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Cümhurreisimizin dün 
kabul ettiği delegeler 

Ankara, 23 a.a. - Reuicümhur, bugün Sovyet Fevkalade Heye

ti Reiai Hariciye Komi.er Muavini B. Potemkin'i Sovyet Büyük 

Elçiai B. Terentıiev ile birlikte kabul buyurmuılar ve uzun müddet 
ne~lerinde alıkoymaılardır. 

Bu mülakatta Hariciye Vekili Şükrü Saraçoilu hcuır bulunmuı-

hır. 
• * • 

Ankara, 23 a.a. - Reuicümhur, bugün aaat 12 de Franaız Fev
kalade Heyeti Reiai Sabık Baıvekil ve Fraruız Dahiliye Nazın B. 
Albert Sarraut'yu v. aaat 14.30 da da Alganiatan Fevkalade He
yeti ReUi Aite• Şah Veli Hanı ve Algan Büyük Elçui Sultan Ahmet 

Hanı kabul buyurmaılardır. 

Mülakatlar eanaaıncla Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu hıuır 

bulunmuflur. 

~ ................................................................................ --
Dahiliye Vekili Parti Genel 
Sekreteri B. Relik Saydam 

Onun haflrası ile 

İlk hahra 
Çemberloyn ve Lord 

Halifaks Paris'te 
F. R. ATAY 

Anadolu birdenbire sustu. Ta
arruza geçtiğimizi tahmin ed_i
yorduk. Fakat ne oldujunu bır 
türlü, ne içeriden ne dıp.ndan 
öğrenemiyorduk. 

Bu öldürücü sük(it acaba nasıl 
bir haberle parçalanacaktı? Yü
reğimiz bunalarak bekliyordu~: 

- Biri bir kısa haber alabıl
sek ... 

- Cephenin bir tarafını büke-
bilsek ..• 

Zaman uzadıkça, ihtiru dere-
ceai düıüyordu: 

- Hiç olmazsa gene bozulma
aak ... 

Ve birden, arka arkaya, Afyon 
ve Dumlupınar havidiı!eri gel
di. insan kalbi tahammüllü ıey
dir: O zafere de, Atatürk'ün ö
lümüne de dayandık! 

Hemen Y akup Kadri'yi bul
dum. O gün bir İtalyan vapuru 
lzmir'e hareket edecekti. Birkaç 
saat içrnde hazırlandık ve gemi
ye atladık. Biz gidinciye kadar 
ordu lzmir' e girecek mi, ginniye
cek mi? Henüz bilmiyoruz. 

Bu tereddüt Kadif ekale'nin 
üstünde türle bayrağını görünce
ye kadar devam etti. Y aklattık
ça rıhtımın üstünde dolap.n türk 
ukerlerini aeçmeğe bqladrk. 
Gemiye gelen zabitler bizi isim
lerimizden tanıdılar ve ıehre 
çıkmakta mütkilit ıöatermedi
ler. 

Valizlerimizi Kramer palas o
teline bırakıp, sokağa fırladık: 
Mustafa Kemal'i anyorduk. A
caba karargahı nerede idi 1 

Müzakere bugün beşi ıyor 

AIDENIZ İ$İ DE IONU$ULACAI 
İngiliz. naz1rlar1 

dostane olmıyan 

Paris sokaklarında pek te 
tezahürlerle karşılandılar 

lngiliz. Batuekili Çemberlayn ue lransız Batuekili B. Dala.diye 
Londra' da konuıurlarken 

Londra, 23 a.a. - B. Çemberlayn ve Lord Halifakı yanlarında 
refikaları, hariciye daimi müıtetarı B. Kadogan, hariciye orta 
Avrupa dairesi tefi B. Strang ve daha birçok yüksek memurlar 
olduiu halde, bu sabah saat 11 de eksprese takılan hususi bir va
gonla Paris'e hareket etmitlerdir. istasyonda Fransa'nın Londra 
Büyük Elçisi B. Korbin, İngiliz Baıvekili ile kısa bir görütmede 
bulunmuıtur. 

Büyük teessürün izharında 
gösterilen sükOn ve vekar 

Dahiliye Vekili . parti genel sekreteri B. Refik Saydam 
alakadarlara takdir tesekkürlerini bildirdi 

Büyük halaskar, Milli Şef Atatürk'ün fani hayata gözlerini kapa- ı ,-.-----------... 
yıp istirahatgahına tevdii anına kadar geçen günlerde yurdun her 
köşesinde vatandaşlarımız huzur, sükun ve büyük milletlere yara~n 

vekar içinde derin teessi.irlerini izhar etmişlerdir: bu günler zarfında bü
tün vatan çocukları ölçüye bile sığmıyan derin teessürlerini istisnasız 
ve farksız bir surette her tarafta muazzam törenler halinde ve inkıtasız 

l 
•' Kızılay a::ii adedinin., 
milletin riİ§tİİ içtimaüiyle 
miitena~ip bir dereceye 
varmasını, bütün milletin 
bıı tenasiibii temin etme
sini temenni ederim. n 

bir surette Atatürk'ün manevi huzunına arzeylemişlerdir. Değil sade 
Türkiye hudutları içinde, hariçte de herkes Türkiye'nin bu milli mate
minden dolayı duydukları büyük ve içten teessürleri muhtelif vesilelcr
Je göstermişlerdir. 

KEMALATATORK 

I 
Dahiliye Vekili Parti Genel 

·0c:>:z,mw:ı Sekreteri Dr. Refik Saydam, yaslı Başvekilimiz 
Zonguldak'a 

hareket ettiler 

Ekalliyette kalan 8CJ§uekil 
B. lmredi 

Macaristan, yeni arazi ilhaklarrn

dan sonra dahili ve harici siyasetine 
yeni bir veçhe vermek lüzumunu bis
se.tmiJ ve gene B . lmredi, yeni bir ka
bine kurarak parlamentonun huzuru -
na çıkmıştı. Yeni kabine, parlamento 
huzurunda itimat reyi alamamıştrr. 

(Yazısı J üncü saylamızdadrr.) 

Çek Cümhurreisliğine 

namzet tesbit edildi 
Prag, 23 a.a. - Resmi bir tebliğ, re

isicümhurluğa, yüksek idari mahkeme 
reisi B. Bacha'nın namzed gösterilmiş 
olduğunu bildirmektedir. 

Bazı hukuki meseleler, ezcümle Slo
vakyanın muhtariyeti hakkındaki ka -
nunun meriyet mevkiine geçmesi key
fiyeti, daha tamamiyle halledilmiş ol
madığından, yarın yapıfacak olan rei
sicümhur seçimi, bir kaç gün sonraya 
talik edilmiştir. Kati seçim tarihi, ila
ha tesbit olunmug değildir. 

günlerimizde vazife alan bütün va
lilere, idare amirlerine ve zabıta 
memurlarımıza büyük teessürün 
izharında bile gösterilen vekar ve 
sükundan dolayı hükümetin takdir
lerini Parti ve Halkevleri teşkilatına 
da teşekkürlerini bildirmiştir. 

Baıvekil Celal Bayar, dün saat 
15 te hususi trenle birkaç gün 
kalmak üzere, Zonguldak'a hare
ket etmittir. (a.a.) 

Fransız -Alman 
dostluğuna doğru 
İki devlet arasında yakında 

imzalanacak bir deklarsyon 

FON RIBBENTROP PARIS'E GiDiYOR 
Paris, 23 a.a. - Havas ajansı bildiriyor: Reaml mahfillerin de 

teyit ettiğine göre, Fransa ile Almanya arasında pek yakmda, 
vaktiyle Münih'te BB. Hitler ve Çemberlayn arasında imzalanan 
deklarasyona mütabih bir veaika imzalanacaktır. 

Bu fransız - alman deklarasyonun- da pek muhtemel olarak yann rftml 
da, iki memleket arasında d<>stluk bu- beyanatta bulunulacakbr. Dekllr&lf'O' 
lunduğu teyit edilecek, karplıkh su • nun metni iae bir kaç gün eonra imıra 
rette hudutlar garanti altına alınacak günü neıredilerektir. 
ve üçüncü devletlerle olan huausi mü
nasebetler kaydı ihtirazisi ile, anlat -
mazlık hallerinde mÜ§avere usulü tat
bik edileceği tasrih olunacaktır. 

Bu deklarasyonu imza etmek üze
re B. Von Ribbentrop pek muhtemel 
o_larak bu ay sonunda Paris'e gelecek
tır. 

. Re8mi 6eyanm 
Parıs, 23 a.a. - Havas bildiriyor: 

Fransız - alman deklarasyonu hakkın-

Berfin tekzip etmİyor 

Bedin, 23 a.a. - Yan resmi 1* 
menbadan bildirili yor: 

Yabancı gazeteler, B. von Ribben
trop'un yakında Paris'e gideceğini ya
uyorlar. Alman makamatı, bu ıseyahat 
hakkında daha her hangi bir iprda 
bulunmaırmgtır. Bu gayialar, burada ne 
teyit edilmekte ne de yalanlanmakta. 
dır. 

Onu dördüncü defa görecek, 
fakat ilk defa tanıyacaktım. 
Rıhtım boyu yürümeğe baıladık. 
Kendisi ile buluttuğumuz Rufell 
Etref bize Batkumandanın biraz 
ilerideki evlerden birinde otur
duğunu söyledi. Ve biraz sonra: 

lngili:s na:sırları Paris'ıe r------------------------------
Pariı, 23 a.a. - B. Çembcrlayn, lord 1 

Halifaks ve refakatlerindeki zevatı 
getiren tren, on dakika teahhurla sa
at 17,50 de Paris'e şimal istasyonuna 
gelmiştir. Siyah renk elbise giymiş 
ve koluna meşhur şemsiyesini takmış 
bulunan B. Çemberlayn ilk olarak, be
şuş bir yüzle, vagondan inmiş ve ken
disini Lord ve Ledi Halifaks, BB. 
Kadogan, Strung ve diğer zevat takip 
eylemiştir. BB. Daladiye ve Bonne 
İngiliz devlet adamlarına doğru iler
lemiş ve samimi surette el sıkışılmış
tır. B. Çembcrlayn, mikrofon önünde 
bir iki cümle söylemiş ve bunu müte
akip dışarı çıkılarak otomobillere bi
nilmiştir. Halk, İngiliz büyük elçili
ğine kadar bütün yolda İngiliz devlet 
adamlarını şiddetle alkışlamış ve "ya
şasın Çembcrlayn, yaşasın İngiltere, 
sesleriyle karşılamıştır. Lafayette 
caddesindeki tezahür bilhassa şiddet
li olmuıtur. Yalnız Denain bulvarı ile 
Dunkerk sokağının birleştiği nokta · 
da bir mukabil tezahür yapılmış, a . 
leyhte bazı sözler söylenmiş ve ıslık 
çalınmıştır. Polisler derhal hadiseye 
müdahale etmişler ve üç kişiyi tevkif 

Atatürk'ttn cenaze töreninde 
bulunan ecnebi delegasyonlar 

- lıte ! Dedi: 
Bir evin alt katında, açık !ki 

pencerenin ortasında, .ve sel~~ 
duran iki İngiliz bahrıye zabıtı
nin kartı11nda sert, ince ve kes; 
kin bir profil: Mustafa. K~mal. 

Bir müddet sonra hızı bır sa
londa, genit bir masanın bqın
da kabul etti. yanında ismet 

d Uzun uzun lstanbul pap. var ı. ... .b. b. 
havadisleri sordu. Tıg gı 1h ır 
vücut, gergin, uyanık ve kzır 
bir irade:Zafer az, mesafe ısa 
gelmit gibi bir hali var. 

1 
d 

Oğleden sonra yangın baş a ı. 
Bir alev seli, iç sokaklardan ~e
nize doğru akıyor. Rıhtımın us
tünde on binlerce insan kaynatı
yor; limanda, karaya hemen do
kunacak gibi, yabancı harp !e· 
mileri var. Atef, ıilih ve d°'· 
man, her üçü Mustafa Kemal e 
ancak metrolarla ölçülecek ya
kınlıkta .• Etrafı telif içindedir: 
,._ Çıkarabilsek... Şehirden u
zağa gönderebilsek ..• " 

Fakat Mustafa Kemal' e tehli
keden bahsedilemez. En yakın· 

(Sonu J IJDcil sıyf ada) 

eylemi9lerdir. 

Politik görütmeler bugün 
baflıyor 

Paris, 23 aa .. - Havas bildiriyor: 
!ngiliz bqvekili, B. Çemberlayn, 

lort ve ledi Halifaka, saat 18.15 de tn
(Soaa 4 üacü sayfada) 

Almanya' da 
1 milyar 

Yahudilere 
mark para 

kesilen 
cezası 

Alman aelareti katibi lon Rath'ı öldüren Grinzpan 
karakol.a götürül.ürken 

Paris'teki alman sefareti katiplerinden fon Rath'rn öldürülmesi dola -
yısiyle A.lmanya'da husule gelen yahudi aleyhtarlığı devam etmektedir. 
Yahudilere tarhedilen bir milyar marklık cezanrn tahsil suretini gösteren 
kararname alman ıueteıiade iatipr etmiıtir. (Yazısı J üncü sayfamızda
dn.) 

Memleketimizden aynlmaOa hazırlanıyorlar 
Büyük Atatürk'ün cenaze merasi

minde bulunmak üzere Ankara'ya gel
miş olan ecnebi murahhas heyetlerin -
den bir kısmı da dün gitmişlerdir. 

Alman murahhas heyeti reiei Fon 
Noyrat ve delegeleri cvelki gün, fran
sız murahhas heyetinin reisi B. Alber 
Saro, . Polonya, Arnavutluk, Mısır, 
Macarıstan, Lctonya, Danimarka, Mil
letler Cemiyeti, Suriye, Estonya, İs • 
veç, ı:ıoııan~a, Çekoslovakya, Japon • 
ya, Fınlandıya heyetleri de dün ak
şam saat 17 .50 de kalkan hususi bir 
trenle. İs~anbu_l'a hareket etmişlerdir. 
.. ~ısafırle~ ıs~,:ısyonda Hariciye Ve

kıhmız B. Şukru Saraçoğlu, protokol 
umum müdürü B. Şevket Fuat, men -
sup oldukları memleketlerin sefareta
neleri erkanı ve kolonileri tarafından 
uğurlanmışlardır. 

İran ve Irak askeri kıtaları da dün 
akşam saat 21,18 de kalkan Toros eks
presinin arkasına bağlanan hususi va
gonlarla memleketlerine gitmek üzere 
Ankara'dan ayrılmışlardır. 

Geriye kalan diğer murahhaslar da 
bugün gideceklerdir. 

Heyetler laıanbul' da 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Evelki 

gün Ankara'dan hareket eden yunan, 

fran.sız, İtalyan, ingiliz ve romen mu
rahhaslan bu sabah buraya geldiler. 
Yunan, franaız ve italyan murahhaala
rı trenle memleketlerine hareket etti· 
ler. İngiliz amiralı SU Dudley Pound 
ve kıtaat, limanımızda bulunan Mala· 
ya dritnotuna gittiler. Malaya yann 
misafirleri hamilen memleketimizden 
ayrrlacak~ır. 

Yarın sabah buraya gelecek olan 
fransız heyetinin reisi B. Alber Saro 
burada bulunmakta olan fransız torpi· 
dosiyle memleketine gidecektir. 

General Metaksa1t'ın beyanatı 
Yunan murahhas heyetinin reili 

Başvekil general Metaksas hareketin
den evel şu beyanatta bulundu. 

"- Uğradıgınız büyük kayıp birim 
için de son derece mühimdir. Atatür
kün icraatı ve şahsiyeti yalnız türk 
ta~h.inin değildir, bütün dünyaya f& • 
mıldır. Burada terssı.ir içinde olan bü· 
yük bir milletle karşılaştık. Bence Bü
yük Atatürk'ün çizdiği yoldan mem • 
leken sarsmadan yürütecek adam la • 
met İnönü'dür." 

Fon Noyrat'ın 8Ö:zleri 
Alman murahhas heyetinin reisi 

fon Noyrat da şunları söyledi: 
(Sonu 4 üncü sayfada.) 
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Kültür yaratan adam 
Büyük adamları tarif etmek için elimizde muayyen mikyaslar var

dır. Bunları bir araya toplasak ve içinden muayyen bir formül çıkarmak 
istesek fU neticeye varabiliriz: Büyük adam beşer kültürünün şu veya 
bu kısmına hizmet eden adamdır. 

Meaela felsefede yeni bir buluş, kimyada, fizikte yeni bir k ·r t _ 
rihte, ilim telakkisinde yeni bir veçhe bulan adam büyük d d~ı ' a 

A · b"" ··k d d O a am ır. rısto uyu a am ır. nun Logos'unda kurduguw tık ·1 ·ı · ··1·· ·· d 2300 man sı sı esı o umun en sene sonra bile kültürümüzu··n mua b" k 
h. d · yyen ır ısınma 
ızmette cvam cdıyor. Bu misali felsefe tarihinin 1·11·m v f "'l · · 

k h l k d ı . e en a emının 
a raman ı estan anmn en parlak isimleriyle de faz] J t b·1· · 

F k t At ·· k'·· b I a aş ıra ı ırız. 
a a atur u un arın hiç birisiyle kıyas etme · · k"' k 

tu ç·· k"" b"" ··k da nın ım anı yo -r, un u uyu a m tarifine girenler kültu··ru·· b" k h · d · • n muayyen ır ııY 
mma !zmet e en kımselerdir. Halbuki Atatürk sad k··ıt·· ı · t 
etmemı belk · . b" ı...~~ • e u ure uzme 

. ş, ı yepyenı ır ~er kültürü yaratmıştır B k""lt.. .. d 
20 ne t "h· K ı· · u u urun a ı, ı asır arı ıne ema ızm diy 20 . . . . 
Kemalizmle iftihar eder. _ M.F. e geçer ve ncı asır beşerıyet tarıhı 

Avukatlık kanunu ay 
sonunda meriyete giriyor 
Barolar yeni kanunun hükümlerine 

başlıyacaklar göre çalışmıya 
1 Geçen ~e"j1uz ayrnda Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş 

0 _a_~ ,6:..vu at ık kanununun tatbikına ay ba§ından itibaren ba"'la-
n~ır. :s 

Bu ~ barolar tetkilitrnda bazı değişiklikler ve mevcut a
za.:bn Y~nıdcn kayıt ve tescili gibi mühim ve ıamil hükümleri 
:,. leyi olduğu için, İstanbul barosu tatbikat etrafrnda hazırlık

YllPIDlftır. 

Yeni kağıt paralarımız 
B~ lmnunun meriycte ginnesini mü-ı 

~ıp barolarda yeni levhalar tanzim 
edilecek w baro meclis'lıeri aynı zaman-
da disiplin ~clisleri ünvarunı ala - iki buçuk ve beş yüz liralıklarımı-
caklardrr. zın Londra'daki · baskı işi devam et-

.. ~.aaş, üc~ veya aidat mukabilinde mektedir. lki buçuk liralık yeni kağıt 
~orulen hiç bir hizmet ve vazife, iş a _ paralarımızın 1939 yılı başına kadar 
)anlığı tiiccarlık veya mesleğin vakar bitirilmiş olması beklenmektedir. lki 
ve haysiyetiyle telifi mümkün olmıyan buçuk liralıklarımızın hepsi Ankara -
her türtii ınqgale avukatlıkla içtima e- ya geldikten sonra tedavüle çıkarıla
demiyecektir. Ancak üniversite ve yük caktır. 
tek tncktıepler profesör, doçent veya ı 
asiatanlıklariyle hususi müessese veya İstanbul limanı faaliyeti 
Şahıslıaırın müşavir ve avukatları, ha -
kimlik, ta.f.iye meınurluğu, adli bir 
dairenin verdiği her hangi bir vazife 
veya hizmet anonim ve kooperatif şir
~tlerin mecli9i i<lare azalan, müra -
kipleri, hayır ve ilim müesseseleri re
is ve aıralıan bu hükümden müstesna 
tutu lacalJardır. 

Ancak bunlardan mebuslar hazine -
irin, belediye ve hususi idarelerin ve 
'-'ı.r.. bağlı mücıueselerin ve serma -
)' ' ia yansmda fazlası devlete ait 
fİrket ve müesseselerin mensupları, 
~ ohi\&kl,an hükmi phuılıa.rın aley -
hİmıd&ki dan ve i§leri takip edcmiye
ceklc•cUr. 

~ne bu kanun hükiirnkrinden biri 
de müıteri ile avukat arasında mutla -
ka yazdr bir ücret mukavelesi yapıl -
-uin. Davanın veya işin tıaıkip ve in
tacı için anlaşılan prtlac ve bilhassa 
..-.katlık ücreti bu mukavc'lede açık 
oianık yazılacaktır. 
A~tlık kanununun neşrinden e -

nl, cliva nkileti ruhaatnamesiyle ça
lıfaDiar bundan sonra ancak beş avu • 
laaıt bulunnuyan yeılerde vekalet ya -
pabileeeklerdir. 

Zeytinyağlar da stanclardizc 
edilt..~·~k 

Bundan bir müddet e 1 . t• t ve ıç ıcare 

umum müdürlüğü tarafından birçok 
ihr.ut maddeleri arasında ze .: y ywnyag -
Jarımızın da standardize ed'I · 

ı mesıne 

Neşredilen bir istatisıüğe göre, gc -
çen eylfıl ayı içinde İstanbul limanı -
na 2.054.785 safi ton hacminde 858 ge
mi gelmiştir. Bu gemi1lerin 411 i Ka -
radenizJen, 447 si de Çanakkaledeıı 

gelmiştir. Gemilerden 488 i transit 
olarak geçmiş 3 7 5 i İstanbul limanın
da muamele görmüştür. 

Bayrak itibariyle yunan gemileri 
155 adetle başta gelmektedir. Türk ge
milerinden sonra 131 adetle italyan ge
mileri de ikinciliği almışlardır. Boğaz
larımızdan bu ay zarfında 20 muhtelif 
mmetin gemi.si geçmiştir. 

Bi.iyük Ziraat Kongresi 
hazırlığı 

Ziraat Bakanlığı, büyük ziraat kon
gresi üzerindeki çalışmalarına devam 
etmektedir, Kongreden alınacak neti -
celer ve kongrenin tasvibinden geçe -
cek kararlar büyük zirai kalkınmamı -
zın esasını teşkil edecektir. Kongre -
nin önümüzdeki ayın ilk yarısı içinde 
toplanacağı tahmin edilmektedir. 
Bakanlığın kongreye arzedilmek ü

zere hazırlamış o1cluğu kanun projele
ri, ııaporları ile ticaret ve sanai, zahi
re borsalarından ve diğer zirai teşek -
küllerden gelen raporlar ve temenni -
ler tamamen bastırılmış ve bunlar kon
gre azasına tevzi edilecek bir şekilde 
tasnife başlanmıştır. 

KIZILAY 

ihracatımızın umumi vaziyeti 

Muhtelif memleketlerle olan 
ticari münasebetlerimiz 

İhraç mevsimleri itibariyle son beş 
senelik ihracatımızın kıymetleri şun-
!ardır: 

Milyon .lira 

ran bu piyasada % 140 nisbetinde bir 
inkişaf hasıl olmuştur. Bu memlekete 
olan ihracat maddelerimizden pamuk
ta % 193,6, arpada % 53,2, ham deri· 
lerde % 546, tiftikte % 720, üzümde 

933-934 1 ağustos ila 1 mayıs 74 % 30 nisbetinde bir artış kaydedil-
934-935 ,, ,, 82,3 miştir. 

935-936 ,, ,. 86,5 Tütün, yün ve krom cevheri geçen 
936-937 ,, .. 116 mevsimde pek az miktarda ihraç edil-
937-938 .. 120,1 mişti. 937-938 devresinde bu artiklerin 

Yukardaki rakamlara nazaran: ihraç kıymetleri 3,6 milyon liraya ba-

1936-1937 senesi dokuz aylık devre- liğ olmuştur. 
sinin ihracatiyle 1937-38 senesinin ih- lngiltere'ye: 936-37 de 6.856.000, 
racatı arasında dört milyon lira bir 937-38 de 7.600.000 liralık mal gönde
fazlalık hasıl olmuştur. rilmiştir. Bu itibarla bu piyasada % 

937-38 devresinde muhelif ithracat 11 nisbetinde bir artış hasıl olmuştur. 
dd Bu memlekete olan ihracat madde-ma elerimizde şu tahavvüller kay -

dedilmiştir: terimizden arpada % 900, tütünde % 
198, incirde % 2, tiftikte % 3, darıda 

Miktarları artanlar: % 18 bir artış görülmüştür. Üzümde, 
Türün, iç fındık, pamuk, arpa, krom fındıkta, afyonda kısmen azalma var-

cevheri, kuş yemi, kabuklu fındık.. dır. 

Kıymetleri artanlar: 1 Çekoslova~a'ya: 1936 _ 37 mevsi-
Tütün, arpa, krom cevheri, kuş ye- minde 4.442.000 ve 1937-938 mevsimin

mi, ıtladen kömürü, ken..-ste, kabuklu de ise 5.533.000 lira kıymetinde mal 
fındık. sevkedilmiştir. Bu itibarla bu piyas~-

Fiyatları artanlar: da % 24,6 nisbetinde bir fazlalık ol· 
Üzüm, tiftik, buğday, krom cevhe- muştur. Artış nisbetleri: Tütünde % 

ri, maden kömürü, kereste, afyon, pa- 3, fındıkta o/o 56,6, ham derilerde % 
lamut, palamut huli'isası. 26, barsaklarda % 149, yünde % 49, 

Fiat yükselişleri üzümde % 30,4 krom cevherinde % 625 olmuştur. Ge-
tiftikte % 26,l kromda % 10, afyon· çen mevsim bu memlekete hiç çavdar 
da % 28,5 nisbetinde olmuştur. ihraç edilmemişken 937-38 mevsimin-

Harici ticaretimizin memleketlere de 758 bin liralık çavdar ihraç edil · 
göre taksiminde Almanya'yı en başta miştir. 
görüyoruz. Almanyaya 1936 - 37 dev
resinde 58,8 milyon liralık ihracat 
yapılmış iken 1937 - 38 devresinde bu 
yekun 41,6 milyona tenezzül eylemiş
tir. 
Diğer memleketlerden Amerika'ya 

% 13.37, ltalyaya % 9.96, lngiltereye 
% 6.33, Çekoslovakyaya % 4.61 nisbe
tinde ihracat yapılmıştır. 

Fransa: 
Fransa'ya geçen mevsimde 3.727.000 

lira ve bu mevsimde de 2.299.000 lira-
lık mal sevkedilmiştir. Buna nazaran 
% 15,3 nisbetinde bir fazlalık vardır. 

Bu artış nisbeti fındıkta % 179, ma
den kömürlerinde % 181, tütünde % 
17.4, kromda% 21,8, yünde % 12,2 ve 
afyonda % 19,7 dir. Bu meyanda Belçika, Avusturya, 

Polonya, Hollanda, Romanya, İsveç, 
Mısır, Japonya, Filistin, Norveç ve Helçik": 
Macaristan piyasalarında da ihracat Belçikaya geçen mevsimde 2.778.000 
mallarımız mahsus derecede inkişaf lira ve son mevsimde de 4.254.000 lira 
etmiştir. 

936-37 devresinde kliring veya ben
zeri anlaşmalar suretiyle yapılan ih
racat, mevsim zarfındaki umum ihra
catın % 83 ünü teşkil ederken 937-38 
devresinde bu yekun % 79,3 nisbetin
de kalmıştır. 

değerinde mal sevk ve ihraç edilmiş

tir. Bu itibarla fazlalık nisbeti % 53,l 
dir. 

Fazlalık nisbeti tütünde % 129,4, 
arpada % 114,4, kuş yeminde % 118,7 
olmuştur. Uzüm, incir, fındık ve af
yonda mahsus derecede azalış kayde
dilmiştir. 

Serbest döviz tediyeli memleketle
re yapılan ihracatta 936-37 ihraç dev
resine nisbeten 937-38 mevsiminde % 
24,4 nisbetinde bir artış kaydedil~iş- Polonya: 
tir. Polonya geçen mevsimde 1.888.000 

936 - 937 mevsiminde Almanyaya ve bu m~vsimde 2.015.000 lira kıyme
yapılan ihracata nazaran 937-38 dev- tinde mal sevkedilmiştir. Bu itibarla 
resi ihracatında % 30 nisbetinde bir % 69,6 nisbetinde bir inkişaf kayde -
azalış kaydedilmiştir. dilmiştir. 

936 - 937 devresinde yaprak tütün Pamuk ihracatının azalmasına mu-
ihracatımızın % 37 si Almanyaya sev- kabil tütünde% 554,8, üzümde% 17,7 
kedilmişti. 937 • 38 mevsiminde bu fındıkta % 443,7 nisbctinde bir fazla-
nisbet o/0 42 olmuştur. hk olmuştur. 

Kabuksuz fındık ihracatında % 
66,3, üzümde % 38,8, tiftikte % 37,1, llollamla: 
buğdayda % 60,1, arpada % 39,7. pa- Geçen mevsimde sevkedilen malların 
mukta % 79,9, incirde % 25,3, krom yekunu 1.048.000 olmuşken bu mev • 
cevherinde % 38,3, ham deride % 73,2, sim 1.763.000 liraya baliğ olmuştur. 
barsakta % 38,6, yumurtada % 82,6, Bu itibarla% 68,2 nisbetinde bir faz. 
yünde % 100 nisbetinde azalış kayde- la lık kaydedilmiştir. 
dilmiştir. Üzüm ve çavdar ihracında eksilme 

Amerikaya yapılan ihracaatta gö - kaydedilmesine karşı tütünde % 226, 
rülen % 24,8 nisbetindeki fazlalık a - kuş yeminde % 34,9, fındıkta % 181 
şağıda gösterilen mahsullerin artışın- nisbetinde yükseliş olmuştur. Bu mev 
dan ileri gelmiştir: simde aynca 352 bin liralık arpa gön-

Bu artış tütünde o/0 28,2, krom cev- derilmiştir. 

berinde % 256,7, afyonda % 356,8, lsve<_·: 
fındıkta % 94,6 olmuştur. 

İtalya: 936-37 mevsiminde 4.988.000 936-37 mevsimindeki ihracat yeki'ı· 
liralık, 937-38 mevsiminde 11.970.000 nu 1.106.000 lira ve 937-938 mevsimi 
liralık ihracat yapılmıştır. Buna naza- ihracatı da 1.494.000 liraya baliğ ol-
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ISTANBUL'DA İMAR FAALİYETİ 

Azapkapıdan T aksinı' e 
geniş bir bulvar açılacak 

-ı lstıanbul, 23 (Telefonla) - Atatil~ 

1 • I • 1 I .. 1 bulvarının inşaatı etrafında beledi.ye 
stlnye dekı ate ye er imar şube1;i tarafından yapılan hazır -

lrklar ilerlemektedir. Yakında istimlak 
genişletiliyor edilecek bina ve arsa sahiplerine -tebli· 

İstanbul, 23 (Telefonla) _ Deniz- gat yapılacaktır. Atatürk köprüsün<Jeıı 
bank tarafından lstıinye doklarından Taksime kadar uzayacak geniş yola 
devren alınan lstinye atelyelerinin ih- büyük ehemiyet verilmektedir. Köp • 
tiyaca daha fazla cevap verebilecek bir rüyü inşa etmekte olan müteahhitle 
hale sokulması için yapılmış olan tet • yapılan mukaveleye göre köprünüıı 
kikler bitirilmek üzeredir üzerine tramvay rayları döşenecek, fw-

Denizbank idaresi bu atelyeleri Ak ka t köprüden tramvay geçirilmiyecel<
denizin iyi bir tersanesi haline getir - tir. Yapılan tetkiklere göre köprüye 
mek kararındadır. Bu itibarla gerek her iki taraftan inen yollar fazla dik 
tezgahlarını gerekse işçi kadrosunu olıduğundan bu şerait altında arabalaı 
takviye etmek Hizım gelmiştir. gidip gelemiyecektir. 

1stinye'de halen mevcut olan 300 ü A?.apkapıdan Taksime kadar uzaya· 
mütecaviz işçinin ve mühendis adetli - cak yol için de muhtelif mütalealar il~ 
nin artırılmasiyle bu maksada hizmet d sürülmektedir. Yol, Azapkapıdaıl 

Tepelıaşına kadar müstakim ve tekrat 
edileceğ i anlaşılmıştır. Fakat memle • buradan Taksime kada:r müstakim bir 
ketimizde bu gibi tersanelerde çalışa -
cak mütehassıs amele mahdut oldu - hat gibi uzayacaktır. Bunun içfo ingiAiJ 
ğundan bu karar verilirken mütehassıs sefaret binasının satın alınarak yıkıl • 

ması iktiza etmektedir. Sefaret bina• amele bulmak gibi ortaya yeni bir 
1 k b 1 kt d 

sı satın alınmadığı takdirde binanın mese e çı mış u unma a ır. . .. . . . 
ı t. 'd 1 . •1 . h altından hır tıınel geçıırılecektir. s ınye e ça ışan ışçı erın emen . .. . . 

hepsinin 1st· 'd d w b'" .. Bcşıktaşta vucude getınlecek Hay • 
ınye e ogup uyume ve . ~ .. . 

bu mesleği babalarından intikalen al - re~dın meydanı:ım p'lanları uzerınde 
mış oldukları yapılan t tk"kl d _ , etudler yapılmaga başlanmıştır. Bele .. 

e ı er en an d" . bes" .. d .. 1 .. ~·· af 
]aşılmıştır. Halen bu icı.ril . d ıye ımar şu ı mu ur ugu tar ın .. 

:n enn yanın a d dana . .. d . .
1 çalışmakta olan çocuklarının birer . an mey .. .?ıt •. ":~.cu e getırı c:n p~ 

mütehassıs işçi haline gelmeleri zama- ıe •. nafıa m~durlugu tarafından tetkÜC 
na mütevakkıf olduğundan İstinye dı _ edıl~kte<lır. Nafıa, meydanın açı~ 

d d. ~ t 1 1 1e ol . sı içın belediyenin istıimqak edile\;CP 
şın an ve ıger a e ye eru n gun ış- b" • ,1 · k b t 1 1 d k b" ına ve arsalar etrafındakı etüdünv 
cı arama veya u a e ye er e ısa ır . . 
~ d · b.l k k 0·ı· ti . nıuvafık bulursa proJe kati şekhni al-
"'aman a yettşe ı ece a ı ıye en mış b 1 acak B d h . u un tır. un an sonra ar• 
toplıyarak hır kurs açılması mutasav- canacak: t aa..:1.! ·1 ul 

d. D · b ·a . k paranın e "uu .ı c meşg o-
ver ır. enız ank ı aresı en ısa za - lunacaktır. 

manda bu kararın tahakkuku için bu i- Diğer taraftan belediye hükfunettetı 
şi ehemiyetle ele almış bulunmaktadır. alınacak paralarla yapılacak işler ıhak• 

muştur. İnkişafın nisbeti % 35,l dir. 
Artış nisbeti krom cevherinde % 

26, tütünde % 17, incirde% 42 ve fın
dıkta % 188 olmuştur. 

Ro11umya: 
Romanyaya 936-937 mevsiminde 

308.000 lira ve 937-38 mevsiminde ise 
1.422.000 liralık mal sevkedilmiştir. 
Artış nisbeti % 361,7 dir. Bu mev· 
simde Romanyaya 342 liralık pamuk, 
164.000 liralık ham deri gönderilmiş· 
tir. Ayrıca tütünde % 367, maden kö· 
müründe % 77, fındıkta % 15 nisbe
tinde bir fazlalık kaydedilmiştir. 

Mısır: 

Geçen mevsimde bu memlekete o · 
lan ihracatımız 872 bin lira, bu mev· 
sim ise 1.275.000 lira olmuıtur. B u iti· 
barla % 46,2 derecesinde bir inkişaf 
kaydedilmiştir. 

Tütünde, kabuklu fındıkta, kabuk-
suz fındıkta, üzümde mahsüs derece
de inkişaf vardır. 

Japonya: 
936-37 mevsimindeki ihracat nisbe

ti % 069 ve 937 - 38 mevsiminde % 
072 olmuştur. 

Filistinde % 035 den % 046 ya doğ· 
ru bir inkişaf kaydedilmiştir. 

Diğer memfolwtfor: 
1936-37 senesine nazaran 1937 - 938 

devresinde diğer memleketlerle olan 
ticari muamelelerde bazı artışlar gö -
rülmüştür. Ezcümle Bulgaristana ya
pılan ihracatta % 31,4, Danimarkaya 
% 370,2, Estonyaya % 29, Finlandiya
ya % 13,3, lrlandaya % 18,2, İtalya a
dalarına % 46,5, lraka % 366, Kana
daya %1 112. Brezilyaya % 20, Nor. 
veçe % 50,1, Macaristana % 37,4 nis
betlerinde bir inkişaf kaydedilmiştir. 

kında bir proje tanz:im e:tmiştir. Hilldi· 
metten gelecek sene alınacak para ile 
derhal tatbikata geçilecektir. Bu itıi • 
barla gelecek sene 1stanbul'un ıimarı r 
çin büyük bir faaliyet sarfedilecektir. 

Şehrin gü::.elliğirıi bozan 
bina yaptırılmıylwak 

Biçimsiz ve şehııin güzelliğfoi boza
cak bina inşaatına müsaade edilmiye .. 
cektir. Bu zamana kadar yapılan bin~• 
!ar hiç biribirine benzememekte, türk 
tarzı mimarisi ortadan kaybolmakta· 
dır. 

Belediye, bundan sorua açılacak 
ft'\.G~fJ.Ar...., _...~&--,~- .hi.Y"Lotlo -

rın aynı tarzı miramide yapılmasını 
temin edecektir. Bu binalar, meydanı 
süsliyen abide ve sair mühim bir bina
nın mimari tarzına uydurulacakt:ır. 

Mulıtelif yerlerde kapalı 
luıvuzlar yllptırılcuxık 

İstanbul'lla'l muhtelif yerlednde ka ~ 
pah havuzlar vücude geıtirikcektiı'• 
Deniz kıyısına uzak semt1erde yapıla
cak bu havuzlardan halJc ve ~uklar 
iS'tifade edecektir. Şehircilik mütehas
sısı Prost, Şehrin ileri planına göre ha
vuzların yerlerini tesbit etmiştir. Bun
lardan birincisi Tepcbaşı i'le Kasını • 
paşa arasında; ikincisi Sultanselimle 
Haliç arasında yapılacaktır. Beyazıd 
havuzunun suyu hususi tertibatla çe -
kildiğinden bu sudan istifade etmek 
suretiyle Beyazıd civarında da kapa'lı 
bir havuz yapılması düşünülmektedıi~. 

Uiin Ankara~cla ısı sıf ırııı 
altında 2 ye d iiştii 

karar verilmi~ti. Bu hususta memle _ 1111111 11111111111111111111111 111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111 11111 Dün şehrimizde hava umumiyetle 
bulutlu ve hafif rüzgarlı geçmiştir. 

En yüksek ısı 10, en düşük ısı da sıfırın 
altında 2 derece olarak kaydedilmiş
tir. 

ketin muhtelif zeytin yetiştiren bölge _ 
!erinde esaslı surette tetkikat yapıla _ 
rak bu tetkikata müstenit bir nizam • 

name projesi dahi hazırlanmıştı. Fakat 
sonradan iç ticaret umum müdürlüğü • 
nün muhtelif acele işleri çıktığından 
§imdi zeytinyağlarının standardize e _ 
dilmesi işi sanayi umum müdilrlUğüne 
tevdi edilmiştir. 

Öğrendiğimize göre nizamname 
zeytinyağ ticaretiyle uğraşanları bazı 
takyidata tabi tutmakta ve zeytinyağ
larının asit ve kalitelerine göre fiat 
tesbit eden maddeleri ihtiva etmekte • 
dir. Bundan başka sıhate muzır olan 
yağların sureti katiye~e satı.imasını 
meneden ve mağşuş yaglara pıyasada 
yer vermiyecek birçok tedbirleri muh· 
tevi maddeler de bulunmaktadır. 

H alen devlet surasmda bulunan bu 
nizamnamenin vakmda tasdik edilerek 
meriyet mevkiine girmesiyle memle · 
kette zaman zaman bir şikavet mev • 
.zuu te,kil eden mağşuş yağlar mesele
st ortadan kalkmış olacaktır. 

Oniki vatandaş! 

Oç gün eve!, bir akşam saatinde 
gazetemize üç vatandaş geldi. !kisi 
genç, biri orta yaşlı ... yüzlerinden 
yorKunluk akıyor, daha ayaklarrnrn 
tozunu silmiye vakit bulamamış/ar. 

- Biz, dediler, Samsun'un Ala
çam nahiyesinden geliyoruz, oralı
yız. Bir otele indik. 12 arkadaşız. 

- Sebebi ziyaretiniz, dedik. 
Birisi anlattı: 
- A tatürk'ün üfulü haberini alır 

alm~z Alaçamlılar bizi bir heyet 
halınde seçtiler. Resmi bir hakkı-
mrz yok· t~ .. d • .. mamen ha/km ıçın en 
ayrıl~ık, bizi halk gönderdi. Dedi
ler kı: 

- Ankara'ya gidin M~b k • . u are na-
şrn arkasına katılın Gö .. 11 • • • . · nu erımız 
sızınle beraberdir. Göz ya.,la d . . . .. r1nız a 
bızım de hıssemiz vardır. Ebedi is-
tirahatgahın kapısına kadar gid · 

ın . 
Ta ki vicdanen müsterih olalrm. 

Ve sonra kendi namlarrna .konuş-

ÜÇ GÜN İÇİN ... 

tular: 
- Bizi gönderenlerin dediklerini 

yaptık, diye ilave ettiler. Müzenin 
kapısına kadar gittik. Oradan dö -
nüyoruz. Hemşehrilerimize, gazete
niz vasıtasiyle emirlerinin yerine 
getirildiğini haber vermek mümkün 
mü? 

Yolda birçok güçlüklere uğrıyan 
fakat buna rağmen uykusuzluğa ve 
yorgunluğa katlanarak vaktinde ye
tişen bu halk çocuklarını takdir et
memek elden gelmiyor. Alaçamlı/a
ra haber veriyoruz: 

- Abdullah, Şadi Okan, Mustafa 
A nbarlı, Şaban Çelebi, f<•aik Şahin, 
Galip Kurtul, Lütfi Kurtul. Nihat 
!çel, Hasan Arat, Mehmet Geveci, 

llasa11 Uslu, lbrahim Baykan gel
diler. So11 vazifelerini yerine getir
diler ve döndüler. 

llulıarfo mlam etmt? ! .• 

Geçeıılerde l' ifadeli ıya hapisane
sinde dört mahkumu buharla haşla
mış/ar. Bu haberi okuyanın aklına 
"insan sosisi, insan tavası, insan 
haşlaması, insan sövüşü,, falan gibi 
terkipler geliyor. Fakat Filadelfi
yalrların düşündükleri büsbütün 
başkadır. Onlar buharla mahpusla
rı adam etme yoluna gidiyorlar. 

Buhar icat edildiği zaman kainat 
neşeden kırıldı: Yeni bir tahrik va
sıtası bulundu, gemiler rüzgarsız 

havada da yürüyebiliyor falan di-

ye ... Fakat hiç kimsenin aklrna o 
buharın bir gün insan haşlamasın
da, daha doğrusu insan terbiyesin
de kullamlacağı hatıra gelmemişti. 
Şimdiye.kadar mektepte yaramaz

lık edenler: 
- Muallim beni haşladı, derlerdi. 
Filadelfiya'd:.ıki insani icat ( ! ) -

tan sonra mahpuslar: 
- Gardiyan beni haşladı, diye

cekle". 
Birincisi neyse ama, allah kim~e

yi, ikinci Jıuşfamaya uğratmasrn! 

lluyr'1mırı ilılHırı! 

Her sene bayram nasıl haber ve
rilirdi, şimcli unuttuk gitti. Fakat 
dün ben takvim yaprağrnın üstün
de: 

- Şeker bayramı! diye bir kayıt 
görmemiş olsaydım, bayrama girdi
Kimizi ta gazet~ye gelinciye kadar 
anlıyamıyacaktım, 

Gazetede çabucak anlaşılıyor. '4.
dımız değişmiş, "Kızılay,, hazırlığı 

Yurtta Trakya ve Ege bölgelerinde 
hava çok bulutlu, doğu Anadoluda a -
çık diğer bölgelerde bulutlu geçmiş -
tir. 24 saat içindeki mevzii yağışların 
kare metreye bıraktıkları su miktarı 

Malatyada 7 ve Sivasta bir kilogram -
dır. 

Riizgarlar doğu Anadoluda kısmen 
sakin kalmış diğer bölgelerde umumi • 
yetJe cenuptan en çok saniyede 9 met
re hızla esmiştir. 

Vur.ta en yüksek ısılar Zonguldak· 
ta 15, Bursada 17, İzmirde 19, Adana 
ve Antalyada 20 derecedir. 

En düşük ısılar da sıfırın altında ol
mak üzere Eskişehirde 1, Diyarbakır· 
da 2, Erzincanda 5, K.ayseride 7 ve 
_Karsta 12 derecedir. 

bayramı haber veriyor. 
Felaketli günlerin yardmıcısı Kı

zılay. 

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

Kııllayı unutma, acı günlerde sana yardım<ı o dur. 



24 - 11 - 1938 KIZILAY -3-
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-

r;:;~·:···~:·~:;~:;:~;:~;::ı 
: .................................... . 

Kızılay 
Merhamet! insanların ancak ken

dilerini dütündükleri çağımızda, 
müzeleri kıymetlendiren eski eser
ler kabilinden nadide bir his ... Fa
kat, bir tefkat müessesesini altmış 
bir sene yatatmış ve daima yatama
sını temin edecek vasıtalarla da teç
hiz etmiş olmak için yalnız merha
met kafi midir? Kızılay, filvaki, alt
mış birinci yıldönümünü i-drak et
mek Üzeredir: Onun hayatında da
ha başka feyizli un$urlar da arama· 
lıyız: içtimai tesanüd, iyi idare, 
takip fikri gibi .•.• 

Halbuki biz gönüllerimizden 
merhameti ko~amak faziletini 
muhafaza et.mi§ bir milletiz: Hangi 
yoksulun ıstırabı kartısında duygu
suz kaldık? Kapnnızı çalan hangi 
biçarenin yüzüne 0 kapıyı kapadık_? 
Hemcinslerimizin feryadına ne vakıt 
kulaklarımızı tıkadık? Elize Rök
lü'niin Türk tarifi her zaman için 
d w 1 " t U ogrudur: "Türk pay aşır, ıs emez. 
Kibar ruhlu olan Türk, her kim o
lur&a olsun, sıkıntıda gördüğü insa
na kalbi gibi kesesini de aç.maktan 
zevk duyar. Hele bu sıkıntı sel, yan
gın, zelzele veya h lrp gibi yurttaş -
ların bir kısmına veya hepsine mu
aalla t bir afet halini alırsa teavün 
hissi bir borcun ifası ıeklini iktisap 
eder, para ve eşya yardımları bir 
ınüaabaka halini ala. Bu, her za
tnan böyle olmuıtur, böyle olmakta
dır, böyl~ olacaktır. 

Kızılay, altmış bir seneye varan 
faaliyeti esnasında vatand~şla~ın 
merhamet hissinden ve teu.nud fık
rinden azami semereyi almış ve bu
nu kendisi için en büyük mazh~iyet 
telakki etmiştir. Ancak; bu hıs ve 
fik . lnız büyük acılar karşısın-

nn ya .. b"I" -
d ah.. .. e rıza gostere ı ır mı-a tez urun . . 

• ? M rhametimizi dahı medenı • 
yız. e . ek b" 
yetin icaplariyle telıf e~m _ 1~ za-
rürettir. Umumi bir felaket onunde 

.. 1 ı do""kerek yardıma koş-goz ya§ ar . . 
kt bu gibi feliketlerın hepı-

ma ann w b"l k . k dder oldugunu ı ere 
mıze mu a . . 
taazzuv elmİ§ hayır cemıyetlenne 

kannen muavenetlerde bulunma-
mu b" .• 
ğı adet edinmek, ıze, vusmnuza 
göre kabil olanı yapmış olmak hu
zurunu vereceğinden baflt;a bu ce
miyetlerde emniyetle çalışmak, te~
kili.tlanmak, genİJ menbalara gu
.,enmek, her ihtimale karşı hazırlık
lı bulunmak imkanlanm temin eder. 

On be§ cümhur.iye t yılında Kızıl
a:y'ıu ~pmıi uldusu hiZ?notler~n ra
kamla ifadesi nedir, bilir misiniz? 
Dört buçuk milyon liral Fakat, bu 
dört buçuk milyon liranın nerelere 
aarfedilmiş olduğu da bizzat bu ra
kam kadar beliğdir: Kıtlık, sel, 
yangm, zelzele, gıdasız çocuklar, 
aıtma, verem, haatane ve dispanser
ler, yaralılar, yabancı menıleketler
deki esirler, trahom, kanser, kurtar
dığmuz memleketlerdeki yoksullar, 
ahali müLac:lcleai, fakir kadınları 
çalııtmna, sıhhi sergiler ve aa.ire ... 
Uğrıyabileceğimiz felaketlerden, ve 
Kızılay'm faaliy6l mevzularından 
iıte bir kaçıl 

Batlarnnız üzerinde dolaşan fela
ketlerden ha.beniz yatarız. Kıtlık, 
MI, zelzele,aari h.aatalık "geliyo
rum'' demez. Saadet ve refah içinde 
iken, bir gün, herkesle beraber uğ
radığımız bir felaket anında bizi 
kim barındıracak, yaralarnnızı kim 
earacaktır? "Ne oldum? dememeli, 
ne olacağım? demeli.,. Bu ata aö. 
.zünün derin manasını unutmak neye 
yarar? Yarın meçhulümüzdür, ve en 
müthiş hakikat budur. 

Bu hakikati bir an bile zihinleri
mizden çıkannıyarak şunu -hatırl~
yalnn ki vatandaşların ve cumhurı-

t hüküm. .• etinin merhamet ve şef -
~ ... h 
kat hazinesinden elemlerımızı ta . 
fif için dört buçuk milyon h~rcıya-
b·ı . 1 Kızılay iyi idarenın, ta . 

ı mı§ o an k"I~ 
k . f!'·-· . modern te§ ı at . 
ıp uu-ının, . .. 
1 w •• - • lacak hır muesse· çı ıgm ornegı &ayı _ 

. k" ·· · ,. aldıgı ae olduğu içindır ı uzerın. . 
"f • b •"t"" güçlükleri ıktıham vazı eyı, u un . . . 

d k "f muktedir olabılmıştır. e ere , ı aya .. .. . .. 
Ona vatandaşların ve hukumetın ıtı-

1 · b 1 ri bunlar· mat gösterme ense epe 
b·ı· , dan batka neler ola 1 ır · 

Teavün ve te&anüd fikrimizi mak-
i "h t k yollarını aat arımıza tevcı e me 

çok iyi bilen Kızılay'a, yurtta§lar, 

D .ONYA HABERLERİ 

1 milyar markllk ceza 
Yahudilerin servetinden fevkalôde 

vergi şeklinde tahsil olunacak 

Naib prens Pol' ün 

Londra ziyareti 
Belgrat, 23 a.a. - Bütün yugoslav 

gazeteleri Naip Prens Pol'ün Londra 
seyahatine sayfalarını<la .geniş ıbir yer 
ayırmaktadırlar. 

Gazeteler, Londra'dan verilen bir
çok haberlerde hususi muhabirlerinin 
telgraflarını neşretmektedirler. Bu 

Yabancı labiyetinden olanlarla 
5.000 markı ge(miyenler vergi 

servetleri 
verm iyecekler 

muhabirlere göre lbu ziyaret siyasi ve 
diplomatik mahfillerin şiddetle aHika
sını celbetmekte ve ingiliz matbuatı 
tarafından uzun tefsirlere yol açmak· 
tadır. 

Berlin, 23 a.a. - Yahudilere kesilen ''- Londra'da toplanacak olan Fi_ Politika ve Vreme ile Zagrep ve Li-
bir milyar marklık cezanın tahsili hak- listin konferansı için, Mısır, Irak", İb _ ubliana'da çıkan diğer büyük gazete
kında maliye nezaretinin bir emirna - nissuud Arabistan'ı, Maverayüşşeria ler, rhangi partiye mensup olurlarsa 
mesi gazetede intişar etmiştir. ve yahudi ajansını davet ettim. Bu olsunlar bütün ingiliz gazetelerinin bu 

Bu ceza yahudilerin serveti üzerin- mesele hakkında Yemen ile müzakere- ziyaretin hususi ehemiyetini kayıt ve 
den fevkalade bir vergi suretinde tah- !er daha bitmemiştir. Filistin arapları- Yugoslavya'nın Avrupa'nın cenubu 
sil olunacaktır. Ecnebi tabiyetindeki şarkisinde oynadığı rolü tclJarüz ettir. 

na gelince, yüksek komiser, bu konfe- diklerini yazmaktadırlar. 
yahudiler bu kanun ahkamına tabi de- ransa bütün mühim grupları da da _ "' 
ğildir. Mecmu serveti beş bin markı ,;et emrini almıştır. Hükümet, Kudüs Kırnl Karol'iirı zi~·art'ti 
aşmıyanlardan bu ceza alınmıyacaktır. müftüsü hakkında kararını vermiştir. etrll/ırula 
Tahsil dört taksitte yapılacaktır. Al · B 1 t 23 Y la t 

Eğer yüksek komiser lüzumlu telakki e gra ' a.a. - ugos vya rna -
man yahudilerinin bu suretle servet . eder ise, menfada ve yahut yabancı buatı Londra ve Paris' i ziyaret ettikw 
lcrinin yüzde yirmisi devlete geçmiş ten sonra Almanya'ya gitmiş olan dost 
olıacaktır. memleketlerde ~a~ıyan .a~ap şeflerinin ve müttefik Romanya hükümdarının 
Diğer taraftan sigorta sandıkların • bu konf~ransa. ıştır~ ~~ın Londra'ya seyahatini alaka ile takip etmektedir. 

daki paralar kfunilen ve derhal hazine· ı gelmelcn bah~ınde huk~met her türlü Bu miinasebetle gazeteler Kıra} Karo
ye devir olunacaktır. Bu de_vir oluna~ kola.~l~~l~~ı gos.terecektır. Konferan - lun perşembe giinü Hitler tarafından 
para cezaya uğrıyan yahudıden ~hsıl ı sın ~:m~~z.d.~kı. hafta _za~!ında topla - , kabul edileceğ ine dair verilen haber-
olunacak miktardan fazla olsa da ıade nabılccegını umıt ederım. leri neşretmektedirler. 
edilmiyecektir. 

R. /lm•f•r Almmıy<1'yı şiıllfotlt• 
terıli:it t•tliyor 

Toronto - Amerika - 23 a.a. - Eski 
reisicümhur Huver burada söylediği 
bir nutukta ••Almanya' da yahudilerin 
maruz kaldığ ı menfur muame1eyi" şid
detle takbih ederek totaliter devletle • 
re hücum etmiştir. 

IJcl{;ilw parliimcrııosund<ı 
Brüksel, 23 a.a. - Mebusan mec

lisinde, yahudi muhacirleri meselesi -
nin müzakeresi sırasında liberal meb • 
us Max kendi partisi namına, Alm:ı.n
yada yahudilere yapılan fena muame
leyi protesto etmiş ve "Bu sözlerimin 
Almanyada işitilerek gayri insani mu
amelelerin nihayet bulmasını temenni 
ederim,, d"miştir. 

Bu nutuk meclis tarafından şiddetle 
alkışlanmıştır. 

llollanda'y<ı sığmmı y<ılmdiler 
La Haye, 23 a.a. - 800 alman yahu

cli, Almanya'dan Hollanda toprakla -
rına iltica etmıi9tir. Bunlar phsi evra
kı hamil olmamalarına rağmen kabul 
edilmişı1crdir. Şimdi alman hududu ci
varında bir mahalde toplu bir halde 
bulunmaktadırlar. 

Alm<ınya'nın Anwrikll sefiri 
yoltı {ıktı 

Vaşington, 23 a.a. - Hariciye nazı· 
rı Hull ve müsteşar Wellcs İ'!e veda -
!aşmış olan Almanya sefiri Dikhof cu
ma günü "Europa" transatlantik gemi
siyle Amerika'dan hareket edecektir. 

Polonytı'nın bir ıeşebbiisii 
Londra, 23 a.a. - Polonya'nın Lon

dra e1çisi, hariciye müsteşarını ziyaret 
etmiştir. Bu mülakat esnasında Po -
lonya hükümetinin Filistine gidecek 
olan yeni muhacir kon'tejanımn Al -
manyadan Polonyaya iltica e_den ya -
hudileri de ihtiva edecek şekılde tan -
zim edilmesini istediğini söylemiştir. 

}' cılmdi f;OCu hları l rıgiltt•re 'de 
biiyiitiUecf•k 

Londra, 23 a.a. - Lord Samuel'in 
riyasetindeki İngiliz yahudileri hususi 
komitesi, alman yahudi çocuklarının 
İngiltere'ye yerleştirilmesi ve talim ve 
terbiye edilmesi işini organize etmek 
üzere İngiliz hükümetiyle temasa gi • 
ri miştir. Binlerce alman yahudi ço -
cuğu İngiltere'de büyütülecektir. 
Alman yahudilcrinin mektep yaşında
ki çocuklarının sayısı altmış bin kadar 
tahmin edilmektedir. Beş yaşından 17 
yaşına kadar binlerce çocuk, yakında 

bunların talim ve terbiyesini üzerine 
almış olan müesseseler tarafından İn
giltere 'ye getirilecektir. 

/lir Fili8tİrı /;mı/f•rmı~ı 
ıo,,lanucllk 

Londra, 23 a.a. - Müstemleke na
zırı Macdonald, bugün Avam kamaıa
sında aşağıdaki beyanatta bulunmuş -

Yeni İmredi kabinesi 

Parlamentonun huzuruna 
çıkınca ekalliyette kal ı 

Budapeşte, 23 a.a. - 1mredi kabinesi bugün parlamento huzu
runa çıkmış ve aşağıdaki hususatı itimat meselesi ynpmıştır: 

ı - Macaristana ilhak olunan Çe • il. /m rf'tli rıe lwr<1r uerece1ı? 
koslovakya crazisindeki halkı vaktiy- Budapeştc, 23 a.a. _ B. İmredi, par
lc çekoslovak parl<lmcntosunda temsil liimcntonun aleyhte rey vermesını 
eden nncar mebusların Macaristan miitcakip toplanan nazır meclisinin 
parlamentosuna kabulü, nihayete ermesi üzerine kıral naibi 

2 - Hükümet projelerinin derhal tarafından kabul edilmiştir. Görüşme 
müzakeresi 

nin neticesi henüz mallım <leğildir 
İlk rey tasnifinde hükümet, 85 reye Oğrenildigine göre h ükümet pa;ti-

karşı 115 reyle ekalliyette kalmıştır. si, hükümetin ekalliyette kalması ü-

M~z~~ereyeAyenid~n ae:~ol~nmuş zerine tehaddüs eden vaziyeti tetkik 
ve huyu an sahıpl rının mumes • etmek maksadiyle bu gece bir kere 
s~~ i Marşal, söz. alar:~ ~ü~ü":ıeti~ le- daha toplanacaktı;. Partiden istifa et 
hınde rey. ve~ı.ye~~gını _hı_ldırm_ış ve miş olan 67 mebus da sosyalistler ha
ru~n:ımcnın degıştınlmesını teklıf et- riç olmak üzere diğer muhalefet par
mıştır. tileri azası ile birlikte bir içtima ya-

Bunun üzerine ikinci defa araya pacaklardır. 
müracaat olunmuş ve bu sefer de hü - lif ' / 
kümct 95 reye karşı 105 reyle kati su- ır acltr - Çf•I.· lııu uılcırı tl'1 

rette ekalliyette kalmı~-tır. lt• ... l>it etlif.tli 
Macar parlamento ananelerine göre, Prag, 23 a.a. - Çetcka ajansı bildi-

B. İmre<li, kıra1 naibine istifasını ver- riyor: 
mek mecburiyetinde bulunmaktadır. Berlin enternasyonal komitesinin 

çek • alman hudutlarını kati surette 
Riiteny<ı'nın mulıkıriyeti tasvibi üzerine, Çckoslovakyanın Al-

kab11l edildi manya, Polonya ve Macaristan ile o-
Prag, 23 a.a. - Ayan meclisi mev - lan hudutları son şeklini almıştır. Bu 

cut azanın 78 reyi ile Slovakya ve Kar- vaziyette, bu yeni hudutların, Münib 
patlarahı Rusyasının muhuıriyetleri anlaşması mucibince, enternasyonal 
hakkındaki kanun Jayihalarmı kabul garanti altına alınması zamanı gelmiş 
etmiştir. Uyihakır reye konmadan e- bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı 
vel komünist fıza salonu terketmişler - Çekoslovak hükümeti, bu hususta la-
dir. zım gelen teşebbüsleri yapmıştır. 

Kualiçe Mod' un cenazesi 

Norvef e gönderildi 
Londra, 23 a.a. - Norveç kıraliçesi 

Mod'un cenazesi bu sabah Marlbo

rough kilisesinden Viktorya istasyo
nuna getirilmiş ve buradan hususi 
trenle Portsmut'a hareket etmiştir. 

c~naze. buradan dört torpido refaka

tiyle hareket edecek Royal Oak kru-
vazörü ile Norveç'e gönderilecektir. 

Londra'daki cenaze töreni, müteveffa 
kıraliçenin arzusu mucibince gayet 

sade olmuş, fakat güzergahta toplanan 

çok büyük bir halk lnitlcsi kıraliçeye 
son hürmet vazifesini ifa eylemiştir. 

İngiliz sahillerinde şiddetli fırtına 

lrak'm halwş ilhakını tanıma~ı 
\c• ~hsır hasını 

Kahire, 23 a.a. - "Stefani ajansı bil
diriyor,, Irak tarafından İtalyan im-1 
paratorluğunun tanıldıgını büyük 
harflerle haber veren Elehram gazete- 1 
si Bağdat hükümeti tarafından veri
len kararın İtalya ile Yakmşark mem
leketleri arasındaki siyasi ve iktısadi 
münasebetleri saglamlaştıracağını yaz 
maktadır. 

Sekerci Ali Uzun 
Her çeşit şeker ve şekerlemeci 

Anafartalar Caddesi No. 86 

Tel : 3620 

ANKARA 

aza olalım. 
Nasuhi B AYDAR tur: 

sebebiyle Royal Oak Norveç'e yarın Sayın müşterilerine saygılarını sunar 
hareket edecektir. 

Teşekkür 
Tüccardan sayın BB. Mehmet Tev • 

fik, Ali Nihat ve Hayri Hclvacıoğulla
TI'nın cemiyetimize beş yüz lira teber
ni etmek suretiyle gösterdikleri yük · 
sek şefkat ve hamiyet hislerinden 
dolayı kendilerine alenen teşekkürü 
vazife biliriz. 

Kalörifer sahipleri 
Kalorifer kazan ve borularınızı kirecin tahribatından 

kurtardınız 
Banaklar caddesi numara 22. Telefon 2681 

Vebolid 

Kuru Kahveci 

lbrahim Melek 
Muhterem müşterilerine 

saygılarını sunar 

İlk hahra 
( Başı ı. inci sayfada ) 

ları: "- Belki sizi kırmaz, siz 
söyleyiniz ••• " Diye Y akup'la be
ni teıvik ediyorlar. 

Nihayet geceleyin alev oturdu
ğu evin arka saçağmı yalayıncı
ya kadar orada kaldı. Sokak ve 
deniz, bir mahşer, bir cehennem .. 
Ateşten kaçan denize atılıyor ve 
harp gemisinin merdivenine ya
pışan süngülerle tekrar suya ko
vuluyor. 

Bir kamyon yol açmağa çalışı
yor. Kinden, korkudan ve yeis
den fırlamış, alev aksi ile kıpkır
mızı yanan gözler, ve on binlerin 
yumruğu hu kamyona saplanıyor. 
Fakat onun peşi sıra açık bir o
tomobilin içinde Mustafa Kemal, 
Türk ordularının Başkumandanı 
var. Ateş, düşman ve silah çatı
sının altından geçiyor. Yüreğimi
zi göğsümüzde güç tutuyoruz. 

Bu levhanın içinde misiniz? 
Onun bütün dehşetini hissediyor 
musunuz? Kendinize bir sual so
runuz: ''-Ya o gün ölmüş ol
saydı!" 

F. R. ATAY 

Japon\'a ve Almanya bir kültür 
anla~ması imzahyacaklar 
Berlin, 23 a.a. - 25 ikinciteşrinde 

Tokyo'da, Alman;ya ile Japonya ara
sında bir kültür anlaşması imzalana • 
cagı bildirilmektedir. Bu münasebetle, 
gerek Berlin'de, gerek Tokyo'da anti
komintern paktı teyit eden deklaras -
yon da neşredilecektir. 

Alman menbalarından verilen ma • 
lfımata göre, imzalanacak kültür an
laşması, antikomintern paktın manevi 
sahalarda bir inkişafı mahiyetini ala . 
cak ve talebe ve profesör teatisi gibi 
meselelerde esasen mevcut olan anlaş
maları tahkim edecektir. Fakat antiko
mintern paktın politik sahada takviye
si ve yahut yeni h er hangi bir alman • 
japon askeri ittifakı imzalanması mev
zuu bahis değildir. 

Amerika tayyare 
imalôtını arttırıyor 

Nevyork, 23 aa .. - Deyli Niyuz ga
zetesinin bildirdigine göre en büyük 
amerikan tayyar e fabrikalarının mü
messilleri gizli bir içtima aktederek 
Ruzvelt'in planında derpiş edilen is
tihsalatın inıkişafı programı hakkında 
müzakerelerde bulunmuşlardır. Bu 
program mucibince kara ordusu için 
9280, deniz kuvetJeri için de 3000 tay
yare inşası lazım gelmektedir. Endüs
tri ve maliye mütehassısları ile tek
nikçilcr bu hususta bir rapor hazırlı
yacaklardır. Rapor, mezuniyetini kul
lanmakta olan Ruzvel•m avdetinden 
sonra mumaileyhc tevdi edilecektir. 

Ht•l\"ika kıralı Hollancla'tla 
Lahaye, 23 a.a. - Hollanda da seya

hat etmekte olan Belçika Kıralı, Ho • 
landa kıralic;esi ile birlik e buraya gel
miş ve büyük tezahüratla karşılanmış
tır. 

!TÜRKİYE BASINll 

Ankara' daki cihan~ümul hadise 
Bütün gazeteler günün hi.dise3i 

olarak Reısicümhununuz ismet İnö
nü 'nün millete beyannamesini büyük 
puntolarla birinci sayfalarında te
barüz ettirmi§ler, diğer aayfalanru 
büyük ölü için Ankara'rda yapılan 
merasimin yazı ve re$İmlerine tahsis 
etmi§lerdir. 

KURUN"da B. Asnn Us "Ankara'
daki cihanıümul hadise,, bqlıklı ba§ 
makalesinde diyor iki: 

"Atatürk'ün cenazesinin bugün 
Büyük Millet Meclisi önündeki kata
falktan kaldırılarak Ankara Halkew 
vi yanındaki Etnografya müzesine 
götürülmesi yalnız misli görülmemi§ 
bir milli matem tezahürü değil, bey
n wlmilel sivil ve askeri heyetlerin iı
tirakiyle cihan§ümul bir hi.d~ oldu. 
Hadisenin açık olan manası harp e
derek bugünkü Tür<.kiiye'yi kurtarma§ 
ve yaratımı, fakat devlet ıreisi olduk
tan sonra da milletler arası aulhuna 
büyük hizmetler yapmış büyilk bir 
adama karşı milletçe ve insanlık a
lemince gösterilen derin hürmettir. 
Fakat bu hürmetin hakiki mi.nasını 
anlamak için cenaze alayının Büyük 
Millet Meclisiyle istasyon ve ıistaa
yon ile Ankara Halkevi arasındaki u
zun mesafeyi dolduran heybetli man 
zarasını görmek kafi değildir. 

Umumi harp ve milli mücadele 
günlerinden başlıyarak cümhuriye
tin on be§İnci yılma ikadar geçıinliği
miz tarihi hadiseleri de gözününe ge
tirmek lazım geür. Cenaze alayının 
geçtiği caddelerin ilci tarafına türk 
ve ecnebi aakerleri dizilmif, bu kıta
larm arkasına kardın, erıkek, küçük, 
büyük her smıf halk tabakuı yığm 
halinde toplanmış bulunuyordu. 

Atatürk'ün türk bayrağına aanl
mıı olan tabutunu geçerken gören 
bütün bu halk tabakalan hıçkırıklar
la ağla§tı. Kadınların ağlayı§ı, ço
cukların ağlayıfı, gençlerin ve ihti
yarların ağlayl§ı-. 

Bunların hepsi içten ve müeasirdi. 
Fakat askerlerin hıç.kırsklarını zapt 
ederek gözler.inden aeN.iz, sea.&iz a
kı ttılı:ları yatlar bunların hepsinden 
daha hazin, daha müeaair bir matem 
levhasını teıkil ediyordu. 

Atatürk'ün hayatında zaferden 
zafere götürdüğü bu kahraman türk 
askerleri hiç ıüphesiz şimdi önlerin
de Atatürk'ün tabutunu gorunce o 
büyük Başkumandanlarmı elleriyle 
mezat'la götürmek tecellisine ağlıyor
lardı. 

Cenazesi milli bayrap -rr1en 
hiç bir batkumandanm tabutu Ata
türk'ün mukaddea naımr saran türk 
bayrağı kadar manalı olaınaz. Haki
kat halde Atatiirk'ün tabutunu saran 
al atlastan yapılmış türk bayrağı o
nun ölümü ile kalbi kanıyan türk 
milletinin muhabbetidir. Cenaze tö • 
reninde milletçe gösterilen vakar, 
intizam ve kadiTtinaalık ayrıca kay
da değer bir hadisedir. Bu noktadan 
bakılınca hayatında memleket ve 
milletine en büyiik hizmetleri yap
mıı olan Atatürk ölüınüwde bile hiz
met etmiıtir. Tüıık milletinin gerçek
ten yüksek ve medeni bir millet ol
duğuna bilhassa ölümünden aonra.ki 
hadiselerle bütün dünya kanaat g• 
tirmiş tir.,, 

E ~lAK VE EYTAM BANKASI 

MERKEZİ· ANKARA 
Şubeleri İstanbul, İzmir 

Ajanlar1: Bursa, İzmir, Adana, Eskiıehir 

Y a p •lacak ve yapısrna başlanmış meskenler için vatan
daşlara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

Mevcut gayri 
karşılığında 

menkuller 
ikrazat yapar 

Faiz senede % 8'/:ı dur. 

Ayrıca komisyon almaz 

. ~~spertiz ücreti (1.000) liraya kadar 
ıst~kl.e!. ıçın 1, f aslası için 2 lira ve muamele intaç 
edıldıgı takdirde 1 liradan dun olmamak üezere ay-

rıca lira batına on paradır. 

WGayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni karşı
lıgmda Banka muameleleri yapar. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

Kızı/aya üye olmak insanlık borcudur. 
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Franaa'da kararnameler yüzünden 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

çıkan galeyan aükOnet bulmadı 

Cumartesiden itibaren 
,., 

umumı grev yapılacak 
Amele hareketi şimale doğru yayılıyor 

Paria, 23 a.a. - Kararnamelerin tevlit ettiği galeyan sükunet 
bulmaktan uzaktır. Komünistlerin propagandası ile teşvik edilen 
İtçiler protesto etmeğe ve bilhassa yeniden tanzim edilen iş saat
lerine karşı nümayişler tertip etmeğe devam etmektedirler. 

Dunkerk'te Janbart müessesesinde 1 
çalışan 1000 kadar maden amelesi dün Yabancı memleketlerdeki ·ıal _ 
40 saatlik hafta usulünü tatbik etmek l 1 

üzere çalışmaktan imtina etmişlerdir. yan arın anavatana dönmesini 
Lil'de kimyevi maddeler fabrikaların- lemin için 
da da bir grev çıkmışsa da serbest sen
dikalar bu hareketi tasvip etmedikleri 
için grev krsmen tatbik edilebilmiştir. 

Amele hareketi şimal eyalet-
lerine de sirayet ediyor 

Paris, 23 a.a. - Hükümetin aldığı 
mali tedbirlere karşı yapılan amele ha
reketi şimal eyaletlerine de sirayet et
mektedir. 17 büyük azası olan Valan
aiyen mıntakasınm madenciler birliği 
tarafından ittihaz edilen karar netice
sinde vaziyet vahimleşmiştir. Birlik 
tımdiden fabrikaları işgal eden ve ya
rır. grev i13.n edecek olan amele ile bu 
aabah bir tesanüt grevi yapılmasına 
karar vermiştir. 

Bir prot,esto 
Pariıs mıntakası madenciler merkez 

meclisi tarafından '<abu! edilen bir 
takr ele kararnameler protesto edil-

Roma, 23 a.a. - Ecnebi memleket-

lcrdc bulunan italyanların vatana av· 

detini temin etmiye mecbur korrıisyon 
Kont Ciano'nun riyasetinde toplan
mıştır. İçtimaa maliye ,kambiyo ve dö-

viz nazırları ile Hariciye müsteşarı, 
Dahiliye müsteşarı, Parti ikinci sek
reteri, sendika konfederasyonlarının 

reisleri, muhaceret ve müstemlek3t 
komiserleri iştirak etmişlerdir. 

Komisyon, ecnebi memleketlerinde 

oturan itaJyanların avdeti ve avdet e

den ameleye iş temini meselelerini tet
kik ve müzakere ettikten sonra avdl"'t 
işinin tanzim ve tertibi hususunda '>ir 
çok direktifler tespit etmiştir. 

1 KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 1 

X Nevyork - Bri.dgetown (İngiliz 
Antil adaları) ndan bildirildiğine göre 
Bardos civarında kain Seinte - Luciel 
adasının dağlarından kopan çığlar 15 
kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. 
Bu facia 3 hafta fasılasız yağan yağ -
murlara atfedilmektedir. 

X Nevyork - Ottava'dan bildirildi
ğine göre, Kanada askeri makamları 

bu dominyonun derpiş edilen müşte -
rek Amerika müdafaası paktına iştirak 
etmiyeceğıini bildirmiştir. 

X Roma - Kont Ciano ile Almanya 
büyük elçisi B. von Mackenzen, BB. 
Bottai ve Alfieri de beraberlerinde ol • 
duğu halde, İtalya ile Almanya arasın
da bir kültür mukavelenarnesi imzala
mışlardır. 

X Varşova - Privat Prcss'in zan -

nettiğine göre yakında devletıi koru -

ma hakkında yeni kararname neşredi· 

lecek ve panik tevlid veya umumi men 
faatleri haleldar edebilecek haberler 
işaa edenler hakkında takibat yapıla -
caktır. 

Prag - Siyasi mahfiller şurayı 

devlet reisi Dr. Hacha'nın reisicüm -

hurluğa tayin edileceğine dair verilen 
haberi teyit etmektedirler. Dahiliye 
nazırı Cerny'nin de başvek3lete getiri
leceği söylenmektedir. 

)t Roma - Norveç kıraliçesinin ö

lümü münasebetiyle kırat ve impara -

tor bu ayın 21 inden itibaren sarayda 
beş gün matem tutulmasını emretmiş
tir. 

~ekte ve bu kararnamelerin ilgası i
çın grev yapan amele ile meclisin mü
tesanit olduğu bildirilmektedir. 

Takrirde umumi iş konfederasyo
nunun umumi mücadelenin muvaffa
k.iyetle neticelenmesi için derhal ted
bırler alması istenilmektedir. 

T. IS BA ASI 
l'. rnurni grev yapılacak 

Paruı, 23 a.a. - Sol cenah mahfille
rinde ıöylendiğine göre 40 saatlik me
aai haftasının kaldırılmasını protesto 
>"imek için iş konfederasyonunun u
ınumt komitesi tarafından ilan edilen 
wnuıni' grev gelecek cumartesi günü 
başlıyacaktır. 

Sosyalistlerin takriri 
reddedildi 

Paris, 23 a.a. - Maliye encümeninin 
ge<:e akdettiği toplantı esnasında hü
kümetin kararnamelerine muarız olan 
-yaliıtler tarafından verilen takrir 
18 muhalif ve 2 müstenkif reye karşı 
20 reyle reddedilmiştir. Bütçe tahsisa
trnın derhal müzakeresi hakkında ra
dikaller tarafından tevdi ve hükümet
ça kabul edUen diğer bir takrir de 16 
muhalif ve 2 müstenkif reye karşı 25 
reyle kabul edilmiştir. Hükümet bu 
ıuretle itimat kazanmıştır. 

Dahiliye memurlannm 
terfileri 

Dahiliye Vekaleti, orduda olduğu 
gibi Dahiliyede de mahrut şeklinin 
hazırlanması etrafında ilk etüdlere 
başlamıştrr. Bu suretle Dahiliye me -
ınurlarmın kanun! müddetler içinde 
terli edebilmeleri temin edilmiş ola -
calctır. 

1 9 3 9 
Küçük cari hesaplar ikramiye plônı 

32.000 lira mükôfat 

Kuralar: 1 ~ubaf, 1 Mayıs, 1 Eylül, 26 Ağustos, 
1 İkinciteırin tarihlerinde ~ekilecektir 

•ı==İKRAMİYELER 
1 Adet 
5 ,, 
8 ,, 

16 ,, 
60 ,, 
95 " 

250 " 

435 

2000 
1000 
500 
250 
100 
50 
25 

Liralık 
,, 
,, 
.. 
,, 

" ,, 

- 2.000 Lira 
- 5.000 

" - 4.000 .. 
- 4.000 

" 6.000 ,, 
4.750 .. 
6 .250 ,, 

32.000 ,, 

T. iŞ Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Çemberlayn ve Lord 
Halifaks Paris'te 

(Başı I. inci sayfada ) 
giltere büyük elçiliğine varmışlardır. 
Yolda, Başvekil B. Çernberlayn ve ha
riciye nazırı lort Halifaks, BB. Dala
diye ve Bonne'ye, Paris halkının ha
ra.retli hüsnü kabulü hakkındaki derin 
memnuniyetlerini bildirmişlerdir. 

İngiliz ve fransız devlet adamları, 
büyük elçilikte, ilk görüşmelerini 

yapmışlar, fakat bu görüşmede yarın
ki müzakerelerin mevzularına temas 
etmemişlerdir. Politik görüş.meler, ya
rın sabah saat 10 da başlıyacaktır. 

B. Çemberlayn Lafayet caddesi ile 
Magenta bulvarının birleştiği nokta
dan geçişi esnasında yapılan mukabil 
tezahür sebebiyle 28 kişi tevkif olun
o~uştur. Tevkif edilen tczahürcülerin 
ekserisi, bağırmalarından İngiliz mi
safirlere karşı hasmane bir hareket 
manası çıkarılmaması 13.zım geldiğini 

v~ bu bağırmalarının kordon arkasın
da tutmakla trenlerini kaçırmalarına 

sebebiyet veren polis kuvetlerini is
tihdaf ettiğini söylemişlerdir. 

Paris'te görüşülecek işler: 
Akdeniz meselesi 

Paris, 23 a.a. - "Stefani ajansı bil
diriyor,.: Havas ajansı tarafından neş
redilen yarı resmi bir notada ezcümle 
yarın Paris'te başhyacak olan fransız 
- ingiliz görüşmeleri es.nasında Münih 
mülakatının ferdasında aldıkları şe

killçrle beynelmilel meselelerin heyeti 
ı.mumiyesinden başka bazı hususi me· 
selelerin de dikkatli bir tetkika tabi 
tutulacağı bildirilmektedir. Bu müna
sebetle Akdeniz meselesi de geniş bir 
görüş teatisine vesile olacaktır. Bu 
meselenin anahtarını, görünüşe göre, 
ispanyol meselesi teşkil etmektedir. 

General Franko'ya muhariplik 
lıahkı verilmesi muhtemel 
General Franko'ya muhariplik hak

larının verilmesi de ihtimalden uzak 
değildir. Bu hususta Fransa'nın Lon
dra karışmazlık komitesinde verilen 
ki?trarların haricine çı:ıkacağı zannedil
memektedir. Bu kararlar mucibince, 
ispanya'da hizmet eden bütün gönül
lülerin geri alınması tazım geldiği ma
lUmdur. İki hükümet mümessillerinin 
Akdeniz meselesinin fransız - İtalyan 

v ingiliz - italyan cepheleri hakkında 
d::. fikir teatisinde bulunacaklarından 
ve bundan sonra Uzakşark'taki vazi
yetle Orta Avrupa'nın iktısadi vaziye
ti tetkik edeceklerinden şüphe edil
memektedir. 

M üstenılehe me.oelesinden 
bafısolunmıyacak 

Müstemleke meselesi resmen dip -
lomasi sahasına intikal etmediği için 
bu meselenin bahis mevzuu olmıyaca • 
ğı temin edilmektedir . 

Notada. buna mukabil ingiliz ve 
franstz nazırlarxnın memleketlerinin 
imparatorluk yollarının emniyeti me· 
selesi ile denizaşırı topraklarının has -
sas noktalarının vaziyetini tetkik et .. 
meleri ve silahlarının takviyesi ve bir
leştirilmesi sahasında pratik neticeler 
elde etmiye çalışmaları kuvetle muh · 
temel olduğu kaydedilmektedir. 

Taymis pazete.,inin makalt'si 
Londra, 23 a.a. - Paris'te yapılacak 

ingiliz - fransrz görü~elerinden hah-

seden Taymis gazetesi diyor ki: 
"İki garp devleti için, Akdenizde 

yakın ve uzak şarkta müşabih menfa
atlerin müdafaası için müşterek bir 
polirika takip etmek imkanı, hiç bir 
zaman bugünkü kadar elde edilmemiş
tir. 

Akdeniz meselesinde, İtalya ile im
zaladığı anlaşmaya büyük ümitler 
bağlıyan B. Çemberlayn'ın Fransa'yı 

da İtalya ile müşabih bir anlaşma im
zalamış ve aynı zamanda İspanya me
selesini çabuk bir surette halledilmiş 
görmeği arzu ettiği doğru ise, diğer 
taraftan İngiltere'nin be ümitlere a
demi müdahale anlaşmasından her
hangi bir feJakarlıkta bulunmak niye
tinde olmadığı da aynı derecede ku
vetlidir. Hakikatte, Franko'ya muha
rip hakkxnın verilmesi, daima nasyo
nalistlerin de cümhuriyetçiler kadar 
yabancı muharip geri çekmelerine 
muallak kalmutadır. 

Almanya ile olan münasebetler ve 
silahlanma işleri hakkında ise, müsa
vat vaziyetinde bulunan Fransa ve İn
piltere, kendi menfaatlerinin müdafa
asını ve sulhun idamesini istihdaf e
den müşterek politikalarını çok daha 
kolayca takip edebileceklerdir. Her 
politikada müessir olabilmek için, k3.
fi bir kuvete istinat etmelidir. Bu se
bepten dolayıdır ki Paris'te görüşüle
cek esaslı meseleden birini de müda
faa meselesi teşkil eyliyecektir. Bu 
müdafaa meselesinin e.konomik ve ma
li işlerle ne derece sıkı bir surette ala.
kadar olduğu maliımdur. Bu sebepten 
aolayı fransız maliye nazırı B. Rey
naud'yu mali politikasından dolayı teb 
rik ederiz. 

B. Reynaud'yu cesaretle başladığı 

işte muvaffak olmuş görmek isterni
yen hiç bir fransız dostu yoktur. Biz 
ingilizler, kuvetli ve refah içinde bir 
Fransa'nın dünya için ne derece lü
zumlu olduğunu çok daha iyi hissede
riz.,, 

Atalürk'ün cenaze 

töreninde bulunan 

ecnebi delegasyonlar 
( Başı ı. inci sayfada) 

"-Ben Atatürk'ü harp senelerin .. 
de tanıdım. Bu seferki ziyaretimde as
ker Atatürk'ten başka inkılapçı Ata. -

.. d .. d"' Millctın türk'ün eserlerını e gor um. . 
-ı Jdug~ una bız-Ata'sına ne kadar bag 1 0 . A 

. ld O'nun büyük sılah ar-zat şahıt o u~ ... , .. , . 
kada 1 olan tnonu nun de O nun ızle • 
rindcş muvaffakiyetle yürüyeceğine e-

. . ,, 
mınım. 

Suriye ve liibnanlı gazeteciler 
lstanbul'a gittiler 

Lübnan ve Suriye'den merasime iş
tirak etmek üzere gelen altı kişilrk 
gazeteciler heyeti dün akşam İstan 
bul'a hareket etmişlerdir. 

Hatay mebu.dar lwyeti 
memleketlerine döndiiler 
Hatay'dan gelmiş olan Meclis Rei-

1 
RADYO , __ 

Avrupa : 

OPLHA VE OPERETLER: 17 Var$ov: 
- 19.40 Hamburg - 20.10 Kolonya, Munı 
- 21 Sarbrük - 21.30 Paris - Eyfel kulesi 
- 22.15 Viyana. 

ORKESTRA KONSERLER! VE SEl'<
FONİK KONSERLER: 16.IS Droytviç -
ıo Paris - 20.10 Breslav, Doyçlandzen • 
der, Kopcnhag: - 21 Roma - 22.40 Lük • 
semburg. 

ODA MUSiKiSi 18.20 Münib - Z2 Var· 
şova - 22.30 Droytviç. 

SOLO KONSERLER!: IS.40 Doyçlan.d· 
zcnder - 17 Berlin - 18.15 Laypzig:, Vı Ô 
yana - 18.20 Kolonya - 19.20 l.1Unih - 2 
Monte Ccneri, Paris - Eyfel kulesi - 22.tS

0 Stokholm - 22.30 Doyçlandzender - 22.3 
London - Recyonal. 
NEFESLİ SAZLAR (Mar• v. "): ıı 

Bcrlin - 16 Breslav - 18.30 Hamburc. 
ORG KONSERLER! VE KOROLAR: 

6.30 Hamburg, Kolonya, Laypzig - 8.30 
Frankfurt, Königsberg - 10.30 HamburC 
- 12 Alman istasyonları - 14 Laypzig: -
14.10 Kolonya, Viyana - 15.30 BerJin - 16 
Almaıı istasyonları - 16.5 Köniısberc -
17 Ştutgart - 18 Berlin - 18.30 Frank • 
furt - 19.5 Königsberg - 19.30 Frankfurt 
- 20.10 Königsberg - 20.15 Frankfurt -
21.30 Limoj - 24 Frankfurt. 

HALK MUSiKiSi: 11.30 $tutgart - ıs 
15 BerJin - 18.30 Sarbrük - 19 Viyana -
22.30 Stutgart. 

DANS MÜZIGI: IS.IS Hamburı - 19 
Breslav - Z2 Monte Ceneri, Sof ya - 22.25 
Droytviç - 22.30 Sottcna - 22.40 Milano 
23 Floransa, Roma - 23.25 Keza - 24 Lon .. 
don - Recyonal - 0.15 Droytviç, Lükscın .. 
burg:. 

Segre cephesindeki 
askeri harekôt 

Salamanka, 23 a.a. - Evelki akşaro 
umumi karargah tarafından neşredileıı 
tebliğde şöyle deni'lmektedir: 

11 Segrc nehrinin sahilinde krtaları

mrz düşmanı ormanda takibe devam et
mişlerdir. Düşman ağır zayiat vermiŞ"" 
tir. 

Toplanan düşman cesetleri 300 ka • 
dardır. 

Krtalarımız mühim miktarda harp 
malzeıl"Csi iğtinam etmiş-terdir. BU 
meyanda yirmi mitralyöz ile 850 tüıek 
alınmıştır. Düşman tarafından terke· 
dilen malzemenin toplanmasına devan:ı 
edilmektedir.,, 

si vekili B. Vedi Münir Karababa'nıll 
reisliğindeki heyet bu akşam Toro<I 
ekspresıyle hareket etmişlerdir. 

Heyet hareketinden eve! Dahiliye 
Vekili Parti Genel Sekreteri Dr. Re • 
fik Saydam ta.rafından kabul edilmiş-
tir. 

/U eclis Reisini ziyaret 
Sabah Sovyet fevkalade heyeti reisi 

B. Potemkin, B. M. Meclisi reisi .B· 
Abdülhalik renda'yı, S<>vyet büyük el-
çısı lıe ı.ıeı a.."1J"1;1, ,t;ıya.ıc-t. ~t.uııj...ı .. r --....... 
dülhalik Renda bu ziyareti iade etmir 
terdir. 

Hariciye V ekiUmizi ziyaret 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu • 

yu, Sovyet fevkalade heyetıi reisi .B. 
Potemkin ve fransız fevkaliide heyeti 
reisi sabtk başvekil Fransa Dahiliye 
nazırı B. Albert Sarraut Hariciye Ve • 
kaletind~ ziyaret etmişlerdir. 

B. Sarrauı harek4't etti 
Fransız fevkalade heyeti reisi sa • 

bık başvekil Fransa dahiliye nazırı B. 
Sarraut, dün öğleden sonra hususi 
trenle 1stanbul'a hareket etmiş ve is • 
tasvonda Hariciye Vekili Şükrü Sarar,.
oğlu, protokol şefi, fransız büyük el -
çiliği erkanı, daha bir çok zevat ve 
dostları tarafmdan uğurlanmıştır. 

Kızı/aya üye olmak yurdumuz için borçtur. 
Vapur, bir saat rakkası gibi kuvetli kuvetli çarpan 

makineleriyle •. ı - K t 1 
- Emre<ieTSiniz 1 

• :rtma c dogru çıkıyordu. u up ara 
haa ne,eJi bir g·· d" · ı k . . un uz nihayete eriyor alaca karan 1 

uzayıp gıdıyordu. Cazın temposu va~urun tıktakla· 
rına karışıyordu. 

Kutuplaruı lumbar d !'ki . . 
· k d e 1 erınden giren buz renklı 

YOLCU 
Adam bu sözleri tane tane ve yüksek setıle eöyle

mişti. O biçimsiz ağızdan öyle lakırdı çıkacağını kim
se ümit etmiyordu. Kadının kocası hiddetinden sap 
sarı olmuştu. Tekrar etti: 

zıyası, a ınların çıplak 
1 omuz arını, fildişi renginde 

ııolduruyor, vapuru.n geni• k 
1 . . . ~Yeme sa onu bu yemek sa-

atınde bır denız altı bayram 
1 manzarası arz.ediyordu. 

Kutupların ıssız solukluklar d' _. . 
w • • ın ver ıgı melankoJıyc 

ragmen herkes neşelı ıdi. Yalnız ara! d 
1 

ha 
arın a sı a sre· 

ti çekmeğe başlıyanlar da vardı A d 
1 · yı a a arı, şark ce-

nubunda gözden kaybolmuş onun d -
1 1 .. .. .. . . . ' ag ı sırtı so gıın 

dalgalara gomulup gıtmıştı: Yemek sa t' 'd' K d . a ı ı ı. a ın 
!ar düzgün bir sıra halınde arkalarından k. kl' 

smo ın ı er· 
kekler, büyük merdivenlerden yemek salon · 

una ınıyor
du. 

On beş günden beri vapurda hemen herkes biribi . 
rini tanımıştı. Yemek masasında biribirleriylc delotm 
!aşıyorlar, laf atıyorlardı. Yemek salonunun her tara
fında bu sıcak samimiyet dolaşıyordu. Fakat b•nim 
bulunduğum yere gelince birdenbire soğuyuveriyor
du. Çünkü yakınımdaki bir masada pek acaip bir adam 
oturuyordu. Zaten oraya daha ilk oturuşunda bütün 
yakın masalarda bir teessür ve mem.nuniyet"Sizlik his-

sedilmişti. .. 
Uzun bOylu, dev cüseli bir adam tasavvur edınız. 

Suratı daima bıkkın. Ara sıra di§lerini ve diş etlerını 

d d bırakarak ag-zının sağ köşesini kulaklarına mey an a . . . 
kadar çekiyor. İnsana dudakları koparılmış gıbı gelı -

k. · t bu pek korkunç bir dehşet veriyordu. Ben yor ı ış e . . . . . 
böyle çirkin bir çehreyle, denız gezıntısı yapan bu kı-

b · 1 n arasında bu adamın nasıl olup da yer ar ınsan arı 

ald • ha et ediyordum. Çünkü bu nevi kılıksız ;,-ıgına yr 

Yazan: Roger Verce[ -1 
-:amlar, çirkinliklerini teşhir e~kten ar ve haya du
yarlar. Bu adam kabinesine çekilse de orada yese, hiç 
olmazsa yemek salonunda kimseler yokken gelse yese 
Jlmaz mı? Hayır, herkes yemeklerini bitirmek üzere 

iken damlıyordı... 
Sanki huzuriyle şeref veriyor. Fakat etrafındaki

iere öyle bir bakışı vardı ki siyah ve keskin nazarları 
baktığı adamın üzerinde çöküp kalıyordu. O ağır ba
Kışlariyle sanki: "Çirkinliğimden yalnız kendim mi 
mustarip olacağım, ister istemez biraz da siz paylaşa
.:aksınız." Diyar gibi idi. 

Fakat size şunu söyliyeyim ki bu adam kime ba · 
karsa o mutlaka müteessir ve rahatsız oluyordu. He
le kadınlar, ona hep arkalarını çeviriyorlar, erkekleı· 
den onun önüne siper olmalarını rica ediyorlardı 
Çünkü bu korkunç adamın manzarasından ve Oakışla
rından ürperiyarlardı. 

Yalnız bu adamda hayret ettiğimiz ne>kta 90k şık 
elbiseler giymesi idi. Son derece güzel elbisel'°ri var
dı. Gövcrtede ondan şık giyinen yoktu. Her yemekte 
yeni bir elbise giyiyordu. Akşamları, gayet nefis bir 
lrakla görünüyordu. 

Aramızdan bazıları vapur komiserine bu kötü su
ratlı adamın kimin nesi olduğunu sormuşlardı. Adı 
aklımda duracak gibi bir f"Y değU l Fakat sanatı mü-

Çeviren: Cahit Begenç 

hendislikmiş. 

Onun ne olduğunu bilmekten bilmemeği hayırlı 

buluyorduk, yeter ki bizden tarafa bakmasın. 

Bu seyahatim hep böyle geçecekti. Fakat bir gün 
bir hadise oldu. Yemek salonunda benim oturduğum 
yerden iki masa uzakta daima genç bir çift oturuyor
du. Kadın kumral bir taze, erkek kanlı canlı bir şey
di. Onlar da hepimiz gibi, 0 kılıksız suratlı adamın 
masasının yanından, sanki ondan haberleri yokmuş gi
bı geçiyorlardı. Bir akşam, gene oradan geçerlerken, 
genç kadının uzun dantelalı entarisi adamın oturdu
gu koltuğa takıldı. Kadın elbisesini yırtmamak için 
birdenbire geri çekildi. Fakat elbise k<>ltuğun bronz 
nakışlarına takılıp kalmıştı. Onu çıkarmak için genç 
kadın o obur ve biçimsiz adamla dirsek dirseğe geldi. 
Adam yerinden kalkmak şöyle dursun, kıpırdamadı 

bile, başını döndür.,rek, on beş gündenberi bize yap

tığı gibi genç kadına garip garip baktı. Sonra elbise
sinin yırtılmaması için bu kadar uğraşmasına hayret 

'!der gibi pis pis sırıttı. 
Kadının kocası olup bitene dikkat ediyordu. Ada -

mın omuzuna eliyle vurarak emretti: 
- Kalk! 

Adam, ona cevap vemıek için yalnız koltuğunda 
döndü: 

-Kalk! 

Adamın omuzundan elbiseyi yakalıyarak kaldır -
mak için zorladı: Adam kendi sol eliyle omuzdaki eli 
yakaladı, büktü ve bıraktı. Derken araya girdiler. Ha
diseyi kapattılar ve sonra çirkin adamın masasını ora· 
dan uzaklaştırdılar. Metrdotel geldi, çiftlerden özür 
diledi. Fakat herkes sinirli idi. Herkes s<iyleşiyor, ve 
küfrediyordu: 

- Amma öküz j\CY ha! 
- Böyle manda görülmemiştir 1 
- Komisere haber vermeli! 

O akşamdı. Komiser itiraz ederek, böyle şikayet ü
mit etmediğini söyledi. Fakat bir taraftan da gizlice 
o adamı bularak odasında yemeği yalnız başına yime
sini emretti fakat adam: 

- Zannedersem, dedi. Yemek denen şey yemek sa

lonunda yenir. 
Komiser tabii fazla ileri gidemedi. Vaziyeti hadi

sede methaldar olan kadının kocasına anlattı. Adam 

komiserin verdiği izahattan son derece müteessir ol
muştu. Fazla bir şey söylemek istemedi. Fakat bu ter
biyesizlik de yenilir, yutulur şey değildi. Zaten bu 
~aziyette burada kalamazdı. Şiddetli bir lisanla komi
serin sözünü kesti: 

- Siz onu ayırmıyacak mısınız? O halde biz kendi 
odamızda yeriz .. 

Artık genç karı koca bir daha yemek salonunda 
görünmez oldular. Aradan iki gün geçmişti. Bir gün 

Devaau var 
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Cenaze töreni günü lıtanbul'da Takıim anıdında yapılan toplantı 

Yurtla yapılan törenler 
Yurdun dört köşesinde ebedi Şef'in 

hatırası heyecanla tesid edildi 
Büyiik Ata 'mn .. istirahat 

yerine konduğu gun, yur
dun her tarafında olduğu gibi 
İzmir'de de hazin ve heyecanlı 
b . t"" yapılmı"'tır. Burada -ır oren :. 
k . ·m]er törenden bir kaç ı resı • .., 
intibaı göstermektedir. Aşaın . 
daki telııraf haht>rl~ri, .!1-ır<ln~ 
diier köşt>lerindekı. to~"nlen 
tebarüz ettirmt>ktedır. 

• 

İ spa rta'da 

Cenaze gi!ni yapllan 
hazin ve i~li tören 

Isparta, 23 a. a. - Büyük Ata'mı,.m 
ölümü yurdun her köşesinde !talpler· 
den çıkmaz bir acı olarak yayılm~t ~.e 
büyük Atanın öldüğü gündenberı bu· 
tün Isparta'da yas tutulmuştur. E~e?i 
Şef'in Ankara'daki cenaze törenının 

yapılacağı gün için genit su rette ha -
zırlanan cenaze merasimine ait prog • 
ramm tatbikine 21.11.938 ba9lanm19 ve 
b··t··n daire ve müesseseler mağaza ve 

u u . "h . 
dükkanlar büyük ölüye son bir ı tı -
ram olmak üzere tamamen kapanmıt 

e halk muhtelif yerlere konan radyo 
ve hoparlörlerle büyük ölünün Anka· 
:a'daki büyük merasimini dinlemiş · 
lerdir. O gün saat 11.40 da yeni halke
vi önünde binlerce vatandaşın iştira
kiyle büyük bir tören yapılmış ve bu 
törene istiklal marşiyle baılanarak 
büyük kurtarıcının gençliğe hitabı o
kunarak üç dakikalık bir ihtiram sü
kutu yapıldıktan sonra bir çok hatip-
1 tarafından söz söylenmiştir. Mah;:i bir kalabalık teşkil eden bu top 
lantıda hıçkırıklarını tutamıyanların 

ayılamıyacak derecede çok o -
sayısı s .. 

1 
• • k 

h t ebediyen goz erını apa -Iup aya a 
1 Atalarına yanarak duydukla· 

mış o an k · k" 
tlrabı tarif etme ım anı rı keder ve ıs 

bulunamamıştır. 

Halkevi önündeki törend~~ ~nra 
gene radyolar faaliyete geçırılmış ve 

• • g· ınları bu mey••l halindekı ınsan yı l 
... Saat 14 den eve danlara toplanmıştır. . ·· 

bag· ıı krokideki vazıyete g'.' 
programa kkül büyük Şefın 
re herkes ve her teşe b lunuyorlar 

·· ·· d yer almış u arudı onun e . bekliyorlardı 
ve sabırsızlıkla saatı ·11 ı· C H 

·· cssı er · · H ··k·· t ve ordu mum 
u ume . k llar banka 

P. halkevi, beledıye, 0 u . ' bir-
mümessileri fabrikalar ve b~~ ç~: ölü· 
lik ve kurumlar tarafından uy 

1 . d · Iarak hazır a · 
ye bir ihtiram ı~a .~1 ~ ihtiramla a _ 
nan çelenkler buyuk bır anıt bir 

d .. .. k nulınakta ve 
nı ın onune o "d" Hazır-
ç:.çek diyarı tekli almakta~ fasıla
lanan meşaleler de ~u~ta 
larla yerleri.ne dikilmıştı. 

Tam saat on dörtte tümen band:>Su 
· ~ · ı "klal marşını gençligin iştırakıyle stı 

raldı müteakiben Bethoven ve Şope
:s ' 1 • b::ıı•la -nin matem havalarını ça maga -:r 

mıştı. Bu anda bütün gözler yaşarmış 
ve rehreler sararmıştı. Artık bu ac~rı 

:s •• kil biıtun unutmak imkanı yoktu, çun . 
kalpler bir tek kalp gibi yanry~r b~ : 
tün gözler coşan, taşan bi~ nc;hı~ gı~ı 
akıyordu. Matem havası bıt~ş.tı. Bu
yük Atanın anıtı karşısındakı bınlerce 
vatandaşın ortasında duran. ve .. pa~ti 
bayrağiyle süslenmiş olan kürau bil • 
yUk ölünün hatıralarını anlata~ a -
ğızları bekliyordu. Sıra ile. hatıpler 
kürsüye geliyor Atamızın tilrk uluau· 

!!!:• ~" " ~'!-L.. 

lzmir'de genç kızlar büyük yaır için ağlıyorlar 

iz.mir gençliği büyük A ta'ya ağlıyor 

lzmir'de törende bayılan bir bayan 

na ve bütün diınya uluslarına olan hiz
metlerinden ve bilhassa hayat ve mu· 
vaffakiyetlerinden bahsediyorlardı 
Herkeste bir sükut ve içten gelen ağ
lamalardan başka bir şey sezilmiyor -
du. Tam saat 16 da fabrikaların dü -
dükleri çalınıyor ve Ata'mıza karıı 
apılacak son ihtiramı hatırlatıyordu. bç dakikalık bir ihtiram sükutundan 

sonra meşaleler yakılmışt.ı. Ve genç -
liğin kendisine emanet edılen_cumhu · 
riyeti sonuna kadar _raşatacagına and 
içilmiştir. Süngülerı parl_ıya.n altı .~r 
her me§Cllenin karşısında ıhtıram no • 
beti bekliyordu. Göklere çıkan meşa

lenin parlak ziyası bulutları aydınla

tıyor ve O'nun ölmiyen ruhu kalple • 
rimizde yaşıyordu. 

Büyük üniformalariyle başta vali 
ve tüm komutanı olduğu halde subay
la memurlar, okullar, kurumlar ve 

h ~k büyük bir huşu ile Ata'larının 
a . 1 o· .. }erinden geçıyor ar ve na onun 

~n rduğu cumhuriyet rejimine bağlı v: sadık kaldıklarını bir kat daha gös
teriyorlardı . Sa.baha kadar yanan me · 

şaleler kızıl bulutları parlatıyor ve 
süngüleri 11ilahlarına takılmış O'nul\ 
çok sevdiği mehmetcikler O 'nu bekli
yordu. Artık matem devam ediyor. O'
nun kalplerden çıkmaz acısı sonsuz 
bir şekilde bütün inean ruhunu islila 
ediyor. 

Giresun' da 
Giresun, 23 a.a. - Cenaze törenini 

Ankara radyosundan göz yaşlarıyle 
takip eden Giresun halkı, saat 14 de 
Cümhuriyet alanında toplandı. Hatip
lerin fırka, belediye V1: halk adına söy
ledikleri çok heyecanlı hitabeler, ala
nı dolduran binlerce insana yeniden 
içi ve hıçkırıklı göz yaşları döktürmüş 
ve ant içilmiştir. 

Saat 16 da verilen bir i§C!retle üç da
kikalık bir ihtiram sükutundan sonra 
Büyük Atamızın bir çok çelenklerle 
çevrelenen ve altı meşale tarafından 
nurlandırılmıf olan büstü önünden 
son tbim geçidi yapılarak törene ni
hayet verildi. 

Kızllay, felakete uğrıyan 
köylüler i~in 2061 ev yaptırdı 

K1rşehir, Yozgat ve Keskin'de 
evsiz tek vatandaş kalmadı 

Felakete uğnyan 44 köy, yep yeni ve 

modern 24 köy halinde tevhid edildi 
Bu İl i~in bir milyon liradan fazla para harcandı 

Geçen nisanda 
Yozgat, Kırşehir 

vilayetleriyle Kes-

kin kazasında vu -
kua gelen yer sar-

smtı.sı faciasında 

yüzlerce vatandaş 

evsü: kalmıştı. Hü
kümetin aldığı ted
birler ve şefkatli 

halkımızın Krzıl • 
ay vaaıtasiyle yap-
tığı yardımlarla 

bugün yersiz yurt· 
suz kalan vatan • 
daşlar tamamiyle 
ev sahibi olmuş va
ziyettedir. 

Bu büyük yurt· 
ışının başarılması 

için Krzılay bütün 
mesaisini bir nok • 
taya teksif etmiş 
ve harap olan 44 
köy yerine daha 
kalabalık 24 yeni köy vücuda gt t ir -
miştir. Bu köylerde 2061 ev tamamen 
yapılmış ve kazaya uğrıyan köylüleri
mize dağıtılmıştır. Kırşehir'de Akpı

nar'da yapılan 300 yeni köy evi de bu 
cümhuriyet bayramında törenle sahip-
lerine verilmiştir. 

Önüne geçilmesi imkanı olmıyan 
büyük bir tabiat faciasının kurbanı o
larak göz yaşı döken binlerce vatandaş 
bugün KuıJay'ın tcfkatle hazırladığı 
yuvalarına minnet ve tiikranla girmiı 
bulunmaktadırlar, alınan tertipler ve 
tedbirlerle hiç bir köylü açıkta ve ev • 
siz kalmamıttır. Yeni evler bir köylü -
ye lüzumu olan bütün vasıtaları ve te
sisatı havi bulunmaıktadır. 

Zelzele felaketi olduğu zaman Kı
zılay Cemiyeti Umumi Merkezi, fela -
ket nuntakalarına derhal 4028 çadır 
göndermişti. Bu suretle felakete uğrı
yan yurttll§larla evleri yıkılmak tehli
kesinde bulunanlar bir ihtiyat tedbiri 
olarak hemen çadırlara yerleştirilmiş -
ti. Bundan sonra evleri kısmen harap 
olan köylülere nakden yardım yap-
mı§ ve icap eden malzemeyi dağıtmış -
tı. Kızılay'ın yeni yaptırdığı evler, ev
leri tamamen harap olanlara tahsis e· 
dilmiştir. 

Krzılay'ın yaptırdığı evler, Kırşe
hir ve Yozgat havalisinde, Keskin ka
zasındadır. Hükümet bu inşaat için 
Kızılaıy emrine 530 bin lira vermiştir. 
Şefkatli halkımızın ve dost memleket -
ler resmi ve hususi teşkilatının yaptı -
ğı teberrular yekunu da 530 bin lira -
dır. Kızılay bu büyük yurt işini başar
mak için bir milyon liradan fazla bir 
para sarfetmiıtir. 

Yozgal'la 

Kızılay'ın Akpınar'da yaptırdığı yeni köy evleri ve lıurdufıı 
yeni köyler 

Sıhal Ye llf imal muavenet 
weklll lızllay' a leıekkir ediyor 

Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi Baıkanlığına: 

Yozgat, 23 a.a. - Öğleden sonra 
saat 1 den itibaren binlerce halk, okul
lar, esnaf teşekkülleri, memur ve su
baylar kendilerine tahsis edilen yeri 
sa.at tam ikiye kadar almış bulunuyor
lardı.: 14 çelenk Atatürk'ün meşale ve 
çiçeklerle bezenmiş büstüne kondu. İs
tiklal marşiyle merasime başlandı. Şo
pen'in matem havasından sonra başta 
vali olmak üzere parti, halk, belediye 
ve haJkevi adına söylevler verildi. Uç 
dakika ihtiram sükUtundan sonra me • 
şaleler ateşlendi. Binlerce halk, okul • 
lar, büstün önünden geçtiler. Bütün 
gözler yaşlı, hıçkırıklar kesilmeden 
devam ediyordu. Millet asaletiyle, A -
tasının büyüklüğiyle mütenasip bir 
matem töreni yaptı. 

Kırşehir vilayetiyle, Çiçekdağ c. H . Partisi ve Belediye Reisliğinden 
bu defa alınan ve tasdıkli birer sureti ilifik olarak sunulan iki tel yuı
aında: 

Öğleden evel halkevi salonunu 
hıncahmç dolduran vatandaşların ö • 
nünde saat 11 de büyük Atatürk'ün 
hayatr hakkında heyecanlı bir konuş -
ma yapıldı. Tek yürek ve tek hassasi
yet kesilen halk büyük ölünün manevi 
huzurunda içten ve hep birden ağla • 
ddar. Büyük ölünün gençliğe hitabı 
okundu. Uç dakika ayakta durularak 
son ihtiram meraıaimi yapıldı ve halle 
dağıldı. 

Zelzele mıntakasındaki köylerin inşaatının bitmiş ve açılış töreni ya . 
pılarak köylülerin yeni yerlerine yerleştirilmiş olduğu bildirilmekte ve bu 
vesile ile Vilayet makamı ile köylülerin şükran ve minnetleri izhar olun
maktadır. 

. Kırşehir'in bilhassa Akpınar nahiyesinde geçen yaz vukua gelmiı ve 
bınlerce köyliimüzün yuvalarını harap ederek açıkta kalmalarına sebep ol
muş bulunan hareketiarz felaketini bu kadar kıea bir zamanda tamire ve 
köylülere kış girmeden evel yeni ve güzel evler teminine muvaffak olmuı 
bulunan sayın cemiyetlerine bu mesaisinden dolayı derin teşekkür ve say
gılarımı arzederim. 

Sıhat ve içtimai Muav~net Vekili 
Dr. H. AtCllaa 
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HAFIF-LATl:F 

Eyüb Sabri Tunçer 
Adliye Sarayı karşısında 

T u~afiye Mağazası 

ATLAS 
Her nevi zarif ayakkabı ve §Osonlar meşheri 

An.afartalar caddesi - Numara - 109 Telefon 3077 

Mallarımız en müşkülpesent Bayan ve Bayların zevklerini 
tatmin edeceği zar af eti haizdir. 

Bekir Hamamcı 
Mefruşat Mağazası - Ankara 

DUPONT MAMULATI 

Jlöıcmelik ve katlanıp ütülenen 
sofra muşambaları ve yıkanan m<>
dern renklerde istorların 

H er cins perdelik ve döşemelik 

kumaşlar, Linolyum muşambalar, 
biJCı.murn mefruşat ve tcrz.i malze-
meleri. Telefon : 1231 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - . -- -----------------------

Halk Kırtasiye Tecim Evi ~ 
Anaf artalar Caddesi No. 99 

ANKARA 
Kırtasiye, Alatı Hendesıyc, l<'otoğraf Levazımı 

Telefon: 3556 

------------
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

lstanbul'un en iyi suları Karaku · 
lak ve Kocataş ile Eskişehir'in Kap · 
lanlı suyunu ve Ankara'nın en temiz ~--- ~-·-·

ve en iyi suyu olan Ayvalı Hayat suyunu ve bu sudan yapılmı! Hayat ga -

zozunu ve aodasını 1775 Telefon Cihan Otelinden isteyiniz. Dünyanın en 
iyi maden sularından Kızılay Karahisar Maden Suyunu da bu numaradan 
isteyeceksiniz. Her çe~it su taze olarak evlerinize kadar nakliye almma · 
dan gönderilir. 

Şık ve zarif giyinen Ankaralıların yegane lüks 

Tuhaf iye mağazası 

ERGİ 
Bütün mişterileri tarafından çok beğenilecek yeni çeşitlerin 

gelmiş olduğunu tebşir eder 

Bankalar Caddesi - T elefon : 1059 

• 

RİZA GÖZLÜKÇÜ 
BANKALAR CADDESi: Telefon 3025 

ANKARA 

Zeiss Punktal Camları 

ZEIS S Zeiss Perivist Çerçeveleri 
Zeiss Dürbünleri satış yeri 
Alpira Çerçeveleri 

REVUE SAATLARIN YEGANE SATIŞ YERi 
HER MARKA SAATLAR SATILIR ve TAMiR OLUNUR 

Genel Direktörlük: Ankara 
Sermayesi: 20.000.000 Türk lirası 

Tel. Adresi: Eti bank 
Memleketin Maden 

ve 
Kuvvei muharrike bankasıdır 

Aron Araf ve Oğullar1 
Ankara, Anafortolar Caddesi No. 88 

Malzemei inşaiye, Yağlı Boya, Yuvarlak ve altı köşe 
Kontraplak, Kaplama, Başlı Civatalar 

Bergonlin Boyaları Deposu ve her nevi demir hırdavat 
Ticarethanesi 

Telgraf Adresi 
ARONDA - ANKARA TELEFON: 2150 

Ankara M mur r ooperatili Ankara Elektrik T. A. Şirketi 

Sayın ortak ve 
bayramını 

müşterilerinin 
kutlar 

Ankara Havagazı T. A. Şirketi 



Ti C A RET .TÜRK 
KUPONLU 

BANKASI A. Ş. 
• VADELİ MEVDUATA 

Her FAİZ • venr GÜNÜ Ayın İLK 
ş o B E L E R İ 

ANKARA 
Adapazarı Bolu 
Bandırma Bursa 

Tele: 2316 Bartın Eskişehir 
Gemlik 

BÜTÜN BANKA 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
- Keçeci 

Mehmet 

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

----
OSMANLI BAN KASI ~ 

Sermayesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
Türkiyenin başlıca şehirlerinde bulunan 

ŞUBELERİNDEN başka 

PARIS - MARSIL YA - NIS - LONDRA 
MANÇESTER'de ve 

MISIR - KIBRIS - IRAK - FİLİSTiN 

YUNANISTAN'da ŞUBELERi ile 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, SURiYE 

;. ve YUNANlSTAN'da 

Müessisi bulunduğu Bankalar vardır. 

-----
----

-----
----------

-------------

Mobilye ve Melruıat 
Mağazasında 

Ankara Belediyesi kar§ısı 
Telefon: 1652 

Her aradığınız mobilye ve 
perdelerin zarif çeşitlerini 
her yerden daha ucuz bula
bilirsiniz. Sayın müşterileri
mizin bir defa teırifleri men
faatleri iktizasrndandır. 

-
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Kitap - Kırtasiye - Büro 
makineleri 

Anafartalar Caddesi No. 8 
Kitapçılık şubesi 

Bankalar Caddesi No. 25 
Telefon: 3000 

/ 

"'"'· 

AZ PA~A iLE 
iYi GiYiNMEK 
i5TER5ENiZ 
~E]2i;](~ 
KUMAŞLARINI 

,y[RLiMALLAR PAZARLARl110AHALINIZ 

fzmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

... 
MUAMELATI YAPILIR. 

•••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . . . 
...... j I Ş 1 K j ..... 

: : . . . . 
••••• ••••••••••••••••••••••••• 
. k. . Oyuncak Kitaptır. 

Dıyor 1 • Oyuncak Öğretir .• 

. . . . . . . . . 
. 

: Oyuncak Teknik düşünce - : 
: yi dogurur. : 
: Oyuncak Dikkati artın. : 
: Oyuncak Eli yatıştırır. • 
: Oyuncak Neşe kaynağıdır. 
: Oyuncak Hayata hazırlar 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Oyuncak Terbiye vasıtası
dır. 

Oyuncak Çocukla hayat a
rasında köprü -
dür. 

Oyuncak Başlı başına bir 
ilimdir. 

Oyuncak Muhakemeyi ça
lıştınr. 

Oyuncak İlaç gibidir. 
Oyuncak Çocuğu hayata 

ulaştıran bir yol
dur. 

Oyuncak Çocuğun r u h i 
kusurlarını dü • 
zcltir. 

Oyuncak Çocuğu yapıc:ılı -
ğa kamçılıyan bir 
vasıtadır. 

Oyuncak Çocuğa ana ve 
baba sevgisini a
şılar. 

Her çeşit Oyuncak çocuğa 
yeni bir şey kazandırır. 
Oyuncak Çocuğa iyi itiyat- • 

lar verir. : 
İyi bir Oyuncak muallim : 

değerindedir. : 
Oyuncak Çocuğa muhit E 

yapar. • 
Oyuncak Çocugun fikri te- : 

kamülüne }'ar- : 
drm eder. 

Birçok mühim keşifler oy
narken yapılmıştır. 

Oynanuyan çocuk hastadır. 
Yaşa göre Oyuncak kollek
siyonu olan bir çocuk kü
tüpaneye maliktir. J Ş J K
ın bugünkü dostları yarı

nın büyük mühendisleri -
dir. 

Oyuncak çocuğu evine bağ
lar. 

Mama kutusunun yanında 

oyuncak kutusunu da bera
lıer bulundurunuz. 

İnsaniyet tarihinde oyun -
cak insanlık ile beraber 
doğmuştur. Oyuncaksız co
cuk keser.siz, tcsteresiz 
marangoza benzer. Kız co
cuğu bebeğinin beşiğini 
sallıyarak anne olur. 

Çocuğa en iyi itiyadı oyun
cak verir. 

Oyuncak vakti en faydalı 
olarak kullandırır. 

Tc11biyeciler oyuncağın ru
hi bir ihtiyaç olduğunda it
tifak etmişlerdir. 
Onun için yaşa göre oyun
cağı ancak IŞIK'da lıula -
caksınız. 

Şefik ÇOKUSLU 

Ankara - Bankalar caddesi 
Numara 51 Telefon: 2753 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İSTANBUL 
Tele: 23623 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ --
Çiçek Nebatat· 

--- ve --- ----
MÜESSESESİ --- • -- -- --- --- • --- SABUNCAKIS -- -- -- -- -- ---- Tarihi tesisi: 1874 -- --- Merkezi: İstanbul - Beyoğlu İstiklal Caddesi No: 30 -- -- Şubesi: Ankara Bankalar Caddesi No. 17 -- ---

§ Park, bahçe planları tanzim ve tarh itleri deruhte olu- =: = nur. Her cins ağaç, ağaçcık, ve her türlü Çam ve kış nebat- § 
=: ları ve en taze çim ve çiçek tohumları bulunur ve siparişler = =: kabul edilir. =: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

AKBA Kitabevi 
Ankara'da her dilden kitab, mecmua, kırtasiye ve gazetelerin satı' 

yeridir. Her dilden kitab, me<:mua, kırtasiye sipari~ kabul eder, abone 
kaydeder. İstanbul gazete ve mecmualarının tevzi yeridir. 

Underwood yazı ve hesap makinelerinin, bütün dünyaca tanınmıt 
Parker kalemlerinin Ankara acentasıdır. 

Telefon: 3377 

T. C. Z İ R A AT B A N K A S 1 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

~· ' . 
\ 

1 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek . 
Ziraat :8ankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en ~z S~ !ırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
dakı plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 

" 500 
" 2.000 

" 4 
" 250 

" l.000 
" 40 

" 100 
" 4.000 

" 100 ,, 50 
" 5.000 

" 120 
" 40 .. 4.800 

" 160 •• 20 " 3.200 " 

DİKKAT: Heıaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Ji. 
radan. a~ağı d.üşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
fazlasıyle verılecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, ı Eylül, ı Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir • 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.!:. 

i M. ve A. Hanef Kardeşler i 
ANKARA ~ 

-::: TELEFON: = ANKARA MANİFATURA MERKEZi 1268 
= ,, OTOMOBiL ŞUBESİ 3150 
§ lST ANBUL ,, 20623 

Telgraf adresi: Hanef Ankara =: 
Posta Kutusu: No. 382 ,, =: --

------ ---
--~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı(il= 

• 
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Bilumum • • 
gıyım eşyası üzerinde aradığınız ucuzluğü 

Halk ya Pazar' ında bu 1abi1 irsin iz! 

Bourla Birade er 
• 

İstanbul, Ankara, lzmir 

Evlerinizi güzel mobilyeler ve zengin çe§itli perdelerle dö§emek 
için lıiç düşünmeden 

HARAÇÇI Kardeşler 

Yılbaşı Piyangosu 
Her çekilişinde 

Büyük mefrutat mağazasından ON taksitle temin edebilirsiniz. 
Anafartalar Caddesi Ti: 1426 PİYANGO ANKARA 
İZZET 

gişeleri müşterilerine büyük ikramiyelerden birkaçı~u mutlaka 
kazandırmıştır. Siz de bir yılbaşı bileti alarak zengın olunuz .•• 

Merkez: Bankalar caddesi Tel: 1037 

Manifatura Mağazası 
Postahane caddesinde inkılap mektebi karşısında 

sayın müşterilerine saygılarını sunar 

Şubeler: Yenişehir Atatürk bulvarı Kızılay karşısı Tel: 3030. 

Samanpazan alanı Tel: 2786. 

Ankara Piyango 

ORMAN ÇiFTLiGi 

Ticaret Türk Anonim Şirketi 
Toptan her nevi kereste · Mümessillik . Vekalet Kumüsyon ve bilcümle teahhüt 

iTHALAT - iHRACAT - 1NŞAA T 

işleriyle ittigal eder. 

Merkezi: Ankara; Ulus meydanı Koçak han 3 cü kat 
Posta kutusu: 196 

r elefon : 2305 . 2338 

Şubesi: İstanbul ; Tqhan 1 inci kat 
Posta kutusu: 448 

Telefon : 23247 • 23271 

Telgraf adresi: T 1 T A Ş 

~=======================:===========================~ 

...ıı•·····································'"-

938 Modeli 

Andrea ve Marelli 

radyolarını 

~ORTAÇdan 
alınız ... . 

~ •...•.............................. , .. ,. 
GÜVEU 
Türk Giyim Evi 

Saygı değer müşterilerine 
saygılarını sunar 

Yeni 
BU GÜN BU GECE 

ROSALİE 

Baş Rollerde 

N eJson Eddy - Eleanor Powell 
Seanslar 

Salıah 10 • 12. Öğleden sonra 

14 . ..S • 1'6.•s - 18.45 - Gece 21 de 

Geceleri sinemadan ~ı varyetıc 
de vardır. 

r 

H i LAL 
Manifatura Mağazası 

Hilal Ankara'nın en son moda Bayan kumqı satan ye· 
gane mağazasıdır. Hilal'in sattığı kumaşlar en müşkülpe· 
sent müşterileri memnun eder. Alacağınız kumaşlar için 
Hilal'e uğramadınızsa mutlaka uğrayınız. Göreceksiniz ki 
Hilal bütün müşterileri gibi sizi de memnun eder. 

Belediye sırasında Emek apartmanı altında Ti. 2963 

s p h 1 • 1 p 

ESKiŞEHiRLi 

İbrahim Hakkı Özbatur 
Anafartalar Caddesi 

sayın müşterilerine saygılarını sunar 

SİNEMALAR 
Halk 

Sus 
BU GÜN BU GECE 

TATLI GÜNAH 
BU GÜN BU GECE 

HAYDUDUN OÔLU 

Baş Rolde 

Wallce Beery 

Seanslar 
Sabıaol:ı 10 • 12. Öğleden sonra 

14.30 • 16.30 • 18.30 • Gece 21 de 

Baf Rollerde 

Robttt Taylor - J ean Harlow 

Seanslar 

Öf!i-edcn eve! : 10 ve 12 de 

Öğle.den sonra 14-1&-18 de 

Gece : 20.30 da 


