye a e e ar~ 
4-ıı İstirahatgahıru terki törerıi A• çinde takip etmiş. müteakiben Hal - hıçkırıklar arasında büyük bir top - uğ a a ugun, e e asının u- . .. .. . . . da halk olmak ü;ı;ere büstıin önünden 

llda A.t t- kevinde toplanmış ve Halkevi salon- lantı yapıldı Bir saat kadar süren yük milli matemi için aziz yurdun slötzudne ~aşladbı ... Gt.:11" sesıl~ ey ad~ıl mıkl !kemali hürmetle gerilerek törena 
~~ a urkdn uutı etrafında lannın tstiabından fazlası binanın bu her yerinde olduğu gibi, şimdiye ka e eymce. u un meyuan mme . . . . -T-

~ nıuazzam bir t . t - t bu toplantıda halkevi ınu Ataya say- b"lm' h k nk 1. boıı....lA nihayet venlmıştir. "' azım ve -ssur e ı··-...ı lnı G . M ht dd . d"'r görülmemicı büy:n. bir saygı ve ı ıyen lÇ ı ıe me 5.Lu.U. ı.ıl'Q t -.; ~.ıuur azı u ar paşa ca esı- gı ve tazim duygulannı gösteı-mek g .. ... l4A 

~k çlnde yapıldı. Sabahın çok nJ doldurarak Ha1kevJndeki tezahil - teyenlerle doldu Bu merasimi takip ihtiram geçidi yapılmıştır. Yaşlı gözlerle sözünü bitiren tlbay Nazllllde 
llaı-:n saatlerinden itibaren Atatürk ratı dinlemislerdir Halkevindeki ih edebilmek için bahçedeki ve beledi- Büyük matem gününden evvel ha- ağlıyanlar arasında krokideki yerine Nazilli, {Husust) _ Ankarada bft· 
toıra~nı dolduran on binlerce Çuku y tifal İstiklal ınariile ve vali, Parti ye alanındaki hoparlörlerin önlerin _ zırlanan program halka dağıtılmış, gitti. Bundan sonra, Atam, diye sö7.e tün Türkiyede olduğu gibi Nazilli 
l'aıııru Atasına ebedi minnet ve şük- başkanı A~ü Eyidoğan'ın pek elim de binlerce halk toplanmış bulunu - ebedi Atamız için yspılacak büyük başlıyan öğretmen Osman Giinsan ve köylerinde ve Nazillinin Hamza~ 
de eğ·:tnak ve onun anıtı önün- bir söyleviyle başlamış ve liseli kız yordu. Büyük acının derinliğini an- matem ve ihtiram geçidi hakkındaki sözünü bit irirken halkı and içmeğe 1ı köyünde de Bfiyük. Atatürkün ce
~ ek için be.kllyordıı. Ebedi ve erkek talebenin hitabeleri ve şi- latan söylevler devamlı göz yaşlan esaılar bütün yurttaşlarca öğrenil - davet etti. Bu sahne çok heyecanlı naze töreni emsalsiz teessür ve ma· 
Jaıı töze Yurdun her tarafmda yapı- itleri teesıür ve heyecan içinde din- arasında dinlendi. En sonunda yapı- mi~i. oldu. Saat on albya geliyordu. Her tem tezahürlerine vesile olmuş ve tö 
1-ctı ::U A.danada da Nat 11 ~ bq JP)unif ve Atatürkün gençliğe hita- lan üç dakikalık sükutu hıçkınklar Son teşrin 21 yalnız Türkiye tçtn yer taf kesilm.iştl. Bir top ilesi du-- ren köyde büyük bir topluluk ve tn
~u •aatte vali, tılm ko:ınutallt be•i burada 1'krarlandıktan sonra ih takibetti. Saat 14 te cumhuriyet alap değil, bütün dünyanın matem günü yuldu. t}~ dakika süktit. Fakat hıç- tizam içinde cereyan etmiştir. Köy 
liiesası, konsolosluğu erklıu. uvair tt!ale nihayet :verilıniftir. Saat ikiye nını en küçüğünden en büyüğüne ka olduğu anlaşılmıştır. Cünkü insan ~ kır:ıklar bir türlü kesilmiyordu. İkin- meydanında tam saat (2) de top!anan 
lf1t ~ h Parti teşkilitı, okullar. ıenç doğru Atatürk anıtı etrafında binler- dar bütün Balıkesirliler toplanmıştı. hk en büyük evladını kaybetmiştir. ci top atılınış, heykelin ~rafını çevi talebeler, gençler, köy kurulu, parti 
thed~ a~ anıt etrafını kuptmı,tı. ee hlı.lk toplanınlf vilayet, parti, Vali ve Parti başkanı Etem Aykut' • O gün, daha erkenden bütün halk ren büyük meşaleler yakılmıştı. Bu ocak üyeleri kadın ve erkek bütün 
donat rfın anıtı yüılerce qewnkle ordu V• muhtelil tepkküllerin çe - un günlerdenbcri halkın duyduğu yollara dökülmüş, Halkevi, cumhu - sırada Cümhuriyetin kahraman or- köylülerin önünde meydanın ortasın 
le b ~ dL Merasime iitildil marp ı. lenklerl mevkii ihtirama konulduk - derin acıyı ve sonsuz kederi ifade e- riyet meydanı, park ve hükumet önp dusunun kadirşinas erleri ebedi Ata- da Türk sancağı ile örtü!müs bir kür 
~:ş andı ve bunu maı.m mu§lan tan 90nra saat 14 de vali, komutan, den söylevi göz yaşlan arasında din- leri insan yığınları ile dolmuştu. He- 1annın önünde hiçbir millete nufp sü üzer.ine çiçekler arasmd~i Ata--

Sunettt. mülki ve askeri erkan C. H. Partisi, lendL Diğer hatiplerin de ayni heye le radyo önlerinde bu insan selini a- olmıyan son ihtram nöbetini bekli- türkün resmi konulınu§ ve fot.lğra· 
~ du IOftPa parti, belediye, hal- Halkevi, belediye, umumt meclis, ti~ can içinde büyük Atanın fani hayJt- yırmak çok zordu. Ellerinde :mendil yorlardı. Heykelin önünde göz y:ışla- fın arkasındaki yere altı meş'ale ko
~a '- h.~ llat\Jtı>a dört hatip ulu earet odası ve teşekkülleri hazır oldu tan uzaklaşmaııilc duyulan acıYl te- ağlayarak Ankarayı dinliyorlardı. rile hürmet ve tazim. geçidine başl&n nulınuştu. Tören, köyün mahalü pro.. 
&!ye~r için yazdıklan ağlatıcı mer- ğu ve liseli gençlrle ilk okullar yavp barüz ettirdiler. Halle büyük bir sev Atamıza layı.k yapılan eşsiz törene dı binlerce halk hıçkırık aeli içinde ğramına göre başladı. Söylenen ve 
~ b: 0_kudular. On binlerce kişi- rulanna ön safta yer verildiği halde gi ile şefin biiiti\ önünden göz yaş- iç_ acısı ile beraber sevinç yaşı da dö son ihtiram geçidini yaparak bu ha- okunan marş ve söylevlerden !Onra 
ttb-ıt kutıe lıallilde topla11dılt Ata- ihtifııle Halkevi bandosunun çaldığı lan arasında geçtiler. Bu tazim ve kuyorla.rdı. Saat 11 • doğru gelir ziıı meyd~ aynlıyordu. Bugün saf kalpli kadın ve erkek köylüler 
"-~ Parkı içinde çok klbuslu bir istiklal marşı ile başlanmış, bunu ihtiram vazüesile törene nihayet ve- yordu. Halk Ylimt bir sel halinde a- bir millet ağlıyor. Atasını kaybeden Atatürke saygı ve sevgisini gôs~ 
loı '..,ardı. Zaman ~ bofanıaıı mütealdp bando Şopenin matem hap rildi na caddelerden akarak Halkevine Türkiye ağlıyor. Tarih mıslini kaydet rniş, gençler onun manevi varlığına 
Jt ~ları ve hıçkırıklar bu matem· vMıru çıalınlf ve sonra belediye. Hal- Giresunda doğru gidiyordu. Halkevi salonu baf mediği en büyük evlidını kaybeden ve eserine, yaptığı inkı!Aplara daima 
lllltuıtı tu ihlal ediyordu. Gençlerin kevi ve parti namlarına hitabeler ı.. Giresun_ Büyük Atatürkfin ebe- tan aşağı dolmUJ, yollar kapanmış. dünya ağlıyor. Şimdi kalabalık Y•- artan bir imanla bağlı kalıp onlan 
~'1! h arından sonra bütün Çukuro .. rat olurunuıtur. Hitabeleri müteakip diyete intikalinden en derin sızı du- salonlar, ~nt~ velhasıl her yer d~l- Va§ yavaş dağılıyor. O büyük ve muh ileri götüreceklerine hep birden and 
lotıra. ep bir ağızdan and içtl Alldtan anıtı çevrell!yen muazzam halk küt- yan vatan parçasından biri de Gire _ ~uştu. İstiklal ~arşından sonr~ kur- terem meydanın ortasında ~k yı- iÇ!llişlerdir. SilıUı sesile başlıyan (3) 
l'tle b lehrinıizdeki fabrika düdükle- lesi hep bir ağızdan and içmiş ve A- sw ve Giresun halkıdır. Cenaze tö- suye gele_? baş oğretmen Bası: Tu • ğuılan ve sayısız çelenk arasından dakikalık ihtiram sükutundan sonra 
ttt' eraber üç dakika ihtiram süku- ~tilrkiin vecizeleri ve gençliğe hita- renini Ankara radyosundan göz yaş- zun Eb~ Atamızın hayatı, mueade-- yü.\cselen ~bedi atamız müsterih o- altı me~'ale yakı~, köy okul tale-
~lldı. Bunu müteakip anıtın et.- beleri tekrarlanmı§tır. Saat 16 Y• larile takibeden Giresun halkı uat le ve buyuk :muvaffakıyetleri hakkın !arak eserıni seyrediyor. , heleri, gençler ve kadın erkek köy-
14~1 konulan altı meşale yakıldı. beş kala mu~a ile birlikt: hep bir 14 de Cıunhuriyeı alanında toplana- ~a ko~eram verdl ve Atamızın ge~ç Geclhr:de lüler büyük bir matem içinde 
~~tutuşturan altı gepç bci aju.dan istiklfil Dlal"fl soylenerek rak hatiplerin fırka, belediye ve halk hğe hı:abes.ini ok~du ve ebedi ruhu GEDİZ - Aziz önderimiz AtatnrkO.n bir cemaat halinde gözleri yaf

' leçi . sonra anıt önünden iht~ tam 16 da İçkalıiPeıı verilen_ ~P işa- adına söyledikleri çok heyecanlı hl- için ikı dakika ihtır~ vakfesi yapıl- varlığına ve hatırasına karşı Gediz- !arla dolu olarak Türk sancağının 
~lllt'llrov:ne b~şlandı. On binlerce ı:tı ü~erine ~eyda~d!l v: butun ~ tabeleri, alanı dolduran binlerce tn- dı. Saat ı3 ,3o d_a ebedi Atamızın hey de yapılan büyük tören saat 11 de ardından ve Atatürkün resmi önün-

ıessızce tleın vo ~eder ı.. hiı'deJti halk uç dakika sükUn ve ihp sana yeniden içli ve hıçkırıklı göz keli bulunan buyük meydan do~uf, Halkevinde ıençli~e olan hitabeleri- (Arkası 11 incide) 

1 d ··kt- M d .. 1 "ştir adım atılacak yer kalmamıştı. Gun • 
yaş an o urmuş ve an ıçı mı . le , 

S t 16 d erll bi . tl n rden beri hıçkırıklannı zaptedemi-aa a v en r ışare e ç _ . . 
d k.k 1 k b' ·ht' r..1.11.t d yen halk dolu gozlerile cumhurıyet a ı a ı ır ı ıram SUAu un an 
sonra büyük Atamızın bir çok çe • 
lenklerle çevrelenen ve altı meple 
tarafından nurlandırılmış büstü ö • 
nünden son tazim geçidi yapılarak 
törene nihayet verildi. 

Bol uda 

meydanına akın etmekte devam edi-
yordu. Okulların gelişi çok hazindi. 
Matem yür0.yi1~ ile büyük Atalan 
için hazırladıktan çok güzel çelenk
leriyle halkın arasından geçiyorlar -
dı. Bu hazin manzara karşısında halk 
kendisini tutamıyara!t ağlıyordu. 

Bolu - Dün büyük ve ebedt kur- Meydanın ortasında bulunan ebedi 
J tancıya Ankarada yapılan cenaze şefin heykeli keskin bakışlarile bü -

merasimini radyoda göz yaşlan ara· yük eserini emanet ettiği gençliğin 

sında dinleyen Bolu halkı Halkevin- bütün nazarlannı çekmiş onlara ati 
de toplanarak verilen hitabeleri yl- için yeni direktifler veriyordu. Ön 
ne sonsuz göz yaşlan içinde dinle - safı işgal eden gençlik yaralı yüreğl
mişlerdir. Binlerce köylü ve şehirli ni susturmak için büyük Ataya ba -
saat 14 de Cumhuriyet meydanında karak onun büyük söz ve eserlerin
toplandı ve Halkevi bandosunun çal- de teselli buluyorlardı O geniş mey
dığı istiklal marşı ve matem havalan dan şimdi daracık olmuştu. Muğla 
tazimle dinlendikten \onra halktn U• kurulalı hiç böyle calabalık görm• 
lu Atası için hazırladığı çelenkler •· mişti. Binlerce kip bütün varlığını 
mt &dine kondu. 'Uç muallim ve bir büyük Atasına vermiJ, herkes ken - '4.tatiir/i 'A."ntol7'Jitla Balla: "liaralieierUiile l.ılUitd Moarleıa -



S=::::::=======================================================KIZILAY=========================~======================= 

Atatürk Kızları 
Yemin Ediyor 

Türk dünyasının ebedi Atası: 
Mukaddes vücudünü kucakhyan 

bayrağımızın önünden, canlı bir ma
tem gibi geçen çocuklarının susuşla
nndnki çığlığı ne azametli dinleyişin 
var. 

Istırabımızı beşerl acılardan çe -
kip, çıkararak ilahileştiren haşmetin 
karşısında ürperiyoruz. 

Bu ihtişamda tabiati bile yapbğı 
şeyden utandıran bir büyüklük var. 

Türk kızlarına, hür bir yurtta her 
hakkı veren aziz Atamız .. 

Bize doğruluğun, faziletin bize in
sanlığın ve insandan üstün bir var
lığın t imsali olan babamız .. 

Senin kızların yemin ediyor. 
Fakat, dudaklarımlZ kımıldamı -

yor ... Sesimizi duyamazlar .. Yemini
m izi ıslak kıvılcımlarla tutuşan ba
kışlarımız haykırıyor. 

Dinleyin .. bunun aksini, Atasının 
önünden büyük bir huşula geçen bü
tün bir milletin - ıslak gözlerindeki 
sessiz haykırışta duyacaksın1z!.-

Milyonlarca gözün yurdun dört 
tarafına çizdiği bu büyük yemini gö
rebilirsiniz._ 

Yeminimiz, büyük Atamızın aziz 
vücudü etrafında şekillenen meşale
lerdir. 

Büyük Atamız... Bizim Atamız .. 
Istıraptan çılgınlaşan klzların yemin 
ed iyor .. 

Bugün bir heykel sertliğile Atala
rını bekliyen vatan bekçilerinin yüz
lerindeki tunçlaşan ıstırabı kızıllaş
tıran meşaleleri, yarınki Türkiye -
nin, Atatürk çocuklarının beyaz ruh 
larında da yakacağız.. 

Bugün, babasız kalan çocukları -
nın nasıl sarsıldığını, ıstıraplarının 

ne kadar sonsuz olduğunu, onlara e
manet ettiğin Türk bayrağına sor -
sunlar. 

Kendisini zaferden zafere götüren 
mukaddes elin ebediyete göçtüğünü 
anlıyarak sendcliycn bayrağımızın, 

yıldırımla vurulmuşa dönen Türk 
çocuklarının ıstırabı karşısında na -
sıl titrediğini, çırpındığını ve ilk de
fa bu kadar acı bir haber vermenin 
şuuru içinde nasıl yan yolda kal
dığını Türk ufukları haykırsın~ .. 
Acımız öyle sonsuz ki!. bunu keli

melerle anlatmağa kalkmak çılgın -
lıktır. Bunun için biribirimize bir 
şey söyliyemiyoruz ... Hepimizin göz
leri ıslak ... hepimiz tepeden inme bu 
darbe altında serseme dönmüş gi
biyiz!.. 
İnanamıyoruz. 

• Acıyla uzayan günlerimizin ma
nevi yorgunluğu içinde başlıyan k&. 
buslu gecelerde, ümitsizliklerimizin 
nevmidisi içinde bekliyoruz. 

Kalbimiz, kafainıza: - Yalandır. 
diye haykırıyor ... Atamız ölmemiş
tir .. Atamız insan elinin birleştirdi
ği bu dört tahtanın arasına giremez!. 

Fakat, dinç ve sıhhatli Atamızı 
bulmak için ümitle sabaha açılan göz 
lerlıniz, boynunu bükerek yan yol
da titriyen bayraklara takılıyor. 

Son bir kuvvetle parlıyan bakışla
nmızı yaşlar perdeliyor. Başımızı e
ğerek susuyoruz. 
Babamız .. 

Sen ebediyete göçen ninelerin göz 
lcrinde dua kocalannı at i . .. • eş çıne gon 
deren gelinlerin dudaklarında ninni, 
yetim kalan yavruların yüzlerinde 
ncşcydin .. 

Sen bütün yurt çocuklarının bü
tün bir milletin babasıydın .. v~ ba
bası olarak kalacaksın!.. 

Aziz vücudünü bizden alıp dört 
tahtanın arasına soktuğunu zanne _ 
den ölüm, çocuklarının içinde yaşı
yan manevi varlığın karşısında na
sıl zavallı ve ne kadar aciz kalıyor. 

Sen eserinde, asırların yaptığını 
günlere sığdıran mucizelerinde, ese
rini yaşatacak, çizdiğin yolda yürü
yecek çocuklarında ynşıyorsun.. ya
şıyacaksın! . 

Büyük Atamız.. Kızlarını duyu
yor musun .. Onlar, ıstırapla tutuşan 
kalplerini gözlerinde eriterek yemin 
ediyorlar. 

Kızların yattığın mübarek toprak 
ları, enerjisini bir hiç için sarfetme
nin şuurunu tatmıyan, haksızlık na-

A TA M! 
Aman! Toprağa verdi, millet yike ofltm11 
Türk Toprağı kıskandı kucatımızdan O'nu., 
Dünya nasıl koptuysa güneşten yana yana, 
Bir millet alev gibi yanıyor Atam sana! 

Demek fimdl yurdunda, Mağmda babamı 

Türk olan her varlık; toprak, su, insan, bayrak 
Sana bağlılığını sunuyor ağlıyarak; 

Bir millet yetim kaldı bu toprakta Atasız:!..; 
l{im demiş, adem susar önünde bu varlığın, 
Burada ne rolü var, ne sözü mezarlığın, 
Atatürk mefhumunda hayat, kuvvet, ebed var 
Atatürk var olacak, var olan bir millet var! .. 
Halkın Ulu Önderi, ordunun yilce eri Aflıyor bütün dünya ve bütün bir insanlık 

Eşııiz oğlunu verdi ebede kahranıanlık! 
Türk anası! Bağrında emzirdiğin o güneş.. 
Türk genci! Damarında seni yakan bir ate~ 
Kanştı bu göklere şimşekler, günler gibi 
Yarınlar o güneşle yanacak dünler gibi .... 
Çizme inin altına gençliğimi serdiğim, 
Ey ulu ülküsiine varlığımı verdifim; 
Hala Sakaryalann askerisin içimde! 
llcr gün ba::ka ~cvgiyle her gün başkft biçimde 
Çizmene, kılıcına, saçının her teline 
Bağlandık bir milletçe, bir millet emeline. 
Bu bağda istiklal var, inkılap var, toprak var 
Bu bağla bağlandı on bin yıllık yapraklar 
Bu bağda insanlık ..-ar, Türklük var, atılış vaı
- Ya istiklal ya ölüm - diye yurdu alış var 
Dize geldi önünde başı cihangirliğin 
Böylece perçinlendi özü milli birliğin; 
Bizi yirminci asra ulaştırdı bu varlık 
Ebedi hakkı oldu milletin hükümdarlık! .. 

ATAMA 
Ölilm runarlı:en sana en lı:eslı:ln rehlrlni 
Nasıl oldu da tann kırmadı ellerini 
Asırlar dile gelsin, tarihler ayaklan!<'ln, 
Beşeriyet ölilmdcn •artık intikam alsın 
Tarih dize kapansın, onun bu dehasına 
Vatan secdeye dursun bu blmcz ynpısına 
Cihan döksün gözClnden elemli yaşlRnnı 
Tarih şimdi kaydetsin en önemli ya~ını 
Nasıl gözyaşı dökme7., parçalamaz b11ğrını 

Duyunca UÇUp giden kahraman Atasını 
Yurt, cfhan ağlar, kan ağlarsa hak~ı var. 
Orda onun kanından milyonlarca şehit 

var. 
Aşarken orduslyle mntle, Sindi t skender 
Ölürken görülmüş mü milletinde bu keder 
Tanıttın milletinin üç oktan koptul!unu 
O Oç okun ilerde alb ok olduğunu 
Koşup çalışacağız; çalışıp aşacağız 

Adını dünyamızdan öteye saçacağız 
Örterken kızıl sancak tabutunu üstünde, 
Dünyaya mihver olan kılıcının önünde. 
Yanarken altı umde boş kubbenin içinde, 
Yıllarca yaşıyan milleUnin gi\nlünde 

Reıul ôuayın 

* 
Tanrı Sen de Yan 

Seni arayan hcrke,s zerresinde bul:ı<:a k, 
GltUn diye o kızıl rengi soldu güneşin. 
Binlerce sene geçse gönüller burkuJocak; • 
Gelecekte doğar mı bilmem benzerin eşin? 
Sen, ne etten kemikten, bir varlıkbn ey 

Atam. 
Tannnın ellerinde yeı:ftne şaheserdln. 
Bu g(ln: O da saçını yoluyor tutam tutam; 
Yalnız dünyayı değil onu da yasa verdin. 
Toprak korkutmaz artık şlmdi ö!Om 

zor değil. 
Ölüme giden herkes ona yakınlaşıyor 
Safımıza kanş da önünde sende eğil. 
Sen de yum pözlerinl, fnn ırllneşin bı>tıvor. 

Sadık Hyri Duruıal 

* 
Ağlayın ! 

Ajtlayın, ağlayın, dökü~ göz yaşıarınm, 
Anneler, kardeşler, 70lunuz saçlarınızı, 

Ey Dünya, Ey cihan, eğinlz başlennızı, 

Ulu Şet, Büyük Atam, bizi öksüz bıraktı._ 

Sana erişmek için boy vermez şeritleri 
İmanınla yolarak, ınynlarak rütbeden 
En yiiksek yere varan halk peygamberisin sen! 
Ey Türk genci bu yolda can versek gönül kanmaz! 
Bu, öyle gönUl ki, ona canlar dayanmaz! 
Sıyrılarak maddeden, kalıptan ve ~ekilden 

Onun kan mefhumuna dökülsek şimdi birden 
Çağlasak on bin yıldır damarda çağlar gibi,_ 
Ağlıyor bütün gençlik bir tek göz nğlar gibi! 
Atam bu göz ya,ında sana sonsuz minnet var 
Gençlikte sevgi değil, kara sevda. cinnet var! 
Rahat yat toprağında yurdumun ünlü kulu 
"Ne mutlu Türk olana,, Atam sana ne mutlu! 
Bir gençlik bekçisidir sunduğun emanetin 
Bekliyor tunçlar gibi, kayalar gibi metin 
On beşinci yılında yüce cumhuriyetin 
Andiçeriz başına sonsuzdur emanetin! 

illet Ona 

ÖNÜNDE 
Yüz bin kişi methalde durur: anne, çocuk, hep 
Gözler doluyor, sapsarı olmuş yine her lcp
Sandım kopuyor dünyayı sarsar gibi tufan, 
Cennet denilen "Türbe,, ye varmak ise bir an, 
Gök, kubbe, deniz, dağ, dere birden dile gelmiş 
Kalpler yakarak bıraktığı boşluk, acı şeymiş.
Sönmüş sanıyorsan "O" gözün nurunu; kandın. 
Elden alarak cismini onsuz bizi bıraktın-
Ev latlannın gözyaşı dinmez, Ulu Onder! 
Gençlik oluyor "Sen"' diye bir anda seferber. 
Baktım sağa, baktım sola etraf niye sessiz? 
Benlik duruyor türbede her lahza nefessiz. 
Bayram yapıyor, aldı büyük önderi gökler; 
Lakin kime gelmiş, kime sormuştu melekler? 
Oksüz kalıyorken bu kadar genç, nice evlat 
Gönlünde yaşar Türk olanın şimdi büyük "Ad,,-

* 
Klmya mOhendtsten 

Oıman Vlgen 

ATATÜRKE 
Doğdun bir güneş gibi karanlık geceler ardından 
Hiç insan fariğ olur mu asırlar geçse yadından 
Kılıcın cihanı boyun eğdirdi ey Yüce serdar 
Dünya durdukça ismin olacaktır. payidar 
Feda ettin ömrünü kahramanca harplerle dağlarda 
Gittin aramızdan, yaşıyorsun belki semalarda 
Fakat o gitti heyhat bir nur olup gitti 
On sekiz milyon miletliönünden ah deyip geçti, 
Çıktı figanımız göklere yaktı, yaktı ateş 

Olüm denilen kuvvet mi etti bu amansız işi? 
Demek Tanrım o şimşek bakışlar, o akışlar bittL 
Heyhat bu ıstırap bizim benliğimizi eritti. 
Yüzümü sürüp te öpmek dilerim ben bastığın taşı. 
Toprağa sığar mı Atamın cihana sığmıyan başı. 
Sen ölmedin Atatürk söner mi hiç kainatın güneşi, 
Gösterin siz tarihlerde var mıdır onun bir eşi 
Taşarken gözlerimizden yaşlar, kalbimizden elemler, 
Belki fethetme~e gitti kainatta başka alemler. 
Ne olurdu görebilseydim yüzünü ömrümde bir an, 
Bir azize sanırdım şüphesiz ben kendimi her an . 

F üıun l ll6an 

* 
Ey dağlar sarsılınız, heybetlnJz yıkılsın, • 

Ey gökler parçalanın, mavilikler yarılsın, 

E7 kuşlar ötmeyiniz, sesleriniz kısılsın, 

Ulu Şef, Büyük Başbuf, bizi 6ksQz bıraktı_ 

EN BÜYÜK TÜRKE 

T. N. Can 
(Adana) 

sıl silahlanırsa silahlansın, korkma

dan göğsünü hakka siper yapan, 

Türk olmak gururunu şahsi menfa

atleri için harcamağa yeltenenleri e

zen, hodgam arzulan için, ahltıksız

Iığı fazilet, yalanı doğru, alça!ışı za

fer olarak isimlendiren seciyesiz in
sanları - ne olursa olsunlar - eze

rek, Türkün tek Atasının anıdı, ou
günkü şerefli haşmetile asırlardan 
asır1ara ulaştırmak için yetiştirece
ği çocuklara emanet edecek. 

Büyük Atamız. 

Sen, Türk dünyasının ve hürriye
te, saadete ulaştırdığın Türk çocuk
larının Atasısın ve tek Atası olarak 
k~lacaksın. Buna her Türk gibi, Ata
turk kızlan da yemin ediyor. 

Muazzez Kaptano~• 

Ağ1ıyor yurdumun toprağı. taşı, 
Sel gibi akıyor, Türkün gözyaşı, 
Ne çare kaybettik en büyük başı. 

Allahım sabır ver, bütün Türklere, 
Yaraşır mı ölüm, Koca bir Ere. 

Çırpınır yürekler, gönüller kırık 
Her yanı sardı bir acı hıçkırık, 
Yaktı milletimi ah bu ayrılık. 

Allahım ecir ver, bütün Türklere, 
Yakışır mı ölüm, Yüce bir Ere. 

Sen gittin içimiz, hicranla doldu, 
Yaşlımız, gencimiz, sarardı, soldu; 
Bize gece ile gündüz bir oldu. 

Allahım sabır ver, bütün Türklere, 
Yaraşır mı ölüm, Yaman bir Ere. 

Doğma güneş doğma, Türkün yası var, 
Elemi, matemi ve tasası var, 
Kalbine gömdüğü, bir Atası var. 

Allahun ecir ver, bütün Türklere, 
Yakışır mı ölüm, Aslan bir Ere. 

Cev"Jet Türkay 

KÖYLONON YASI 
Yalvardun ecele seni alınasm 
Can, ciğer lazımsa işte ben vanm 
Sürümüz Atasız, öksüz kalmasın 
Atam sen gidersen ben ne yaparım! 

Irmağa dedim ki sen akma artık 
Çağlıyan lazımsa işte gözlerim 
Kavahmla başbaşa verip ağladık 
Atam gitme, Atam, seni özlerim. 

Kerem, Aslı için ağlamıt. yannuf 

Benim hasretimi söndürmez ateş 
Mecnun deli imiş, Ferhat yalanmır, 
Yandığım aşk değil, sönen bir güneı 

. 
Güneşe söyleyin bugiin doğmasın. 
Karalar bağladı benim sabahım. 
Gecesi biter mi bu büyük yasın, 
Sen de acımadın bize, Allahım! 

Şahlara kul iken olduk efendi. 
O bizi yüceltti, göç etti kendi. 
Millet ona o millete güvendi 
Ben onun yolundan nasıl .sapanm.: 

Toprağa yalvardım: Alına Aatamı 
Gönülde yqıyan yerde yatar mı. 
Et, kemilt !hım.sa işte ben varım. 
Atamı alırsan ben ne yaparım? 

ı;.. 

* 

• 

KEMA LiZM 
Yeni bir din doğuyor açmız kalblııtz!, 
Sokacak doğuyorken bu diıı cennete sb:l. 
lki bin yıl yaşıyan Tann memnun bahtm& 
Allah_Iarm Allahı çıkıyorken tahtına. 

Dönerken, arzda bugün btr sevtnç lenıeel ,.; 
Tatmamıştı şerefi asırlardır ba kadar 
Ona ulaşamıyan Isa, Muhammet, değil. 
Onu saramıyacak seyyareler münfeil, 
Düşün ruha sunarken en mukaddes b6r ~ 
Bir Allah terkediyor toprağa cesedini. 
Bu şeref çok gelecek daha milyarca asır 
Bitti dünyada artık her efsane ft her ar. 

Yeni btr din doğuyor açınız kalbtntzl, 
Sokacak doğuyorken bu· din cennete ıizl. 

Artık bütün kalplerde tek ADah "81' anacak, 
Andıkça yurdunun her ocağı yanacak. 
Yanacaktır ve onun önünde her ihtiyar 
Dededen dinlediği menkıbeyi bahtiyar. 
Torununun lekesiz temb: gönül taşına 
Yazacaktır yurda sevgi ülküsünün başmL 
Değil ayini çölde, değil ınağrada inde 
Kalbi sa! yaşamaktır Asyanın cennetinde. 
O öyle bir dindir ki kalplerimize dolan 
Nebisi Türklük olan Allahı Ata olan. 

* 
GÜ N EŞ - BA ~ TI 

Yüksekte Atam bir güneş halinde yanardm. 
Oksüz bırakıp sen bizi mateınlere sardın. 

Oldün de aziz yurdunu öksüz mü bıraktın? 
Ah... Sen bizi bir sönmiyen ateş ile yaktın. 

Yaktın bizi yaktın Atatürküm, ınu önder. 
Tarihte mühim çağ yaratan Şanlı Büyük Er. 

Alemde güneşten daha parlaktı cemalin. 
Bin mucize yapmıştı, yaratmıştı Kemalin. 

Kurtardı senin azmin Atam öz anayurd\L 
Oz yurtta senin azmin Atam cenneti kurdu. 

Her an ya~dın milletinin kaygularlyle. 
Tarih seni dalın anacak sagyılariyi.ıı.: 

Kutsal ve büyük armaganındır bize devrim. 
Candan korumaktır ödevim andederi.m. 

Andettik Atam koşmağa gösterdiğin izde. 
Her sahada, yerlerde, semalarda, denizde. 

Sen önderimiz başta bütün zorlan aştık. 
Her sahada kutsal emel uğrunda savaştık. 

Matemle cihan ehlinin hep benzi sarardL 
Yer, gök ve deniz ye'sü melAlinle karardı. 

Matemle, teessürle bütün kalbimiz inler. 
~akı sarar saçtığımız ahla eninler. 

Ah ... etmedeyiz gamla, eğik başlar1m1zla. 
Yazdık sana bin mersiye göz yaşlarımızla. 

• 

I 

1teozal J\klema" 

• 
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Baş Tuvaletl~ri 
~c~c~~~c~ 

Balo Elbiselerine Göre 
Kışın girmesi, balo mevsiminin 

de müjdecisi demektir. Bu seneki 
saç tuvaletlerinden buklelerin ve 
topuzların, arka ve yandan tepeye 
geçtikleri görülüyor. Yüz ve baş 
tuvaletinde en mühim esas, yap1-
lan tuvaletin renge ve tipe uygun 
olmasıdır. Soldı- ve aşağıda görece 
ğiniz dört modelden hangisinin 
kendi tipinize uygun olduğunu ta
yin ederek tatbik etmenizi kendi 
zevkinize bırakıyoruz. 

Solda 1: - Saçlar, yan taraftan 
yapışık bir surette taranarak tepe
de toplanmış öne ve tepeye yayıl
mış buklelerle dağıtılmışhr Bu 
tarz tuvalet yüze esrarengiz bir 
mana verir. Bilhassa geniş alınlı
lara tavsiye edilir. 

Solda 2 - Bu tuvalet (1) deki 

tuvalettir. Yalnız buklelerin nasıl 
dağıtılarak alnı süslediği yakından 

görülüyor. • 
Aşağıda solda 3 - Bu saç da bil.

hassa yakası çok açık balo elbise
leri içindir. Enseyi dalgasız bir 
surette çıplak gösteren bu saç mo
deli, yüze çok mevhum bir mana 
verir ve yaşı çok küçük gösterir. 

4 - Bilhassa uzun ve çizgisiz 
yüzlere uygun bir model.. Saçlar 
diğerlerinde olduğu gibi yine arka
dan ve yandan kaldırılmıştır. Yal
nız yandan kaldırılanlar, yukatı 

kısımda sıkı rulelerle toplanmış

tır. Arkadan kaldırılan kıS1mdan 

da tepede rule yapılmış ve ön kı
sım düz kaldırılarak tepede sor
guç şeklinde geniş rule ile bitmiş
tir. 

Aile Mutfağı 

Çikolatall Keyk 
Malzeme: 
85 Gram yağsız kuru çikolata 

1,5 Çay fincanı pudra şekeri 

1 Çay fincanı süd 

0,5 Çay fincanı tereyağı veya 

yemek yağl 

2 Yumurta 

2 Çay fincanı un 
1 Silme kahve kaşığı vanilya 

1 Silme kahve kaşığl karbonat 

veya (Beykin pavda) 

0,5 Kahve kaşığl tu2 

Pifirme unılü : 

Evvela unu ipekten veya tülden 

geçirdikten sonra üzerine tuz, kar

bonat ve vanilyayı dökerek bir. ta

rafta bırakmaz. Diğer tarafta da 

yarım fincan sütle yarım fincan 

şekeri kaynatarak içine çikolatayı 

ufalatıp atınız ve koyu bir bulamaç 

haline gelinceye kadar kaynatınız 

ve unu da bir tarafa bırakınız. 

Sonra geniş bir tepsi alarak yağı 

incecik olarak döküp üzerine de 

kalan bir fincan pudra §Ckerini i

lave ederek beyaz bir bulamaç ha
line ge-linceye kadar elinizle dökü

niirt ve bir tarafta iki yumurtanın 

sarısını limon sarısı haline gelin

ceye kadar döverek bu mahluta 

ilave edip yine karıştırınız. Bu
nun da üzerine evvelce hazırlamı' 

olduğunuz kuru malzemeyi döküp 
yine elinizle karıştırınız. Onun pü

rüzlü bir hamur olmaması için a-

zar azar kalan yarım fincan südü 

d8künüz. Ve karıştırınız ve bunun 

da üzerine yine ayrıca hazırlamıı 

olduğuiıuz çikolata ve süd bulama

cını ilive edip yine karıştırınız .. 

Sonra, yumurtaların beyazını yu

murta çalkalama makinesi ile be

yaz ve katı bir köpük oluncaya ka

dar dökünÜL. Bu beyaz köpüğü 

Beden Hareketleri 
Muhtelif Şekillerde Karnın 

Büyümemes;ne Çalı şınız 

Bugün sabah jimnastiğinizde 

yapmanız lazım gelen hareketlerin 
en mühimlerinden kamı düzelte

cek hareketleri, yazıyoruz: 

Vücut güzelliğinde karın kadar 
mühim rol oynıyan pek az şey 
vardır. 'Bunun için jimnasHğin bu 
kısmının pek çok bayanları ala
kadar edeceğini düşünüyoruz. 

Karın hareketlerinin en kolayın
dan başlıyacağız. Esasen hiç biri 

zor ve yorucu değildir. 

Arka üstü yere yatınız. Bacak· 
larınızı birbirine birleştirip iyice 
uzatınız, ellerinizi yanlarınıza ko
yunuz. Kollannızı başınızın yuka
rısına uzatırken bacaklarınızı yu
karıya kaldırınız. 

Sonra kollan ve bacakları yine 
birlikte indiriniz. Baccaklarmız 

yere de.esin. Bir kaç santimetre 
yukarıda kalsın. 

Ayni harekete, kollarınız başı

nızın yukarısında olduğu halde 
başlayınız. Kollan yana indirip 

hazırladığınız mahlutun üzerine 
kaşık kaşık dökerek gayet dikkat
li bir surette mahlutu bir iki defa 
döktürünüz ... Kabınız varsa onu, 
yoksa küçük ve çukur bir tepsiyi 
hafif bağladıktan sonra üzerine 
döküp f uruna koyuııuz. Furunun 

bacaklarınızı kaldırınız. Sonra ba
cakları yere bir kaç santimetre ka
lmcıya kadar indirip kolları yuka
n uzatınız. 

Yere yatıp kollarınızı başınızın 
yukarısına uzatırken bacaklarınızı 

kıvırarak yukarıya kaldırınız. 

Kollarınızı başınızın yukarısın

dan indirirken bacaklarınızı büke
rek yukarıya kaldırınız. Ve kollan 
yukarı uzatırke nbacaklarınızı in
~iniz. 

Yere yatıp sağ kolunuzu ba~ı
.uı doğru uzatırken sağ bacağınızı 

yukarı kaldırınız. Sol kolunuzu ba
şınıza uzatırken sol bc-,·ağlnın yu
karıya kaldırıp öbürlerini indiriniz 
Bacaklarınız yere dokunmasın. 

Resimde görülen hareketler he
men hemen aynidir. Yalnız sağ 

bacağınızla sol kolunuzu, sol baca
ğınızla sağ kolunuzu birlll;te hare
ket ettireceksiniz. 

Bu iki hareketi hiç durmadan 
15 defllya kadar yapmalısınız. 

derecei harareti yüksek olmamalı
dır Ağır surette 45 dakika bırakı

nız. Fırından çıkmca da kabın ke
narlarından ince bir bıçak geçiri

niz ve pişmiş olan yemeği tabağa 
boşaltınız. Dilim dilim keserek yeyi
niz. 



H 1 D K V E 

Sabah Şarkısı 
~azan: HAYDAR US 

Geceleri yıkbzlırr odasma ~0-
lardı. Penceresinden ay ba

ftJll uzatır, ona ne güzel ne tath 
feYler fısıldardı. Rüyalarmda, ba
~ kalbi hızlı hıtlı vuran bir d~ 
llkanh göğs{inün başına dayar, tlt 
reyen ellerini deliknnlmın nemli 
avuçlan içine \pek kanatlı minimi
ni bir kuş gibi blraktr ve akan in -
ee bir suyun dilllc; ben.. de... eni 
seviyorum... derdi. 

Sabahlnn g{lnq, tel perdeler : 
den içeri hülya dolu girer, saksı -
sındald çiçekler başlarmı kaldınp 
ona büyüln büyül~ rüyasındaki 
genç adamı hatırlatmak ister gibi 
çapkın çapkın bakarlardı. O, o za
man başını eğer. soııra, kuş tüy(l 
bir rilzg!rla sathı hafifce titreyen" 
sular gibi titrer ve bir prkı söy -
lerdi Bu onun her raman söyle -
diğl prkıydı. Her kapısınn önün
den geçen bu prkıyı duyar, pen
ceresine doğru ba§llll uzatırdı. 

Artık bntthı yolcular bu prkı 
yı ezberlerine ahnışlardı. 

~• 
ımnh ve oyalayıcı olan hülya pr -
kmm seviyonmı. Bilir misiniz k1, 
insanın parası :içtiği signradan, Te 

iç dünyası söylcdlğ1 prkılnrdan 
be111 olur_ 

Bu kızın dn işte ben, iç dQnyası
m. bu her sabah, am:ı yaz kış, dört 
mevsimin her aabnhında, dilinden 
dilşürmediğl ,eyin. hayal dolu, in
ce su gibl akan §arkısmdan tam -
yordum. Bu büyüleyen, insam tat 
h tatlı ürperten §arkıydı, kendisi -
ne her renk giden bıı kadın gibi, 
sesli, aydınlık, yağmurlu her ha
vaya giden, her mevsimde safası 
olan §m'kıydı bu-

Ama yalnız sabahlnn söylendiği 
ve o söylediği müddetçe-

0 sabah da tşte, bu .şarkıyı duy
mak, bu şnrkıdn kendimi unut -
mak için, bazı mavi ipek bir sa -
bahlık, bazı yakasına nl bir gül 
tutturulmuş laclvert hırkasile do-
laştığı !bahçelerinin kapısına doğ -
nı ynvaşça sokulmuştum. Ne bü -
yük bir istekle, hatta, ne çocuk gi 
bl kalbim atarak, onun p.rlusını 
söylemesini bekliyordum "'Şimdi 

K I z ILA Y========================== 25 - 11 - 938 ~ 

Matemimizin 
. . 

Hariçteki Akisleri 
·Yugoslavya 

Başvekilinin 

Taziyeti 
Belgrat 24 (Hususi) - Başvekil ve 

Hariciye nazın B. StoyadJnoviç vaki 
olan bh' beyanatında Türlr.leritı bil,. 

yük kayıplan ft ebedt ~fleri Ata
türk hakkında demiştir ki: 

•-Atatürk devrimizin en bttytık 
adamlanndnn biridir. Şahsında en 
yüksek şövalye Te büyük adam me
ziyetlerfnl taşıyordu. 

Türk tarihinin en vahim anların
da yurdunun mevcudiyetini kurtara
rak ona yeni Türkiyenln biitün aaş. 
yal, politik -re ekonomik hayatının 

ana ıslahatında dalına temeller v~ 
dL 

Bu balın onun idaresinde o kadar 
mavafiakıyetle yapıldı ki, modem 
Tiirldye cumhuriyeti dünyanın terak 
ki sever devletleri arasında bug{ln 
mühim bir Amil te§lı:il etmektedir. 
Atatürk memleketimize karp emin 
ve loymetli dostluk hisleri beslediği 
gibi Yugoslav milleti de yeni Türld
yenin Atasına ve onun kahraman mil 
letlne karşı daima ayni hislerle mil
tehassis olmuştur. Büyük ölünün ka
tafalkı önünde fikren bOyilk bir acı 
De eğilerek, Türkiye cumhur başka
nı, İnönü ve bütün Türk milletine de 

lştihasız ık • a-
gm h • 

lik-Bul :ı .. 
• 
ı e San 1 • 

zuklu v • o·ı • r-
sak Atale i · · kı
baz • rı ık • Saf
ra • Kar ciğer "' 
Sıkıntı • Sinir "' 
Horlamak ve bü
tün Mide ve Bar-

i sak rahatsızllkla
rına mu la a 

•• HASAN M·eyv a Ozü 
~ıde içip her yemekten sonra t - 2 tatlı ltqığı yanm bardak w içinde ve müıhil için lier aabali 
Teya gece yatarken aç karnına 1 - 2 çorba kaşığı yanm bardak su içinde köpürterek içmelidir. 
HASAN MEYVA öZtJ meyvalardan ve meyvalann özlerinden yapılDUf bir harikai aan'attır• 
Avrupa ve bilhaua İngiliz meyva tuzlanndan daha yüksek olduiu kat'iyetle sabittir. Buna raf-

men Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur. HASAN MEYVA OZU nina 
. bir türlü olup fekeraizdir Ye çok köpfirür. Ne g(izel ne tatlı ne hülyalı bir pr 

kıyQı bu. Bu, mesut bir insa
nın şarkısıydı. Ve o, bu prkısım 
açık mavi gök gibi genişleyen bir 
hasretle hiç bitmeyecek olan bir 
saadetle söylcrdt 

kalkmıştır." diye diışünüyordum. 
Şimdi sabahlığım arkasına almış -
tır, şimdi aşağı lniyordur; diyor
dum. Ayak esi duyar gibi oluyor 
dum. Geri çekiliyordum. 

Şişe: 25 iki misli 40 Dört misli 60 Sekiz misfi 100 Kr. 
rin sempati ve dostluJı: hlslerfmlzf ve ---------------------------~----------
Atatürk eserinin gelecekte bütün in-

Fidan gibi ince b!r kızdı. Gözl~ 
rl lkl yeşil yaprak gibi taze, du -
daklan yeşil y:ıpraklanndan he -
nO:ı dışan fışkıran çiçek gibi diriy
di. Fidan gibi, yaprnk gibi, çiçek 
gibi masumdu da o- Yüzüne bakıl 
sa kızanr, adı söylense utanır, bu 
nu niçin böyle yaptm dense göz -
lerl ya§8rtl'dL Hele hiç yanında f!V 

lilfkten bahsedOemezdl Ona, al\o 
tık seni evlendirmeli dendiği za -
man söyleyenlere bayağı düşman 
olurdu. 

Hftı btr maeerasmı dtryım olma
mıştı .. Hem niçin macerası olacak 
tl. Rüyalanndnki bazı esmer, ba
zı kumral, bnzı dunı beyaz dclikan 
b , ama hep o ayni delikanlı ona yet 
mJyor muydu k:L' 

Tutkundum bu kmı ben. Yolda 
f.!Örsem yolumu değiştirir. sesini 
duysnm uykumdan uyanırdım. A
şık mıydım; hayır! Onu almağa ni
yetim mi vardı: ne gezer_ Tamam 
ile çocuklu bir baba idim. Hem kim 
bllh', omm rOyalanndalrl bazı es
mer, ban kumral, ban duru beyaz 
ama hep ayni delikanlı olan tnsa -
nın yanında ne tlrttık, ne donuk, 
ne mannsu: kalırdım. Ama ben ~ 
nun kaThi.9ah:.ln nmk btr kö~ -
de, yeşil dallarm ar.bsında §Inl o:ı 
rıl akan meçhul ve tatb su gibi tıl 

Faydalı Bilgiler 
--o-

Elbiselerimizin 
Lekelerini 

Çıkarmak için 
Bir elbisedeki lekeyi temizlemek 

için bir kaç esasa dikkat etmek 
lazımdır. 

1-K~nevt 
2 - Lekesinin :nevi 
3 - Kumaşın rengl 

V mami rzsul : ' 
KUDUl§ ile lekenin nev!n! tay1n 

ettikten sonra, lekeli kısmı blrlta
bm içine yaymalı ve lekeyi soğuk 
su ne ıslatmalı. Sonra lekenin cln
lbıe g6re kullanılması !Azım gelen 
maddeyi bir cam çubukln lekenin 
tizerine rurmeJL Ve hemen üzeri
ne ılık su dökerek soğuk suya vur
ma 1ı Sonra da kumaş solrruyan bir 
kumaş ise su ve sabunla yıkamalı. 

Şimdi bu esaslara dikkat ederek 
meyve lekelerini temizliyelim: 

:Meyva lekesinin temizlenmesi: 
Kullanılacak maddde: Kaynar 

ıru, borruu, Javel suyu 
Temizleme usulu: EvveJA kuma

F gererek bir ~nydan}Jkta ısıttığı
mz kaynar suyu ibriğin ağzından 
doğru yfisek mesafeden lekeye dö
Jdhrfa. Bununla çıkma7& eczaha
mıedeıı bira: borab alarak IÜrmel1. 

Etra4 tyice dinliyordum. Saati 
me bakıyordum. Ama, o, bir tür -
lü, her sabah söylediği prkıyı söy 
lemedl 

sanlığın nefine olarak yapılması te. 
mennislni arzederim.,. 

Yunanistanda 
Atına ajansı bildiriyor: 
Gazeteler, Atatürkün cenaze t5re

İçlm, sakın hasta olmasm; diye ni hakkında uzun tnfsllAt vermekte 
tltredL Bir akrabasının yanına git ve yabancı memleketlerin büyük .,_ 
mlş olmastna flıtlınal verdim. Her dam hakkındaki hürmet ve tazim nl
§CY aklıma geldL pnelerini tebarüz ettirmektedir. Ga 

Ve hakikat ,u ki: O, bu sabah, zetclcr, aym zamanda, Reisicfunhur 
fse, yıllardır, kendisini tanıdığım İsmet İnönünün Türk ~mlllethle me 

. ilk gündenberl. her sabah söyledi snjı ile Başvekil Metaksas'm Türk 
ği şarkıyı söylemedi. Ne olabilir_ gazetecilerine, Elen milletinin büyük 
dl mJ; diyorsunuz? !Düşüniin- Çok ölüm karşısındaki elemini bildiren 
şey olabilir. Aklınıza her ihtimal beyanatını da neşretmcktcdlr. 
gelebilir. Fakat, siz, inanın buna, Birçok gazeteler, Atatürkün tızmı 
onun n için bu sabah, bu, kuştüyü bioğrafyasını ynzmakta devanı edl-
bir rüzgarla, sathı titreyen sular yorlar. , 
gibi titreyerek söylediği prkıyı ~esager D athenes. ~ KemaJlz
söylcmeıniş olduğunu bllemiye - mın ekonomik doktrini hakkında B. 

k · i-" Moshopulosun şayanı dikkat bir ma ec sın c.. 

Eğilin bana. Kulaklannızı ve - kalesini yazmaktadır. 

rhı, söyliyeyhn .. Bu prkı, onun. Yugoslavyada 
hülya dolu bir kalbJe bu bilinme- Belgrat, Avala ajansı b!ldhl)or. 
mlş görülmemiş meçhulü sevdiği Samuprava gazetesi, .. Atatürbrln 
zamanların şarkm idL Halbuki._ Türkiye,, ~bğı altında yazdığı bir 
Daha ba sabahın gecesinde o, her ba~ makalede diyor ki: 
zaman tek olarak yattığı yatağına 
artık yıllarca beraber Y8f8yacağı . Günler geçiyor, Türldye hAta rea-
ynbancı bir misafir alınıJtı- ?iteye alışamıyor. Filhakika havsala 

Evlemnişti o.. Şimdi hangi tat, Türk milletinin Atasının, büyüklerin 
hangi hülya, ve hangi ürpermeyle en büyüğünün, Kemal Atatürkün • 
bu prkıyı söyllyecektl kL bedlycte intikal ettiğini zor alır. 

Sükuna Kavusamıyan 
• Beşer 
~ 

Son 20 Senede 

16 Harp Oldu! 

Tfrldyede bütün hayata, Atatnrk, 
yüksek phsiyetinhı damgasını ~ 
m~. Bmıdan böyle de Atatürk, 
yhıe Türkiye içhı müsta1tbel mmt e
meilerln ta.haklrukunda bir enerjI 
kaynağı olmakta devam edecektir . 

Atatürkün tahakkuk ettirdiği in
kılaplar, bütün Türk milleti için kıy 
metli bir hazinedir. Son on beş yılın 
gençliği bn dnkıliplan sarsılma'? bir 
surette bağlıdtr. İsmet İnönünün ~ 
siyet1 be bütün bu inkılaplar için bir 

Dört sene sürdükten sonra 1918 de zamandır. Atasıı Türktye, Atanm 
biten cihan harbindenbcrl dünyada kendi:Slııe bahşettiği hayatı yaşamak 
sulhun hükDm snrdüğiinn sananlar ta devam edecektir. İnönü, Atatür
aldanıyorlar. O zamandanberl de yer kün mirasının muhafızıdır. 
yer harpler olmuştur, İspanya ve -==~============
Çinde ise harp devam etmektedir. Bolivya ne Paraguay araamda Şako 

Hnrbiumumiden sonra vukubulan harbt 
16 harp ve tnrilılerf şunlardır: 1926 - 1928 -Çin<fe Komintag har 

1918- Polonya ile Ukrnnya arasın- bt 
da şarki Gallçya için yapılan harp. 1931 - 1932 - Mançııryanm• Ja -

1919 - Beyaz - Kızıl Ruslar ara - ponlar tarafından :ıaptı. 
smdaki harp. 1935 - 936 - Habeşlstanm İtalyan-

1919 - 1921 - İrlandada Simlay- lar tarafından işgali 
nerlerin çete muharebeleri. 1936 da boşlayan İspanya dahill 

1919 - 1922 - İspanyol FMinda harbi devam etmektedir. 
Abdülkerlmin açtığı isy n ve harp. 1937 de başlayan Çin - Japon har-

1919 - 1926 - Arablstanın İbnls- hl de devam ediyor. 
suut tarafından harben zaptı. Güzel Rüya Görmek için 

1920 - Rusya - Polonya harbt. Ayni alime göre, taze fasulye, tn-
1921 - Ordumuzun Ermenista.na sana güzel rüyalar gördürür n sa -

girmesi. nat ilhamı verir. 

1920-1928 - Çlnde generaDer a - iki Yaıında Amlral 
rrunndn çıkan harp. Vermendia Dükü Lul Burbon, he-

1919 - 1922- İstlk1t\t nrlleadelesi, niiz iki yaşında iken Fnıma amirali 
1925 - Cebeldürzde Fransızlarla tayin edilmiştir. Bu küçücük amira-

harp. lin resmt emirnameleri, ba3>arma -
19~ - 193' - Cenubt Amerlkada &mm b:lerile tnmsJanıyordu. 

~ORTiNt: 
SiZi AHENGLE SAÜlt 

- - OYALAR 

C*LATA ZvLS'AllUZ so.SUUMAll 
G_....,.. MtZ6R ... CAO NS l&l • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

MACAR ZiRAAT MAKiNELERi FABRIKASI 
Hofherr .. Schrantz - Clayton - Shuttleworth Anonim Şirketi 

TORKIYE MERKEZ ŞUBESi 
İstanbul Slrkccl Ankara Caddui No. IH. Tolefoıı: Z3577, Tel#af adresi: Bofiıerton. Şube Adana 

1939 modelleri 

25, 40 ve 50 beygir kuvvetlerinde 
tekerlek6 veya tank sisteminde 

H S C S Ç E L 1 I< 

MAZU 

TRAKTÖ L 
Iş1eme1ert en ucuz ve en emtndlr. Emsahtz derecede mftkemmeJ, saflam ve sadedirler. 

Çelik pulluklar, orak ve harman makineleri, ınotör Te lokomobiller, değirmenler, yem kırma ve enne 
makineleri,' ekremözler n yayıklar, santrifüj tulumbalan, el n motörle mOteharrik çeltik soyma ma. 

JdneJerl, tohum " pamuk Mibzerleri el n beygir ppalan her ttlrll sfraat makineleri. 

~~~~~~~~~~~~~~~~·-' 
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1939 da 
BAŞA GECTI 

ÇONKO~ 

~HORNYPHON 

Kendiliğinden 8 plAk deliftiren 
LUXOR Gramofon Mobilyalan 

12 Ay Veresiye 
VERESİYE FİATLAR 

ROBNYPHON 
4/8 Llmba T. L. 135 
5-6112 I..lınba T.L. 185 

,. MOTÖRLO T. L. 215 
8/16 I..lınba motörlü T. L. 285 

1 BRAUN 
S Lamba T. L. 185 
6 S'OPER Llmba T. L. 195 

12 
AY 

v 
E 
R 
E 
5 
1 
y 
E 

··--------- Binbir Derde Memlekette 
Umumi vekil Matem 

1 - Garantili bir radyo 

2 - Yedek aksamı daima mev-

cut 

3 ·Mükemmel tamir atelyesi 

• - Ciddi bir müessesenin malı 

5 - 1700 liralık eşya piyangosu 

6 - Reaksiyon negatif tertibatı 

7 • Kuvvetli anti feedirur ter-

tlbatı 

8 - Dört dilimli sllıirll göz. 

RIKARDO Sifa Bir Toz Devam Ediyor 

LE V 1 ::..0-: (Baıı 7 ncide) 

Korliakları Kaliraman, 
Mtlessesesl Havuzlu ban 

ISTANIUL 
Umumi Acentası 

OSMAN 
SAKAR 

Mahcuplan Cesur Yapı· 
yor, Tirykllerl ve Alko

likleri Kurtarıyor 

den hihmetle geçerek kalplere çö
ken derin bir sükUııet içmde tôrene 
son verilmiştir. 

Finikede 
İnsana masal gibi geliyor, dedik- Finike, 24 (A.A.) - Ebedi Ata'· 

1 leri kadar tesiri vasi olmasa bile, gü mızın, kalplerimize bıraktığı sonsu2 
nün birinde o dereceyi bulması bel- matemler içinde, Finike gençliği bu 
ki de imkansız değildir. acı güm.inde, taşkmlıkla O'ııun büs

tü önünde toplanmış, çelenkler koya· 
Mesele §U: Tıpta mucizeler yara - ak .. h ·tab 1 , · ı d. . r şıır ve ı e er soy~cmış er ır. 

Türk Elektrik Tesisat tan, hiç değılse yaratmağa namzet Gençlik emanetlerinin sadakatle 
ve Ticaret İtleri bir toz keşfedilmiş. İsmi: Skopoklo - yükseltileceğine tekrar and içmıştir. 

raloz. 
müessesi ı··+ h d 
GALATA Şimdiye kadar iki yüz insan üze- .. U a aya a . . 

Bankalar caddesi No. 47 rinde tecrübe edildiği haber verilen Kutahya, 24 (A-'\.) - ~lılll matem 
· b h günü saat 11 de Halkevinde bi.ıyülı 

Voyvoda han • Zemin 
kat 

BEYAZIT 
Üniversite caddesi 
No. 28 

KADIKÖY 
İskele caddesi No. 33/2 
Ankarada: S ve N; Kar
daş 

İzmirde: Panetti ve Pa-
riente 
Eski.şehirde: İbrahim 
Ener 
Bursada: İsak Soef 
Trabzonda: Hakla At-
maca 
Samsunda: Alleddin 
Saatçi 
Kırklarelinde: Fehmi 
Akay 
Lüleburgazda: Ali Şe

fik Şimşek 
Adapazarda: Silihçı M. 
Ural 

bu tozun tesbıt olunan aşlıca assa- b. ilıtifal tö.. · ld r.obed. ş 
ı 1 rd ır renı vapı ı. ~ ı e-
an şun a ır : fin hayatı ve ese;leri candan ve yü· 

1 - Skopakloraloz, her türlü üzün rekten anıldı. Gençtiğ~ hitabeleri o-
tü ve korkuyu kaldırıyor. kundu. Halkın ve gençliğin Ulu Ata. 

j 2 - Bu madde sayesinde, hissi ip- sına ~ü ba~lıl~ğı heyecanlı ?ir 
tal etmek için kullanılması lazım ge- ruhla ifade edıldı. Saat 1-l de on bm· 

·ı· 1 lerce Kütahyalı Atatürk anıtı önün-
len ı aç ann mıktan asgariye iniyor d h' · ıı h 1 b . · k . . e ıcran ve eyecan ı ır yure • 
ve ınsanda hassasıyet tamamen kal- 1 t 1 dı. Ebedi ş f ' · b .. e op an e m eşsız u-
dınlıyor. ük. ı ·· ğü· · ı ı · ı y u ve azız ıatıra an goz yaş a-

3 - Ameliyattan sonra hastada gö n içinde anıldı. Halk ruhunun, gö
rülmemesi mutad olan rahatsızlıklar nül ve ülkü bağlılığını dile getiren 

d hi biri lm 
hatiplerin içli nutukları gönül ateş-

an ç o uyor. 1 . . . d d. 1 d' D 1 en ıçın e ın en L uygu u genç-
4 - Bu madde sayesinde, opera - lik, Büyük Ata'larınm kendilerine 

törler, tam bir süktin ve istirahat ı.. armağan bıraktığı Cumhuriyeti ko
çinde çalışmak imkanını buluyorlar ruyacaklanna söz verip and içti. Ih· 

1 ve ameliyatta muvaffakıyet nisbeti tiram sükutundan sonra altı me§&le 

pek çok artıyor. Ameliyat edilen in- Y~fı; okla çizilen Kemalist ülkü· 
1 san, ne ameliyattan evvel ve ne de .. .. .. 11 d b ' ı h-'=-nun gonu er e ırer :ıııeşa e ca.uı.ı-

sonra, ıztırap duymuyor. de ebediyyen yanacağını ifade eden 
Skopokloraloz'un marifetleri bu bir ruhla ilıtifal geçidi yapıldı \•e 

kadar değilmiş. Mutad istimal mık - tören göz yaşlan içinde bitti 
tarlan tatbik olunduğu zaman hiç 
bir zararlı tesir yapmayan bu mad- Gümüılianede 

Erzurumda: Neşet so- • de, şu iyilikleri de temin ediyor: Gümüşhane, 23 (A.A.) - Atamr..; 
lak 5 - Uzvi olmaktan ziyade asabi o- kün hatırasına yapılacak ilıtiram tö-

Adanada: S. Rıza İşçen 
Diyarbakırda: Misbah 
Münip Uraz Kler 
Zonguldakta: M. A. Gü
roL 

lan kekemeliği izale ediyor. reninde bir gün önce, bütün etrafta. 
6 - Mahcup çocuklann ve insan- ki köylerden halk akın akın §ehre 

lann mahcubiyetini gideriyor. indiler. Sabahleyin erkenden kesif 
·7 - Fevkallde korkak olanlan bir halk kütlesi Halkevi ve belediye 

birer kahraman sayılacak kadar c;_ önlerinde toplandı. 

-=~-----••••••••••••••••••••••••••'••••••- m::::ıımı•••••-=:m:ı .... saretlendiriyor. Halk ve okullar, Halkevl önimden 
8 - Yıllardanberi sigara içenleri tertip sırası üzerine alana gittiler. 

8 • • gnmofonlu T. L. 250 
Antensiz Çanta Radyo ,. 165 

-
' 

1 V E R E S ;;------

TüRK ClfKTRiK 
TESiSAT Yf TiCARrT 
iSLERi müESSESfSj 

y E 

ve alkolikleri, bir daha bu nesneleri Meydana sancak ve Parti bayrak. 
görmek istemeyeck derecede iptill _ lerile altı meşale dikildi, Atatürk re1 

lanndan vaz geçiriyor. mini havi kürsünün çevresine yüz. 

9 - Sinirlileri, nevrastenikleri lerce çelenk tazimle konuldu. Saat 
dünyanın en mesut ve şen adamlan ikide büyük törene, istiklil maşı ve 
haline getiriyor. matem havasiyle başlandı. 

10 - Doğumlan kolayla~yor. Vali Ferit Nomer, Atatürküıı e • 
11 - Ölmek üzere bulunanlan ız- serleri ve hayatı hakkında bir saat 

tıraptan kurtanyor, onların istirahat devam eden ve hazirunu heyecana 
ve sükUıı içinde, ne olduğunu anla - getiren söylevinden sonra, belediyı 
madan, hayata gözlerini kapamala - gençlik ve Halkevi naınına diğer üç 

li er çept, her ke-

- aeye uygun 

AViZELER 
19 kurup. 5 - "° 

mum garantili 

nnı temin ediyor. hatip, müessir söylev!er verdiler, 
İsviçre MOV ADO saatleri erkek ve El kt ile o o De · b · e r K M R 12 - Çocuklann istenildilf gibi nn ır sükun, intizam ve sayg1 
kadın için cep, kol n otomatik uat- Havagazl . · içinde vecde gelen halk mütemadi-

ler 15 sene garanti alat ve SQBALARI terbiye edilmesine ve çalıştınlması - yen göz yaşı döküyor ve her hatibin AMPULLER 1 
i na yanyor. son sözü birliğin, Cumhuriyetin ebe-

ay verea ye T eılsatl 200 kip Qzerinde tecrübe edilip d~~en muhafaza edileceği andı ile 

Galata· Bankalar No. 47. Beycmt, Elektn1c idaresi karşısı No. 28 • Kadıköy iskele 33.2 muvaffak neticeler alındığı bildiri. bıtıyor. . .. ... ıııııı-.---~---•••••••••••••••••••••••.;••••••••••..;•••••••-' len bu esrarlı tozun istimal -kll ba- Saat ~ de ~tıl~n. bın~.cı topta der-. • _ _ .. r- hal denn tazım ıçmde uç dakika sü-

,.. Ş • ş M 1 ••1111•1111•1111111 sıt ve ikı türludur: kut edildi !kinci topu miitcakip me-~ 1 AN YAN K O ., ::::: 1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•• 1 - Ameliyat icabettiren vaziyet.- pleler y~ndı. Hazirun Büyük Ata-• EM l A = lerde ameliyattan ild saat evvel has sının önünden geçıt resr.lile dağıldL 
~ K V E E Y TAM B A N KAS 1 ! taya ~~ga ile tatbik olunmaktadır. ~=el;~:~~:y!r~~ar yandı. Ve EMNiYET MAclAZASI 

tef latanbul, Yeni Postahane caddeai No. 39 
... ·~•indik son moda: Mantoluk ve ropluk yünlü ICu

Gflar, ipekliler, pamuklular ve ketenlerin envaı. 
Her cins patiska ve çarıafhklar 

r~. 
1

.. 1.l'e ılairainJe en ~ ,e,it, ltaır oe ölçü üzerine °""ek. pijama, RopdÖfamln, laaulalcr. H• c:üu 80/ra oe 
cilta tolnml«n. 

ANKARA 
ANONiM TORK SiGORTA ŞiRKETi 

Siıorta te&miiinin moClem esulan üzerine kurulmut en 
kuvvetli finanaa.I puplara iatinad eden 

Milli Bir Sigorta Şirketidir. 
Sigortaya aid her müıkülünb hakkında «jlıelerlnden 

l '1 meccanen malGmat alablllrslnlz. 
dra: latanbal, Yeni Poataltane leıııyuında EiliWwn Hanı 

oltuula. Tele/on: "883 

~ • 2 - Dığer hallerde, alAkadar kim-
= = seye muayyen bir mıktar veriliyor Muıta 
• M E R K E Z 1 : A N K A R A • ve o, Skopokloraloz'un tesirile uyu - Muş, {Hususi) - Ebedi Sefin ma-
- ::c: yor. Bu emada kendisine yapılan tem töreni Cumhuriyet meydanında 

• t!ubelerl • lstanbul, lzmlr • telkine mutlak surette itaat ediyor. toplanan mahşeri bir kalabalığın hıç-
- "1 = Kekemelikten, korkaklıktan, sigara _ kınklan arasında yapılmıştır. 
• Alanlan: Bursa • lzmlt • Adana • Esklıehlr • dan, rakıdan, melinkollden kurtulu- Bir çok hatipler hazin ve ateşhı _ = yor. . nutuklar iradetmişlerdit' Meydanı 
• Y lacak • Temenni edelim ki bu tozun iddia dolduran o~ binlerce halk onun bı-

apı Te yap1ama batlanmıt meskenler için Ta.tan- - edilen ~'alan do"'-• ... ı.. _ raktığı esen yaşatmağa çnlışacakla-• = . ~ a• .. ,.&AO>m ve muz nna ve hayatlarının sonuna kadar 
dqlara mümkün olan kolaylıkla yardım edeı • ~rir insaniyetin yüzü bir parça gül- ona sadık kalacaklarına and tçmiş-i sun. lerdir. 

Mevcut gayri .Denkuller 

kar_sıllğında ikrazat yapar -- • -ı 
KURTULUŞ 

Doktorlar, Bankacılar, katipler, Mektepliler velhasıl bütün • • Faiz aenede o/'o8Yı dar. 
• =ı 
~ , 

mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin ceb
lerine akmasından, kurumasından, ve ucun bo

- zulmasından kurtaran yegane 

• • T 1 K U DOLMA KALEMi 
iİ = o\. vrupada dahi tasdik olunduğu gibi = Ebpertiz ücreti (1.000) lira,.. kadar iatekler için 1, fazlası • \lmanyanın bu icadı mürekkepli 
• = talemle yazı yazmak mec-
- için 2 lira Te muamele intaç edildiii takdirde t liradan dun • ' uriyetinde olan halkı 
• • , 1akikaten bu eziyet-
- olm•mak üzere aynca lira bqma on paradır. := ten kurtarmıftır. 

Açık bıraki1 
dığı halde her n r 

şekilde durursa dur 
sun mürekkep akmaz ve 

kurumaz. TIKU en sağlan" 
ve en kullanışlı mürekkepl . -~~~ 

- Gayrimenkul İpotefi ft eaham,,. tahYilit relıni karfdıfm- • naz, bol mn- Siyahtan maada yeşil, mavi ve kır· 
• • • ·ekkeb ~lır. mızı renkleri de ayni fiatta satıl· 

kalemdir 

= da Berire DMMrneltdsı ppar. = kuvvetli basılırs... maktadır. Her yerde arayınız. Tak-
• • 'l -4 kopya çıka- l'ttleıtnden saıkı.nınız, üzerindeki 

~~•oo•ı~mı~n•l~~-!·_~~-3-~~--~~-T~·~~~~~~·~~~:~~~:~~~~~~~~-~-a~~-~-~-~-L_:_~~uı 
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ve 

ÇiÇEK 

S onbalıar sıcakları azalmağa 
ba§ladıktan sonra bahçeler

de yeni ~lere koyulmak zamanı 
gelmiş demektir. Camekan ve se
ralarda Eylül sonuna kadar ekilmi§ 
olan ilkbahar çiçeği (Primüla) nın 
mu'htelü ÇC§itleri, Jeneralyanın 
(Sinerarla) renk renk tipleri, çan 
ta çiçeği (Kalseolaria) nın çok be
ğenilen garip şekilli ve benekli 
benekli nevilerinin son şaşırtması 
yapılır. Bu üç cins kışlık ve ilkba
harlık çiçeklerin toprağı aynidir. 
Bunlan şaşırtma yapmak için bir 
kısım funda, bir kısım yaprak ve-
ya kestane çürüğünü k~lı 
ve saksılara doldurulacak olan ba 

toprağa her cins fideleri dikmeli
dir. 

• Bu son ~Ftmayı yaptıktan son
ra ımksılan gölgeli bir caınekfuıa 

sıralnmahdır. c.mekAnı gölgel~ 
dimıek içJn, cam1arm üzerine ya
n yanya ~ lnnnızı. top
rakla ad! kireçten 

YENi BiR CiNS KAPLAN POSTU ÇIÇEGl "TlGRIDlA',. 54ô riP 5 LAMJ3ALI =;==aç- r-oP. 
539TiP 51..4MBAL! LÜ.Kr1~ 
748 TiP 7 LAM/3Al l ff !J ~~v:::= roHu 

rlliı:ı.q sudan ser : iMiN i VE 
AY iÇiNDE 

L. iNiZ 

pilmelldb:. 

b=:,,.~ A<ILARI mekAnm nıtubet ... ~ 
l1 tutuımamıa : 
~ sıcak günler -ye saatlerde cam: 
!arı u açarak !l:ıavalandırılmamıa 
dJkbt etmelfdtr 

Havalandınhrwnnı eamekb 
~ eeralarda bu fideler üzerinde 
külleme mantar lıastabğı ile pil
aeron denilen basralar husule gele
rek fideleri bozarlar. Yapraklar 
bl1ti2Şar. kıvrılır ve hazan delik 
deJik olurlar. ıf 

ı Sonbahcıı- to'hızmlarmı 

• 

1 lk bahudt ~ açtmlaeak 
birçok çiçeklerin tohumlan-

m ekmek için acele edin.iz. Tohum 
mağawanndan bayat tohum al
mayınız. Tohumların bayat veya 
taze olup olmadığını anlamak için 
pratik bir usul tarif ediyoruz. Tec
rübe edinir. 

Ekeceğinf% tohumlardan on ta
nes1ni gelişi gfizel ayınnız. Bir fin

can tabağı ~e birkaç damla alkol 
döktükten sonra bu alko}ü kibrit.

le ateşi~ Alevlendikten son
ra ayırdığımz tohumlan birer bi

rer bu alevin içine atınız. Eğer to

hum çatırdıyarak yanarsa tazedir. 

Çatırdamadan yanarsa bayattır. 

On tohumdan kaç tanesi çatır-
damış :ise on tohmnda o kadar ta
ze vardır demektir. Şu halde bu
m göre tesblt ederek yüzde şu ka
dnn taze ve üst tarafı bayat oldu
ğunu anlarsınız. Alacağınlz tohu
mu da tecrübe etrni~ olarak alırsı
nız. Tohumun tazeliği, içindeki su 
zerresinin mevcııd iyeti ile kaim
dir. Suyunu kaybetmiş tohum ba
yatlamlf demektir. Tohumu teda
rik ettikten sonra az güneş görmfi~ 
bir yerde tahta kasalara, saksılara 
elenmiş olarak bir kısım funda, bir 
kısım yaprak çürüğü, bir klsım in
ce kum (dere mili) ve bir kısım 
bahçe toprağından doldurmalı, üze
rini ekilecek tohumlan serpmeden 
düz bir tahta ile hafitçe sıkı§tırma
lıdır. Bundan sonra tohumlar eki
lir ve boylarına göre ince ve ha
fif bir tabaka ayni toprakla örtQ , ~ 
lerck fıskiye ile sulanır. Buraya bö 
ceklrin gitmemesi için üzerine bi
rer cam örtülür. 

YA 

BU MEVSiMDE DIKILECEI(. 
ÇiÇEK SOGANLARI: 

NERKIS . 
Küpeler neden bozulur? 

K üpe çiçeklerinin çabuk bo
zuld uğunu ve bunun se

beplerini öğrenemediğini söyliyen 
meraklı bir okuyucumuzun hakkı 
vardır. Küpelerini pazar<ian alan 

leıi bozulmuş veya Adi nevflerden 
olan gülleri aşılayamamış iseniz 
durgun göz aşısı usulünden bu ayın 
on beşine kadar istüade edebilirsl-

.n iz. Bu ~ bildiğiniz göz aşısı ya
hut diğer adiyle yaprak veya to
murcuk aşısının aynidir. Yapılışı, 
bakunı birdir. Yalnız bu aşıda çok 
defa gözlerin sürmesi ille bahara 
kadar gecikir. Aşı tutmut olduğu 
halde göz sürmez. Bunun sebebi bu 
mevslmtden itibaren güllerde nügs 
dediğimiz nebat kanının kuvvetli 
olarak deveran edememesidir. Ma
emafih sonbahann sıcaklığı devam 
ve sık yağan yağmurlara rağmen 

hava soğumazsa bazı erkenci nevi

lerin aşılan derhal kaynaşır ve sfi

:rerek çiçek bile açarlar. Aşılama
dan iki gün evvel ve aşıladıktan 1 

sonra !idanlan birer defa bolca 

sulamak aşıların tutmalanm ko
laylastınr. Çelı'ltlere gelince: 

fstanbulda daldırma adı ft

rflen bu iş çoğaltmak istediğiniz 

!idanlann ökçeli veya ökçesiz ol!l

rak ve az çok odunlaşmış bir sene-
lik dallarını kesip dikmekten iba
rettir. Çelikleme için, bir kısım de

re mili (ince kum) bir kısım eski 

çürfimü koyun gübresi ve iki kı

sun elenmiş bahçe topra~ndan ya
pılacak bir harç kullanılır. Çelik

leme yerinin güneşli olması ve çe

liklerin 5 . ..._ ]'() santim derinliğin

de dikilmesi ve sık sık sulanması 

liızımdı:r. Çelikler , fidanın cinsleri
ne göre 1 - 5 ayda köklenirler. 
Bunn için çelikleri ertesi sene kı
şın çıkanp şaşırtma yapmalı veya 

e~Es'iye 
SATIŞ 

• • • • 
SAMIBININ SESi 
VE ACENTALARJNDA 

So2 i.sıif<tAL .d 
ı BEYObLU 

Sizler, Bizler ... Yani Hepimiz •• iyi Düşünelim, Çocukluğumuzda Mutlaka 
' 

FOSFATIN FALYER 
Yemiş 'değı1 miyiz? Ve Mr ço1C aeJ;eplerClen &ma ti'ugün meCl

yun bulunuyor muyıµ:? O halde; bizim için i.M>a.ti kendi öz .. 
dumuzda duran bir hakikati göz bebeğimiz yavrularomza .-~ 
ıiye ve tatbik etmekte niçin tereddüt edelim? Aarf tababeıtİ'I 
netvünema devresindeki çocuk için lüzumlu bularak tavsiye ~ 
tiği pütün gıda unaurlan en bol ve en kesif ıniktarda. 

FOSFATIN FALYER'de Mevcuddur. 

Fosfatfn Falyer h iç bir t esirden bozulmadan her iklimde dalma ınuhafaza olunalttnr. Her zamaiı ~)111-
Janılabilir. Fmnsada bütün diinyaya aynı şekilde gönderilen yegane müstah zar 'nfsİatiıı Falyerdir. 

Hnr <'Czanc ve bakkliye ;ma~auılannda en elveriŞli ftatlarla bulunur. 

1ar bunların çabuk bozulduğunu --------------------------------------------------------------------------------------------------------~= gönnfişlerdir. Bunun sebebi şu- ı -- 'ı •~~~~~~~~~~!!ii!ii~~!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!'1 
dur: Bu çiçeklerin sıcak veya ılık , A N A D o L u 

tarlaya dikmelidir. 

.... li M d .. 1 • d :n=~~an :~::~,;,1:: :.~~~JY;~.~:~~=;~z::i~::~içil:i: b~;:~~:~: :~nhs~: ı 
kadar daynrunalanna mani olmak-

tadır. Esasen çelikle yetiştirilen bu M U s A M B A L A R 1 N 
fidanlar güneşe, rüzgara mukave-
met edemezler. Anıı fidanlar pa- 1 

1 zara getirilmez ve damızlık olarak Z E N G N 
kullanılır. Eğer ana fidan tedarik 
edilirse gölge bir yere dikmek ve
ya saksılarını daima gölge yerde 
bulundurmak suretiyle uzun müd
det muhafaza etmek mümkündür. 
Küpelerin gövdesi ne kadar odun
lnşırsa o kadar dayanıklı ve uzun 
ömürlü olur. Llıkin bu fidanlar so
ğuktnn korktuklan için, bunları 
camekun veya seralarha, yahut ı
lık havalı, ışıklı salonlarda muha

ÇEŞiTLERi 
Her yerden müsait §artlar ve acuz fiatlarla 

AKER 
larında Satllmaktadır. 

Hususi ~e§ltlerlmiz, yalnız mağazcımızıa 
dahilinde fe§hir edilmektedir. 

faza etmek icnbeder. 

Anonim Türk Sigorta Şirketi 
Sermayesi ve ihtiyat Aliçesi 1 

1.ooo.ooo Liradan Fazladır. 
SERMAYESi .... 

TORKIYE iŞ 
VE ZiRAAT 

Banlialarr tarafından ödenmiı öz Türk Müessesesidir· 
Sigortanın bütün branflarile uğratır. 

YANGIN - NAKLIY AT - HAY AT - OTOMOBiL KAZA
LARI - FERDi KAZALAR - iŞ KAZALARI 

A ra mrn cam kaldırılarak si
linir, fiskiye ile tohumlar 

her aksam sulanır. Tohumların 
cinslerine göre bir kısmı 4-5 bir 
kısmı 5 - 15 günde çimlenir ve 
yeşerirler. Artık bundan sonra ka
sa! nn veya saksıların üzerine 
c. m koymnğa lüzum kalmaz Yal
n •7 t h h ve sümüklüböceklerden 
k r ~ " mnk iç"n fideleme zamanına 
kadar bunlan gözönünde yahut 
muhafazalı bir yerde bulundurmak 
liızımdır. Şa§ırtma zamanı, fideler 
2 - 3 yapraklı oldukları zamandır. 
İl. inci şa§ırtmadan sonra fideler 
asıl !ideliğe naklolunur, yahut bah
çede dikilecek tarha dikilir ki bu 
da ancak en son bu ayda yapılır. 

Durgun aşı ve 
~ı.~~~~~ Desenlerin hakla mahfuzdur.~~~iiiii!iiiiiii~ .. ~I" Sigorta hususunda her türlü mütküller için siteleri 

meccanen izahat vermeğe daima hazırdır. · 
:Adres: İstanbul, Yeni Postahane kartısmda, Büyüli 

~~~~~• Kmacryan Han. Telefon: 24294 •~iiiöiiiii~~~ çelik yapınız : 

H er hangi bir se'beple :\fayıs
tan temmuza kadar yabani 

gftllerlnlii, çardak g(lllerinizl, cins-

a Dr. Suphi Şenses • 
idraryolları hastalıkları mOteha•ıaı 
Beyoğlu Yıldız sineması kBI'lm !.ek-

ler aputımnn. Foklrlere paruu. 
Tel. 43924 

Dr. A. KUTIEL 
Galata Topçular Cad. No. 43 

Nqriyat Müdürü: 

~li Haydar KERMEN 

TAN MATBAASI 
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Türkiyenin 
:-----------------------------~---

Mahsuller tarihi 
Bir çok megvaların sebze 'lle 
hububatın menşei Anadoludur 

YAZAN: Lutfi Arif KEMBER 
1( 

tl1iııer ezoı>otanıya arazisbı1 birçok mil Jel melezler ~ Jenerasyon IOl11"& 

hl'(l ekoncım.ik nebatlarm ana bildiğimiz buğday ukını temsil ede
"'1~ ~etnıişlerdl Fakat bu bilecek neviler meydana getJ.rmek-
ı.11 iklinıinin kuraklığından do- tedirler. 
'Oebatıann tabit olarak yayılma Bu yeni nevilerin ve çeşitlerin bu
~ 111üaait olanuyacağı fennen bi günkülerden farkı 7ok gibidir. An
~ !hını olan hr hakibttir. cak taneleri büyümiif, dolgunlapnış, 
~er.o !Qedeıuyetin beşiği zannedilen bapk1ardaki sıralan leyl'eklenmiş 
~ Potanıya, gerçe birçok milletle ve renldepnişdir. Fakat hlç birinin 
~ Qralarda yerleşmesini neticelen- yapma ve tecessüm f8l'tlan delif
lh.._ ile de; bu yerlepne orada ya memif, ömürleri bir 1eneden fazla 
~~nıı hiç birine ana yurt artmamıştır. Buğdayın yapma prt
~ . : Bu geniş mıntakada eski 1anna göre yazlı:k ve kışlık olarak 
~~etin başlamasile artan ihti- aynlmasmı tetkik eden üimler, ilk 
~ Ububat ziraatinin ilerlemesine 

1 

tiplerden meydana gelen hibritlerin 
1-a b· 0hnuşıur. Burada bitirilmif o- ilmen sıcağa daha mukavemetH ve 
~ ~ dölleri üzerinde yapı- sojup az dayamklı bir tiple, soğu
~ ler, onlann menşei tart- ğa daha mukavim birer tip meydana 
~ ohnakıan ziyade, ziraatın getinnif olduklarına hükmedilebilir. 
'debnıı. tariht 88.fhalanna taalluk TabU seleksiyon buğdayın aslını bul 
~Bu genif ülkede JlflllDlf mak lmkinlannı kısmen ortadan kal 
'- 111...~ beaıiyen münhuıran Dicle I dırmışhr., Aslın tegayyilrata uÇaına 
lııııa ""cat Oldutuna ve bu ıld hayat aa ın menşelnin jeolojiktahavvülata du
l'lb llehruı Anadoludan çıkarak A-1 çar olması asıl tiplerin yapdı~ mm ,.. 
~ ~ girdiğine göre; Mezopotam 1 takalann kurakhlı: veya su baskınlan 
~ defiı yalnız nebatlanm, hatt1 na ~aı:uz kalrnalan gibi ıhtimaller l
~ kuınu ve maddei namiye de- le birlikte ziraat usullerile temizle
bitt it bealeyid maddeM:rin bill" ta nen n işlenen arazide yetişen bir 
4- ~"""etlerinin sevki tesiri •ltın- buğdayla ana tipin bir numunesini 

~~le bu mmtakaya .O- bulup ta karplaştınnak w ata bul
~ hiç ıği ve oralarda yayıldıkla- dayı keşfetmek g(iç bir işti. Fakat 1-
bit hır 1tf:raı.a maruz .r:almıyacak 

f)feltı°Jde iddia edebiliriz. 1im adımlan bu g(iç itıl ba.-mıata 
\(,..~le ve Fratın geniş yataktan azmetmiş ve bütün AnaJoluda araş
~Yada hudutsuz ziraat ~ tırmalar yapmışlardır. Durean de La 
tit, b ~lüne yardım etmif malle, Beynier, Llnne LaiseleU1', gibi 

ou ıir 
~ tfn aat ovalan, eski Mısırın nebat Alimleri buğdaym eski dünya-
ftıı.. 'l'ut OValanndan farbız olmuş da intişar sahasının tesbltinde mQt
~ ~nlann, devuıb ,aellerin sey 
~ lktfU:u bugiinkü Dicle ve Fıra- teflk kalmı~laribr. (Selt ekonomis) 
1'ı ~la!Ittuı aksi istikametine 4lol ile 1~ styan.ttflk) de De_FOlunaıı 
... , bUece1'· . idd" t k h t tetkik makaleler·ne göre bazı tiplerin 
•vıern e;UU ıa e me a ıra 1 4- eı. Pak t şimald _k ek Anado uda eski Putoı mıntakasında 

llardaıı k 
8 

';, '7~1 
sri yetştiğini ve oralardan yaytldtlı 

~ne ~barayan tucumf uı ıye "
1 

e -ı kaydedilmekte ve hatta büyük tsken 
-..cip . an, an aşan ıu ann . . . . . 
""- ettiğ· -.rı h" - h iz k" denn ordusu bu havallyı ıstilA t-ttıği ..,,.p . . ~J•r, ıç şup es 1 ce-

1 A- IStikaınet• 1 şt An d 1 d tarih erde buğda}'ln orada ziraat e-·qh· ı o mu u. a o u an . 
'°'1• ISlarıa doıho.· b 1 1 bü dılmekte bulunduğu tesbit edilmek-
.. \Qt ~ &•.. aş amış o an - tedir 

' g~iş akış, her ~iği mmta- --·------==----
t'tk " <Turabınebatlsini) sürü1diy~ c 
~•diler doldurmUf, ovalarını n- yU Garip Dünya : 
b~ rübrelemiftir. İşte bugQn 
'1 h. dar Yatak içinde süzülen bu 
~ Yat kaynatı nehir. prehistorik 

)l
11 

bir çöl vadisi olan Mezepotam 

~ "'e,dana getirdiği ramanJarda 

'ı.:::un birçok nebat to -

Kız Seçen 
Boksör 

İrlAndanın boks ~ da oralara kadar .O-
~.~ saçmış olduğu kuv -----~ qmplyonlar ı n -
-.... .._ t..'-~. 'an Joe Gulgley 
"ı ~ edilmektf'dir. Fraı Tafta 40 İngiliz 
~ lb-aat müellifi (Qliver dt ran mukabilin -

' eaı bı Mezopotamyada gördüği e, bir revü~ gö- 1 

~er ~tlan hem kendsınin hem de inmek nzere da-
~t bitkiler llimlerinin Anedolud: et olunmuf ise 
'-'llf \'e nıcıe mıntakalannda da bul 'e bu teklifi red -
' 

0lınaıan Anadoludan Mezopo- detmlş, fakat re -
taıcı~)'a doğru yayılma hakkındaki vüye kız 9eÇ111ek lşile me§gul olına -
~ isabetini gösterir. ğa ruı olmuştur 
~ Anadolu olan hububat a- * 
~~Ufday, arpa, yulaf çavdar D~yanın en ilütiyar aılamı 

AGARAN SAÇLARA., 

' tadır. İlk insanlar çayır ot Şımdiki halde 
beaı.:1 ~eleme geniş bir zaman dünyanın en ~ ~-:: 
tJı: ~len sonra; buğday ve dan 1 yaşlı adamı Ce- ~~ 1 ~ 

Kumral ve siyah renkte sıhhi saç boyalarıdır. 

'-uttU? nn ilk medeni gıdası 0 1_ 1nubl Afrlcada /. 'f~.r ~ 
'-rıeıt . Bufday beslendiğimiz bütün yaşamaktadır. ~il tı''''~ ~ Beyoğlu - İstanbal 
hlit. :ehatlann (Hububat) başında Ramonolv~ '/J 1ıı ~~ •~!!!!!!!!!!!iiiiii";;;;ı;;iiiiiiii!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!i!!!!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiO• 

lngi&z Kanzuk Eczanesi 

lh .. ı,. Ububatın bir senelik h:ıyata Senat imnlndeld %1 1/ ~ 
9'J1ı a .. n ve tip?.k olan bu tabii u zenci a en, ~ Obrı ,_ . b h 1 ~~'';..a' ~~....:..~ F E R T E K R A K 1 s 1 
tta b 111Uhataza etmeleri insanlara 140 yaşında imlf. Buna ratmen, bü
'~ bir mevhibedir. Hububat, tün dişlerini olduğu gibi muhafaza 
laıı hak ve ehli hayvanlann gıda- etmif ve 128 yaşına kadar doku ço
hQ edf]:1ndan r:iraat kadrosuna da cuk aahl>i olmuştur. 
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'\t)t\.\O 
~00\.\.\ 

6AOET 
CWR\)PA 

LAMBA\..\ 

"''~" \6'i 

Neden 
~spi~in f 

ÇünkO ASPiRiN senet~ 
llenberi her türlü soOukal~ 

gınlıklanna ve aQrılara kar11 
" tesiri şaşmaz bir ilaç olduaunu 

'sbat etmiştir . 

A S P_ I R 1 N lnteSlrtnden 

emin olmak için lütfen_ ffi marka: 

sına dikkat ediniz. 

·~TUR Ki YE~~ 

iMAR BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞIRKEn 

Sermayesi tamamen tediye eclilmlı 

1.ooo.ooo Türk Lirası 

Yeni Postahane arkası, .ltır Efendi caddea 
iMAR HAN 

Telgral adresi: lstanbul • imar. Telelon: 24521. a 
Yol, mebani vesair mühim inpat taahhüdü 

Müsait Şeraiti• Tevdiat Kabulü 
Emtia, esham ve mücevherat mukabilinde ikrazat De 

ıigorta Te bilcümle banka muameli.b 

h.11 '•t.) foftir. Buğdayın asıl şecere * 
tılı-. Bu 11 Aegilops denilen ilk tip- •Mawnrmea,. .,. 6ir la.at 
da, lrkt tft>trı meydana getirdiği buğ Ameribda, 
~ ~~· nebatat Alimleri tarafın- maymunlarwı U-

Üzüm ve Çeşme Anasonundan 

Çekilmiştir. 
ı--• ISTANBUL DEMIRSPOR KLOBU •--• 

45 derece olmakla beraber baş 
BÜYÜK EŞYA PiYANGOSU 

>'ab1l\f b eıı ada nazaran bunu beyaz sanım ötren-
1-, alt~/tday denilebftlr Tabi! .-rt mek mabadlle 
~~r 8 Çok de~emlş olmakla bir ldgat kitabı 
~~ uzun zamanlar ve devirler .. çıkanJmıfbr. ıcı.. 
~blt hfb bu tlpin kendi ~tleri He tapu en :ıayaıde Glbon denilen 
butc:t8Yttı ridasyona uğnyarak beyaz maymunlann lisanındaki bllmele
~eyd~rı veya bu bir meles tipin rln mAnalan izah edllmiftlr. Lagate 
~edir. Belnuş obnası fhtkna.1 dahi bakılua, IDllynnmlarm ...... haJd. 
a.t bu~- 'Yapılan tecrübelere g(Sre a katen fakirdJr ft 7almz Mlludm 

&~Jla ibarettir. 

FERTI 
RAKISI h-
~---. - -...... -·--

w • • 
agnsı vermez ve su ıçırmez 

lnbiaarlar idaresinin kontrol Te mühürü altın
da fıçılarda dinlendirilmit memleketimizin 

en nefia rakuıdır. 
FABRiKASI ı 

GALATA KAVAL SOKAK No. 5-t 
T elelon : 40988 

Her ;renle arayma. 

ÇEKiLiŞ T ARIHI Büyük Yas dolayııiyle 

J/12/938 tarihine tehu etlilmİflİr. 

Kazanacak numaraların hediye listeleri "Ye hediyeleri 
NlHAD IŞIK Plik Te Gramofon mağazaamdaıı 

teni edilecektir • 
...................................... ., 
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lzmlrde Müessif Bir Yaka ,•=•••> KARAMÜRSEL c•••• 

B• G K k Jd 1 Mensucat ve Ticaret T. A. Şirketi Fabrikası lr CDÇ ara 0 a 1 ı_... ,,. laltalliyelerW Tercih EcDnlz 

K Aıd t ık• !il l•i. •• ve saflam ollllCllcla ......... renlderl asla solmaz ansJDJ a an ) Brm' Sabf ......_.ı Sult.nhu-m, ikinci Vakıf Hu altında. Telifoa: 20ıa1 

Kardeşten Birini Vurdu APARTIMAN DöSEYECEKLERE: 
hmlrde Do1llpb kaJ1I poUs bra- Mehmet AJmı "brdetl Keırcan Sandalyalar, •aryolalar. 

kohmcJa '* nb o1m111s tzmır ka • Akm. KarpyW tomt.rllll tarafın. portmantolar 
dMtro memurlarmdaa B. Hikmet darı tutulmUfs whlriJrat rpılmak iP ~ w Dn'i " tik mobn,alu 
Tlrlrdama•, Jrara1ro1 

1~ Mehmet zere Odsin1 de polis nezaretlnde Do- p.a.11111 ... FIATIN... SATILIYOR 
Alma admda blrlDe d&t el •tef etm1f laphbıyu polia karakoU. &6nder- ~ nA ~ 
w omı -ı memem altmdan •in' n- miftir. Mehmet w Mercan karakol· Asri mobilya majaza11 : 
rette yaralamıfbr. V•lraDJn sebebi da llti~p edilirken memur B. Sik- A H M E D F Ey Z 1 
bir bdm mreelelldlr. B. ~ met karakola gelmlf ve koml88I' mu-
Tarkdamal', buM• bir mQddet ey. •vinllll oduında bulunan Mehmecll l•nhul, RPPpafa Ja1rata No. 88. Tel 23407 
'ftl Bayan Ultftye admda .-at bir &6rmilf, pınmda bulunan tabanca•.-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;; bdJnl• ...,_mtfUr, Jtarwabda A- ru Ant bir hanıbt1e --- llehme 
........... inde 17 mımarah kah- din berbw dört el •tef etmlftlr. Çı
...... ..-Iuk edan Al1 olha )leh. Jran mermilerden blrl )!e1nneııftn al 
..... AkJnle brdefl Merca Akm, mezMSI altından eirmll w arkam
~ -1 olduita btl pldMe .._ elan flknnştır. Pollaler, B. Bl1rmetln 
1ılt ~ btr t8nda Bapa L6t- elinden tabaneumı almlfJardlr. Ya
e,.,t ~. ralı derhal memleket hutanmne 
S- B. IDkmet. mMW11mn11L bldınlmıfbr. Yapılan tahkDratata 

lllt wrdllf 1* 11t1c1.a. brmDm Bn. L6tfiyenln Kuwakanın örnek 
qr.ı ..... pına llelgnet ft.... (Dedebqı) k6Ji1nde Solandede IO

em ......._ ~ lllbuı bjınclt balıkçı tbrahimln U1a11 Bıı. 
1 'Jtla-. tı.nm nlnde bulundulu anJa11J-
MMI ı t ııllllt, .. tDr'1wt ._. lftlf, aradan almarü tahkfbt için 

ıtı. ......,... ,...h• w ıı. DolaphkaJa polla bn.kolıma ,.U • 
.... w.aı-r sa ...... ,. ... rllmlftlr'. B. BDanet • tmdf edil-
~ Jll" 51 mlftlr. Tahkikata c1nam olmall)W. 

Çal da Toıbalıda 
o 

llr Yn11• ÇiMi. 1 ..... lem Kiylller Cell•ftlll•• 
Saat Dev• itti Sahip Çıklyorla1Wıf 

ç.J. (B--0 -Bun• ..,.1* Torbalı, (HUIUll) - CeDAt c61G -

19''11D ....., et • ı•• 1flll. '*" nen kurutulmast11e JneJdana ~ 
.. ,_. ftktl Mell)eel <>men Ka- arazi göçmenlere tınzl eclllmtftlr. 
.._ wlDclm t*m1f w ~ Ancü 111 meJdanmdald klfltller • 
,. ..... ., •••• ~ 1111.,.e .. - den.buılan bu arası,. ahlp olduk-

..... Bllllr. ,.._ .-.0••1111 ~ lanm td~ ve ba tddla1armı pyrt 

BAYANLAR: 
Bilbata nuik cütler için istihzar edilen 

S A 
Pudrasını 

L O M E 
Tecrübe Ediniz. 

Chyet yapııkan •• ıoa derece neflı kok•lud•r. 
HemH ıayrlmer't olup tHI kadife tlbl ~·•aatlr. 

L O 

CiLDE SORth.EcBK gA 
C& 8tB PUDRA. TABU 
ZET .ı.fK VERİR. 

Partstn ilk .. kibar 1r..tı:Dll 
Dl bir moda meydana • 
Onlar, biHBn acın artında 

-------- lakht izi vennüllzln _.. .... 

~-------111111119' bir ten temin eden yeni bit 
Utfetmlflerdtr 

Bu da; yeni w lamml bir 
- lnee btr pudnJI lpekli 
detll ~ ft baklkatel 

Fenni •ası• k8pQI • bnfbnlmlt 
bailan Pnnm ..,_prlert t.P.11'111111 

Mide. banak, - ~ ~ 
Mbret dtlt- tikim b8 • IOll ani . 11'.&lıre• 

kGft111Gnt 1a1111ll tanfJndaa lmtlyua 
nmfl tir. Tobion pudPuı parlak 
Konaln NBa ft ,.il. 1IUdlZVllh bir 
~ - ba,.t 9WeNk w tize nefti 
tarif ... J&ıderilı at IUfmdll "llat .. btr ten 

Eminini oektir. 'Tini Mat,, Tokalon 
fanlr IOkalt JnıD....,a.....+ m ı'bgtr, 
Tal: l0211 ..-
ZAHARYA mar, .. d• w eılldmlzln 

Oreopuloe ~· 8ehll8r gtlnllllfnbl 
ıta•Utellerdea bir ta:ıreUk " bir culbe wrtf 

\fİllİilloiiİiiis. ______ ııi zlp ft yem ft'Lgt Olan Tokall9 

J<anaatbahı Bir Delll 
l'UIDl ilı.ytniz n kuU.IUJUS. 

,,.... ...._,,.,. 11faı,. ..ıwn - nmnl kroJdlerle tqlt edeıü. A - ---------------------....... U mat ••am eden J'8Dım. -.Jtrfn ..,.,,_,. mani oJmatıa • Kımtıum lflly• bir ••~ pandOltl 

~ ~- z.rar bet dırJar. ·.... G• Kadıköy inci &azinosu• ~~!!!':ıd:!•:ı_~::ı~~~ 
.._ bıl•dıır,. ......, • ....ı ;ık- ....._ .. -...... bJllılctm IDD Yalık ft ıcı,tık yeri acele kiralık w ldlbkbr. MllnaaafJar JL lhaaııdır. Bu mıktar tekallO. için pan 

.. tahkik -m.-.... ra hatmettmtzla milyonlar tarfty- . 1• ımı kuvvet mfknat!sfyeden Ari, pas-
klSy uralD MiJU 80kak 67 numara..., ey, • ır-am• ~ ltfaı,. ~ le m8Jdana 9*Mbll ft ıec~...ıere • • lanmb ve etistlld olmalıdır • 

... &Je" ..._ bnhı- )'aft- tevzi ettlll ba arul berinde ber • - 1 JtEVUE SAAT FASRIKALA.Bt 
_. blıl"'"'Dt llb.tlQ~-. hangi bir Jdm-..•n bak lddtaa ve ,C En rahat çelik eom,.-U. fdc, metin " acaa el fa LAborat\lvarlannda lcat .edllmtı 
• ı -. göçmenlerin lflemeslne mani olmaSı K A R y O L A L A R 1 •.: 1 ~:. ı:: Ntv ~OX., pandülü bu bıualara ı 

dolz"u değildir. AJAJraclarlar ba hu • maltldır. Nöşatelde resmi saatçilik , 

Cclemltte Y..ı llr susta tetkiklent ba1Jam•11anbr. H A L 1 L s E z E R =~v:~=· ın•t8:.1l:ye 1t°!i. r 
Torbalı DsL ~i- D-t....I Kar,ola •• madeni efY& fabrika alonlarmdaki ~elerine yalmz "NİV AROX" PAN lstas y~ UCleCI ,_ ~ •• o'OLU İLE MUC&HBZ 8AATLD 

JOR -r•Jvt Torbalı<la b91ediye mecllll mı: fç- me~ herlnde gorebllln!•.IL in, durmak;nzın ve barekltımfa hlc-
Dnı.& DemlrJOl1an ldaNll tarar timaını vaparak azadan Bekir Sa _ Sirkeci, Salkıma6fı..."'L Demirkapı caddeaı No. 7 Tel. 21632 bir RayrltabiM ~ermeksizin lşle-

,J • .. ------•- dikleri mfüıahede edflmt~r. ım.t•w Oılen!fpn Topbap mevkllnde bryayı belediye nlellğbıe MÇmlf - KAFt DEREr.F.DE KA.~AATIAHŞ 
,... 1ılr lltuyon binası lnp ettlrile- tir. t •---• Rahatım, keseıini ınenlen taftiye ----• l)EClL Mt? j 
==ı.::~!:1:.'::: --=-=----- KUŞTOYO Kullanınız. R E 
....,_ ...._uı. ıHOO 1lnJ'a mat • YURTTAŞ· 11 ı· k ı k ti ı t.kl r Jmellkta. Ya ...,_... IDfMmdan • . r ıraya umaııy e aı y yas a 
- Odemı ... ffmdlkl lltuycmdan Banltalartla biriken para- Yor~. ~lte ve yastıklardı mGblm tenziJAt yaıntdı. ltu"8yl im-
_. 111 maşlannın en iyisi ve her renjl'f bulunur. Ftatlar çok ucuzdut. •- .,_.kadar ft1 cHSfeDecek. lor ınenıl•htt• if yaratır. Adres: İltanbul Çakmakçılar yokusu KQftüyO fabrikası. Tel. 2302? 
=~ ba lltMJcmdan yapı- ~ llrltınna lae.aplan Satış yerlerbnb;: Ankıt"P'fa ~vo~lunda Yerli Mallar Pazen 

6ir cıno- welince alma/ elto-
nominü ~n büyük bir lae-
4i '°7nafı olar. 

Ulusal Ekonomi 

Hergiin Evinize 
Neı• Yeren 

ARKADAŞLARI 

Her aliıam 
Taksim •bide kotfısı•da 

İZZET GAZiNOSUNDA 
il!!iill!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!ilii!iillimi!iif• Tel. 41821 41~i!!i!!!!!!!!!!!!!!!!1ilili!ii!!!!i!1~!il 

, • Satıllk Fabrika 
Memleketimizde einsall obn.ıyan bir Dit Fırçası h1wlblı satılık

tır. Talip olanlar Galata Topçular Cad. 43 No. Ju 'f"h.,. 1 No. lu 
oda,.. müracaat eylesin. 

iktisat Yekttletl lef Koatrollrliiii .. n : 

trt daktilo bntr tahsilli bir kltl be lhtqaç nrdıı'. Umar Ham Alma 
kat kontrola acele müracaat (8802) 

~ UBOLOO - OPERATÖR ~ 

1 Dr. R E Ş I D S A M I B E R K E R 1 
ORION - RADYO loronkay Bela ddrar ,,,nan 11utabk1uı .otelluma> ee,oıtu ftM>>aı add... w. 

.. ____ ..... CM. ....... ..,.... ----·· - mUia Jtfo. ı (ilki Mlltuamfbt konalı).,. •iMi _., 

lftOl'ekMpll ..... .....,, ..... 

dl •ube•lnde .. m...., ... 
oluam&11 bir modeldir. 

ton.va hlametlrün -. .... ., ••. n.,.. : • • ... r •'-
''"""' htflftlll, MO••• 
lıll ,,. da,....l&llllMM\ ................... w. 
mo,........veeeaoe. 
rall eooo ııa 7000 
k•llme , .. ,...- ... 
r.,..dt\ 

---

Cilaloıtu Rante'll 1rkumü ... --·Efendi llObk No. 1 

llT rArRUSll 
801010/ICI. 

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

KREM 

1ertn yOz tuvaletindeki rol 
ve tesirleri liyıkile bilhld" 

dili devirlerde-

UIM PERTEV 

ftrdı. Söhretlnl 'kendindeJI 
alan kJt!ft Pertevin bu,tÜJt
kG muvaffakıyetmln art1 
basftttr. Tamamen fennf '1fJ 
tttız bir itina l1e eünfl11 
teklMOlilnil takip edisf .. 
metnlftet ınah1tı16 olmaklJ 
tmar du1\11Udur. 
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HAFIF-LAT_IP 

~ Avrupa (eŞ{tlerlnl 

ANCAK 

ATA 
ATABEK 

( SABIK ŞAMLI) 
Mftessesabnda balabilirsinbı: 

Fiyatlann~ 

Tetkik ediniL 
TELEFON: 
24202 • 24203 

,, R 0 k: p•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•nıı•ını•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıın•nıı•ıın111111111111•nıı•nnmıınmıt 

•ÇJN- : G u v E N ; 
~ TORK ANONiM SiGORTA SOSYETESi 1 
~ Sümer Bank, EmlCik ve Eytam Bankasmm Karama 1 
~ ~ 

ii HAYAT ~YANGIN • NAKLiYAT ii - = ! w ! 
: HER TORLU KAZA ! 

~MUT ~V/S.. = • w; 11 Gal T 1 ~ .. ," = E-Cil~ e-~ı • Slhner ana aası - ata. e • ... ii 

ı ı PEKTôRrNZ:~ llllllllllllllllllllllll:w:llllSlllI•zM·I·s"'::·ııı'•'mllldllU 
-.-.~l!ll!!l!l!!!!l!!!l!!!i!!!!lll!!~.::;::::::::::::::;.-' Şiiyuun lzalesl 

için Cibalide vaki Sanayi ve Ziraat Mak:nalan T. ıA. Ş. 

ISTANBUL • ANKARA : 

nıoııltn yıltctrııal 
ıı 1:rlı" • dmıyada 

Ilı ır bu btŞ kıwcığa· 
"" t:mı baııyo!an 

1( '"""""''"". f ıolnıe ı ın-
1 p ıc.tı~ 

POKER 
trq bıçaklan en sert takalı 

bile 7ener Ye cildi yumUl&br. 

Her yerde 

Poker Traı Bıçaklarını 

ısrarla lsteylnlı. 

KORPI DEGIRMENI 
Bahçebp., Tllfhan s nd bt 
Telefon: 24420 
Telgraf: llUBATYER 

Yenlpbir, Atatark Uram 
Telefon: 2628 
Telgraf:MlJllAYYD 

Her tiirlü tesisatı ile satılmak
tadır. thale taıih1: 21 K.lnunu
evvel 938 çarpmba günü uat 
14 - 10. MQncaat yeri: t.tan
bul Divaıryolunda Sultanabmet 
sulh mahkemesi başkatipliği. 

Sabf illnı, 19. 11. 938 tarihli 
Tan ve Son Telgraf gazetelerin
de intişar etmiştir. 

Elekt:rfk tes!satı, ~. tnıhar bzanlan ve makinalan, dl8el moMrlerl, sa ft buhar tOrbtnleri, 

§Uer, kağıt, çimento nsair fabrlk alar tesisatı, traktör, pulluk, mlb zıer vesair tekmil ziraat aletleri, 
hububat temizleme tesisatı, lokomotif, vagon, dar Te normal hat malzıeme.1. ekskavatörler, Tinçler. 

buhar w dlllel 701 lfllndirleri, -.ıesatre ••• ftAire_ 

Beşi de yedi aylık dotmuşlar " .. t<fırlar. · Fal:at 

pyet narin ve zayıftırlar. Ba kadar nazik ft ince 

cıldlerinc na11l itina etmeli ? Hangi Mbunlı yebmalı? 

Mutchassıslar diyor ki ı Saf aevüa yttJ ft y&buz 

Palmolive aabunu kullanmalı. 

Çanki. Palmoln'in terkibinde meyfli yafl nnLr: 
Hiçbir hayvan 1•11 ve eua'i boya yolrt•. 8aıma içilt
dir ki Palmoliw'in yatla köpiltl JUIDUf&bCI • ve mini 

adailerin cildi lçha pyet faydabda-. Sbia wa .,-a... 
laruımn rlzelliti için_Palmolhe'I. kuDanmm. 

Biçki Dersleri 
Hocasız kadın terziliği öğreti

lir. S cildi birden 5 liradır. Satış 
yeri: Beşiktaş Dikiş Yurdu Aka
retler Dibek sokak No 1/2. 
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• 
• 
• 
• • 
• -

•• ------•• •• 
~· •• ------•• ------•• ------- -•• • Hayat; heyecan ve neş'e ile kaimdir 

• -
• 

• 
il -• ----• ı 
:::: İdrar keMSi 

~ z 
ii Temiz bB. 
§ 

• --• ---
~ 
i 

bir süzme makinesidir.. Günde beş 

·· · ı' ~ ~ Htre kan · süzer. lçtiğimız şeylerin 

3 
Klrll kan 

' ~nlaıı 
. ' idiar: 

dalarını uzviyetimize, muzır olanlarını idrar • 

• 
yolile harice atar. Bu harikalar nümunesi • • 

makinenin· çahşma kuvvetini artırmak sıh- • • - -•• - -
hatimizi temiz ve arızasız sekilde vasatmak •• 

demektir. Bu kudreti yalnız •• - ------ -•• - -----•• 

İi KaJelerl temin eder. ( H E L M O B L ö ) böbreklerin faaliyetinf artırır. Böb- • • 

SAYIN BAYANL!RI 
ı 

MüsaaC:le tiuyararsanrz. b"ugün fennin bütün flP.' 
lakllğlle meydana ((oyduğu, malirem tuvaıetterl" 
nlıde h-aıa baıllarınıı tarafından kullanllan v• lp

tidaf bi~ ıekil olan bez ve pamuk tamponlann dO" 

kikada milyonlarca mikrop üreten felaket fabrl• 

kaları olduğunu tekrar arzetmeğl ve bu korkUll~ 
itiyatlarınııdan vazgeçmenizi rica edeceğim. 

H E R K E S B i L M E L i 

·So·Lu~AN 
u . e i.S Kili iı:i 

2. " 1 .., 

--
.. ~-. 

İSMET SOLUCAN 

Et Te ıebzelerin iyice pİf' 
memesinden, meyvalard' 

güzelce yıka.nmamuındaılr 

içilen ıularm temiz ve .J 
olmamasından hasıl olatl 

solucan dediğimiz bar~ 
kurtlan en muzır hayvaıt" 

lardır. Bunlar; ince bar...
ğm iç zarına yapıprak ., 

kan emerek yetitir Te üret" 

ler. Ekseriyetle çocuklar

da bulunur. 

Halsizlik, kansızhli, hCI" 
ıımsızhk, karın ağrilarlı 
karın ıiımeleri, burull• ~ 
makat kaıınrriası, ishal. 
oburluk, baı dönmesi. 
salya akması, sar'ayCI 
benzer sinir halleri, CJr 
ce korkuları, görmed•• 
İJitmede bozukluk h•P 
bu kurtların tesiridir • 

BiSKUViTi 
- reklerden idrar torbasına kadar olan yollardaki hastahkların mikroplarını 

~ kökünden temizler. Bilhassa kadın ve erkek eski, yeni belsoğukluğu, mesane • • s.u. riurtların en birinci devasıdır. Bürür< ve küçüklere e,mniyet ve. lt~matlo i = ilt"ıh b ·+ • t"ıt idrar 0 ı ki b 1 ... k k "d b k b = • verıhr. Her çocuk seve seve yer. Çocu~larınııa senede bırkaç defa ıhhyatell ~ 
• a ı, orıı , sıs , z r u arı, e agrısı, sı sı ı rar oıma ve O• • = . . A"I d kt d -~ _ _ = verınıı. ı e o orunuza anııınız. 

iiİ zarken yanmak hallerlnl defeder. ldra rı çoğaltır. Vücudün içerisini güzelce = il ~ 

5 yıkayıp tem izler. Sıhhat Vekaletlmlıln resmf müsaadesini haiz bulunan. ~ • D 1 KKAT : Kullandıktan yirmi dört saat sonrO 1 
1 ( H E L M Q B L E ·u ) ~ ~ so!ucan!~r düşm!z~e çocuğunuzda solucan olma-1 ii • dıgına ıllmat edınız. 1 
- . • • Sıhh'at Vekaletinin resmf müsaadesini liaizdir. Tarzı istimali liutuların lçi11· I 
! H E · d B ı· · • deyaııhdır. i il er czane e U ·UDUr • • m Kullanıı tarzı: Bir blsküvit çizgi tlebeı müsavi liısma ayrılmııtır. Büyükler:~ 

t 
.. • • • • Gece yatarken iki kutu blsküvit, çocuklar: 10 • 15 yaıına kadar bir kutu, 10 ~ 

• D KKA T: H EL M O B L 0 1 ıdrarın iZi temızhyerek • yaıından aıağı çocuklara her yaı için gece yatarken bir çizgi bisküvi+ ve- i 
•ı t• • . = • rilir. 1 

iilCIYI eş . lrlr • • • Fiah tier eczanede 20 liuruıtur. el S M ET) ismine dlkl<at. ~ 
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