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Paris müzakereleri dun neticelendi 
Fransa ile İngiltere arasında 

Bütün politik meselelerde 
tam bir görüş biJliği var 

Cemberlayn de Daladiye de işbirliğinin 
daima sulh için olduğunu söylüyorlar 

Müıterek bir tebliğ 

neıredildi 
Paris, 24 a.a. - Bu sabah başhyan 

ingiliz - fransız müzakereleri saat 13 
e doğru kesilmiş ve saat 15 de tekrar 
ele alınarak saat 18 de nihayet bul
muştur. 

Bu müzakerelerin esasını fransız -
alman deklarasyonu teşkil eylemiştir. 
Fransız hariciye nazırı Bone, bu 

deklarasyon projesinin tanzimine 
müncer olan müzakereleri anlatmıştır. 

İngiliz başvekili Çemberlayn, mez
kur müzakerelerin muvaffakiyetle ne
ticelenmiş olmasından dolayı İngilte
re hükümetinin memnun olduğunu 
bildirmiştir. 

Müteakiben müzakereler fransız -
ingiliz askeri işbirliği üzerinde cere
yan eylemiştir. 

Fransa ile Almanya 
arasındaki dostluk 

· İmzalanacak beyanname 

Sontqrinde Paria'e gidecek olan 
alman hariciye nazırı 

lon Ribbentrop 

daha sarih olacak 
Mütekabil hudutlar tanınacak 

ihtilaf halinde istişare yapılacak 
Paris, 24 a.a. - Havas ajansı, Fransa ile Almanya arasında ya· 

kında Münih'te Hitler ve Çemberlayn tarafından imza edilmit 
olan beyannameye benzer bir beyanname imza edileceğini rea
men teyit eylemektedir. 

1 Bu beyanname ile iki memle • ı 
--·------------""""' 1 ket bilhassa aralarındaki dostlu- r ............................................... , 

ğu teyit edecekler, mütekabil hu- i H Kı"'ılay aza adedinin 
dutlarını tanıyacaklar ve ihtilaf f . "". .. .. . . . • ' 
halinde biribirleriyle istiıarede • m~~letın ~uştr~ ıçtmıaısıyle 
bulunmağı teahhüt edeceklerdir. İ mutenasıp bır dereceye 

BASYEKİLiMİZ 
KARABÜK1E 

THKİKLER YAPTI 
Safranbolu, 24 a.a. - BCJ§Ve

kil Celôl Bayar, Karabük'e gel
mif ve labrikanın intaatı.nı bat
tan afaiı tetkik etmİf, müdür ve 
mühendialerden lôzım gelen İ· 
zahatı almrı ve fabrikada çalı

ıan türk iıçilerinin muvaflaki
yetlerinden memnun kalmr§tır. 

Stefani ajansı buna şu mütaleaları i ııarmasını, biitiin milletin 
ilave ediyor: bu tenasübü. temirı eıme-

Pariste müşterek bir beyanname im-
za edileceğine dair resmen verilen sini temenni ederim. " 
haberi büyük bir memnuniyetle kay- KEMAL ATA TORK 
det:mekte ve bu beyannamenin metni- J 
nin Münih'te Hitlerle Çeınberlayn a- \...,.,,.,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,.,,.,,.,,.,,.,,.,.,.,,, 
rasında imzalanan beyannamenin met-
ninden daha sarih ve daha kati olaca
ğını beyan etmektedirler. Havas ajan
sı komünistler ve bazı sosyalistlerden 
maada bütün fırkalara mensup mebus-

İlk posta treni 

Cornhorlaım'/11_ Halilaks'ın :r.İJJln"s:..11&1,i :i!UIYİnıı miilıirn •İ)llUİ 
laaliyete aahne olan Pari•'ten bir görünüf 

Daladiye, fransız noktai nazarını ve 

(Sonu Sinci sayfada) 

Başuckil Celal Bayar, fabri
lııada prJüiü intizamdan u. 
me.aiden dolayı labrilıa müdü
rüne te,.lılıür etmİf ve ZonlfUl
dak' a hareket eylemiftir. 

l~r tarafından ~u münasebetle izhar e- Erı·ıncan'a vardı 
dılen memnunıyete makes olmaktadır. l 
Yarı resmi mahfiller f ransız - alman B E . 
beyannamesini Daladiye ve Bone'nin Erzincan, 23 a.a. .- u gece rzı~ 
fllhsi muvaffakiyetleri telakki etmek- cana ilk posta trenı saat 20.55 de bır 
te ve bu hadisenin parlamentonun açı- çc;>k ~a~şılayıcılann alkışları arasında 
lışında kabinenin vaziyetini tarsin hu- gınnııtır. Onun hallrası ile Memleketimizden ayrılırken 

Temeltaıı 
F.R. ATAY 

lzmir zaferinden sonra, ikin
ci defa kendisi ile fzmit'te bir 
gazeteciler toplantısında buluı
tuk. Yeni partinin, devletin ve 
hepsinin batında, inkilabın ha
zırlığına bqlamııtır. Fakat mu
zaffer kumandan, bu hazırlığı 
konuprak, herkesle, münevver
le, mürteciyle, halk ile konuta
rak, didiıerek ve anlatarak yapı
yor. 

Yabancı heyetlerin reisleri heyecanlı 
sözlerle Atatürk'ün cenaze törenine 

ait intıbalarını anlatıyorlar 
Büyük Şef'imiz Atatürk'ün cenaze merasiminde bulunma~ üze

re Ankara'ya gelmiı olan dost memleket murahhas heyetlermden 
lran, Afgan heyetler~yle ~.vyet heyetinin bi~ kısmı dün, ak~aın;ki 
trenle, ispanya heyetı de dun sabah tayyare ıle l.tanbul a gıtmıt
lerdir. 

Toplantıda bulunanlardan biri Romanya Kırah B. 
Hitler'le görüıtü 

sordu: 
_ yeni partiyi kurarken hangi 

d w• ? 
ımıf a istinat e ecegız • A ? 

_ Nasıl srmf? Mesela. Berchtesgaden, 24 a.a. - Romanya 
Arkadatımız zihnin~eki . bir kıralı Karol yanında Veliaht olduğu 

tasnif taslağına göre bırer bırer halde bugün Hitler'i ziyaret etmiştir. 
Hitler, Romanya kıralı şerefine bir 

saydı: h · 
_Fakat bütün bunların epsı öğle ziyafeti vermittir. 

halktan ibarettir. Son zamanlarda birçok ecnebi dev -
O ·· Mustafa Kemal yalnız let adamlarının ve askerlerinin ziya-

gun d "'l Kema-
bir partinin adını egı ' 
lizm ideolojisinin te.melt!'"tmı 
koydu. Sınıfsız bir cemıy~t ı~ea-
1• • hizmet edenlerı ıster 
ının, ona • . A h deflerine 

istemez bazı ınkılap e s· 
sevkedeceğine ıüp~e yoktu. ~~ 
h lk d 1 ti teessüs edecektı, 

a eve f t namı 
bu devlet umumi men aa . • 
na müdahale ve mürakabe vtz•
f e~i yapacaktı; halk kurtu .~şu 
davasının bütün tezadları, muf~
sese olarak, anane olarak, tas ı-

retlerinden sonra bulgar kıralı Boris
in ve şimdi de Romanya kıratının bu 
ziyaretleriyle iki hükümdar Hitlerle 
görüşmüş oluyor. 

Kırat Karol, bugün öğle üzeri 
Berchtesgaden istasyonuna gelmiş ve 
doğruca Hitler'in köşküne gitmiştir. 
Köşke, derhal Romanya bayrağı çe -
kilmiştir. Hitler, Romanya .k~ralmı 
peronda ka11rlamış ve sonra ık~ dev
let adamı hariciye nazırı fon Rıbben
trop da hazır olduğu halde uzun bir 
müiakatta bulunmuşlardır. Ye olunacaktı. • b. 

Halkçılık fikri ya e~. baskıt b;; Müüikaı uzun sürdii 
demagojiye, yahut, yukse . ,. 
· k'IAb l .. l bilir Yalnız Berchtesgaden, 24 a.a. - Hıtler ın ın 1 a cı ıga esas o a • Ka 

1 
.
1 

w •• 

. d 1 nizamı değil, Romanya kıralı ro ı e yaptıgı n:ıu-
moder.n. bır ev et w i manası Jakat saat 17 ye kadar devam etmış -
onun ıçınde bu çagdak . K ral saat 17 de hususi treniyle 
ile bir millet davası meydana ~~- ~:oi~'e hareket etmiştir. 
lecekti. Zafer, Mustafa Kema e j Ru anya kıralı Karol ile Hitler a· 

• b'l" t•• k ta- Otn 
bar taç vere ı ır ve ona ur nda yapılan mülakat, iki devlet a-
rihinin sayısız ku~anda?lan a· ~:%1 fon Ribbentrop da hazır olduğu 
rasında layık oldugu yerı bulur- halde merkezi ve cenubu şarki Av -
du. Baıbuğ Mustafa Kemal, as- pası meseleleri görüşülmüş ve Al -
ker olarak, zaferde apojesine :nya ile Romanya arasında siyasi ve 
•ardı; fakat hakiki millet kurta- iktısadi münasebetler işi tetkik olun-

(Sonu J üncü saylwda) muştur. 

1 

Dün giden heyetler lstanbukla 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Milli 

cenaze merasimine iştirak etmek üze
re Ankara'da bulunmakta olan fran · 

1 

sız murahhas heyetinin reisi ve Fran· 
sa Dahiliye Nazırı B. Alber Saro, Po-
lonya, Arnavutluk, Mısır, Macaristan, 
Lctonya, Danimarka, Milletler Cemi· 
yeti, Suriye, Estonya, İsveç, Hollan • 
da, Çekoslovakya, Japonya ve Finlan
diya heyetleri bu sabah latanbula gel
diler. 

EnıUe Bertin kruvazörünün 
ayrılı§& 

B. Alber Saro buraya gelir gelmez 
bir motörle doğruca fransız kruvazö
rüne geçti ve gemi şehri top atmak 
suretiyle selamhyarak limanımızdan 
ayrıldı. 

B. Alber Saro, hareketinden evci 
şu beyanatta bulundu. 
"- Çok samimi şekilde karşılan

dım. Merasim esnasında gördüğüm 
umumi teessür beni çok mütehasııis 
etti. Yeni Reisicümhurunuz Ekselans 
lsmet İnönü tarafından kabul edil -
dinı. Çok memnunum. 

Ankara'ya vaki olan bu seyahatim 
münasebetiyle, Türkiye ile Fransa 
arasındaki dostluğu devlet adamları
nızla görüşerek bir kere daha tarsin 
etmiş bulunuyorum.,. 

Polonya heyeti rei&inin 
söyledikleri 

Polonya murahhas heyetinin reisi 
general Podoroski de şunları söyledi: 
"- Ebedi şefinize yaptığınız son 

ihtiram vazifesi çok büyüktü. O çok 
büyük adamın dehasının nelere kadir 
olabildiği Ankara'da yakinen görülü
yor. Ankara'daki hazin merasim çok 
sade ve ciddi idi. 

Polonya'ya dönerken bendeki hiı, 
<Sonu S. iaci salada J.. 

Demir ve çelik labrikannın 

büyük bir kıamı ikmal edilmif
tir. Bu yıl batında top labrika
•ının ve gelecek temmuz ayında 
da diğer kıaımlarının tamamen 
bitirilmeai bekleniyor. 

susunda büyük bir rol oynıyacağmı Arılış töreni 
tahmin eylemektedirler. Erzincan hattının açılış töreni önü -
Diğer cihetten Almanya Hariciye müzdeki ay~ ilk haftası i9inde yapı -

nazırı von Ribbentrop'un ihtimal 28 lacaktır. E:zmcand~n Erzuruma kadar 
sonteşrin pazartesi günü Paris'e gele- olan 210 kılometrelık kısmın program

lı bir şekilde yapılmasına devam olun • 
(Sonu 5.inci sayfada) maktadır. Diyarbakırdan İrak ve İran 

Naip Horti askerin bQfında olduğu halde Komarno 
ıehrine girerken 

Polonya ve Macaristan 
Rütenya'yı paylaşacaklar 

Polonya Çek hududuna 1 lırka, Romen 
hududuna da 40.000 asker tahşit etti 
Londra, 24 a.a. - Evening Standard gazetesi, ''Avrupa'da ye

ni buhran tehlikesi batgösterdi,, baflığı altında yazdığı bir ma -
kalede diyor ki: 

"Polonya Çekoslovakya'nın Rüten -
ya kısmında bütün hudut boyunca ye
di fırka asker tahşit ettiği gibi Ro -
manyanın Çekoslovakyaya yardım et
mesine mani olmak için de Romanya 
hududuna kırk bin kişi tahşit eyle -
miştir. Öyle anlaşılıyor ki Polonya 
ve Macaristan Romanyayı merkezi 
Avrupa ile birleştiren bu Rütenya a
razisini ortadan kaldırmıya ve kendi 
aralarında paylaşmıya azmetmişler -
dir. Hatta, bu hareketin tarihini de 
bu ayın 27 sine tcabit etmişlerdir. 

Şimdiye kadar Almanya, bu hare -
kete mani oluyordu. Fakat bu aabah 
Polonyaya ve Macaristana yaptığı 
bir tebliğde iki şartla bu muhalefetin
den vaz geçeceğini bildirmiştir. Bu 
şartlardan birisi, Dantzig üzerindeki 
Milletler Cemiyeti kontrolünün ilga -
sı, Dantzig'in kati bir alman şehri 
halini alması ve ikincisi de, Rütenya 
Macaristan'a ilhak olunduğu takdir
de buradan Çekoslovakyadan geçmek 
üzere Romanya hududuna kadar Al
manya'ya demiryolu ve otostrat yap -
mak imtiyazmın YCrilmesidir.,, 

hududuna uzatılmakta olan 155 kilo -
metrelik ilk kısmı üzerindeki çalrşma
lara da geceli ve gündüzlü devam olu
nacaktır. 

Tramvay şirketinin 

satınalma müzakeresi 

gelecek hafta başlıyor 
Nafıa vekaletiyle tramvay şirketi a

rasında yapılacak olan satın alma mü
zakerelerine önümüzdeki hafta içeri
sinde başlanacağı bildirilmektedir. 
Haber verildiğine göre Nafıa vekaleti, 
müzakerelerin mevzuunu teşkil eden 
bütün noktaları teferrüatiyle tespit 
etmiş bulunmaktadır. Tramvay şirke
tinin mukavelesi mucibince yapmıya 
mecbur olduğu yeni hatların şimdiye 
lcadar yapılmaması, şirketin teahhü
dünü yerine getirmediğine bir delil o
larak görülmektedir. Bundan başka 
şirket tramvayların elektrikle işlediği 
tarihten itibaren dış ülkelerden yeni 
hiç bir araba getirmemiş ve eski ara
baları tamirle iktifa etmiştir. Tram
vay şirketi müzakereleriyle birlikte 
tünel şirketinin satın alınması müza
kereleri de yapılacaktır. 

Maliye Vekili İstanbul' da 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Maliye 

Vekili B. Fuat Ağrah bu sahahki tren
le şehrimize geldi ve Perapalas oteli
ne indi. 

Son bahar at 
ko1ular1na 

devam olunacak 
İki haftadanberi tehir edilen sonba

har at yarışlarma yarınki cumartesi 
ve pazar günleri devam olunacaktır. 
Yarışlar, mutat oldı.ğu üzere, tam sa
at 14 de başhyacaktır. 
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İstanbul esnaf cemiyetlerinde 
sosyal yardım işleri 

Cemiyetlerin tarihi, hastane ve 
diğer te11bbüsler 

Bir memleketin sosyal hayatında 

mühim hüviyeti olan ve bizde esnaf 
tabiriyle tarif edilen küçük tacirlerle 
küçiık sanatk!irlar aynı zamanda o 
memleketin ekonomi ve iş hayatında 
cevalliyet ve faaliyet unsurlarıdır. 
Bu itibarladır ki her hükümet bu 
zümrenin terakkisine ehemmiyet ve
rir. 

Bizde esnaf evelce Lonca tabir olu
nan heyetlere bağlı bulunurdu. Bir a
ralık mazbut bazı esaslara riayet eden 
Loncalar git gide tefessüh etmişler 
ve esnaf; kahya denilen Loncabaşı la
rına haraç vermekten başka Loncala
rın mevcudiyetini bilmemiştir. 

24 nisan 328 senesinde esnaf cemi
yetlerinin tarzı teşekkülü ve idare he
yetlerinin vazifelerini tayin için es· 
naf cemiyetleri talimatnamesi vücude 
getirilmiştir. Bu talimatname esnat 
teşekküllerini bir dereceye kadar 
muntazam şekle ifrağ etmişse de bu 
heyetlerin asıl vazifelerine ait husu
sat mühmel bırakılmıştır. Bu tatimat
n:me ?1u~ibince esnaf kabyalıkları 
lağvedılmış ve esnafın her birinin ce
miyet teşkiline müsaade olunmuştu. 

341 senesinde isdar olunan Ticaret 
Odaları kanunun "Biiamum esnaf ce
miyet.. !erinin Ticaret Vekaletine 
(lktıaat Vek.aleti) merbut bulunduk
ları ve talimatname mucibince beledi
yelere verilmiş olan vazife ve salahi
yetlerin Ticaret Vekaleti (lktısat 
Vekaleti) ve Ticaret Odaları tarafın
dan ifa edileceğini tasrih etmiştir. 

Bu tarihten itibaren Ticaret Oda
ları teıkilatında esnaf itleriyle meş
gul bulunan bir şube tesis edilmiştir. 
Ticaret Odaları esnaf cemiyetlerinin 
umumt heyetlerince teıbit olunan 
bütçelerini tetkik ve tasdik eder. Büt
çelerinde lazım gelen münakalat ta
leplerini gene tetkikten sonra bu hu
susta bir karar verir. 

Esnaf cemiyetleri umumi heyetle
rince seçilen idare heyetlerinin vazi
felerini tasdik eder. Cemiyetler nez
dinde bulunan urnumt katiplerin ta
yinini vekalete inha eder. Velhasıl Ti
caret Odaları esnaf cemiyetlerinin 
muamelelerini mürakabe ile bunların 
&erek vazifelerini ifa etmelerini ve 
zümrelerinin terakkisine matuf faa
liyette bulunmalarını temine çalışır. 

34 cemiyette 40.000 esnaf kayıtlı
dır. Her bir esnaf ferdinin 4 kişiyi 
beslediği farzolunııa İstanbul halkı
nın 160 bin kişisi esnaflıkla geçiniyor 
demektir ki İstanbul nilfusuna nisbet
le dörtte birine yakındır. 
Halkımızın yerli mallara olan rağ

beti gittikçe artmakta oldu~u şük
ranla i!Örillmektedir. Her birisi yerli 
mamulat ve masnuat meydana çıka
ran ve gittikçe vukuf bilgi ve bedii 
zevk ile çalışan esnafımızın da bu 
r~ğ~t aayealnde adetleri çoğalacağı 
gıbı memleketimiz hayatına daha re· 
fah ve saadet Verecekleri IJÜphesizdir. 

Esnaf cemiyetlerinin esas vazifele
rinden biri de azaa1 arasında taavün 
ve tesanUd esaslarını tatbik etmesi
dir •• Eenaf her •ene mensup oldukları 
cemıyetlere talimat .,e nizamnameleri 
mucibince, aidat vermekt d' B ai-
d ilh" e ır. u 
atın m ım bir kıırnının gene esnafa 

yardım vazifeııine bas 1 ro unması ve 
böylece mazbut ceınaatlerin b"'yük .. . . . en u 
~~mta.ııylehnı teıkil eden ıosyal taa
vun eıaa arının tatbik olunma t b"" 
'd' ıı a ıı 
ı ı. 

Eenaf cemiyetleri ötedenber' ,. 

önde gelen vazif elerdendi. 
İşte Ticaret Odası esnaf şubesi ve 

cemiyetler idare heyetleri bu insani 
lüzumu göz önünde tutarak 938 yılın
da İstanbul esnaf cemiyetleri hastane
sini vücude getirmif olmakla insani 
olduğu kadar şerefli ve yüksek bir e
ser meydana çıkarmışlardır. 

1938 tarihinde açılan bu hastane 23 
yataklıdır. Tesisat teçhizat ve teşki
lat itibariyle en modern kliniklere 
muadildir. Bu hastanenin bütün mas
rafları esnaf cemiyetleri tarafından 

aşağıda tafsil olunacak tarzda temin 
olunmaktadır. 

Kliniğin tesisi kadro ve daimi mas
rafları esnaf cemiyetleri bütçesinden 
ayrılıp Ticaret ve Sanayi Odasınca 
tasvip olunan talimatnameye göre te
§ckkül eden mÜ§terek yardım heyeti 
tarafından idare edilen tahsisat ile 
tesviye olunur. 

Her işte olduğu gibi bu insani ve 
sosyal eserin vücude gelmesini te§vik 
ve tergip eden Cümhuriyet Halk Par
tisi hastanenin ameliyathanesini tesis 
için 1600 liralık bir yardımda bulun
mak suretiyle Parti amaçlarının teza
hürünü temin etmiş ve bu eserin mey
dana gelmesi hususunda irtadatta bu
lunarak esnafı vazifeıine sevkctmiş-
tir. 

Klinikte esnaf cemiyetlerine kayıtlı 
aza ile bunların kanunen nafakasını 
temine mecbur bulundukları ailesi ef. 
radı ücretsiz olarak ayakta veya yatı
rılarak muayene ve tedavi olunurlar. 

Kliniğin fenni kadrosu bu kabil mo
dern müesseselerde bulunan kadro
nun aynı olup operatör, röntgen mü
tehassısı, dahiliye mütehassısı, labo
ratuvar §efliği ve lüzumu kadar dok
tor ve asistanlardan mürekkeptir. Ay
rıca ebe ve haıtabakıcılan da vardır. 

Kezalik seyyar tabipler de lüzumu 
takdirinde hastaların evlerine kadar 
giderler. 

Esnaf hastanesi teçhizatı arasında 
büyük fedakarlıklarla tedarik olunan 
ve mütehassıs ellere tevdi edilmiş o-
lan röntgen kısmı şehrimizin bu ka
bil tesisatının başında gelir. 

Bu teşkilat ve tesisat sayesinde es

naf hastanesinde her türlü hastalıklar 
muayene ve tedavi olunmaktadır. Do

ğum için daha vasi yardım ve müza
heret ifa olurunakta olup haıttanenin 
yatak kadrosundan fazla doğum vu

kuatı masrafı esnaf cemiyetlerine ay

rıca tesviye olunur. 

Klinik; eınaf cemiyetleri idare he
yetlerince seçilen ve eanaftan mürek
kep bulunan bir heyete tevdi olun
nıuıtur. Bu heyet vazifeıini fahriyen 
ifa eder. GörUlUyor ki ct1naf cemiyet-
leri hastanesi hakikaten medeniyet ıe
viyeıi yUkaelıniı bir cemaate layık 
hayır ve fen mUeHeaeıidir. 

Bu netice Tilrk cUmhuriyetinin ve 

anın mUessiıi olan Atatilrk'ün Şarkta 
açmıf olduğu medeniyet ve ilerleme 
hareketinin parlak bir eaeridir. 

&maf cemiyetleri ve Ticaret Oda
sı bu yüksek sosyal eıeri vücude ge
tirmit olmakla bihakkın iftihar ede

bilir. 

KIZILAY 

T. t D. D. idaresinin 5 ylllık planı 

Mühim miktarda vagon 
ve lokomotif ısmarlandı 

istasyonlarda bir çok Gar ve 
tamamlayıcı tesisat yapılıyor 

Devlet demiryolları umum müdürlüğü her sene bir miktar daha 
artmakta olan demiryollanmızı takviye etmek, yeni malzeme al
mak ve eski yollan tamir ebnek için hazırlamış olduğu beş sene
lik programın tatbikine ba§lamıştır. 

Bu cümleden olarak idare mevcut 1 
gar ve istasyonlarda tamamlayıcı te
sisat yapmakta ve bu arada manevra 
hatları, lokomotif depoları, zahire 
hangarları inşa etmekte ve mevcut -
lan genişletmektedir. İdare halen 

Müddeiumumi ve 

hôkimlerin terfileri 
Samsun, Mersin, lzmir, Derince, Hay- Adliye Bakanlığında hakim ve 
darpaşa liman ve istasyonlarında An- müddei umumilerin terfi defterlerini 
kara, Eskişehir ve Afyonda çalışma - hazırlamakta olan bir ve iki numaralı 
!arına devam etmektedir. İdare yeni adliye ayırma komisyonları 5ah~ma
hatJarımız için 30 lokomotif, 22 yolcu 1 larını bir hayli ilerletmişlerdir. Terfi 
10 furgun 188 kapalı yük vagoniyle defterleri ay başında itiraz edecekle-
3 kar kürür sipariş etmişti. Bunlar rin itirazlarına meydan vermek üzere 
1939 haziranına kadar yurdumuza gel- gazetelerle ilan olunacaktır. 
mit bulunacaktır. Demiryollar idare
si bundan başka Kamutay'dan aldığı 
16 milyonluk tahsisat selahiyetiyle 
95 lokomotif, 25 soğuk hava vagonu, 
3 kantar ayar vagonu, bir dinamomet
re vagonu, 3 servis vagonu ısmarla -
mıştır. Bunlar üç sene içinde teslim 
edilmiş bulunacaktır. 

D. D. Y., idaresi yakında işlemeğe 
ba~lıyacak olan Karabük fabrikasının 
ihtiyacını temin ile demir madeni, 
Ergani Bakır ve kromunun muntazam 
ıervisle taşınmasını temin maksadiy
le 130 lokomotif ve 2400 vagonun te
dariki için tedbirler almaktadır. 

1'amir ı·e takviye edilen lwılar 
Yüksek ıüratli, ağır dingilli loko · 

motiflerin vagonların seyriseferinin 
istenilen süratle temini için şimdiye 
kadar Haydarpaşa - E11kişehir arasın

daki demiryolumuzun Dil iskelesin • 
den Geyve'ye kadar olan kısmının e
saslı şekilde tamir ve takviyesi biti
rilmi,tir. Geyve' den Eskişchir'e ka -
dar olan kısım ise iki sene içerisin
de bitirilecektir. 

Bundan ba§ka idare Eskişehir - Af
yon - Konya hattı, eski Aydın hattı, 
eski İzmir - Kasaba ve temdidi hat
ları, eıki şark demiryolları hatlarını 
da bir program dahilinde tedricen 
tamir, ıslah ve takviye edecektir. 

Jılekıebliler İ<.,·in b<lnliyö 
ıe/erleri 

Demiryollarunızın banliyö mınta -
kalarında ikamet eden çocukların mek 
teplere devamları için yüzde doksan 
tenzilli tSrifeler yapılmıştı. Devlet 
Demiryolları umum mildürlüğU, mev· 
cut muntazam banliyö aeferlerinin 
hareket ve muvasalat saatleri mektep 
zamanlarına uymıyan mıntakalarda 
ayrıca imk~n nispetinde otoraylar ve 
otomotrisler tahrik etmek suretiyle 
bu ihtiyacı temin için tekikler yap
maktadır. 

Sorgu hakimliği imtihanında 
kazananlar 

Ankara Hukuk Fakültesinde yapı
lan sorgu hakim vekillerimizin imti
hanında muvaffak olanlar tesbit edil
mektedir. İmtihanda kazananlar ha
zırlanacak bir kararname projeıi ile 
sorgu hakimi olarak inha olunacak -
tardır. Adliye Bakanlığı yeniden ya -
pılacak imtihan için ilk hazırlrklara 
batlamııtır. İmtihanda muvaffak o -
tanlar bayram ertesi belli olacaktır. 

Ambalaj malzemesi için 
fabrika kurulacak 

Her sene artmakta olan istihsal do
layısiy le, mahı;ullerimizin ambaliijın

da kullanılan çuval, sicim, kanaviçe ve 
halat ihtiyacı da aynı 'ekilde genişle
mektedir. Her sene bu maddeler için 
milyonlarca liramızın yaban<:ı memle
ketlere gitmesini önlemek üzere hükü
met yurdumuzda, ihtiyacı önliyecek 
miktarda iatihaal yapacak bir fabrika
nın kurulmasına karar vermiştir. Yap
tırılan uzun tetkikler sonunda bu fab-
rikanın Antalya'da kurulması muva· 
fık görülmüştür. Planlarının hazır

lanmasına başlanılan bu fabrika çuval, 
halat, sicim, kanaviçe yapacaktır. Hü
kümet Antalya havalisi halkının bu 
fabrika için keten yetiştirmeaini te
min maksadiyle köylüye keten tohu
mu tevzi edecektir. Bu suretle fabri
kadan hem köylümüz faydalanacak ve 
1.em de mühim bir yekun tutan bu 
maddelere verdiğimiz para yurdu
muzda kalmıt olacaktır. 

Arttırma ve yerli malı 

haftasına hazırlık 
Ulusal ekonomi ve artırma kurumu 

12 birinci kanunda baflıyacak olan ar
tırma ve yerli malı haftası için hazır
lıklarına devam etmektedir. Kurumun 
müracaati üzerine bayramın güzel bir 
şekilde yapılmasının teminini İç ba
kanlık valiliklere bildirmeye karar 
vermiştir. 

Malatya ko'!'binasmda makine 

montajı başladı 

Sümer.bank'm Malatya ve hinter
landı için inta ettirmekte olduğu bü • 
yük pamuk ipliği ve dokuma fabrikası
nın inşaatına devam olunmaktadır. 

Fabrika senede 1400 ton pamuk işli -
yecek ve 790 ton pamuk ipliği ile 650 
ton bez yapacaktır. 

Bir milyon dört yüz bin liraya mal -
olacak olan fabrikada üç ekip halinde 
1050 amele işliyecektir. Sümerbank a
mele için modern bir mahalle de inşa 
ettirecektir. Makinelerinin montajına 
başlanmış olan fabrika yurdun bu kö -
şesinde halkımız için çok faydalı bir 
tesis olacaktır. 
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Ceza evlerinin ıslahı 
kararlar • • 

ıçın yenı 
• 

Bir çok yerlerdeki modern 
evlerinin inşaatı bitmek 

ceza 
üzere 

Adliye Vekaleti, ceza evlerinin ıslah edilmesi için bir plan ha· 
zırlamı,tır. Vekalet her yıl verilen tahsisatın müsaadesi nisbetin· 
de ceza evlerini ıslah ve yenilerini inşa edecektir. 

Planın ilk tatbikatı olarak Bergama 1 
ve NazillLi'de yüz on.ar l.cişili.k mükem
mel birer ceza evi yapılmıştır. Aydın, 
Malatya ve Çorumda üç yüzer kişilik, 
Artvinde iki yüz kişilik, Bartıru;la yüz 
kişilik, Yalovadı3 elli kişjl]ik birer ce
za evi yaptırılmaktadır. Bu ceza evlc
ı:;i önümüzdeki günlerde ikmal edile -
c.ektir. Bundan ayrı o1arak evelce baş
lanmış olan yarlerdeki cezaevi inşaatı 
ilmnl edilmi§tir. Edimedeki Yanık -
kışla ve hanlar da cezaevi haline sokul
muştur. Adliye Bankanlığı önümüzde
ki sene yeniden yapılacak cezaevleri -
nin sayısını ve inşa yerleriyle plan -
!arını tesbit hazırlığına devam etmek
tedir. 

Vekalet iş sistemi üzerine kurul -
muş olan lmralı cezaevi, E<lirnedelci 
zirai cezaevi, Zonguldaıktaki kömür o
cakları cezaevleri, ile diğer cezaevle
rinden bir meslek zümresi üzerinde 
iş görenlerin sayısını arttırmış ve ce
zaevlerini ıtamamen bir islfih ve terbi
ye vasıtauı haUne getinnek kararı~ 
dır. 

Bu sebeple Adliye Bakanlığı iş esa
sı üzerine kurulmuş ve kurulacak ce
zaevlerinin sayısını ve mesaisini art -
trnnaık için bu kabil cezaevlerine h~
mi şahsiyet veri.lımesini teminen bıır 
kanun projC1>i hazırlamıştır. Proje Ka
mutaya verilmiş bulunmaktadır. 

Top1anma kanunu projesi 
Emniyet işleri genel direktörlüğü, 

yurdumuzda yapılacak her türlü top -
lantıları yeni rejime ve bugünkü şart
lara uygun bir şekle sokmak için bir 
toplanma kanun projesi hazırlamıştır. 
Yeni proje içtimaiyatı umumiye ve te
cemmuat kanunlarının bugüne uygun 
olan hükümlerini de içinde toplamak
tadır. Proje önümüzdeki günlerde bir 
kere daha gözden geçirilecek ve lç 
Bakanlığa verile<:ektir. 

Yeni hir şirket 
Ilalıcı aldığuuı.r:A g::;rc Yuııctui:ıtcın 

da ithalat ve ihracat işleriyle meşgul 
olmak üzere bir Türk - Greko Ano • 
nim şirketi teşekkül etmiştir. 

İki dost ve komşu memleket ara -
sındaki ticari münasebetlerin inkişa
fı uğrunda elyevm İstanbul ve Atina
da resmi Türk, Yunan ofisleri çalış

maktadır. Bu ofislerin mesaisi yanın

da böyle hususi teşekküllerin de fay

dalı roller oynaması tabii olduğun -

dan şirketin faaliyet sahasına atılma

sını memnuniyetle kaydediyoruz. 

AJman ı;cfiri tekaüt edildi 

Almanya'nın Ankara Büyük ım~i 
Fon Keller yaş haddini doldurduğu i-

çin hükürneti tarafından tekaüde sevk 
edilmiş ve Büyük Elçi memleketine 
gitmek üzere Ankara'dan ayrılmıştır. 

Fon Kellere, yeni büyük elçi gelin

ceye kadar, sefaret milsteşarı B. Kroll 

vekilet edecektir. 

Almanya'nın Ankara büyük elçiliği
ne kimin tayin edileceği henüz bel'li 
değildir. 

Türkiye- İsveç ticaret 

görüşmeleri başllyor 

1sveç hükümetiyle hükümetimiz a
rasında yapılacak olan yeni ticaret ve 
kliring anlaşması görüşmeleri onü
müzdeki ayın ilk haftasında şehrimiz· 
de başlıyacaktır. Ticaret müzakerele
rinde bulunmak üzere şehrimize ls
veçten bir ti<:aret delegesi gelecektir. 

Şehrimize gelen umumi 

müfettişler 

Birinci umumi müfettiş B. A'bidia 
Özmcn ve Trakya umumi müfettişi 
General Kazım Dirik şehrimize gel
mişlerdir. Umumi müfettişler bayram 
ertesi müfettişliklerine ait muhtelif 
işler hakkında vekaletlerle temas ede
ceklerdir. Her iki müfettiş şehrimiz
de onar gün kala<:aklardır. 

Zirai merkez ve tcı;;h;lcrin 
lt•sclliimii işi ilerliyor 

Yeniden teşkil olunan buğday ofisi 
Ziraat vekaleti ve Ziraat bankası tara
fmdaıı işletilmekte olan zirai tesis ve 
zirai merkezlerin tesellümüne teşkil 
ettiği üç komite marifetiyle devam et
mektedir. Elliye yakın bulunan zirai 
tesis ve ziraat merkezinden yarıdan 
fazla'Srnın tesellümü ikmal edilmiş bu
lunmaktadır. Komitenin çalışması da· 
ha bir müddet devam edecektir. 

Tapu sicillerine pul iJsakı 
kaldırılıyor 

Tapu ve Kadastro Genel Direktör
lüğü tapu sicil defterlerine ya -
pıştmlan pullar yüzünden kabarmak
ta ve çok kısa bir zamanda yırtılmak
ta, pulların da renklerini kaybetmek-
t• ~,,,,i'tr"l«\i'J • r• - .. ...-... . _ __, ... --.:a.-r-
sicil defterlerine tapu harçları ile 
damga resimlerinin pul yerine soğuk 
damga veya nakden alarak kayıt su
retiyle alınması imkanlarını tetkik 
etmektedir. 

Payas'a yapdacak lıulmbat 
nakliyatında kolaylık 

Mardin, Derbesiye, Akçekale, A -
rappınar gibi istasyonlardan Payasa 
yapılan hububat sevkiyatımızın inki
şafını temin maksadiyle. Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından çuvallı nakli
yatta olduğu gibi dökme mallar için 
de tüccara vagon verilmesi temin e
dilmiştir. 

Pasif müdafaa kanunu 

Halkın toplu ve menf erit olarak ha
va taarruzlarından korunması için Ka
mutayca kabul olunan pasif koruıuna 
kanununun tatbik şekli hakkında lü
zumlu nizamname ve talimatname pro
jelerinin hazırlanmasına başlanılmış -
tır. 

1 öZalU· 
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idi ııe de bu yardım muntazam b" 

w Ü l d lr program zere yapı ma ıtından ar 
. 1 • "h zu olunan netıce er ıstı sal olunarnamı 

'd" § ı ı. 

Işte bu nokta dütilnülerek esnaf ce. 
miyetıeri bütçelerinin gelir kıamın
dan yilzde otuz kadarını müıterek 
yardımına hasretmi!lerdir. 938 yılın
da esnaf cemiyetlerinin geliri 84.000 
küsür liraya baliğ olmakta idi. Bu ge. 
lirin 29 bin lirası esnafa yardım fas
lına hasrolunmuştur. Şu suretle esnaf 
cemiyetleri eaas vazifelerinin en bi
rinci mevkide gelen ıosyal yardım 
kaziycıini mazbut bir şekle ifrağ et
mislerdir. 

Esnaf cemiyetleri idare ve müraka
be noktasından mazbut bir şekle gir
dikleri günden itibaren bu ıosyol yar
dımın medent cemaatlerde görülen 
muntazam ve faydalı bir şekil alaca
ğı sii phesizdi. 
Esnafın gerek kendisi gerek ailesi 

erkanının sıhatıerinin vikaye ve mu
hafazası ve hastalık veya kaza üzerine 
ciddi bir ıureıte tedavi görmeleri en 

Sulh mükôfatı ! 
Bu sene Nobel sulh mükafatının 

kime verileceği aylardanberi müna
kaşa edilip duruyordu. Yeni hadise
ler ortaya yeni isimler çıkardılar; 
BdyJece ortaya koca bir namzet lis
tesi r.ııktı. Kimisi: 

:- Çcmbcrlayn'e verelim, dedi. 
Çunkü alman-çekoslovak hududun-
da harp patladı patlryacak bir hal-
ele iken k lk b' d' t u '. a tı tayyareye 111 ı, UÇ· 

_ geldı sulhu kurtarıverdi. Sulh 
nıukMatırır da h k . a cttı. 

Fakat bu fik · b ~ , d 
rı egenmıyenler e 

vardı: 

- Mükafatı Çemberi , d -·ı , ayn c egı 

asıl Bene.ı e vermeli/ o, memleketi-
nin taksım pro/e11inf kabul etme
seydi de dayatsaydı harp kopmıya
cak rntydı? Halbuki Bene• bilyllk 
bir /ersgatklir/ıkla sulh lehine bu 
hakkmdan vsz geçti. Sulh peri11ini 
yaralanmaktan kurtauvodl. Onun 
hakkıdır mükBf at ... 

ÜÇ GÜN 

Kimisi de mükMatın yegane nam
zedi olarak Hitler'i görürlerdi. Bit
ler, diyorlardı, görüşmiye Jconu~mı
ya anla~mıya yanaşmasaydı ne Çem
berlayn ne Beneş harbe mani ola
nıryacaklardı. 

iÇİN ..• 

- Böyle mühim mükAfatu bir 
kişiye değil, bir topluluğa verilse 
daha yerinde olur, dediler, kalktılar 
Nansen cemiyetinin şahsiyeti mA
ncviyesinin g6ğsüne taktılar. 

Cenevre harbe m~ni olamıyor a
ma, harbe mlini olanın hakkı olan 
mükAlat dönüp dol:ışıp gene o ~eh
rc düşüyor! 

Ve ... namzet listesine giren her 
ismin arkasında bir müdafi efkarı
umumiye vardı. Sulh miiklUatının 
verilmesi işi, günden gi1ne çığırın
dan çıkan münakaşa yüzünden, ne
redey:>e bir harp vesilesi bile ola
caktı. 

Kı:zılav : 

O zaman httrbe. sulh yüzünden 
kopan harp demek doğru olurdu. 

Fakat bereket, işi uzatmadılar 
baktılar ki iş sarpa sarıyor tatlı bir 
ıuretJ hal buldu/at ve: 

Kızılay, kara gün dostudur. Bu, 
o kadar çok hadisede o kadar iyi 
anlaşıldı ki bunu söylemek Lapa/is 
hakikatlerinin tekrarına benzer. 

Kızılay'a üye ol! dövizi vatan
da~ın lüzumuna kail olduğu bir vic
dan borcunu hatırlatmak oluyor ve 

bu memleketi seven, vatandaşın kö
tü gününde onun şahsen yardımına 
ko§mak imkanlarından mahrum o 
lan insanların duyduğu azap, Kı
;ulay adlı hayır müessesesinin fer
dinkinden daha kuvetli kolu ve sis
temli yardımiyle tatmin edilmiş o
luyor. 

Kızılay'a yardım her vatandaşın 
iç borcudur. 

Gazeteler de, bir~k vatandaşların 
duyduklarını düşündiiklerini nbet
tfren, cfkarıumumiye denen bir ku
veti temsil eden vasıt.a.lardır. Bay
ramlar güzel bir vesile oluyorlar: 
Gazete acllı vatandaş adım değişti
rerek. okuyucularım ü~ dört gün 
için Kızılay'a devrederek ve karın
ca kararınca fehvasına uy.arak yar
dım etmek istiyor. 
Okuyucularımız üç gün g;ızetele

rini okurken Kızılay'ı düşünsünler. 
Daha dün Kırşehir köylerinde açık
ta kalan binlerce vatandaşa ilk lok
ma ekmeği ilk battaniyeyi o gön
dermişti. 

Dün hava hafif bulutlu ge~li 

Dün Ankarada hava hafif bulutlu 
geçmiş rüzgar şarktan saniyede 3 met
re kadar hızla esmiştir. Günün en yük
sek ısısı gölgede 11 derece kaydedil -
miştir. 

Yurtta hava, Akdeniz kıyıları ve E
gede çok bulutlu ve mevzü yağışlı, di
ğer bölgelerde umumiyetle bulutlu 
geçmiştir. 24 saat içindeki yagışların 
kare metreye bıraktıkları su miktarı 

Muğla.da 74, İzmirde 46, Kuşadasın -
da 38, İmrozda 29, Bodrumda 28 ve 
diğer yağışlı yerlerde 1 - 23 kilogram 
arasındadır. 

Rüzgarlar umumiyetle şark ve şi -
mal istikametlerinden sanivede en çok 
5 metre kadar hızh esmiştir. En düc;ük 
ısılar sıfırın altında olmak i.izere Er -
zurum ve Vanda 7, Karsta 13, derew 
ce, en yüksek ısılar da Antalyada 18, 
Adanada 24 dere<:edir. 

Kızllayı unutma, acı günlerde sana yardımcı o dur. 
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Dinlenmek sonatı 
- . (Başı 1 inci sayfada) 

rıcısı olarak, zaferde başladı. 
Yazmak sanatı gibi okumak sana

tı, çalışmak sanatı gibi dinlenmek 
Danzig'de Yahudilere 
karşı tedbirler alındı ! 

Fillslin meselesini 
tetkik iıln 

Bir fani için zaferde durma
mak, zafere varmak kadar güç
tür. Muzaffer olduğu için, Mus
tafa Kemal'in maddesini doyu
racak her fey onda idi: Fakat 
ruhunun açlığı devam edecekti. 
O biliyordu ki bu zafer düşman
ların yalnız birine, ve belki en 
kolayına kar§ı kazanılmıştır: 

Felôketzedeler adına 

HÜKÜMETE YE HALKA 
T~EKKÜR EDİYOR 

sanatı da var•dır. 
- Yazmak sanatını anladık, fa

kat okwnak sanatı? 
- Evet fendim, okwnak sanatı 

hepimiz iç in elzem olan bir sanat
tır. Bir romanı keyfinizce okuyabi
lirsiniz; şayet bu roman, polis ro
manlan nevinden, avunmanıza veya 
dinlenınenize yardım edecekse ..• An
cak, okuduğunuz kitap bir fikir ese
riyse ve bu eserdeki mütalealar ve 
hisle:. size aradığınız şeyleri ihsas 
ve ifade ediyorsa onu kalemsiz ve 
deftersiz okumanız beyhudedir. Ka
lem ve defter, dikkatinizi celbeden 
geç.itlerin altını çizmek ve not al
mak içindir. Çünkü okumaık öğ.ren· 
menin esasıdır. insanınkinin fevkinde 
bir hafızanız varsa batka; lakin öğ
renmek demek zihinde tutmak ve 
icabedince müktC$ep bilgiden fay
dalanmak demektir. 

Halbuki daha bıuit addettiğimiz 
faaliyetler.imize ait sanatlar da ta· 
8aVVUr edilebilir: Yemek yemek sa· 
batı gibi ... 

"- Siz nasıl yemek yersiniz? 
"- Çatalın sapını sağ avcuına, 

bıçağm sapını 501 avcuma alır. ve ö
llÜnıdeki _ Mesela eti - kesıp ye-
rinı. 

••- ilk önce, çatal aol ele ve bı
Çak sağ ele alınır ve bunların ~~
lan, dediğiniz gibi, kavranmaz; uç. 
Panna.k arasında bir yazı kalemı 
gibi hafifçe tutulur. Şim~i, lo~~anı
zı nasıl çiynediğinizi tarıf edmız. 

''- l§te böyle. · 
''- Hayır böyle değil. Ağzınızı • . . k 

&çına.dan, yava§ yava§ ç.ıyıu>:~re ' 
lcar§mızdakine lokmanızı goster
ıneksizin dudaklarınızı şapırdatmadan 
yiyeceksiniz.,, 

11
• 

Bu cümleler, bir mua~.ret mua ı
minin talebesine vel'ldiğı ılk dersten 

almmı§trr. k'l 
imdi yemek yemek sanatı, §e 1 • 

den mAda onun tertip ve ih__zarına 
da taalluk eder: Şark mutfagında~ 
aanatsız olduğu için §İ.kiıyet etmı

yor muyuz? 
Fakat bütün bunlar hayatın e

heınmiy;tine nisbetle ikinci ve Ü
pmcü planda kalan feri sanatlardır. 
Çalrpnak aanatı, dinlenmek sanatı 

hakıkmda ne düşünürsiipüz ? Çalış
mak! Mukadder va zifemiz... Bir 
wKma Gtmegımız.ı Ka.zarünak ıçrn ça -
lıfDlak, me.5ut ya§amak için çalış
ın.ak, yaratmak, var olmak, hayatın 
temiz zevklerini tatmak için çalış
mak!.. Sanatsızca çalııılabilir: Ken
dini öldürürcesine. Ve çalı§lDak sa

natı, muha.k:bk ki, sanatların en gü
cüdür. ite nereainden bqlanacağmr 
bilerek, kudretinj ölçerek, bitirmek 
azmiyle çalıtmak sanahdır ki inaan 
aayinin semeresini bol bol verir. 

Bu mevzu Üzer.inle ilanihaye du
rabiliriz. Fakat, farzedelim ki çalıı
kanız, çalıpnaktan yılmıyor, ve ma
n.f tabiriyle, tuttuğumuzu koparı
yoruz. 

- Hep böyle çalrtabi)ecek mi· 
yiz 7 Tuttuğıanuzu daima koparabi
leceik miyiz 7 Metgaleımizin mahiye· 
ti ne olursa olsun, ziraat veya sana

yi işç.isi v~ya fi~ir. ad~m~ ola~nn, a
dalelerimız ve sınırlenmız, bıze so
nuna kadar hizmette devam edecek 

midir? 
Çalı§mak sanatı kadar dinle~ek 

t da vakıf olmamız lazım-aana ına . 
d z· her va.kit, gençlıkte, olgun-

ır. ıra .. .. h 
lukta ve ihtiyarlıkta, omrun er ça-
ğında kimseye muhtaç olmadan,_ sar
·-'- b k bir insan harabe5ı ha--... ve una k .. d. 
line gelmeden çalışabilme . ~ın Dı:ı· 
le.nmeyi de hakkiyle bilmelıYJZ· m· 

• 1 a.l'fttl ganatmdan 
lenme sanatı ıae ça 1ır-·-:- . dur 
d - t " Hangi makınenın · a guç ur. •. d .. .. ki vü • 
maluızın çalıştığını gor unuz 

• • • ti" hat etıned n cut makinesını.n ıs ra 
1 •ftL•t v• • -ft-,.....dİoyrsunuz ? ça ı~ı ecegıru 4AU .. ~ • d 

Hafta, bayram ve yıl tatillerın e 
d. I v. b. ane yapmalryız ... 
ın enmegı ır an .. 

Dinlenmek tekrar çalışabilmek ıç~n 

Bir ıok haklar Yahudilere verilmiyor 
Dantzig, 24 a.a. - Dantzig ayan meclisi ırkın müdafaası hak

kında bazı ahkamı ihtiva eden bir kanunu meriyete koymuştur. 
Almanya' da tatbik edilmekte olan Nürenberg kanununun ahka
mrna benziyen bu hükümler mucibince yahudiler serbest şehrin 
bayrağını çekemiyecekler, umumi hizmetler göremiyecekler, ari
lerle cinsi münasebetlerde bulunamıyacaklar ve yaşları 45 den 
aşağı olan ari ırkından kadın hizmetçi tutamıyacaklarıdır. 

toplanacak konferans 
Londra, 24 a.a. - Müsteınlekat na

zın Mac Donald, Avam Kamarasında 
beyanatta bulunarak ingiliz hüküme
tinin, Mısır, frak, Arabistan ve Erdün 
hükümetleriyle Filistin'deki yahudi a
jansına Filistin meselesinin ha'lJini mü 
zakere etmek üzere toplanacak kon -
feransa iştirak etmeleri hususunda 
re.smen davetiyeler gönderildiğini bil
dirmiştir. 

l~elı yalııulileri mesele11i ı . 
m~;~:~i ~::~~i~a~~~~~~~d:atti1~ 1 m red i kabinesi istifa 
ka başlanması üzerine Polonya hükü
meti, Dantzig ayanı nezdinde teşeb
büste bulunmuş ve polonyalı yahudi
Jerin hukukunun muhafazasını iste

mecburiyetinde kaldı 
miştir. 

Fa~istliğt• luır~ı miiC11dele 
komitesinin i11te(likleri 

Paris, 24 a.a. - Harbe ve faşistliğe 
kar§ı milli mücadele komitesi neşret
tiği bir beyannamede Almanya'da ya
hudilere yapılan zulmü protesto et
mekte ve ingiliz - fransız nazırlarının 

Faris müliikatından istifade ederek 
Amerikanın yaptığı gibi Almanyada
ki bu zulümleri takbih edecekleri ü
midini ızhar eylemektedir. 

Naib Horti isti fayı 
parlamentoyu 

kabul 
feshetti etmiyerek 

Budapeşte, 24 a.a. - Macar ajansı bildiriyor: Başvekil lmre
di, dün akşam kabinenin istifasını Naip Horti'ye vermit ise de, 
devlet reisi bu istifayı kabul edip etmemek kararını tehir etmiş
tir. 

Hir mac..<ır iirıiııersiıesindc 
giiriilıii 

Budapeşte, 24 a.a. - Szeged üni -
versitesi talebeleri iki yahudinin tıp 
fakültesinin derslerine devam etme -
lerine müsaade edilmesi dolayısiyle 

gürültülü bir nümayiş yapmışlardır. 

Hortıi bugün fikirlerini almak üze
re siyaset adamlarını saraya davet et
miştir. 

Naip Horti, parlamentoyu bir kanu
nuevele kadar tatil etmiştir. 

lliikiimeı ımrıisinirı 

loJJ/arıtı:mıda 
Budapeşte, 24 a .a. - İmredi, bu sa

bah, hükümet partisinde beyanatta bu
lunacak programının umumi hatlarını 
ibir kere daha teyit ettmiş ve parlamen-

İngiltere sahillerinde 
şiddetli bir fırtlna çıktı 

Vapur seferleri a tüst 

mühim hasar ve bir kaç 

oldu; 
ölü var 

Londra, 24 a.a. - Manş denizinde ,-

hüküm süren pek şiddetl_i bir fır.tına 1 RB Ben eş ag\J 1 r 
İngiliz sahillerinde mühım tahrıbat • 

yapmıştır. Şimdiye kadar beş kişi öl- •• h ler altında 
müş ve bir çok kişi yaralanmrştır. De- ŞU P e 
niz nakliyatı intizamını kaybetmiş -
tir. 20 kadar vapur evelki gecedenbe
ri limana giremiyerek Southampton 
açıklarında atıl bir vaziyette durmak
tadırlar. 

Yakında Cek hükümeti tahkikat 
yapllracak 

to işlerinin tacili, yaıhudiler hakkında
ki kanunun tadili. ziraı:ı:t işlerinin ıs1a
hı ve halkın içtimai seviyesini yükselt
miye matuf olan diğer ıslahatın bir an 
evel yapılması lüzumunu bir kere da
ha hatırlatmıştır. 

Diğer cihetten parlamento 30 son
teşrine kadar mesaisini tatil etmiştir. 
Naip Horti, en mühim siyasi rical ve 
bu arada eski başvekil Betlen ile istişa
relerde bulunmuştur. Bununla beraber 
hükümet mahfillerinde yeni hüküme
tin İmredi'nin idaresine tevdi edi1ece
ği ümit edilmektedir. 

Fueggetlenseg, Uj Magyarsag ve 
Pester Loyd gibi sağ ct>nah gazeteleri 
İmredi'nin düşmesine sebep o1an mu
halif partilere şiddetle hücfun ederek 
bu hareketin iç.timai ısfihatı istemiyen, 
yahudilerin müttefiki liberal partinin 
bir taarruzundan ibaret olduğunu be
yan etmekteditler. 

Macaristan ve Romanya 
Budapeşte, 24 a.a. - Başvekil lmre

di, Karpatlaraltı Rusyasına kar,ı 

hükümetin vaziyetini anlatarak demiş
tir ki: 

"Macar hükümeti daima Karpatlar 
altı Rütenyası için kendi mukaddera
tmıa hakim olmak hakkını istemiş ve 
hiç bir zaman bu hattı hareketten inhi
raf etmemiştir. Çünkü makul ve şaya
nı arzu olan yegane çare hallin bu ol
duğuna kanidir. Hükümet, Karpat -
Rüten halkının bu arzusunun tabak • 
kuk etmesi için her şeyi yapmış ve i
leride de yapacaktrr . ., 

Siyasi mahfiller ve gazeteler Rüten
ya meselesini büyük bir alaka ile ta -
kibe devam etmekte ve bu meselenin 
halli için plebisit yapılmasının lazım 
geldiğini tekrar eylcmektedirlcr. 

Bin bir tanesi geride idi ve Onun 
yolunu bekliyordu. Zaferi onlara 
teslim ederse ne olacaktı? Fakat 
bu canavar, aıurlardanberi böy
le kaç zaferin başını yemiştir? 

Bu zaferi dahi şark irticaları
nın sancağı olarak. medeniyet 
düşmanlığı hizmetinde kullana· 
caktı. Mustafa Kemal'in önünde 
diz çökmüş: 

- Söyle bana, diyordu, ne ol
mak istersin? Bütün türklerin 
padişahlığını mı, bütün İslamla
rın halifeliğini mi? Hangi tahtı? 
Hangi tacı? 

Mustafa Kemal inkilapçılığı 
tercih etti. 

Onun işte bu misalini, en bü
yük şahsi şerefleri dava hizmeti
ne vakfetmek misalini takip ede
lim. 

F. R. ATAY 

Anti komintern paktın 
birinci yıl dönümü 

Berlin, 24 a.a. - Komintern aley
hindeki paktın imzasının yıldönümü 
münasebetiyle italyan ve japon radyo
larında bir saat müddetle bu hadise 
tesit edilecektir. Bu münasebetle İ
talya hariciye nazırı Kont Ciano, Al
manya Hariciye nazırı von Ribben
trop ve Japonya hariciye nazırı Arita 
birer nutuk söyliyeceklerdir. 

Bu nutuklar saat 11.30 dan 12.30 a 
kadar bir:birine bağlanan üç memleke
tin radyosunda söylenecek ve derhal 
her üç lisana da terceme edilecektir. 

'Bel~ika Kırahnın 

Hollanda ziyareti 
La Ha ye, 24 a.a. - Belçika kıralı bu

raya gelir gelmez derhal Belçika el
çiliğine gitmi' ve orada bclçikalıları 
kabul etmiştir. 
Akşam. resmi bir ziyafet vermiş ve 

bu ziyafotte kıraliçe ile Holanda veli
ahdı, batvekil ve hariciye nazırı ve di
ğer saray erkanı hazır bulunmuştur. 
Kıra! Leopold'un ziyaretinin üçün

cü günü Holanda ile Belçika arasın
daki iktısadi ve ticari münasebetlerin 
inkişafı için iki taraf arasında beyan
nameler teati edilmiştir. 

Saat 14.45 de Belçika kıralı La Ha
ye'e hareket etmiş ve saat 16 da bu şeh
re vasıl olmuştur. Saat 16.25 de Belçi
ka sefaretanesinde bir resmi kabul ter
tip edilmiştir. 
Yarın sabah saat ı 1.13 de kıral Leo

pold, Belçika'ya avdet etmek üzere La 
Haye'den hareket edecektir. 

Kırrıl Rriik.<eefe dündii 

19-4-938 tarihinde Yozgat, Kır§C • 
hir vilayetleriyle Keskin kazası ve ha -
valisinde vukua gelen zelzeleden ev
leri hasara uğnyan köylülerimize 
Cürnhuriyet Hükümetinıizin ve müı • 
fik halkımızın teberrüat suretiyle 
ve cemiyetimiz vedaatiyle yaptığı 
yardımların; felaketzedelere acılan· 
nr unutturacak kadar değerli bulun
duğunu göstermek için, yapılan mu
avenetin derece ve mahiyeti hakkm
da malümat veıımeği yerinde bukıyo-
ruz. 

Felaketin vuku bulur bulmaz 
hükümetimiz cemiyetimize (530 
bin) lira sayın halkımız da tiındıye 
kadar yaptığı tebenüa.t ile (376230) 
Lira ki ceman 906230 lira vennit bu
lwıuyor. 

Bu meblağın tahminen (250) bin 
lira kadarı, evleri aa.hipleri tara.fm
dan kabili tamir olacak kadar az ha
aar gönnüş bulunan köylülerıimize, 
derhal nakit ve malzeme t-evz.ii sure
tiyle aarfedilıniı, mütebakisıi ile de 
tamamen yeniden inta olunan köy
ler vücuda getiribni.ttir, şöyle ki: 

Zelzele felaketinin vukuunu takip 
eden günde, Kızılay cemiyeti uunmıi 
merkezince, anbarlannda ha.zır bu
hman çadırlardan ( 4028) adedi der
hal zelzele mıntakalarma gönderi· 
lerek; evleri yıkılan veya yıkılmak 
tehlikesine maruz kalan köylüleri -
miz bu çadırlara yerleıtirilmiı, bir 
taraftan da o anm icap ettirdiği, 
muhtelif yardımlar yapılmıttır. 

Kızılay cemiyeti urmınU merkezi; 15 
mayıs 1938 tarihindenberi de, zelzele 
nuntakalan için &eferber bir hale ge -
tirdiği, müfettiş ve memurlanndıuı 

mürekkep teşkilatını zelzele mrntaka -
sındaki evlerin inşaıına müteallik it • 
lerin ifaaına memur eylemiı ve bu tCJ
kilat ile, evleri kısmen harap ve fakat 
kabil tamir ve iskin olan köylülere, uğ 
radıklan hasar nisbetinde - yukarda 
izah olunduğu vechile - nakid ve mal
zeme tevziab suretiyle muavenet yap
tımuştır. 

Evleri tamamen harap olan köylüle
rimi~ köy tevhidi dolayıaiyle sağlam 
evlerini mahallinde terketmek mecbu
riyetinde bulunanlara da yeniden ve 
plan dahilinde evler yaptırarak kııın 

açıkta kalmalanıun tam zamanında ö
nüne geçilmi§tir. 

Bu yardım i,Jeri arasında bilhassa 
kayda §ayan olan cihet; biri Keskin 
kazasında, üçü Y ozgatta ve kırkı da 
Kırtehir vilayetinde olmak üzere (44) 
köyün, müceddeten yapılan (24) köy 
halinde tevhidi ve bu köylerde vücu -
de getirihneloi lazım gelen (2114) ev -
den (2061) adedinin 'tamamen ikmal 
edilmif bulunmasıdır. 

Nevyork'tan gelen Queen Mary 
transatlantiği Plymouth't\l demirle -
mekten vaz geçerek Cherbourg'a doğ
ru yoluna devam etmiştir: ~orve~ kı
raliçesi Maud'un cenazesını hamıl .~
lan ingiliz Royal Oak zırhlısı henuz 
yola çıkamamıştır. Bütün sivil ve a.s
keri hava meydanlarında tayyarelerın 
hareketi menedilmiştir. 

Gatwick hava meydanında altı han
gar içlerindeki tayyarelerle birlikte 
mühim hasara uğramışlardır. 

Londra, 24 a.a. - Büyük Britanya 
adaları üzerinde garpten şarka doğru 
saatte 170 kilometre sürat• ile esen 
şiddetli kasırga yüzünden 13 kişi öl
muş ve buyük hasar olmuştur. Birkaç 
saat müddetle bütün münakalat dur
muştur. Birçok vapur limandan çık

mamış veya limanlara girememiştir. 

Tayyare seferleri de kuruldukların
dan beri ilk defa olarak tatil olunmuş
tur. 

Prag, 24 a.a. - Hariciye nezareti, 
kendine ait gizli evrakın ecnebi mat
buatına ifşa edilmesini teshil etmiş 
olan kimselerin mesuliyetini tesbit et
mek üzere tahkikat yapılmasını emret· 
miştir. Son hadiselere dair olan bu ev
rak ingiliz ve frar.sız gazetelerinde 
neşredilmişti. Bu evrak numaralı bir 
kaç nüsha olarak hükümetin en yük
sek memurlarının nezdinde bulun -
makta idi. Matbuat bu münasebetle 
eski cümhurrcisi Beneş'i şüpheler al -
tında bulundurmaktadır. 

Ancak, rütenyalıların kendi mukad
deratlarına kendilerinin sahip olması 
için, macar gazeteleri tarafından bir 
müddettenberi yapılmakta olan neş -
riyat dündenberi umumi bir tavakkufa 
uğramıştır. 

Brüksel, 24 a.a. - Hollanda kırali
çesini ziyaret etmiş olan Kıra) Leo
pold La Hay'den bugün öğle üzeri 
Brüksel'e dönmüştür. 

Bu hesaba göre gerçi S3 kadar evin 
inşası - hava müsait gitmezse - belki 
ilkbahara btrakılacaktır. Fakat bu yüz
den hiç bir kimse açıkta ve evaiz kal • 
nuyacaktır. Her ne kadar (2114) evin 
in,ası listemize idhal edilmi§ İse de bu, 
(2114) evin tmnamen harap ve gayri 
kabil iskan oldukları için değildir. 
Hatta 'bu evlerden ( 450) adedi tama
men sağlam ve kabil iskandır. Y alruz 
(44) köyün (24) köy olarak tevhit e
dihni§ bulunması, eski köylerdeki •i
lam evlerin terkini icap ettinniıtir. 
Bilnetice halen evsiz ve açıkta kalımı 
kimse yoktur. 

Galles eyaletinde 650 telefon hattı 
harap olmuştur. 

Prag, 24 a.a. - Reisicümhurluk 
hakkında yapılan müzakereler netice • 
sinde yüksek idari meclisin reisi Prag
da Charles üniversitesi profesörlerin
den Dr. Emile Bach'nın namzet gös -
terilmesine karar vermiştir. 

Fronso'doki grev çok 

büyük olacak 

B. Saracoğlu'nun beyanatı etrafında 
Yunan gazetelerinin tefsirleri 

K.ıXJlay cemiyeti umumi merkeD, 
bu münasebetle de gerek hükümeti • 
mizin ve eerek müıfik haJknnızm ib • 
zal buyurdukları pek yüksek ve kıy -
metli yardım ve teberrülerinden dola
yı felaketzedeler namına en hararetli 
teşekkürlerini takdimden derin bir 
vicdan rahab duyar. 

Tashih 
kudret ithar etmektir; bi~ at!etın 

• • 1 gerı çe-uzun atlıya.bilmek ıçın ger 
kilmesi gibi ... fakat, dinle~e ~~
tının bütün kaideleri sayın §e m· 
d ··ıh d .• oı·mag-:.iyle çalıtan en mu em ır. b d . 
insanın zihnini ve sinirlerini, .e- enı 

1 1 • • dınlen-ile çalışanm ise ada e cnnı .... 

vamcısıdır. Fakat, yaz akşamları te
nisini ve kış günleri futbolunu oynı
yan, yahut geniş ku:t~rda r.u~~g 
( ÜrÜyÜş) yapan ingılız gencı ıçın 
b~lar çalışmak kadar itba ol~ma
sı zaruri telakki edilmit hayat ıcap· 

Paris, 24 a.a. - Bugün ilan edilen 
grev neticesinde amele tarafından iş
gal edilen kırk fabrikanın tahliyesi işi 
bir çok müşkülata uğramış ve polis 
kuvetleri ancak ikinci derecedeki bir 
kaç f-.brikayı grevcilere tahliye etti
rebilmiştir. Polis kuveti mühim suret
. takviye olunmuştur. 

Atatürk'ün arkadaşları onun 
eserini devam ettiriyorlar 

Bu, istikbal için en iyi teminattır 

Atina, 24 a.a. - Atina ajansı bildiriyor: Bütün gazeteler, Tür
kiye Hariciye Vekili Saraçoğlu'nun türk - yunan ittifakı hakkın
daki beyanatını ilk sayfalarında naşretmektedir. 

Dünkü sayımızda zelzele felaketze
delerine yaptınlan evler ve yapılan sa

ir yardımlar hakkındaki yazıda ( bir 
milyona yakın para sarfedilmiştir) i -
haresi (bir milyondan fazla para sarfe
dilmittir) teklinde çıkmıştır. Keza ay
nı yazı içinde halkımızın şimdiye ka -
dar yaptığ teberrüat yekunu (376230) 
lira yazılacakken (530) bin lira olarak 
çıkmıştır. Tashih eder ve özür dileriz. 

d . . • ld v ·ç·ın Butun 
ınnesı zarurı o ugu ı ··· 

bir hafta masası ba§ında yorulduk· 
tan sonra geri kalan işini hafta_ ta· 
tilinde bitinnek üzere evine getıren 
adama da, vazifesini güne sığdıra· 
nuyaralc gece lamba ışığında göz nu • 
ru döken adama da acımalıyız: Bu 
gibiler çalı~ma şanatını da, dinlen
me san.-ıtını da bilmiyenlcrdir. 

Dinlenme hususunda Anglo -
Salcsonlar dünyaya örnek olmuşlar
du-: Hafta sonunda göl veya nehir 
kenanna gidip balık tutan thtiyar 
ba.tYekil çok gÜzel bir ananenin de-

larıdrr. . • 
Vatandaş)anma sormak ısterd~: 
_ Uç bayram gününde sıhatınız 

namına ne yaptınız? 
Çoğundan alacağan cevabı bili-

yOTWll· •• - • 1 
F kat herkesten tam manasıy e 

a ' 'I ka 1 v 

d ·n1endi.m '' cevabı ı e rşı aıtrgı-
ı , d .. 

U··n çalıo.ma sanatını a ıyıc:e 
mız g • Y • 

.. v mi" olduğwnuza kanaat gelı· ogren y 

rebiliriz. .. .. 
Dinlerundc ise sırt uatu yatıp tem-

bell -~değildir ! et"...... Nasuhi BAYDAR 

Umumi iş konfederasyonunun sek
reter muavini komünist Franneken, 
Rouen şehrindeki grevcilere hitaben 
bir nutuk irat ederek hükümetin itti
haz ettiği mali t edbirleri protesto et
mek üzere merkez komitesi tarafın
dan ilanına karar verilen umumi gre
vin emsalsiz bir ehemiyeti haiz olaca
ğını soylemiştir. Grev iktısadi hayatın 
bütün şubelerine sirayet edecek ve 
amme hizmetlerinde çalışan memurlar 
greve iştirak ctmiye davet edilecektir. 

Katemerini diyor ki: 

"Saraçoğlu'nun beyanatı, dost ve 
müttefik memleketin harici siyaseti
nin hususi vasfını tebarüz ettiren bir 
tezahür teşkil eder. Bu beyanat ispat 
ediyor ki, Türkiye'nin harici siyaseti, 
Atatürk tarafından bırakıldığı şekil· 
de devam etmektedir. Bunun yunan 
milleti için derin bir memnuniyet ve
silesi olduğunu ve türk • yunan itti· 
fakına olan bağlılığını tamamiyle mu
hik kıldığını söylemek zaittir. Yalnız 
şunu ehemiyetle kaydetmek isteriz 

ki, Türkiye'nin harici siyasetinin de
vamı balkanlarda sulhun en sağlam 
garantisidir. 

Tipos gazetesi, türk _ yunan paktı
nın iki millet tarafından hükümetle
rinden istenilen bir pakt mahiyetinde 
olduğuna dair Saraçoğlu'nun sözleri
ni tebarüz ettirerek bunun bir sözden 
ibaret olmayıp bir hakikati ifade et
tiğini yazıyor. 

Vradini gazetesi, aynı suretle mü· 
talca yürüterek: İşte bunun içindir 
ki, Türkiye Reiıicilmhuru İnönü, 

Başvekil Metaksaı'a gönderdiği tel -
grafta da pek güzel ifade etmiş ol
duğu üzere türk - yunan dostluğu sar
sılmaz bir mahiyet arzeder.,, diyor. 

Etnos gazetesi de, hususi muhabiri
nin yazdığr bir mektupta "Atatürk. 
ün mesai arkadaşları onun eserini 
devam ettiriyorlar, istikbal için en 

--------=--------------------------~-------;;----:----------:;:-~---=-----------------=-------------------

Kızı/aya iiye olmak insanlık borcudur. 
emin teminattır.,, demektedir. 
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Tahassüsler: 

Ebedi Atatürk 
Büyük türk milleti hatırla; bundan Büyük Yaratıcı f Eşsiz gözlerini va-

tanı yirmi sene evel seınanı kara bir kit.siz bu fani dünyaya kapadın, ı 7 mil
kara bulut, ruhunu ümitsizlik, kalbini yonluk evladını öksüz bıraktın, hay
yeis kaplamış, yaşamak maddelerin- ranlığına doyamıyan bütün bir mede
den mahrum bırakılmıştın . Gene o ta- niyet, bütün bir insanlık alemini ma
rihte Samsun kıyılarını yalıyan sula- teme bürüdün, beşikten en yaşlımıza 
rın üstünden vatanın her köşesini ku- kadar bütün türk ulusu durmadan göz 
caklıyan yepyeni bir güneş doğmıya yaşı döküyor, insanlık şimdiye kadar 
başlamıştı. duymadığı bir acı içinde kıvranıyor, 
Doğan Güneş, yükseldi, senelerce kalpleri deldin, kanattın , sevgili ana

yükseldi .. Ruhunu ısıttı, sana yaklaş- cığına kavuştun . Bütün insanlık içten 
tı, düştü ğün yerden kaldırdı, iman aşı- sana rahmet diliyor. 
!adı ve boyn~ bükük bayrağı dimdik Büyük ve Ebedi Atam, 
tutarak tarıhın karanlık yapraklarını 1 Maddi hayatt ld f k ku .. . . an ayrı ın, a at r-
kılıcıyle yırttı. Butun ulusu zıncır- dug" un ve yapt - 1 · f · 

ıgın eser erı son ne esı-
dcn, esaretten, ölümden kurtardı. O ne kanının """"'n d ,__ •--~- il ı _ 

.. ·· k l " ' ôJ1V aın!c:lı::ıiıına NM.klr e e 
gune.ş yu se ıyor, daima yükseliy~r bet koruyacak milletin ayakta dimdik 
ve turk vatanının dunyanın eşsız hır nöbet tutu B" "k h .. t ih 

1 
_ . . yor. uyu ru un mus er 

Vü.tan o acag ı nı mÜJdelıyordu. olsun T " k ·ıı · · · "cd 
23 . .. . . . . ur mı etının maşen vı anı 

nısan 1923 de Guneşımız tarıhin ATATÜRK b ! " ·1 · 
k .. h f · . sem o une ve ı erı paro -

o ne say alarmı bırer bırer yakıyor Jasına bed' d k k 1 ı t · k · . 11 . e ıyen sa ı a aca c ır. 
ve yenı ,uyanı hır mı etın başlangı- 10 'k' . · d f • A~· .. k · ı 

b .. ·· ·h . .. . - ı ıncıteşrın e anı l.•a• .. ur mı -
cını utun cı ana ılan edıyordu · Tür- le . . . · · · 
k . C"m.h · . · tınden ayrıldı. 11 - ıkıncıteşrın tarı -
ıye u urıyetı. h' . . d 
B .. t.. b. · 1 k b" .. . ınde de mıllet cıhan huzurun a sev -

u un ır ınsan ı , utun hır mede .1. b' · 1 ba " 
nıyet ·· ı ·· d b . .

1 
- gı ı Ata'mıza sarsılmaz ır ıman a g-

' o mu§ san ıgı ır mı letin do • · 
• ·· k 1 . h - lı bulunduğunu, O nun savaşta ve ın -
guşunu ve yu se ışını ayranlık için- . .. 1 1 .. 
de seyrediyordu. kılaplarda yapıcı arkadaşı smet no -

O Güne' ginleri kama .. .. nü'nü milli şefliğe seçmekle rüştünü 
" ştıran butun . . ba · B" "k M'll M 

haşmetiyle turk vatanınd ks " bır daha ıs '( ettı. uyu ı et ec-
di daiına yükseld , . ~ln e 11 ı:11c- lisinin büyük ve tarihi kararı eğilen 

, ı, encr11 ere yenı c- d - · ~--1 
nerı· i katarak ul ·1 . .. .. .. başları tekrar ogrulttu, vıcu:.. ara 

usu ı erıye goturdu · · · t 1 
Solmuş hır yurt b ' d . · huzur ve emnıyet telkın ettı. smet -

ır en yerınden fır- .. ... .. fi -- · 17 · ı tek 
!adı ve millet ·· ·d 1 . .. nonu nun şe 1gı, mı yonun şu-

guzı e erı o Guneşın k k 1 k · ı k ATA manevi ışıg· ı alt d · k . . ur, te a p ve .e mı!let o ara -
m a şımşe gibı vatan Ü KÜN b d ' - ı d 1 

Yapısının işriJi.. k T R e e ı varlıgı a tın a top u · , gıne oyuldu. Bütün · 
bir ulusa hız ima k .. k 1 bulunuyor demektır. 

• n uvet ve yu se - N 1 .. .. . 
me ülküsü veren ~G.. e mut u Turkum dıyene ... 

.. . . . o uneş tıpkı bahar Fahri Kemal Akerson 
guneşı gıbı uyuyan tabiati uyandırdı, 
benzi soluk vatana taze kan aşıladı. 
? Güneş başımızdan hiç eksilmediı 

daıma ışık, iman, kuvet verdi ve da'1"na 
ileriye yürümek enerjisini aşıladı. 

O Güneş, türk vatanının güneşi 
kimdi ve neydi? 

Tabiatın, insanlığın, yeryüzünün 
benzerini görmediği, tarihin hiç bir 
devrinde kaydetmediği, gelmişlere ve 
geleceklere asla benzemiyen ve ben
zemiyecek olan insan kalıbına bürün
müş semavi bir deha, çok asil bir mil
let olan türklüğü medeniyet üstüne çı
karmak ülküsünü taşıyan hakiki bir 
millet kudreti idi .. 

O Güneş, güneşimiz bizi ölümden 
kurtardı. 

O Güneş, güneşimiz yeniden bir va
tan yarattı. 

O Güneş, güneşimiz büyük bir dev
let kurdu, ileriyi, yükselmeyi, insan
lığı ve medeniyeti gösterdi. 

O 'Güneş, güneşimiz mazlum mil
letlere kurtuluş ve yükseliş yolunu 
çizdi. 

O GÜNEŞ, GÜNEŞİMİZ, BÜYÜK 
TÜRK1YE'Yİ y ARAT AN EBEDİ 
ATAMIZDIR. 

Güneş uful eder mi, Güneş ölür mü? 
Hayır, asla .. Güneş gibi türk ulusuna 
daima taze hayat ve enerji veren ulu 
ve eşsiz Atamızın dehisı ve eserleri e
be.didir ve ebedi kalacaktır. Yarattığı 
büyük türk milleti, en küçüğünden en 
büyüğüne kadar 0 Ebedi 'Güneş'i ba
·~nda ve ruhunun en temiz bir köşe
sın-d-e taşıyarak ve duyarak vedialarını 
asırdan asıra, nesilden nesle ve daima 
ileriye götürmek suretiyle milli bir in
sanlık borcunu ödiyecektir. 

Urfa'da 
Urfa, 23 a.a. - Ulu Ata'mızın cena

ze merasiminin yapıldığı gün prog
ram mucibince öğleden evel saat 11 
de halkevin.de yapıılan terende İstik -
ifil marşından sonra Büyük Önderin 
hayatı anlatılmış ve Atatürk'ün genç
liğe hitabı okunmuş ve üç dakika ihti
ram vakfesi yapılmıştır. 

Öğleden sonra belediye parkında 
altı meşale ile nurlandırnlan Atatürk'
ün heykeli önünde saat 14 de yapılan 
törene istikllil marşiyle başlanmış bu -
nu Bcthovcn'in matem havası takip et
miştir- Hazırlanan kürsüde eve13. vali~ 
miz Atatürk'ün kurduğu rejimi ve i -
darı, siyası büyüklüğü sayesinde Tür
kiye cümhuriyetinin bugünkü beynel
milel mevkiini pek güzel tebarUz etti
ren uzun bir söylev vermiş ve hazır 

bulunanlar hep bô.rlikte andiçınişler -
dir. 

Bundan sonra muhtelif hatipler sa
at 16 ya kadar Atatürk'ün aziz namını 
tebcilen söylevler vermişlerdir. Saat 
16 da şehrin saat kulesinden verilen 
bir işaret üzerine bütün Urfa üç daki
ka ihtiram vakfesi yapmıştır. Bundan 
sonra snra ile askeri, mülki memurlar 
mektepler ve bütün halk Atatürk hey
kelinin önünden geçerek resmi tazimi 
ifa etmiştir. Gerek sabahki "ve gerek 
öğleden sonraki törende bilaistisna bü
tün urlalılar göz yaşları dökmü~ler, 

Atatürk'e sevgi ve muhabbetlerini te -
yit etmişlerdir. 

Türkiye'de her şey 

Atatürk' ün 
damgasını taşır 

Belgrad, 23 a.a. - Avala Ajansı bil
diriyor : 

Samuprava gazetesi, "Atatürk'süz 
Türkjye,, başlığı altında J"Zdığı bfr 
başmakalede diyor ki : 

"Günler geçiyor, Türkiye hala rea -
li teye alışamıyor. Filhakika havsala, 
türk miJlletinin Ata'sının, büyüklerin 
en büyüğünün, Kemal Atıatürk'ün ebe
diyete intikal ettiğini zor alır. 

Türkiyede bütün hayata, A tatürk, 
yüksek şahsiyetinin damgasını vur -
muştur. Bundan böyle de Atatürk, ge
ne Türkiye için müstakbel milli emel
lerin tahakkukunda bir enerji kaynağı 
olmakta devam edecektir. 

Ata .ürk'ün tahakkuk ettirdi ği inki
laplar, bütün türk milleti için kıymet
li bir hazinedir. Son on beş yılın genç
li ğ i, bu inkilaplara sarsılmaz lıir suret
te bağ°hdır. İsmet İnönü'nün şı;ıhsiyeti 
ise bütün bu inkilciplar için bir zaman
dır. Ata'sız Türkiye,A .a'nin kendisine 
bahşetti ğ i haya t ı yaşatmakta devam e
decektir. İnönü, Atatürk'ün mirasının 
muhafız ıdır.,. 

E:l'''' t{azett •leriııiıı ııeşri}"<ılı 
Atina , 23 a.a. - Atina Ajans ı bildi -

riy or : 
Gaze ele r, Atatürk'iin cenaze töre -

ııi hakkında uzun !a f siliıt vermekte ve 
yabancı memleketlerin biiyük aıdam 

hakkında hürmet ve tazim nişanelerini 
tebarüz ettirmektedir. Gazeteler, aynı 
?JJmanda, Reis icümhur İsme . İnönü'· 
nün türk mi1'tetine mesajı i1e Başvekil 

Metaksas' ı n türk gazetecilerine, elen 
\nilletinın büyük ölüm kar~ısındaki 

(;}emini bildiren beyanatını da neşret
mektedir. 

Bir çok gazeteler, Ata ürk'ün uzun 
biyografyas : nı yazmakta deV3m edi -
yorlar. 

Messager d'Athenes ise. Kemali zmin 
ekonomik doktrini hakkında B. M os -
hopulos'un ş•yanı dikknt bir maka.e · 
sini yazm:?·k ~adır. 

Afycn Alaleirk aıudı 
önünde yapllan tören 

Afyon, 23 a. a. - Büyük ziy.ı.ları u
lusumuzu ve yurdumuzu matemler.: 
boğmuş olan yüce ve ebedi şefimizin 
21 teşrinisani matem günü Ankara'da 
yapılan cenaze merasimi dolayısiyle 

vilayetimizin merkezinde, her köşe ve 
bucağında yüce Atatürk'ün yüce hatı
ralarını bütün halkımız büyük ihtiram 
tezahürleri ve göz yaşlarıyle anmıştır 
İzinde yürümeğe antlarını taz le~iş
lcrdir, Ebedi Şefin her birinin yanın
da cwnhuriyet ordusundan birer erin 
ihtiram nöbeti bekl ediğin i meşalele -
rin ve bir çok çelenklerin bir tazim 
halesiyle çevrelediği Atatürk azfer a
nıtının yüce ebedi şef Atatürk'ün yü

ce varlığ ı huzurundan teşrifat sıra · 
siyle bütün hükümet ordu ve parti ve 
teşekküller erkanı mekteplile: halk 
kütleleri ihtiram geçidi yapmak sure
tiyle son tazim ve minnet ve şükran 
borçlarını ödemişlerdir. 

1
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İslıkla tango söylemek 
tehlikeli bir hal ald ı ! 

Bir kadın bu yüzden bir genc ı 
mahkemeye ve rdi, 

fakat ded iğini isbat edemedi 
Yürürken, bütün vücudu oynuyor, 1 Ne de çok derdi varmış? Şu zavallı 

insana sonradan birbirine eklenmiş delikanlı hani sanki dünyaya bayan 
parçalardan ibaretmiş gibi geliyordu. Fevziyeyi tazip etmek, onun şeref, 

Hele ikide birde sağa sola iltifatlı te~ namus, haysiyet, izzetinefis, kadınlık 
bessümler yollaması, başını çe»ırıp gururu filcin ve falan gibi ince, nazik 
sitemli fakat davetkar nazarlar atfet- hisleriyle oynamak, onu eşinin dos-
mesi insana zorla: tunun içinde küçük dü şürmek için 

- Bu kim acaba? dedirtiyor. yaratılmış ... 
Koridorda mütemadiyen dolaş · yor, İddiasının bir yerinde bayan Fevzi-

bir aşağı, bir yukarı gidip geliyor. ye dedi ki: 
Buraya gelen herkes bir iş peşinde- -Efendim bu adını bilmediğim 

dir. Ya davacı, ya suçlu, ya şahit ve- beyin bana yaptıklarını başından so
ya .... dinleyici olarak ... Garibi şu ki nuna kadar anlatsam kendisine şahit
kimsenin bu hatuna baktı ğ ı yok. siz isbatsız idam eczası verirsiniz. Ve. 
Mübaşirler kapılarda isimler oku- ıakin ben mahcup ve il! telik cahil bir 

yorlar, halk salonlara girip çıkıyor. kadın~m. Olup biteni oldu ğu gibi an
Bir hal ki sormayın... latamıyorum ki. .. Okumam yazmam 

Derken koridorun bir köşesinedn: da yok ... 
- Bayan Fevziye diye bağırdılar. Kendisine, bütün şikayetlerini ol-
0 sırada, gene mutadı üzere kır :ta duğu gibi anlatması bildirildi, fakat 

kırıta koridorun öbür başlarında dola- o: 
şıp duruyordu. Adın ancak üçüncü - Anlatamam efendim, dilim dön-
tekrarında duyabildi ve koşa koşa, mez, demekte is rar etti, durdu. 
>ağa sola çarpa çarpa Fevziye diye Dedikleri hulJsatan şundan ibaret-
çağırrlan kap rya geldi. tir: 

- Benim Fevziye efendim, dedi, - Bir müddet t enberi kocamdan ay-
geçti, makamını aldı. rı bulunuyorum. Bu zat gece yarıları 

Bazr davaların dinleyicisi bol olu- kap tmın dibine geliyor ısl ıkla hazin 
yor. Zahir can sıkıntısını defetmek, tangolar söylüyor. 
yahut hayat bilgisi edinmek, hukuk Söyler a .. . diyeceksiniz, de ğ il mi? 
kültürü toplamak filan gibi samimi Fakat aksi gibi bayan Fevziye de tan
maksatlarla birçok vatandaşlar mah- goya bayıhrmış. Kap·da ıslığı duyun
keme koridorlarından zevk alıyorlar, ca: 

Nedense deve tüyü kürk mantolu -Acaha kim söylüyor, diye merak 
bayanın davası da böyle bir kalabalık eder, dayanamaz pencerenin ontını:o 

~nzuruncla gör ii ldü. gelirmiş; pencereye çıkınca da sokak
Payan Fevziye genç bir çocuktan taki genç münasebetsiz işaret1er yol· 

i ıi vac i dır. lar, kend isini rahatsız edermiş. 
- Adın? - Beni, diyor, camın arkasında gö. 
- Fevziye rür görmez ıslığı bırak • r dudaklariyle 
- Ya~m ? başka türlü isaretler yapmağa başlar-
- Daha çok gencim efendim. dı. Eliyle d e kapıyı gösterir: 
- Anlaşıldı genç olduğun, fakat - Aç da geleyim nolur Fevziye ha-

ıcaç yaşındasın? nım, manasına gelir bir başka işarette 

Düşündü, taşrndı. kendisine müna- bulunurdu. 
;ip bir yaş ayırdı galiba. Nihayet, ne- Kendisine denildi ki: 
den ~onra: - Peki ilk gün aldandLn. pencere 

- 17 efendim, dedi çıktı. önüne çıktın. Ondan sonra artık bil· 
Nüfus kayıtlarının tahkiki bize men lii.z :mdı ki bu ıslık çalan o deli

düşmez. Vela.kin bayan Fevziyenin kanlıdır, her gece merak eder mi in
rahat rahat, ferah ferah, su içinde san? 
28-30 senelik ömrünü de böyle kü- - Ben ederdim efendim, dedi, bil
çülte küçülte 17 ye indirmesi garibi- mezsiniz gece yarısı ıslıkla tango se
mize gitti. Fakat kim ne diyebilir? si ne güzel geliyor. Acaba bu çalan 
On yedi yaşındayım diyor. kim, diye meraktan kendimi alamaz. 

Efendim, bayan Fevziye, birejok dım. 
emsalini bu sütunlarda uzun uzun Fakat, bir iki üç değil arka arkaya 
naklettiğimiz bir .. sarkıntılık ve if- haftalarca bu çocuk kapımdan ayrıl-
fcte tecavüz'' davasının d3.vacısıdır. madı. Evde de benden başka kimse 

- Peki anlat davanı, denildi. yok. Korkarım tabii. Nihayet hakkı-
0 da bu daveti bekliyormuş zaten.. mı mahkeme kap ısında aramağa mec

Saat zembereği gibi açıldı . Deve tüyü bur oldum. 
kürk mantosunun. küçük iç cebinden Delikanlı zilsiyah paltosunun yaka
çıkardığı buruşuk ipek mendiliyle sından fırlıyan ipek eşarbını içeriye 
dudaklarını kurulıya kurulıya, aklına soktu. 'Gayet tumturaklı bir lisanla 
gelen .,çıtkırıldım" terkipleri birbiri anlatmağa başladı: 

peşine koşa koşa anlattı durdu. - Hakim beyefendi, dedi, siz bu 
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RADYO 1 
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Ankara Radyosu 

Ankara radyosu, ikinci bir iş.3.ra ka .. 
dar, yalnız ajans haberlerini neşrede .. 
cektir. Neşriyat saatları öğleleri, 12.30 
(cumartesi günleri 13.30) ; akşamları, 
18.30 dur. 

Avrupa : 

ur. ""' VE OPERETLER : 14.10 
Fı-ankfurt - 20.15 Keza - 20.30 Droytvi~ 
- 21 Roma -22 Strazbuı-g. 

ORKESTRA KONSEl<l.ERİ VE SEN• 
FONIK KONSERLER: 13.15 Miınih - 16 
Roma, Viyana - 16.45 London-Rccyonal -
20.10 Münib, Viyana - 21 Milano, Monte 
Ccncri, Ştutgart - 21.15 Varşova - 21.30 
Grenobl, l'aı-is - P . T. T. - 21.45 Ren -
23.15 Droytviç. 

ODA MUSlKİSt 15.20 Laypzig - 16.30 
Varşova - 18.5 Paris - 21 Lil -21.lS Ko
lonya - 21.30 Paris - Eyfel kulesi - 22.30 
Doyçlandzcndeı- - 23.20 Lı.iksemburg. 

SOLO KONSERLERİ: 13.30 Stokhohtı 
- 14 Ştutgart - ıs Frankfurt - ıs.2S 
Hamburg - 15.30 Viyana - 17 Berlin -
17.30 Stokholm - 18.10 Hamburg - 18.20 
Breslav, Münih - 20.45 Stokholm - 21.10 
Sarlırük. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 6.30 

Königsbeı-g - 12.30 Hamburg - 19 Layp .. 
zig - 22.30 London - Recyonat. 

ORG KONSERLER! VE KOROLAR: 
18.10 Köni.gsberg - 19.10 Viyana - 21.lS 
Breslav - 21.30 Ştutgart. 

HAFiF MÜZiK: 6.30 Kolonya - 8.30 
Frankfurt, Kolonya, Münib - 12.30 Alma.n 
istasyonları - 14 Laypzig - 14.10 Viyana 
- 15 Berlin - 16 Alman istasyonla["ı -
18.30 Frankfurt - 19 Kolonya, Ştutgart -
19.30 Frankfurt - 20.10 Königsberg; -
21.10 Bcı-lin - 22.30 Kolonya - 24 Lük • 
semburg. 

HALK MUSİKİSİ: 18.40 Viyana - 19.S 
Kön '. g<;bcrg - 21.40 Hamburg. 

DANS MUZ1GI: 20.ıo Doyçlandzender 
- 21.40 Keza - 22 Monte Ceneri - 22'.30 
Laypzig, Viyana, Floı-ansa -23.15 Roma -
23.25 Landon ~ Rcc.yonal - 24 Droytviç, 
Lüksemburg. 

hanımın dediklerine itimat buyurma· 
yınrz. Bendeniz kendilerini esasen ta
nımam bile .. tık defa yüksek huzuru
nuzda görüyorum. Nerede ikamet et .. 
tiklerini, kim olduklarını ve beni ni
çin burada sürüklediklerini de dava 
safahatından anlıyor ve istiğrap eyli
yorum. 

Filhakika bendeniz haneye gider• 
ken ıslık çalmış olabilirim. Verdiği 

adrese göre onun evi de benim yolu· 
mun üstünde kalır. Fakat kapısını ar
zettiğim gibi tanımam bile .. Binaen
aleyh hiç bir sarkıntıhk mevzuubahis 
değildir. 

Ve daha çok emniyet veren bir ses
le! kendi kendisini işaret ederek sö· 
zünü şöyle bitirdi: 

- Hem efendim bendeleri bugüne 
kadar, hatta şahit sıfatiyle mahkeme 
yüzü görmemiş, hiç kimseyi zerre 
miktarı_ incitrneın.i'i bir dPlikanlıv..un
dır. Doğrusu bayanın bu bareket"ı ~ 
ni de çok rencide etti. 

Fakat kadın bir türlü susmuyor ki: 
- Olur mu efendim, herı• gece ya. 

rısı benim kapımın önünde ıslıkla şar
kılar söylemiye ne hakkı var? Yalnız 
başına, yarı evli, yarı dul bir kimsesiz 
elbette korkar, bundan kötü manalar 
çıkarır. Sonra o işaretler, o geleyim 
mi manasına gelen hareketler ... 

lcabı teemmül olundu. Delikanlının 
itirafiyle sabit olan hareketlerinde 
suç mahiyeti görülemedi ve bayan 
Fevizye de iddialarının islıatı için baş
kaca deliller ibraz edemedi. 

Beraat kararı verildi. 

Islıkla tango söylemek tehlikeli 
şeymiş; gördünüz mü alınan bulunu
yor! 

Kızı/aya üye olmak y urdumuz için borçtur. 
bıçimsiz ada ·· . m metrdoteli çağırdı, ona boş masayı gos-
terdı ve yavaş bir sesle. 

~Madam ki bu mas~ boş, onları da ben tutuyorum. 
Dedı. Metrdotel öne doğru eğilerek soğuk bir sesle şu 
cevabı verdi: 

. - B_u masadakiler burasını muvakkaten terket · 
mışlerdır. Zaten masrafı . . . . _ arı onların üzerınedır. Benım 
bunu sıze vermege saiahiyetim k 

0 . . yo . rasını veremem. 
- Öyle ıse benım tarafımdan b b k u masayı u a şam

dan itibaren onlardan istiyeceksi · 
nız. 

Bu israr çok aşırı idi. Kendiısin'ı k f • k . . ço ecı ve or-
kunç bir aklbet bckledığinin farkında bile değildi. 1-
şi gittikçe azıtıyordu. Kuvete müracaat ederek nere
de ise ortalrg" ı kırıp geçirecekti. Fakat tam b d u sıra a 
bırdenbire bütün motörler durdu . 

Nefesler birdenbire kesildi. Herkes hayretle biri
birlerinin yüzlerine bakışmağa başladılar. B u yüksek 
şimal denizlerinde görünür yerde bir iskele yoktu. 
Spiçberg adalarına daha iki gün sonra varı lacaktı . 
Halbuki şimdi, motörlerin hepsi, sanki vapur demir 

atmış gibi birden durmuşlardı. 
Yemek salonunda bulunan tayfalar lumbar delik
. · b k orlar makinelerin böylt lerıne koşuşup denıze a ıy • 
. b' k'ld d asının sebebini hiribirlerine so-acaıp ır şe ı e urm 

h k t . olcuların tabii göz-
ruyorlardı. Onların bu are e ı Y 

"!" iyerek geldi· !erinden kaçmıyordu. Metrdotel gu ums .. .. . · 
- Hiç bir şey yok, merak etmeyin. Kuçuk bır. yol 

arızası. Beş dakikaya varmaz tamir edilir. Belkı .. de 
bir balıkçı gemisi işaret vermiştir. Bize sandal mı go.n
derdi ne yaptı? Belki de bir sığlrk görınüşlerdır. 
Kaptana birisini gönderdim. Şimdi malürnat veririm. 

N 
.. , 

Beş dakika sonra herkes "Ne oluyoruz? e ımış · 
Neye durduk?" gibi sualler sormağa ~ayınca ınetr· 

dotel izahat vermeğe mecbur oldu : 

u=============================================================~ 

YOLCU 
Y azan: Roger V ercel - 2 - Çeviren: Cahit Begenç 

_ Öyle görünüyor ki bu duruşa sebep elektrik 
santralında vukua gelen bir arızadır, tamir ediliyor ... 

Az sonra biter. 

Gece yarısı olmuştu. Motörler harekete geçmeyin • 

ce gemide şiddetlı bir sallantı başlamıştı. 
Bu sallantı hiç bir zaman bizim vapur için bir teh

like teşkil etmezdi. Çünkü bundan çok kuvetli hava -
!ara dahi tesadüf edebilecek şekilde hazırlanmıştı, bu
nunla beraber geminin yalpa vurması herkesi çılgına 
döndürmüş, yolcuların büyük bir kısmı gemide hid
detl i hiddetli dolaşmağa başlamışlardı, hiç kimse yat
mamıştı. Herkes vapurda vaziyeti doğru dürüst öğ
renmek için gemi subaylarını arıyordu. Fakat onlar 
yukarıdan inmiyorlardı. Yalnız geminin kaptanı sa -
bahın saat birinde yolculara izahat vermek için aşağı
ya indi : 

- Mahalll bir arıza. Çok uzun uğraşmak icap edi
yor. Fakat neresindedir ? Bunu mutlaka bulmak la
zımdır. En mühim endişemiz geminin böyle yalpa 
yap~~ıdır. Maatteessüf demir atamıyoruz, çünkü 
derınlik 800 metredir. 

Bazıları soruyordu: 

- Norveç'ten bir römorkör istemediniz mi? 
Kaptan omuzlarını kaldırdı: 

- A sla istemey iz. B un u düzeltmeğe b izim ıı;ücü • 

müz yeter. Bundan başka bizi buralarda arasalar da 

bulamazlar. 
Ertesi gün sabah kahvaltısı yaparken yemek salo

nunda masalarda kii,çük bir şayia dolaşmağa başladı. 

Herkesin ağzından : 

- Groeland bangizi üzerindeymişiz. Eğer bu ak -
şam gemiyi terketmezsek çırıl çıplak buzların üzerin
de kalacağız. Sonra halimiz nice olur t 

Biraz münevver olan ların başına herkes toplanı · 
yordu. Bunlar, bangizlerin ebadını millerle ölçüyor
lar, deniz cereyanlarından bahsediyor lardı. Bazıları 

şarkta çok uzaklarda ağaran beyazlıklara bakarak, 
bunların bangiz olduğunu ve vapur için müthiş bir 
tehlike teşkil edeceğini söylüyorlardı ve "Maazallah 
böyle bir buz adası vapura çarpacak olursa vapurda 
büyük bir rahne açacak ve oradan vapurun içine bir 

anda sular dolcak. Bu suretle imkanı yok kurtuluna-
11ııyacaktır." Diye de i!ave ediyorlardı. 

Saat 10.30 da vapurun hoparlörü şu haberi yaydı: 
- Motörlerin tamiri normal şekilde devam etmek

tedir. Şimdilik bir t ehlike mevcu t değildir. Bununla 
beraber, her ihtimale karşı saat 11.30 da bir "Hazır -
lan !" işaret i verilecek ve kayıklara biniş tec rübesi ya
pılacaktır. 

Yolcular araaında birıkd>ire bir panik kıoptlL Ev-

vela gözlerle herkes biribirlerini tethiş etmeğe başlı
yor. Sonra ses çıkarmadan ağız ve yüz hareketleri işe 
karışıyordu. Bütün yolcuları bir keder istila etmiş ba

zılarının yanakları birden bire çöküvermiş, bazıları -
nın alnında derin kırrşıklıklar peyda olmuştu. Eller, 
ayaklar titremeğe başlamıştı. O zamana kadar biribir
leriyle hiç konuş.mıyanlar ayak uydurara.k yan yana 
yürüyorlar ve biribirlerine dert yanıyorlardı. Herkesi 
bir süküt sarmıştı. Hatta Metrdotel ve tayfalar bile 
hiç ses çıkarmadan yürüyorlar, yolcuların fazla heye· 
cana kapılmamalarına çok dikkat ediyorlardı. 

Yolculardan bazıları grup halinde gidip soruyor-

lardı: 

- Yeni bir şey var mı? 

Evet veya hayır diyen çıkmıyordu. 
Kayıklara binip vapuru tahliye etmek tecrübesi 

çok elemli ve ümitsiz oldu. Kati emir alan gemi su • 
bayları nC1jeli idiler. Kadınlarla alay ediyorlardı. Ka
dınlarda betbeniz kahnamıştı. 

Bundan sonraki yemekler o kadar matemli, o ka
dar neşesizdi ki, bir çokları önüne tabak geldigi za

man: 
_ Nasıl yiyeyim? Boğazımdan ge-çmiyor ki... 
Diyor. Hatta bazı kadınlar se>fraya bile oturamı

yorlardı. İçimizde yalnız bir kişi vardı, o yiyordu: O 

suratsız, korkunç adam ... Amma ne yiyiş! Önüne ge
len tabakları adeta yutu yutuveriyor. Garscınla üç ke

re yemek getirtiyordu. 
N e oldu ise işte asıl bu yemekten sonra oldu. Her

kes bu obur adama dik dik bakrnağa başladı. O etrafına 
göz atmadan hep yiyordu. Yolculardan bazıları onu 

göstererek: 

(Son•-> 
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Atatürk anıtları ve büstleri 
önünde yapılan törenler 

Adana' da 
Atatürk heykeline 

yüzlerce çelenk kondu 

'· 

Adana, 23 a.a - Büyük Şef Atatür~ 
kün istirahatga.hına terki törenı 
Adana'da Atatürk anıtı etrafında ~o~ 
muazzam bir tazim ve tessür tezahuru 
içinde yapıldı. Atatürk parkını doldu
ran on binlerce çukurovalı Atasına e
bedi minnet ve şükranını su~~ak ve 
O'nun anıtı önünde eğilmek ıçın bek
liyordu. Ebedi Şef'imize yurd~n her 
tarafında yapılan tören Adana da da 
saat 14 de başladı. Vali, tüm komu~, 
fransız konsolosluğu erkanı, devaır 
rüesası, Parti teşkilatı, okullar, genç
lik ve halk anıtın etrafını kuşatmıştı. 
Ebedi Şef'in anıtı y~~er~e çelenkle 
donatıldı. Merasime ıstııklal ınarşıyle 
başlandı ve bunu matem marşları ta-

lzmir'de gençlik Ata'nın heykeli dibinde 

kip etti. .. 
Dört hatip Ulu Önder ıçın yazdıkla-

rı ağlatıcı mersiyeleri okudular. Za
man zaman boşanan göz yaşl":1'ı ~e hı~
kırıklar bu matemli sükutu ihlal edı
yordu. Gençlerin nutukları~dan sonra 
bütün çukurovalı hep ~ir .agrzd_an an.d 
içti. Anttan sonra şelırı~~zdekı_ fab.rı: 
k d .. d .. kleriyle beraber uç dakıka ıh 

a u u ··t ki 
tiranı sükutu yapıldı. Bunu mu ea p 
anıtın etrafına konulan altı meşale ya
kıldı. Meşaleleri tutuşturan ~:t~. genç 
izci çekildikten sonra anıt o~unden 
ihtiram geçidine başlandı._ o~ bınlerce 
çukurovalı sessizce elemlı goz yaşları 
dökerek geçiyordu. . -

Balıkesir' de 

yığın halk kütleleri saat 9 dan itibaren Muğla' da 
dan şe~rin ~u~t~~if yerl:r~ne konulan 1 
hoparlorlerın onunde bırıken yığın 

Ankara'da yapılan merasimi göz yaş- ------
lan içinde takip e<liyordu. Saat 11 i 45 
geçe halkevi salonunda bir toplantı 
yapılmıştır. Kadın, erkek binlerce an
talyalı salonun içini ve dışını dolduru
yordu. İçeriden ve dışarıdan taşan hıç
kırık ve göz yaşları arasında Yüce Ön
der'in kutsal hayatı, erişilmez hizmet
leri ve yüreklerimizi dağlıyan hazin u
fulü etrafında bir konuşma yapıldı. 
Gençliğe hitabesi okundu. Yüce hatı
rası taziz edildi. Sa:.ııt 14 de spor mey
danına gelindi. Geniş meydanlık 
dolmuştu. Ortada Yüce Önder'in 
büstü duruyordu. Halk zabit • 
ler ve memurlar, mektepliler, emniyet 
ve müess~eler mensupları ellerinde 
çelenk ve çiçek büketeriyle muayyen 
yerlerini aldılar. Şehrimizdeki garni
zonun ve orman alaymm ümera ve za
bitleri Atatürk büstü önünde resmi se
lamı ifa ettiler. Bütün çelenkler ter
tip sırasiyle büst etrafına ihtiramla 
kondu. Tam saat 2 de İstikiaı marşıyle 
merasim açıldı. Halkevi bandosu ma
tem havaları çaldr. Derin bir huşQ. ve 
ve<:t içinde bütün gönüller ağlıyordu. 
Hatipler ve genç liseliler Yüce Atamı
zın açtığı yolda sadakatle yürüyecek -
lerine and içtiler. Altı meşale yakıldı 
ve Eıbedi Şef'in büstü önünden devam
lı göz yaşlarıyle çok hazin bir ihtiram 
ve selam geçişi yapıldı. 

Kars'ta 
Çok hazin bir 

tören yapıldı 

Hazin ve parlak bir 
tören yapıldı 

Muğla, a.a. - Günlerdenberi hazin 
göz yaşlariyle matem hayatı yaşıya11 
Muğla da, ebedi Atasının büyük milli 
matemi için aziz yurdun her yerinde 
olduğu gibi, şimdiye kadar görülme· 
miş büyük bir saygı ve ihtiram geçidi 
yapılmıştır. 

Sonteşrin 21 yalnız Türkiye için 
değil, bütün dünyanın ebedi matem 
günüdür. Çünkü insanlık en büyük 
evladını kaybe .miştir. O gün, daha 
erkenden bütün halk yollara dökül
müş, halkevi, cümhuriyet meydanı, 
pa~k ve hükümet önleri insan yığm
Iarıyle dolmuştu. Hele radyo önlerin
den bu insan selini ayırmak çok zor
du. Ellerinde mendil ağlıyarak An
kara'yı dinliyorlardı. Törene iç acr
siyle göz yaşı dl döküyorlardı. 

Halık yığını bir sel halinde ana 
caddelerden akarak halkevine doğru 
gidiyordu. Halkevi salonu baştan aşa
ğı dolmuş, yollar kapanmış, salonlar, 
antre velhasıl her yer dolmuştu. İs
tiklal marşından sonra, ebedi Atamı
zın hayatı, mücadele ve büyük mu
vaffakiyetleri hakkında konferans ve-
rildi. Ve Atamızın gençliğe hitabesi 
okundu. Ebedi ruhu için iki dakika 
ihtiram vakfesi yapıldı. Saat 13.30 da 
ebedi Atamrzm heykeli bulunan bü
yük meydan dolmuş, adım atılacak 
yer kalmamrştı. Günlerdenberi hrçkr
rrklarını zaptedemiyen halk dolu göz
leriyle cümhuriyet meydanına akın 

etmekte devam ediyordu. Okulların 

Kars, 23 a.a. - İlimizin her köşesin
den gelen halk sabahın sekizinden iti
baren sokak ve meydanları doldur
muş, dörtyol ağızları ve meydanlar-

daki belediye radyolarının hoparlörle
ri önünde toplanarak Ulu Şefin cena-

gelişi çok hazindi, matem yürüyüşiy

Ie büyük Ataları için hazırladıkları 
çok güzel çelenkleriyle halkm arasın
dan geçiyorlardı. Bu hazin manzara 
karşısmda halk kendisini tutamıyarak 
ağlıyordu. 

Miıterek bir tebliğ 

neıredildi 

Fransa ile Almanya 
arasındaki dodluk 

Eksiltme ilônı 
D.D. Yolları Satınalma Komisyo

nundan: 

(Başı ı. inci sayfada) 
Çemberlayn de ingiliz nıoktai nazarını 
izaıh etmiş ve Çemberlayn bu bapta 
fransız genel kurmay başkanı general 
Gamelin ile de görüşmüştür. 

(Başı ı. inci sayfada ) 
rek Bone ile bir1ikte mezkur beyanna
meyi imza edeceği haber verilmekte
dir. 

Fransız - Alnıan nıünasebeıleri 

25.11.1938 de yapılacağı ilan edilen 
takriben 8000 ton rayın eksiltme günü 
bayrama tesadüf etmekle 2490 No. lu 
kanunun 13 üncü maddesi mucibince 
bu eksiltme bayramı takip eden ilk ça~ 
lrşma günü olan 28.11.1938 de aynı sa
atte yapılacaktır. ( 4892) 

Zamanm kısa olması dolayışiyle İs
panyol meselesine de ancak şöylece 

temas edilmiş, ve uzakşark meselesi 
de keza, sathi olarak tetkik olunmuş
tur. 

Faris, 24 a.a. - Fransız - İngiliz 
müzakereleri neticesinde aşağıdaki 
tebliğ neşrolunmuştur: 

İngiliz Başvekili ile ingiliz harici
ye nazırının Paris'i ziyaretleri, fran
sız nazırlarına ingiliz meslekdaşlarla 

birlikte iki memleketi alakadar eden 
başlıca meseleler üzerinde noktai na
zar teatisinde bulunmak fırsatını ver
miştir. Milli müdafaayı aliikadar eden 
meselelerle diplomatik hareketi icap 
ettiren işler de noktai nazar teatisine 
mevzu teşkil eden meseleler arasında-
dır. 

Bugün yapılan müzakereler, iki 
memleketin sulhu muhafaza ve tarsin 
etmek kaygusundan mülhem olan u
mumi siyasetlerinin veçhesi hususun
da tam bir noktainazar mutalıakatinin 
mevcut olduğunu bir kere daha teba
rüz ettirmiştir. 

lngiliz BW}vekilinirı b~yancııı 
Paris, 24 a.a. - İngiliz başvekili 

Çemberlayn gazetecilere aşağıdaki 

beyanatıta bulunmuştur: 

Resmi tebiiğe ilave edilecek hiçbir 
şey yoktur. Umumi siyasetimizin ana 
hatları üzerinde fransız nazır !arı ile 
tamamiyle mutabık olduğumuzu gbr
dük. Bu siyasetimiz sulhun muhafaza
sını istihdaf etmektedir. Bu maksada 
vasıl olmak için icap eden bütün ted
birleri almıya azmetmiş bulunuyoruz. 
Milli müdafaa ve umumi diplomatik 
meseleleri münakaşa ettik. Fakat, 
bizim için mili müdafaa işi Avrupa 
sulhunu muhafaza ve tarsinde başlı

ca merhalelerden biridir. 
Çemberlayn fransız - alman dekla

rasyonuna telmih ederek de şunu söy
lemiştir: 

"-Bundan 1bilhassa memnun olduk. 
Çünkü, bu anlaşma da Münib an
laşmasını imza ederken göz önünde 
tutmuş olduğum aynı maksat yolunda 
bir merhaledir. 

Öyle zannediyorum ki, her iki hü -
kümetimiz için de kısa fasılalarla te -
mas imkanlarını bulmuş olmak çok 
kıymetli bir hadise teşkil eder. Çünkü 
vaziyet mütemadiyen değişiyor. Bu gi
bi şahsi temaslarla müşterek bir hattı 
hareket takip etmekte mutabık oldu
ğumuzun tesbiti çok kıymetli bir ha
disedir. 

Fransız ba§vekilinin beyanatı 
Faris, 24 a.a. - Fransız başvekili 

Dala.diye, gazetecilere aşağıdaki beya
natta bulunmuştur. 

İhale tehiri 
Faris, 24 a.a. - Fransa ile Almanya 

arasında aktedilen iyi komşuluk ve is
tişare itilafı dolayısiyle ve imza mera
simine daha büyük bir ihtişam vermek 
üzere Faris'e geleceği söylenen Al-

Ankara Levazım amirliği Satınalma manya Hariciye nazırı von Ribben 
- Komisyonundan: 

trop'un bu seyal1ati münasebetiyle Samsun til.nı birliklerin ihtiyacı için 
yarı resmi Paris matbuatı fransız - al- alınacak olan ve 3.7.12.17.2. ci teş. 938 
man münasebetlerinin yeni bir devre- günlerinde UJus gazetesiyle ilan edi
ye girdiğini kaydetmektedir. 

len f>OO ton unun ihale günü 21.11.1938 
Matbuat, bu itilafla Fransa ile Al-

olduğundan ve bu günün resmi tatil manya'nm mütekabil münasebetlerini 
gününe tesadüf etmesi dolayısiyle i

gerginliği izale etmiye matuf daimi halenin 2S.ll.1938 günü saat 14 de 
bir plana göre tanzim etmek hususun 

- Samsun tüm levazımında yapılacak
daki müşterek arzularını göstermiş ol- tır. (4889) 
duklarını tasrih etmekte ve diğer dev- ---------------
letlere karşı giriştikleri teahhütleri 

yerine getirmek şartiy1e aradaki ihti- Pavyon ve saire inşası 
lafları kuvete müracaat etmeden hal-
letrniye karar verdiklerini ilave eyle
mektedir. 

Ankara Levazım amirliği Satınalma 
Komisyonundan: 

Diğer cihetten Paris'le Berlin ara- ı _ Küllıikte iki pavyon ve bir tav
smda aktedilen bu itilafın İngiliz zi- la ve bir mutfak inşas kapalı zarf usu
rnamdarlarının da arzusuna tevafuk liyle eksiltmeye konulmuş ise de ta
ettiği zikredilerek bugünkü görüşme- lip çıkmadığından 20.11.1938 den iti
ler esnasında ingiliz nazırlarının barcn bir ay zarfında pazarlıkla yap
~ransa mi.ımcssillı.:riyle tamamiyle tırılmasına karar verilmiştir. 
.nutabık kalarak Avrupa' da umumi 2 - Keşif 1.ıccleli 57842 liradır. 
oir anlaşma husulıi gaye.sini güden si- 3 _Kati teminatı 8677 liradır. 
yaseti inkişaf ettirmiye çalışacakları 4 _ lstekliler l.ıu işe ait keşif plan-
oeyan edilmektedir. 

!arını ve şartnamelerini Muğla dağ tu-
Bununla beraber yarı resmi adde- gayı satınalma komisyonundan üç Ii.-

dilmiyen matbuat bu nikl.ıinlige iştı- ra bedel mukal.ıilinde aldırabilirler. 
rak etmemektedir. Bu matbuat bu hu- istiyenlere gönderilir. 
:.usta ihtiyatlı davranmakta şüphe iz- 5 _İsteklilerin 6. ı. ci kan. 938 den 
har etmekte ve bu şüphesinı açıkça itibaren Muğla Dağ tuğay kararga
ıneydana koyarak Fransa'nın her ne o-
lursa olsun ıngıltere ile birlikte ehe hında müteşekkil komisyona hergün 

- müracaatları ilan olunur. ( 4869) miyeHi surette silahlanmıya devam 
~tmesi lazım geldiğini, Almanya'nın 

kendi lehine olarak ih1a1 ettiği kuvet- Pavyon ve saire inşası 
ler arasındaki muvazeneyi tekrar tesıs 

etmek iç.in başka çare olmadığım ileri Ankara Levazun amirliği Satınalma 
sürmekte ve ilan edilen fr,ansız - al- Komisyonundan: 
man beyannamesinin bu noksanı telafi ı _ Boclrum'da iki pavyon ve bir 
edemiyeceğini ilave eylemektedir. tavla ve bir mutıbak inşası kapalı azrf 

Sosyalist, komünist ve nasyonalist usuliyle eksiltmeye konulmuş ise de 
matbuat Daladiye ile Bone'ye şiddetle talip çıkmadığından 20.11.1938 den i
hücum ederek bunları, halihazrrdaki tibaren bir ay zarfında pazarlıkla yap
yahudi dostluğu hareketi neticesinde trrılmasma karar verilmiştir. 
Almanya aleyhine çevrilen anglt-sak- 2 - Keşif bedeli 65840 liradır. 
son memleketlerin efkarı umumiyesı- 3 - Kati teminatı 9875 liradır. 
le Fransa arasındaki tesanüdü ihliil 4 _ Etekliler bu işe ait keşif p:&n-
etmiş olmakla itham etmektedir. Ay- larını ve şartnamelerini Muğla dağ 
nı mahfiller Almanya hariciye nazırı tuğayı satınalma komisyonundan ü~ 
B. von Ribbentrop'un derpiş edilen zi- lira bedel mukabiliooe aldll'abilirler. 
yaretini tenkit etmektedirler. Bilhas- 1stiyenlere gönderilir. 
sa Ümanite gazetesi, bu sabah von Rib- 5 - İsteklilerin 6. I. ci kan. 938 den 
bentrop ile diğer alman zimamdarla- itibaren Muğla dağ tuğay kararga.hm
rı aleyhinde tahkirilmiz bir makale de müteşekkil komisyona hergün mü-
neşretmiştir. racaatları ilan olunur. (4868) 

Memlekellmiıden 

ayrıllrken 

Odun kömürü satllacak 
Ankara Levazım amirliği Satınalma 

Komisyonundan: 
İstasyonda askeri furunda mevcut 

bulunan 1500 kilo yanmış odun kömü-

Fransız hükümeti, Çemberleyn ve 
Lord Halifaks'm dostane ziyaretleri -
ni büyük bir memnuniyetle karşıla -
ıruştır. Fransız milleti mümtaz misa • 
firlerimize gösterdiği coşkun tezahü -
ratla milletimizin şükranını isbat et -
miştir. 

( Ba§ı 1. inci sayfada) rü satılacağından taliplerin 29.11.1938 
iki milletin de acı kayıptan dolayı 
aym derecede müteessir oldukları sah günü saat 10 da Ankara Lv. fimir-

Balıke6ir, 23 a.a. - Balıke~ir_Ill.~ ':;
tasına yapılan cena~e .meras~ı ı;:unu

nü derin bir yas i.çerısınde geçırdı. Sa
at 11 de Cümhurıyet meydanında ebe
di ete kavuşan Büyük Ata için hıçkı
rı:lar arasında büyük bir toplantı ya
pıldı. Bir saat kadar ~üren bu toplaı_:
tı:da halkevi Ulu Ata ya saygı ve ta-
2o;im duygularını göstermek istiyenler
le doldu. Bu merasimi takip edebil
mek içinbah:;edeki ve belediye alanın
daki hoparlörlerin önlerinde binlerce 
halk toplanmış bulunuyordu. Büyük 
acının derinliğini anlatan söylevler 
devamlx göz yaşları arasında dinlendi. 
En sonunda yapılan üç dakikalık sü
kt1tu hıçkırıklar takip etti. Saat 14 de 
cümhuriyet alanına en küçüğünden 
en büyüğüne kadar bütün bahkesirli
ler toplanmı!jtı. Vali ve parti başkanı 
Etem Aykut'un günlerden/beri halkı~ 
duyduğu derin acı:yı ve sonsuz kederı 
ifade eden söylevi göz yaşları arasın
da dinlendi. Diğer hatipler de a~n: 
heyecan içinde Büyük Ata'nrn fanı 
hayattan uzaklaşmasiyle du~ul.~n ac_ı
yı tebarüz ettirdiler. ~a~ ~uyuk ~~r 
sevgi ile Şefin büstu onunden goz 
ya~ları arasında geçerek so~ tazim ve 
iıhtiram vazifesiyle törene nihayet ve
rildi. 

Bolu' da 

ze törenine ait Ankara radyosunun 
neşriyatını göz yaşları ve hıçkırıklar 

içinde takip etmiştir. Müteakiben hal
kevinde toplanılmış ve halkevi salon-

larının istiabından fazlası binanın bu
lunduğu Gazimuhtarpaşa caddesini 

Muğla kurulalı böyle kalabalık gör
memişti. Binlerce kişi bütün varlığı
nı büyük Atasına vermiş, herkes ken
dinden geçmişti. Saat 14. Halkevi ban
dosu İstikliil marşını çalıyordu. Tür-
kün kurtuluş tarihini anlatan bu marş 
çalınırken ebedi Atamızın yarattığı 
bu ebedi eser, hürmetle anılıyordu. 
Bundan sonra Bethoven'in matem 
marşı çalındı. En hazin manzara bu 
sırada başlamıştı. Bütün kafalar, ön
lerinde bulunan büyük heykele doğru 
kalktı. Etrafı hıçkırık dalgaları sardı. 

Marş bitince İlbay Recai Güreli, 
Ata'nm heykeline doğru ilerledi. İn
sanlığın büyük evladı önünde bir da
kika durdu. 

Bugünkü müzakerelerimizde büyük 
bir açık kalblilikle enternasyonal me -
selelerin başlıcalarını müştereken tet -
kik ettik. Ve bütün meseleler üzerinde 
tam bir anlaşmrya vardık. İki hüküme-

d · liği satmalma komisyonuna gelmele· ır.,, 

ri (4866) 
B. Saık·u diyor ld 

Arnavutluk murahhas heyeti reısı 
ve Adliye Nazırı Ekselans Faik Şat- Odun ballaSI ve yaba ahnacak 
ku da dedi ki: 

"- Ankara'da hakikaten bize anla- Ankara Levazım amirliği Satınalma 

Bolu, 23 a.a. - Büyük ve ebedi 

kurtarıcıya Ankara'da yapılan cenaze 

merasimini radyoda göz yaşları ara

sında dinliyen Bolu halkı halkevinde 

toplanarak verilen hitabeleri gene 
· · d dinlemişlersonsuz göz yaşları ıçın e 

dir. Binlerce köylü ve şehirli saat 14 

de Cümhuriyet meydanında toplandı. 
Ve halkevi bandosunun çaldığı İstik
lal marşı ve matem havaları tazimle 

dinlendikten sonra halkın Ulu Atası 
için hazırladığı çelenkler anıt önüne 

kondu. Üç muallim ve bir gencin Ata~ 
mızın eıbed1 ayrılığı, hayatı ve eserı 

hakkında verdikleri heyecanlı söylev

ler hıçkırıklarla dinlendi. Hep bir a-
. · · sadık kala-ğızdan kemalizm re11mıne 
1 da hayat verecaklarma ve onun yo un 

f ·· · and ceklerine namus ve şere uzerıne 

içildi. Abidenin önünden başta A_~b~y 
olduğu halde asker, talebe ve but~n 

·· aşlarıyhalk baş eğerek tazim ve goz Y 
· 'hayet verildi. le geçerek merasıme nı 

Antalya' da 
Ebedi Şefin büstüne 

çelenkler kondu 
Antalya, 23 a.a. _Yüce Önde.r ~ta

türk'ün mübarek naşmın ıstır_~ -
hat yerine nakli münas:betiyle dun 
Antalya' da büyük bir ihtıfa.1 ~apılmış
tır. Cümhuriyet Halk Partısı tarafın-

doldurarak halkevindeki tezahüratı 

dinlemişlerdir. Halkevindeki ihtifal 

İstiklal marşıyle, Vali ve Parti başka
nı Akif Eyidoğan'ın pek elim bir söy-

leviyle başlamıştır. Liseli kız ve erkek 
talebenin hitabeleri ve şiirleri teessür 

ve heyecan içinde dinlenilmiş ve Ata
türk'ün gençliğe hitabesi tekrarlan

dıktan sonra ihtifale nihayet verilmiş
tir. Saat ikiye doğru Atatürk anıtı et

rafında binlerce halk toplanmış, vila
yet, parti, ordu ve muhtelif teşekkül

lerin çelenkleri ihtiram mevkiine ko
nulduktan sonra saat 14 de vali, ko

muta.n mülki ve askeri erkan, C.H. 
partisi, halkevi, belediye, umumi mec-

lis, vilayet oda~ı ve teşekk~ller hazır 
olduğu ve liselı gençlerle ılk okullar 

yavrularına ön safta yer verildiği hal
de ihtifale Halkevi bandosunun çaldı

ğı istiklal marşıyle başlanmıştır. Bunu 
müteakip bando Şopen'in matem hava-

sını çalmış, hitabeler irat olurımuş
tur. Anıtı çevreliyen muazzam halk 

kütlesi hep bir ağızdan and içmiş ve 
Atatürk'ün vecizeleri ve gençliğe hi-

tabeleri tekrarlanmıştır. Saat 16 ya beş 
kala mızıka ile birlikte hep bir ağızdan 
istiklfil marşı söylenerek tam 16 da İç
kaleden verilen top işareti üzerine 
meydanda ve bütün şehirde üç dakika 
sükun ve ihtiram vaziyeti almıştır. 
Tekrar edilen işaret üzerine lise, orta 
ve ilk okullardan üç erkek, üç kız ta
lebe tarafından anıt etrafındaki me
saleler yakılmış, anıtın önünden izci
İer, mektepli ve komutan ve subaylar, 
miılki, askeri erkan ve bütün köylü ile 
halk ihtiram geçidi yaparak ihtifale 
son vermiştir. 

İhtiramla eğildi. Sonra büyük mer
mer taşların üzerinde sözüne başla
dı. Gür sesiyle: "Ey asil millet" de
yince, bütün meydan dinmek bilmi
yen hıçkırık seline boğuldu. 

Bundan sonra, "Atam" diye söze 
başlryan öğretmen Osman Günsan, 
sözünü bitirirken halkı andiçmeğe da
vet etti. Bu sahne çok heyecanl! oldu. 
Saat 16 ya geliyordu. Her yer taş ke
silmişti. Bir rop sesi duyuldu. Üç da
kika sükut. Fakat hıçkırıklar bir tür
lü kesilmiyordu. İkinci top atılmış, 
heykelin etrafmı çeviren büyük me
şaleler yakılmıştı. Bu sırada cümhu
riyetin hakraman ordusunun kadirşi
nas erleri ebedi Atalarının önünde 
hiç bir millete nasip olmıyan son ih
tiram nöbetini bekliyorlardı. Heyke
lin önünde göz yaşlariyle hürmet ve 
tazim geçidine başlandı. Binlerce 
halk hıçkırık seli içinde son ihtiram 
geçidini yaparak bu hazin meydandan 
ayrılıyordu. Bugün bir millet ağlı
yor. Atasını kaybeden Türkiye ağlı
yor, tarihin mislini kaydetmediği en 
büyük evladını kaybeden dünya ağ
lıyordu. 

Şimdi kalabalık yavaş yavaş dağılı
yor. O büyük meydanın ortasında çi
çek yığınları ve sayısız çelenk ara
sından yükselen ebedi Atamız müs
wih olarak eserini seyrediyordu. 

timiz arasında hakim olan samimi dost 
luk ve teşriki mesai zihniyeti bu kere 
yeniden tam ve mutlak olarak teeyyüt 
etmek fırsatını bulmuştur. Şuna kani
im ki, milli müdafaa hususunda oldu -
ğu gibi büyük enternasyonal mesele -
!erin tetkikinde de iki büyük demokra
sinin teşriki mesaisi sulhun nefine o
larak mazide olduğu gibi istikbalde de 
en iyi neticeleri vermekte devam ede
cektir. 

lngiliz Ba~veldli memnun 
Paris, 24 a.a. - İngiliz nazırları ak

şam üzeri belediye dairesine gitmişler
dir. 

Çemberleyn belediye reisinin "Hoş
geldiniz,, nutkuna verdiği cevapta, Pa
riste gördüğü samimi kabülden dolayı 
teşekkür etmiş ve demiştir ki : 

İki hükümetimiz tarafından sulh i -
çin yapılan gayretleri fransız milleti -
nin tasvip etmekte olduğuna kanaat 
getirdim. Bundan bilhassa memnunum 
Bundan sonra yapacağım yaptıklarım
dan daha güç olduğunu biliyorum. Fa
kat muvaffakiyet için mevcut olan 
müşkülat bu işe girişilmek lüzumunu 
bir kat daha arttırmaktadır. Fransız 
dostlannun tasvibinden ve işbirliğin· 
den cesaret alarak müşterek işimizde 
devam etmek fikrindeyim. 

Çemberleyn ve Lord Halifaks ya • 
nn sabah Londra'ya döneceklerdir. 

lkdya'nın vaziyeti 
Londra, 24 a.a. - Stefani: İngiliz 

naz~larmm Faris seyahati hakkın.da 
tefsırlerde bulunan Taymis gazetesi, 
naz~rlann fransız arkadaşları üzerin -
dekı bütün nüfuzlarını kullanarak bun 
larm fransız - italyan münasebetleri
nin iyileşmesine mani olmamalarını 
temine çalışacaklarını yazmaktadır. 

tılanlardan ve temsil edebildiklerimiz Komisyonundan: 
den çok daha fazla medeni bir Avru- Harp okulu için 20 adet odun balta-
pa hükümet merkezi gördük. sı ile 20 adet demir yaba satın alınaca-

Atatürk gibi bir dehanın kaybube- ğmdan taliplerin 29.11.1938 sah günü 
ti şüphesiz ki yalnız türk miJleti ta- saat 11 de Ankara Lv. amirliği satın· 
rafından değil bütün milletler tara - alma komisyonuna gelmeleri. ( 4865) 
fından büyük bir teessürle karşılan -
mıştır.,, 

"ller millet şefine nasip 
olmıyan bir sevgi,, 

İspanyol heyeti reisi general Ber -
nardo da şu beyanatta bulundu: 
"- Atatürk bir taraftan silahla 

mem~eketi kurtarırken diğer taraftan 
da mıllet meclisini açarak tam bir de
mo~rat devlet adamı olarak diğer in
kılaplarını yaptı. Başarılan iş muhak
kak ki harikuladedir. 

Ankara'da yapılan cenaze merasi _ 
~iı:de ağlıyan çocuklarr, askerleri ve 
ıhtıyarları gördüm. Bu çok müh . 
b. h~d· d' ım ır a ıse ır. 

Bir şefin, milletin her sınıfr ve or
du tarafından bu kadar sevilmesi bir
çok devlet reislerine nasip olmıyan 
bir şeydir.,, 

Nevyork'ta bir 

gazeteye ıanaür kondu 
Nevyork, 24 a.a. - Gazetelerin bil

dirdiklerine göre İngiltere sefiri Ken
nedy'nin müracaatı üzerine hükümet, 
Hitler ile yaptığı mülakat esnasında 
Çemberleyn'i şiddetle tenkit eden bir 
sesli film vücude getirmiş olan bir si
nema gazetesine sansör koymuştur. 

Matbuat ecnebi bir devlete hizmet 
etmek üzere ilk defa olarak sansüre 
müracaat edildiğini kaydeylemekte -
dir. 

Nohut ah nacak 
Ankara Levazım amirliği Satınalma 

Komisyonundan: 

1 - Ankara garnizonu için kapalı 
zarfla alınacak olaıı 5'tü0U ki10 nohuda 
teklif edilen fiat makamca gali görül
düğünden yeniı:.tt:n kspalı zar;ıa ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Talımin edilen bedeli 7020 lira 
olup ilk teminatı 526 lira 50 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 8.12.1938 perşernlı.! 

günü saat 15 de Ankara levazım amir
liği satınalma komisyonunda yapıla
caktır. Şartname ve nünıun ~ısi konııs

yonda görülür. Kanuni vc.:siJ,alarda 
bulunan teklif mektuplarının saa; 14 e 
kadar komisyona verilmesi. ( 488~ ı 

Saman alınacak 
Ankara Levazım aınirlıği Satınalma 

Komisyonundan: 

Ankara garnizonu için pazarlıkla 
6000 kilo saman alınacağından talip.e
rin 29.11.938 salı günü saat 14 de An
kara Lv. amirliği satınalma komisyo
nuna gelmeleri. ( 4888) 
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KUPONLU VADELİ MEVDUATA 

Her Ayın 
• 
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ANKARA 
f ele: ı..~1,; 

A.dapazarı 
Bandırma 
Bartın 
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; OSMANLI BAN KASI ----------------------------------------------------------------

Sermayesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
Türkiyenin başlıca şehirlerinde bulunan 

ŞUBELERiNDEN başka 

PARIS - MARStL YA - NlS - LONDRA 
MANÇESTER'de ve 

MISIR - KIBRIS - IRAK - FiLiSTiN 

YUNANISTAN'da ŞUBELERi ile 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, SURiYE 

ve YUNANlSTAN'da 

Müessisi bulunduğu Bankalar vardır. 

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

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

ş o B 

Bolu 
Bursa 
Eskişehir 
Gemlik 

BÜTÜN BANKA 

Keçeci 

Mehmet 
Mobilye ve Melru§at 

Mağazasında 
Ankara Belediyesi karşısı 

Telefon: 1652 
Her aradığınız mobilye ve 

perdelerin zarif çeşitlerini 
her yerden daha ucuz bula
bilirsiniz. Sayın müşterileri
mizin bir defa teşrifleri men
faatleri iktizasrndandır. 

Kitap - Kırtasiye - Büro 
makineleri 

Anafartalar Caddesi No. 8 
Kitapçılık şubesi 

Bankalar Caddesi No. 25 
Telefon: 3000 

•• •• • • GUNU FAiZ verır 

E L E R 1 
İzmit 
Safranbolu İSTANBUL 
Tekirdağ Tele: 23623 

MUAMELATI YAPILIR . 

•••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . .:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 . . . . = ...... ~ 1 S 1 K ~ ..... ~ ~ Çiçek ve Neb 
MÜESSESESİ 

tat 
: .., : : . . . -. . . -•••••••••••••••••••••••••••••• 

O. k' Oyuncak ~taptır. 
ıyor ı: 0 cak ö - . yun gretır. 

Oyuncak Teknik düşünce -
yi doğurur. 

Oyuncak Dikkati artırı. 
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
lıştırır. 

Oyuncak İlaç gibidir. 
Oyuncak Çocuğu hayata 

ulaştıran bir yol· 
dur. 

Oyuncak Çocuğun r u h i 
kusurlarını dü - • 
zeltir. 

---------------- SABU CA is 
--== Tarihi tesisi: 1874 =: -= Merkezi: İstanbul - Beyoğlu İstiklal Caddesi No: 30 § = Şubesi: Ankara Banl<alar Caddesi No. 17 = - -- -- -:= Park, bahçe planları tanzim ve tarh işleri deruhte olu- =: 
:= nur. Her cins ağaç, ağaçcık, ve her türlü Çam ve kış nebat- § 
=: ları ve en taze çim ve çiçek tohumları bulunur ve siparitler = 
:= kabul edilir. =: - -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

AKBA Kitabevi 
-:;'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

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

Oyuncak Çocuğu yaprcılı -
ğa karnçılıyan bir 
vasıtadır. 

Ankara'da her dilden kitab, mecmua, kırtasiye ve gazetelerin satış 
yeridir. Her dilden kitab, mecmua, kırtasiye siparişi kabul eder, abone 

kaydeder. İstanbul gazete ve mecmualarının tevzi yeridir. 

-.....;;;. 

AZ PA~A iLE 
iYi GiYiNft\EK 
i5TERSENiZ 
~E:R~Kf;: 
KUl'\AŞLARINI 

YERLiMALLAR PAZARLARl"o""Au ruz 

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 
yapar. 

Oyuncak Çocuğun fikri te
kamülüne yar
dnn eder. 

Birc;ok mühim keşifler oy
narken yapılmıştır. 

Oynanuyan ~uk hastadır. 
Yaşa .;öre Oyuncak kollek
siyonu olan bir çocuk kü
tüpaneye maliktir. 1 Ş 1 K
ın bugünkü dostları yarı

nın büyük mühendisleri -
dir. 

Oyunc:ak çocuğu evine bağ
lar. 

Mama kutusunun yanında 
oyuncak kutusunu da bera
ber bulundurunuz. 

İnsaniyet tarihinde oyun -
cak insanlık ile beraber 
doğmuştur. Oyuncaksız ço
cuk keı;ersiz, testeresiz 
marangoza benzer. Kız ço
cuğu bebeğinin beşiğini 

• sallıyarak anne olur. 

Çocuğa en iyi itiyadı oyun
cak verir. 
Oyuncak vakti en faydalı 
olarak kullandırır. 

Terbiyeciler oyuncağın ru
hi bir ihtiyaç olduğunda it
tifak etmişlerdir. 
Onun için yaşa göre oyun
cağı ancak IŞIK'da bula -
caksmız. 

Şefik ÇOKUSLU 
Ankara - Bankalar caddesi 
Numara 51 Telefon: 2753 

Underwood yazı ve hesap makinelerinin, bütün dünyaca tanmmış 
Parkcr kalemlerinin Ankara acentasıdır. 

T. C. 

Telefon: 3377 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para birikliren!ere 28. 800 lim ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 " 500 
4 " 250 

40 .. 100 
100 " 50 
120 

" 40 
160 

" 20 

,, 

" 
" ,, 

" 
" 

2.000 
1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

,, 

" 
" 
" 
" 
" 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/0 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
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HAFiF-LATiF 

Eyüb Sabri Tunçer 
Adliye Sarayı karıısında 

Tuhafiye Mağazası 

ATLAS 
'Her nevi zar il ayakkabı ve §OSonlar meşheri 

Anafartalar caddesi - Numara - 109 Telefon 3077 

M B Ba lann zevklerini 
allanmız en müşkülpesent ayan. ve . Y. 

------~ta~t~m~i~n~e~d~ec~e~ğ~i ~z:ar~a::feti=._h=a=ı.:.zd~ı-r.______ lstanbul'un en iyi auları Karaku · 
lak ve Kocatq ile Es.ki§ehir'in Kap · 

Bekir Hamamcı 
Mefruşat Mağazası - Ankar~ . 

Her cins perdelik ve doşemelık 
DUPONT MAMULATI b 1 

.. .. kumaşlar, Linolyum muşam a ar, 
Döşemelik ve katlanıp utulenC'n bill'ınıum mefruşat ve terzi malze-

aofra muşambaları ve yıkanan m<>-
1 

• Telefon: 1231 . me crı. 
dern renklerde ıstorların 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Halk Kırtasiye Tecim Evi ~ - -§ Anafartalar Caddesi No. 99 = = ANKARA = - -= . Alatı Hendesıye, .Fotoğraf Levaznnı = = Kırtasıye, = Telefon : 3556 = 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii" 

lanh suyunu ve Ankara'nın en temiz •-~-''"'~--"-""'=· 
ve en iyi suyu olan Ayvalı Hayat suyunu ve bu sudan yapılmı§ Hayat ga -

zozunu ve sodasmı 1775 Telefon Cihan Otelinden isteyiniz. Dünyanm en 
İyi maden sularından Kızılay Karahisar Maden Suyunu da bu numaradan 
isteyeceksiniz. Her çe§İt su taze olarak evlerinize kadar nakliye almma • 
dan gönderilir. 

Şık ve z.aril giyinen Ankaralıların yegane lük• 

T uhaliye mağazası 

E R G i 
Bütün mitlerileri tarafından çok beğenilecek yeni çe§İllerin 

gelmit olduğunu tebtir eder 

Bankalar Caddesi - Telefon: 1059 

ORMAN ÇiFTLiGi Ankara 

_,_ 

RİZA GÖZLÜKÇÜ 
BANKALAR CADDESi: Telefon 3025 

ANKARA 

ZEISS 
Zeiu Punktal Camlan 
Zei11 Perivist Çerçeveleri 
Zeiss Dürbünleri satı§ yeri 
Alpira Çerçeveleri 

REVUE SAATLARIN YEGANE SATIŞ YERi 
HER MARKA SAA TLAR SATILIR ve TAMiR OLUNUR 

ETi BANK 
Genel Direktörlük: Ankara 

Sermayesi: 20.000.000 Türk lirası 
Tel. Adresi: Etibank 
Memleketin Maden 

ve 
Kuvvei muharrike bankasıdır 

~ron Araf ve Oğulları 
Ankara, Anafartalar Caddesi No. 88 

Malzemei inıaiye, Yağlı Boya, Yuvarlak ve alb köte 
Kontraplak, Kaplama, Batlı Civatalar 

Bergonlin Boyaları Deposu ve her nevi demir hırdavat 

Telgraf Adresi 
ARONDA - ANKARA 

Ticarethanesi 

TELEFON: 2150 

Elektrik T. A. Şirketi 

Ankara Hava gazı T. A. Şirketi 
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Bilumum • • 
gıyım eşyası üzerinde aradığınız ucuzluğü 

Halk Pazar' ında bu la b i 1 irsin iz! 

• 

T. IS 
.:> ANKASI 
1 9 3 9 

Küçük cari hesaplar ikramiye plônı 

32.000 lira mükôfat 

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

H i LAL 
Manifatura Mağazası 

Hilal Ankara'nın en son moda Baya·n kumaşı satan ye· 
gane mağazasıdır. Hiliil'in sattığı kumatlar 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 

Yılb Si Piv n osu 
Her çekilişinde 

ANKARA PİYANGO 
gişeleri müşterilerine büyük ikramiyelerden birkaçını mutlaka 
kazandırmıştır. Siz de bir yılbaşı bileti alarak zengin olunuz ... 

Merkez: Bankalar caddesi Tel: 1037 
Şubeler: Yenişehir Atatürk bulvarı Kızılay karşısı Tel: 3030. 
Samanpazarı alanı Tel: 2786. 

Ankara Piyango 

Evlerinizi güzel mobilyeler ve zengin çeşitli perdelerle döşemek 
için hiç dütünmeden Philips HARAÇÇI Kardeşler 

Büyük mefruşat mağazasından ON taksitle temin edebilirsiniz. 

\. 

Anafartalar Caddesi Ti: 1426 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 

MERKEZİ: ANKARA 
Şubeleri - İstanbul, İzmir 

Ajanları: Bursa, İzmir, Adana, EskiJehir 

Yapılacak ve yapısına başlanmış meskenler için vatan
daşlara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

Mevcut navri menkuller 
karşıhğında ikrazat yapar 

Faiz senede o/o 8'/ 2 dur. 

Ayrıca komisyon almaz 

. ki ~~ıpertiz ücreti (1.000) liraya kadar 
ıst~ ~!. ıçın 1, faslası için 2 lira ve muamele intaç 
edıldıgı takdirde l liradan dun olmamak üezere ay-

rıca lira başına on paradır. 

Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni karşı
lığında Banka muameleleri yapar. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

ESKiŞEHiRLi 

İbrahim Hakkı Özbatur 
Anafartalar Caddesi 

sayın müşterilerine saygılarını sunar 

İZZET 
Manifatura Mağazası 

Postahane caddesinde inkılap mektebi karşısında 
sayın müşterilerine saygılarını sunar 

GÜVEN 
Türk Giyim Evi 

Saygı değer müşterilerine 

saygılarrnı sunar 

Şekerci Ali Uzun 
Her çeşit şeker ve şekerlemeci 

Anafartalar caddesi No. 86 
Tel: 3620 

ANKARA 

Sayın müşterilerine saygılarını sunar 

_. ...................................... .... 

938 Modeli 

Andrea ve Marelli 

radyolarını 

ORTAÇdan 
alınız ..• 

.._,, ..•.••........•....•....•......•...• --

Kuru Kahveci 

İbrahim Melek 
Muhterem müşterilerine 

saygılarını sunar 

Ti TAŞ 
Ticaret Türk Anonim Şirketi 

Toptan her nevi kereste. Mümessillik· Vekalet Kumüıyon ve bilcümle teahhüt 

1THALA T - iHRACA T - lNŞAA T 

işleriyle iştigal eder. 

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

r elefon : 2305 . 2338 

Şubesi: latan bul ; T aşhan 1 inci kat 
Posta kutusu: 448 

Telefon : 23247 - 23271 

Telgraf adresi: T J TAŞ 
.1 

Yeni 
BU GÜN BU GECE 

ROSALlE 

Baş Rollerde 
N elson Eddy - Eleanor Powe11 

Seanslar 
Öğleden eve!: saat 10 ve 12 de 

Öğleden sonra: 

14.45 • 16.45 • 18.45 • Gece Zl de 
Geceleri saat 21 de sinemadan eve! 

zengin varyete 

Cumartesi ve paz r 
gü leri at yarış arı 

yapılacak 
Şehir Hipodromu Direktörlüğünden : 

qu hafta AT YARISLARI 
26;Xl;938 Cumartesi ve 

• 
27 ;Xl;938 Pazar günleri 
saat 14 te yapılacaktır. 

Kalörifer sahipleri 
Kalorifer kazan ve borularınızı kirecin tahribatından 

kurtardınız 

Banaklar caddesi numara 22. Telefon 2681 

Vebolid 
.:::!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!::. - ---------Her nevi Bakkaliyeye ait ihtiyacınızı ---------

MEMURLAR KOOPERATİFİ ----------Mağazalarından tedarik etmeniz menfaatiniz icabıdır =: ----= Urfa'nın halis sade yağları ile Edirne'nin §§ 

--
nefis peynirleri mahallerinden hususi 

surette getirilmiştir. 

- Her şeyin en ıyısı, 

En tazesi 

---------------------------
ve en ucuzu.. --

Merkez mağazası Tel. 1427. Yenişehir mağazası Tel. 1864 =: - -- Siparişler evlere gönderilir. 6268;;:;; 

- -
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi?' 

SİNEMALAR 
Halk 
BU GÜN GÜNDÜZ 

HAYDUDUN OCLU 
Baş Rolde 

Wallace B eery 
GECE 21 DE 

KARA KORSAN 
Baş Rollerde 

Fredric March - Franziska Gaal 
Seanslar 

14.30 • 16.30 - 18.30 • Gece 21 de 

Sus 
BU GÜN BU GECE 

TATLI GÜNAH 

Baş Rollerde 

Robert Tay lor - J can Harlow 

Seanslar 

Öğleden eve! : 10 ve 12 de 

Öğleden sonra 14-16-18 de 

Gece : 20.30 da 


