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Fransa' da grevler git çe genişliyor 
Vahimleşen vaziyeti önlemek için 

Daladiye'nin örfi idareye 
başvuracağından bahsediliyor 

Sosyalist partisi 
Daladiye hükümetinin 
istifasını istemektedir 

Grevcilerle inzibat kuvetleri arasında 
çarpıımalar oldu, yaralana~lar .var 

· 25 _ Fransa'da mali kararnamelerm netrınden son. 
Panı, a.a. r patlak veren grevlerle tezahür eden mem · 

ra b.aılıy.anı·kve yebr ~:n doğurduğu akisler gittikçe vahamet kes-
nunıyetıız ı ve u . 
betmek istidadını göstermektedı~.. . . • . 

.. k.. p · mıntakasındakı ı!Çılerın, malı kararnamclcrı Hu umet arıı . . k . . 
· · tertip ettikleri nümayı§ı yasa etmıştır. 

protesto ıçm ( Sonu 3. üncü sayfada) 
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milletin rüııü ktimaisiyle 
mütentJllip bir dereceye 
varmmını, bütün milletin • 

: 

1 
bu tena iibü temin etme- 1 
ıini temenni ederim. " ı 

L ........... ~~~~~.~.~~~~~~.-' 
Onun hif1rası ile 

Ba,,ak vatandaı 
F. R. A1Aı 

Emir vermesini herkesten iyi 
bilen büyük asker, diktadan nef
ret eden bir inkilipçı idi. En bü
yük zevki ikna etmekti. Hayatta 
belki tek korkusu, bir sükut boş
luğu ile sarılmak tehlikesi ol · 
muştur. Anayasa kanununda 
kendi haklanna taallUk eden 
meseleleri, sabahlara kadar mü- Mali ktuarnameler hakkında mi.italealarını söyliyen lran•ız 
nakaıa ettikten aonra da, anlata· mali~ naın Pol Reyno 

makaızın Mecliı arkadatlann· ----------------------elan aynldıimı hep hatırlarız. 
Kendi inanclıima bqkalanm 

inanclnmak, fakat immılmıt o
lan hareketi, en JikMk bir b
rar ve irade lm•eti ile Jiiiütmek •e muvaffak kılmak: Bu~~ 
lerclen bir lmmı, tüpbaız, eaan 
olduiumm idetlere, anane • ve 
llliiea1e1elere aitti. Bütün hekim
lerin ittifakı karfumcla b~e buit 
bir itiyadmm, Dıeteli cıpraJI 
bırakmaktaki zorluiu tuanur 
ecl• • B" "ım inkiliplarnmzm ınız. iZ ~ 
bazdan, bundan da fazla, a ••• 

Yahudilere düşmanhk 
günden güne genişliyor ! 
Budapeıte'de yeni nümaylıler yaplldı 

Makdonald "Filistin'de yahudiler için bir yurt 
kurulaca§• asla vadedilmemiıtir,, diyor cerrahı ameliyeler kadar esaslı 

teYlerdi. Bir milletin ~an nab. • 
ııl iatiyerek kabul • ettı •• ne . ır Budapefle. 25 a.a. - Yüzlerce ~ebe bu sabah li~ral ıazete • 
türlü akıl .,diremı1enler, türk 1 rl yaliat orpm inünde yabudı aleyhtarı tuahuratta bulu -

·netin· Atatürk'ün lmrtancdı- ~ ete idarehanelerinin camlanm lurmıtlardır. Aym ta· 
;:. ne kadar i~ etmit oldu- lehe yan ::.... ıuetelerin önünde bir lmredi kabinesi lehinde 
iu lU ' :lmiyenlerdır. • tezahüratta buJanmuttur. 

Bu Milli hakimiyet mekanis ~ Diler bir talebe pupu da bü- ı 
lllUı, bir aniye ~b· ,:, -=~ı. bul•arlarcla tezahürat tertip 
bir aürii inkiJlplar ki . ...,, an • ~rek Mi,uk bir kahvenin ve 1 
llUDIUZ oJmamıttır; mbayet,. tam müteaddit matualarm camlan
mlnaa1yle öyle bi_r ~tilil ";.a'j:~ Dl kmnıfbr· Poliı, tezahüratın 
ait bir uayi~~d~=~ Par- tiddetli bir mahiyet aldıiı yerler-
az kurbana b·ı· · iz. de balkı claiıbnıtbr· maklanmzla aaya 1 ınm . 

Evet, bir dikta, bir cebir, .0bır Roma'da yaluuliler aleyhinde 
zor nrclı: O, biaat ~k m! e- kararlar 
tinin kurtulmak iradeamden ıba- Roma, 25 LL - lttibu edilen ye-
retti. Atatürk'ten IOD f~rde ka: ni bir karara ıöre noterlerin. yahudi • 
clar, hepimiz, ba irad_en!n. ~~· lede adler aramda, cerek huaual et. 
altmcla, Ull'larclanberi lf'IDIZID bu 1ere1me, prketler için okun. alna 
hureti Ye hic:ram olu bir pye .atım maJraveleleri tamim etmeleri 

(Bom I~ llM:l •7f•mml4) (Sem J lııcl •7'ada) 

Yunan k1rah için 

yapdan neıriyat 
Atina, 25 a.a. - Gazeteler, bugün 

Kıral !kinci Jorj'un memleketin dne· 
tine icaıbet ederek milletin bqma geç
tillnln ve bu ıuretle batllarla dolu 
muinin JrapandıiJnm ~lacil MDllİ· 
nln tammn••nJMlrta oldupnu Jrayde
d6fek tn"cill kınUan h•kkin•a en ha. 
raretli ........ ... 7 1 lıldır 

lar. 

Grevcilere 

karıı (Ok 

ıiddeffi 

harekete 

1 

Paris görüşmelerinde 

karar veren 

B. Daladiye 

Fransız 

islGhı 
- ltalyan siyasetinin 
da tetkik edildi 

a~lgar yug~~~av 

laeyeı;eı·~ $o{ a' da 
Sof ya, 25 a.a. - Bulgar ajansı bildi

iyor: Ataturk' •n cenaze merasımine 
iştirak etmiş olan l>ulgar ve yugoslav 
heyetleri aaat 13.'40 da aynı hususı 

trenle Sofya'ya varmışlardır. Heyet· 
ler garda kırahn ve başvekilin birer 
mümessiliyle demiryolları .ıazırı B 
Avranof ve Yugoslavya ve Türkiye 
orta elçileri tarafından karşılanmış· 

!ardır. Yugoslav Harbiye Nazırı B. 
Nediç'e askeri merasim yapılmıştır. 
Yugoslav heyeti bu akşam Belgrad'a 
hareket edecektir. Şerefine bugün 
Harbiye nazırı tarafından bir öğle zi· 

1 Fransa ile askeri iıbirliğİnİn 
esaslan gözden geçirildi 
Paris, 25 a.a. - Çemberleyn ile Lord Halifaks lngiltere'ye av• 

elet etmek üzere Pnris'ten hareket etmi,ler ve istasyonda baıv.kil 
Daladiye ile hariciye nazırı Bone tarafından uğurlanmıtlardır. 

Fransız - İngiliz gÖrüfmeleri hakkında Havas ajansı tarafından 
v""rilen tafsilata göre fransız - alman beyanname projesi Çember
ieyn tarafından tamamiyle tasvip edilmektedir. Bu yeni diploma
tik vesika, vaziyetteki gerginliğin izalesi ve sulhun istikrarı yolun
da çalıtan iki memleket için yeni bir i~birliği unsuru mahiyetinde 
telakki edilebilir. 

F ranaz • Alman an/Cl§mcuının 
esaslarını hazırlayan Çember -

/eyn'in Hitler'le beraber 
Mi.inih'te ,ıkmıı bir re•mİ 

Milli müdafaa sahasında ingiliz • 
frans.z iş birligine gelince, anlatıl
dığına göre bu işin başlıca hatları çi
zilmiştir. Bunlardan pratik neticeler 
çıkarmak işi askeri eksperlere aittir. 

Fransız - İtalyan nıii.nasebeıleri 
Akdeniz meselesinin fransız • İtal

yan cephesi hakkında, 16 nisan tarih
li ingiliz - italyan itilafının fransız -
italyan mUnasebetlerinin islahı için 
ne dereceye kadar bir esas teşkil e -
debileceği keyfiyeti tetkik edilmit -
tir. İki memleket arasındaki müna -
sebetlerin iyileşmesini Fransa kadar 
Ingiltere de arzu etmektedir. 

İspanya meselesine gelince. san -
nedildiğine göre iki hükümet karıt
mazhk komitesinde hasıl olan itilif
Ja iktiaf etmiye karar vermişlerdir. 
Bu itilafnamede General Franko'nun 
muharip haklannın tanınması için her 
şeyden evel bütün ecnebi gönüllüle
rinin geri alınması lazım geldiği tas
rih edilmekteydi. 

Uzak ~ark 11U!&eleıi 
Uzak §&rktaki vaziyet de ingiliz ve 
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yafeti verilmi9tir. !-------------------------
1 Saro Canakkale'den 

ge~erken denize 

bir ~elenk attı 
Pariı, 25 a.a. - B.Ilriye bakanlığın

dan tebliğ edilmlftir: B. Saro, f ranııs 
büldimetlnin Atatilrk'e aon ihtiram ve 
thimini yaptıktan 90nra yanmda vi· 
aamiral de Laborde ile Türldye'deld 
deniz atatemiz yanında oldup halde, 
24 tC9riniaani aaat 12 de İatanbul'dan 
Emile Bertin kruvuörü ile hareket 
etmittir. 

Gönderilen framıs Al> itleri ve miif • 
reaeıi Ankara'da türk makamları tara
fından hararetli bir ihtimam ve allka 
görmiiılerdir. B. Saro, Çanakkale'den 
umumi harpte ölen f ranıızları ıelim· 
lamadan geçmek iıtemcdL Kruvuör 
Boğu'da tevakkuf ederek saat 19 da 
Gelibolu yarımaduındaki Abidenin ö
nünde B. Saro denize bir çiçek çelen
ıi attı ve deniz zabitleri bir dakika IÜoo 
kat ettiler. Bu müheyyiç meraıimden 
IOllra vapur P'rann'ya doğru yoluna 
devam etmiıtir. 

B. Sara .4ıina' yı siyareı etti 

Atina, 25 a.a. - Atatilrk'ün cenaze 
meruıminden dönmekte olan B. Saro, 
Emile Bertin kruvuCSrü ile buraya 
ıelmiıtir. Yanında amiral de Laborde 
vardır. Atina•yı tamamen h .. uıt ma
hiyette olarak ziyaret eden nazır, eski 
Yunanistan harabelerini ge.sdikten 
aonra aynı kruYUörle Franaa'ya hare
ket etmittir. 

Puarteai lllbahı Parit'te o.1acaktır. 

Pap1nm llhat1 
Vatibn, 25 LL - Papanın ubl ft -

ziyeıti yemi•• endip ftd.ıı:i .. aıbi -
pt ı•ınJtbr· 

Bulgaristan'ın dıı politikası 

Bulgarlar Avrupa ve Balkan 
banıına halisane bağhdır 

B. Köseivanof un dUnkU beyanah 
Sofya, 25 a.a. - Bulpr ajanaı bildiriyor : 
Buıün Sof,.a' ela bulunan bütün mebualann iftirik ettili Wr 

toplantıda bqvekil B. Köaeivanof, bulıar dq politibMftll' m 
batlan hakkmcla izahat •ererek demittir ki : 

Sofya'da 

Nöyyl anlaımasının 

leshl ııın talebe 
nümaylı yaptı 

Bulgar Dahiliye Nazır1 

nümayişçilere kafi• 

ıiddetli emirler verdi 

1 
Bu politika, Bulgarittanm AYS'llpa 

ve balkan barıpna olan kati ft UU.... 
ne merbutiyetine, YucwJav1a n Tar.. 
kiye ile olan ebedi dostluk pütllın
na ve Romanya ,,. Yamniatan ile .. 
memleketlerde mualıakta olan mese
lelerin hürmet, umiınl brpbkb 1$. 
mat, bümıilniyet .. hakkaniyet ba • 
vuı içinde balllni tan'"'DUlll ed• 
fut tetrilri meul •e tam -ull...,. 
dayanmatt..sır. 

Bitin meıbutlar, hbip farkı olmak
auıın. .as alarak memnuniyetleriai 
ve bilklmetln dıı politikuma idaıiat 

larmı bildirmiılerdir. 

Bulgar kırah Sofya 

Elçimizi kabul etti 
. So~ 25 a.a. - BU,U. yWerce ü- Solya, 25 LL - Bulpr ajansı Wl-
nı~ talebem hlleD padmlentıooun diriyor: 
hariciye kaniı.lnlo tıoplaodıfı parll: Kıra! mt 11 de Türkiye orta elçi-
meoto binaı anGaıcle tıopı-r.k Nö~ ti B. Berker'i kabul etmift\f. 
muabodetlnin t.siH " bu nmebede ı- Elçi larala, büyük türk t • 
lıe ban 1rıamp ...,1elretleN ceçen bul· . . . ma emme 

eberl-"' leritı -.a wrilmıe.i lftiraldnden dolayı Cümbur Bapam 
gar r-- yer 5 ..... ismet ln&Mi'niln tetelddlrlerini. biJdir. 

, ... J lacl •paü) mittir-
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Para siyasetimiz 

Mali idaremizin kuruluıunda 

karıılaıtığımız -aller ve ıartlar 

Memleketimizin son asırlarda nasıl 
idare edilmiş olduğunu ve ne gilıi ik
tisadi ve siyasi şartlar içinde bulun
duğunu bilenler için uzun ve yıpratı
cı harplerden sonra teessüs eden milli 
idarenin memlekette her şeyi ve hat
ta biç bir şeyi yolunda bulmadıgını 
anlamak kolaydır. 

Yazan: T evlik S. Alanay 

duğu gibi alelitlak pek dun olan tari
fe hadlerinin birer mikdar tczyidini 
düşünmüş olması da tabii idi. 

1929 senesi Birinci teşrininden iti
baren tatıbik mevkiine girmesi karar
laştırılmış olan yeni tarife piyasada 
spekülatif cereyanı kuvetlendirmiş, 
hemen herkes gümrük farkından isti
fade etmek için normalin fevkinde it
halat yaparak memleketi muayyen 
kredi devresinde bel' ve istihlak ede -
miyeceği bir yüık altına sokmuştu. O 
suretle ki, bu itbaliitın tediye zamanı 
gelince Borsa, arzı çok geçen döviz ta
lepleri karşısında kaldı. 

Para mevzuu, arzcttiği müşkülat i
tibariyle şüphesiz ıktibamı en gıiç 0 • 

!anlarını nefsinde toplamış. nazık ve 
fazla dikkat icap ettiren bir mevzu i
di. 
Aşağıki başlıklar altında yapacağı

mız kısa bir izah bu hususta bir fikir 
vermiye kafidir: 

1 - Tedavüldeki paramıı karşılık
sız idi. 

2 - Ticaret ve tediye müvazenemiz 
açrktı. 

3 - 1929 dünya buhranı, memlekete 
ait mevzii buhranlar dolayısiyle tesi _ 
rini arttırmıştı. 

4 - Tarife istiklali gümrük re
simlerinde tezyide imkan verirken 
farktan istifade zihniyeti fazla itha. 
la~. yapılmasına ve esasen aleyhte olan 
muvazcney. daha ziyade bozmıya se. 
bep olmuştu. 

5 - yeniden inşa. zayiatı tamir ve 
teliifi devresinde olan memleketin 
fa:ıa ithalat yapmıya olan ihtiyacı da 
muvazenede menfi akisler yapıyordu. 

Paramızm karsılıksı- olu·u 
M"ll' h·· ·· ' ~ ~ 1 1 ukumet, idareyi ele aldığı 

z~man tedavülde bulunan 158.748.563 
lıralık evrakı nakdiye tamamiyle de. 
necek kadar karşılıksız idi. 

Alman bankalarında bulunan altın 
karşılıklar harptan sonra itilaf devlet
lerinin eline geçmiş, bir kısım parala
r~n karşılığını teşkil eden alman ha -
z~ne !ahvil!eri de alman enflasyonu ne 
tıcesınde kıymet itibariyle sıfıra mün

cer oln:ıuştu. Devlet hazinesinde kar
şılık olarak kalabilen sikke, külçe ve 
döviz yekunu ( 500.000) altın liradan i
baret olup ayrıca U6.497.925 fransız 
frangı daha mevcut idi ki bunlar tak -
riben 15 milyon liraya baliğ olan kıy -
metleriyle tedavüldeki paranın ancak 
% 1 ini temsil ediyordu. 

Çok uzun bir devredcnberi açık gi -
den ticaret ve tediye müvazenemiz 
harp devresinin istihsal bayatı üzeri
ne yaptığı menfi tesirlerle açık ver • 
mekte devam etmişti. 

Lozan muahedesinden sonra dahi 
~I sene müddetle eski gümrük tarife-
11 hadlerini tezyid edememek keyfiye
tı memlekette teessüs kabiliyetinde o
!an sanayii himayeden mahrum ettiği 
ıçın_ hariçten ithalat mecburiyetinin 
eksılmeksizin devam edişi de ticaret 
n:ıu~azenesini lehe çevirme gayretle -
rını semeresiz bırakan funillerdendi. 
Gizli gelir menbalarından mahrumi -
yet ise bizde ticaret müvazenesinin 
haiz olduğu ehemiyeti daha fazla art
tırıyordu. 

Aşağıdaki tablo memleketimizin ıs 
senelik ticaret bilançosunu göster -
mektcdir: 

İhracatın 
ithaliita 

Seneler İthalat İhracat nisbeti 
1923 144.800.000 84.700.000 58.8 % 

24 l 93.60o.ooo 158.900.000 80.1 % 
25 242.600.000 193.100.000 80 % 
26 234.600.000 187.700.000 80.3 % 
27 201.400.000 158.400.000 74 3 "' 
28 223.531.000 . ,. 173.537.000 77 6 "' 29 256.296.370 . ,. 155.214.071 60 4 ., 
30 147.553.708 151.454.371 . ,. 
31 126.659.613 127.274.807 102.6 % 
32 85.983.723 101.301.355 lOl.O % 
33 74.676.000 96.162.000 ili.O % 
34 86. 790.000 92 128·0 % . 149.000 106.0 % 

Esasen memleket de uzun ve yıpra
tıcı harplerden sonra tam bir inşa ve 
yaraları tamir ve telifi devresinde idi. 
Bir taraftan yeni kurulmıya başlan -
mış olan fabrikalara mahsus levazım 

mübayaatı, diğer taraftan demiryol ve 
saire inşaatı, nihayet yeniden tensik 
edilen ordunun tükenmiş harp levazı
mı stoklarının telafisi zarureti, dev . 
let cephesinden de ithalatı arttırmış 

ve gizli ve açık tevali eden döviz ta -
lepleri için kambiyo arzı k.l.fi geleQ'.lez 
olmuştu. 

İşte bütün bu sebepler 1929 senesi 
sonlarında borsada büyük bir krize se
bep oldu. Bu kriz, böyle karışrk ve 
buhranlı günlerde çoğalan spekülatif 
hareketlerle şiddetini arttırdı. Teliiş 
ve heyecanın hududu piyasayı da "'}a
rak halka, tasarruf erbabına kadar si
rayet etti. Daha ziyade psikolojik di
yeceğimiz bir itimatsızlıkla türk pa -
rası birdenbire resmi piyasada% 10 ve 
hususi piyasada% 15 e varan bir su -
kut kaydetti. 
Yukarıdanberi verdiğimiz izahattan 

anlaşılıyor ki paramızın ingiliz lira -
sına nazaran her sene biraz düşmesi 
tabii idi. Esasen bu sukut, muhtelif 
senelere ait istatistiklerde, aşağıki 
tablonun tetkikiyle, sarahaten görül
mektedir. 

Senelik vasati 
Seneler 1 !~Kuruli 
1919 381,00 Kuruş 

20 443,00 .. 
21 105,00 .. 
22 728,25 .. 
23 763,00 .. 
24 389,00 .. 
25 894,50 .. 
2(i 934,50 .. 
27 950,50 .. 
28 957,00 .. 
29 1009,00 .. 
30 1032,25 .. 

Fakat, hele son senelerin tabii su -
kutiyle mütenasip olmıyan yukarıda 
maruz buhran karşısında devlet mü -
dahalesi para mevzuunu ele almış. 

konsorsiyom teşkil edildiği gibi bor • 
sa muameleleri de daha sıkı bir inzi -
bat altına konularak ve kamlıiyo ta · 
leplcri tevzine çalışılarak paranın ma
kul bir nisbet dahilinde istikrar bul -
ması için uğraşılmıştır. 

Bütcede tasarruf edileceğinin baş -
vekile atfen il3.nı, devlet ve devlete 
bağlı müesseselerin döviz mübayaala
rını tamamiyle durdurmaları, harici 
borçların tediyesi meselesinin yeni a 

den tetkiki, ecnebi bankalarından kre· 
di temini ilah .. gibi tedbirler de sar -
sılmış olan itimadın tekrar avdet ve 
teessüsünde mühim tesirler yapmı' -
tır. 

Bu ilk müdahale, türk lirasının bir 
hafta zarfında tekrar % 10 yükselme
sini ve ingiliz lirası ile türk parası a
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KIZILAY 

Edirne'nin 
kurtuluşu 

Edirne, 25 a.a. - Edirne'nin kurtu
luşunun yıldönümüne rastlryan bu
gün, edirneliler, Atatürk anıtı önünde 
bir toplantı yapmakla iktifa etmişler
dir. Toplantıda bir nutuk söyliyen va
li, yurdun diğer köşelerinin olduğu 
gibi, Edirne'nin de kurtuluşunu Ata
türk'c borçlu olduğumuzu anlatmış ve 
bu münasebetle Ebedi Şefimizin aziz 
hatırası bir kere daha minnet ve şük· 
ranla yad ve taziz edilmiştir. 

Mektep talebeleri 
sivil kulüplere 
g i rem iyecekler 

Maarif vekaleti Kamutayın tatil 
devresinden eve! kabul ettigi, Beden 
Terbiyesi umum müdürlüğü teşkili 
hakkındaki kanunun neşrinden sonra 
bütün mekteplerimizdeki beden terbi
yesi ve spor işlerini tanzim ve bir csa· 
sa rapteden bir talimatname hazırla· 

mıştır. 

Vekalet beden terbiyesi müdürlüğü 
tarafından hazırlanan talimatname ve 
merbutu kulüp nizamnamesi, talim ve 
terbiye dairesi tarafından tetkik edil
mektedir. 

Bu talimatnameye göre, Maarif ve
killeti yalnız liselerle bu derecedeki 
mektepler ve yüksek tahsil müessese
lerinde birer Sl:Xlr yurdu açılmasını 

kabul etmektedir. Orta ve bu derece· 
deki diğer mektepler talebesi yalnız 

müfredat- programlarına göre beden 
terbiyesi ve spor derslerini takip ede
bileceklerdir. 

Mekteplerinde spor yurdu bu~unan 
talebenin sivil kulüplere girmeleri ve 
onların maçlarına iştirakleri kat'i su
rette menedilecek ve talimatname hü
kümlerine aykırı hareket edenler ilk 
defasında muvakkat, ikincisinde kati 
olarak mektepten kovulacaklardır. 

Buna mukabil vekalet mektep tale
belerinin spor ve müsaıbaka ihtiyaçla· 
rının tatminini düşünerek mektep spor 
yurtları arasında likler teşkilini ve 
muhtelif şehir mektepleri arasında 

müsabakalar icrasını derpiş ey!emek
tedir. 

Mektep kulüplerinin reisi mektep 
müdürü, idaı-ecileri de beden terbiye
si muallimi ile talebe olacaklardır. 

Yurtların varidat ve masraf i~leri de 
~u arada tanzim olunmaktadır. 

Talimatnamenin pek yakında talim 
ve terbiye heyetinden geçeceği ve me
riyete gireceği anlaşılmaktadır. 

Turistik ehemmiyeti 

olan şehir ve kasabalar 

güzelleştirilecek 
1stanbul'dan başlıyarak seyyah 

celbine müsait ve tabii güzellikleriyle, 
eski eserleri buluoon şehir ve kasaba
larımızın güzelleştirilmesi için hükü
met bütçesinden vilayetlere yardım e
dilmesi hükümet programında yer al
mıştı. Dahiliye Vekfileti bu hususta 
bir kanun projesi hazırlamış ve proje
yi kamutaya sevkedilmek üzere Baş
bakanlığa vermiştir. Projeye göre İs
tanbul'dan başlıyarak diğer şehir ve 
kasabalarımızın ileri imar pl3nlarının 
tatbiki masraflarına karşt.lık olmak ü
zere devlet bütçesine her yıl bir mik
tar para konuLaoaktır. Bu para beledi
yeler tarafından başka hiç bir iş için 
sarfedilemiyecek ve o seneden arta ka
lan tahsisat fazlası gelecek sene sarf 
edilecelctir . 

Sonbahar At yarışları 

Bugün saat 14 te yedinci 
hafta koşuları yapılacak 

iki günlük proğramı neşrediyoruz 

Cümhurreisi İsmet 1nönü'nün hiına
yelerindc bulunan Yarış ve ıslah en
cümeni tarafından tertip edilen 1938 
yılı Ankara sonbahar at yarı~larının 
yedincisi bugün, sekizincisi yarın, 
Şehir hipodromunda saat 14 te yapı
lacaktır. 

Birinci gün, çifte bahis bir tanedir 
ve ikinci, dördüncü koşular arasında
dır. İkinci koşuda da bir ikili bahis 
vardır. 

İkinci gün, çifte bahis üçüncü ve 
dördüncü koşular arasındadır. Dör
düncü koşunun da bir ikili bahsi var
dır. 

Temel'in Batray'ı, B. Sait Halimin 
Elight and Flame adındaki tayı, B. 
Ahmet Ataman'ın Dorukurt'u. 

Dördüncü koşu (lumdikap) 
1600 metrelik koşu ü,ç yaşındaki 

yerli yarrm kan İngiliz erkek ve dişi 
taylara mahsustur. İkramiyesi 225 li· 
radır. Birinciye 155, ikinciye 50, üçün
cüye 20 lira mükafat verilecek ve ka
zananın yetiştiricisine de 22.S lira 
prim ödenecektir. 

Bu yarışa yazılan sekiz tayın isim
leri şudur: 

B. İsmail Aksoy'un Lükobar'ı (sik
leti 58), B. Canip Sümer'in Jönkız'ı 

Bundan başka bu hafta ayrıca !:ıir (siklet 52), Mareşal Fevzi Çakmak'-
çift~ bahis daha yapılacaktır. Bu çifte ın (Kop'u sikleti 51), B. Ali Rıza 
bahıs c~.ma~tes~ g~nü 4 üncü koşu ile J Sel'in Uğur'u (sikleti 50), B. Hüse . 
pazar gunku 5 ıncı koşular arasında- yin Atak'ın Frig'i (sikleti 49), B. Şa
dır. . . .. .. ban Atlı'nın Uçar'ı (sikleti 48), B. 

Bu kO\iu:Ya .aıt bıletler bugunku .ya- Necmettin Eken'in 'Güzel'i (sikleti 
rışlarm ıkıncı koşusundan sonra kışc- 46), B. Salih Şen'in Kahraman'ı (sik· 
)erde satılacaktır. !eti 44). 

Bugünkü yarışların programı 
Birinci koşu (satış koşusu) 
2000 metrelik koşuya 8 at yazılmış

tır. Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 
yarınıkan ingiliz at ve kısrakları ara
sındaki bu yarışın ikramiyesi 225 lira
dır. Birinciye 150, ikinciye 55, üçün
cüye 20 lira verilecektir. 

İştirak edecek atlar şunlardır: 
B. Fahri Atlı'nın Andrabudini, (ya

şı 5, sikleti 64.5, satış fiatı 3000); B . 
M. Çelebi'nin Olga'sı, (Yaşı 6, sikleti 
58, S. F. 490 lira); B. Şaban Atlı'nın 
Mona'sı, (yaşı 8, siklcti 56.5. S.F. 499 
lira); B. Osman Arıkan'ın Mesud'u, 
(yaşı 6, sikleti 54, S.F. 350 lira); B. 
Şemsi Tanak'ın Seımirasims'i, (yaşı 5, 
sikleti 52.5, S.F. 350 lira); B. Salih 
Temel'in Malımure'si, (yaşı 7, sikleti 
52.5, S.F. 350 lira); B. Fahri Ataçer'in 
Ceylan'ı, (yaşı 6, sikleti 52.5, S.F. 350 
lira); B. Ahmet lnegöl'ün Nazlı'sı, 
(yaşı 4, sikleti 50.5, S.F. 350 lira). 

l kinci koşu (handikap) 
1800 metrelik bu koşu dört ve daha 

yukarı yaştaki baliskan arap at ve kıs
raklara mahsustur. İkramiyesi 300 li
radır. Birinciye 225 liradan maada du
huliyelcr mecmuu, ikinciye 55, üçün· 
cüye 20 lira verilecektir. Ayrıca kaza
nan atın yetiştiricisine 30 lira prim 
vardır. 

Koşuya yazılan 11 at ve kısrak şun
lardır: 

B. Fahri U ral'ın Alderviş'i, (yaşı 4, 
siklcti 66) ; B.H. Gerdanlı'nın U çar'ı, 
(yaıı 4, siklcti 63); B. Ahmet Geliş'in 
Ünlüsü, (yaşı 9, aikleti 63); B. M. Ba
tur'un Kısmet'i, (ya'ı 10, sikleti 58.5); 
B. M. Dincel'in Efe'si, (yaşı 4, sikleti 
56); B. A. Hayranlı'nın Duman'ı, (ya
şı 12, sikleti 55.5); B. Talat Çevik'in 
Yıldız'ı, (yaşı 8. •ikleti SS); B. :!ait 
Yılmaz'ın Derviş II si, (yaşı 8, sikleti 
54); B. Hüseyin Atlı'nın Can II si, 
(yaşı 8, sikleti 48); B. Recep Balkan
ın Ceylan'ı, (yaşı 11, siklcti 47); B. 
Recep Balkan'ın Y Ildız II si, (yaşı 4, 
sikleti 43). 

Vçüncü koşu 
1200 metrelik bu yarış iki yaşında ve 

hiç koşu kazanmamış haliskan ingiliz 
erkek ve dişi taylara mahsustur. İkra
miyesi 325 liradır. Birinciye 250 lira
dan maadan duhuliyeler mecmuu, i
kinciye 55, üçüncüye 20 lira verilecek
tir. Üçüncü koşuya şu 4 tay yazılmış
tır: 

B. Ferah Agan'ın Sifkop'u, B. Salih 

Beşinci koşu 
Mesafesi 2ZUO metredir. üç ve daha 

yukarı yaşta ve sene zarfında kazanç
ları 800 lirayr doldurmıyan halis kan 
İngiliz at ve kısraklara mahsustur. İk
ramiyesi 255 liradır. Birinciye 180, İ· 

kinci ye 55, üçüncüye 20 lira verilecek
tir. 
Yazılan ve kısraklar şunlardır : 
B. Burhan lşıl'ın Komusarj'ı (yaşı 

3, sikleti 57), B. Salih Temel'in Gir -
gin'i (Yaşı 4, sikleti 52), B. F. L. K. 
Osman'm Şipka'sı (Yaşı 3, sikleti 51) 
B. Salih Temel'in Taşpınar'ı (Yaşı 4, 
sikleti 50), B. G. S. Omurtak'ın Ate
şı (Yaşı 3, sikleti 45) 

YARINKİ KOŞULAR 

Birinci _koşu (satış koşusu) 
Mesafesı 1600 metredir. Uç yaşın . 

daki yarım kan arap ve halis kan arap 
erkek ve dişi taylara mahsustur. lkra. 
miyesi 200 liradır. Birinci 130, ikinci
ye 50, üçüncüye yirmi lira verilecek -
tir. 

Bu koşuya yazılan 4 tay şunlardır: 
B. H. Mutlu'nun Karakuş'u (Sikle

ti 60, satış fiyatı 1800 lira), B. M. A -
tak'ın Fer hanı (Sikleti 60, S. F. 1000 
lira), B. Mccit Atlının Akın'ı (Sikle
ti 56, S. F. 495 lira), B. Galip Yüsel'
in Yavuz'u (Sikleti 52, Satış fiyatı 
300 lira). 

l kinci lcoşu (Centilmen 
koşusu - lı.andikap) 

4 ve daha yukarı yaştaki halis kan 
İngiliz at ve kısraklara mahsustur. İk
ramiyesi 350 Uradır. Birinciye 275, i· 
kinciye 55 lira verilecektir. 2000 met • 
relik bu koşuya yalnız şu iki at ve 
kısrak yazılmıştır : 

B. A. Çırpan'ın Dandi'c::1 (V•:ı6 J, 

sikleti 1~) . n. <>alıh Temel'in Spring 
Board'ı (Yaşı 4, siklcti 64), 

Vçüncü koşu 
3 ve daha yukarı yaşta ve sene için

de koşu kazanmamış yerli yarım kan 
ingiliz at ve kısraklara mahsustur. 1ıc
ramiyl'Si 200 liradır. Birinciye 130, i
kinciye 50, üçüncüye yirmi lira verile
cektir. Koşuyu kazanan atın yetiştiri
cisine de 20 prim ödenecektir. Mesafe
si 1600 metre olan koşuya şu beş at ya· 
zı1mıştır: 

B. Salih Temel'in Alemdar'ı (yaşı 
6, sıkleti 60), B. D. Arıkan'm Mesud'u 
(yaşı 6, sıkleti 60), B. S. Tanak'ın Se
miramis'i (yaşı 6, sıkleti 58,5), B. Şa
ban Atlı'nın Uçar'ı (yaşı 3, sikleti 53) 
B. A. C. Sümer'in Jön Kızı (yaşı3, sık-

35 88.823.000 95.861.666 108.0 % 
36 92.581.000 117.733.000 127 o 
37 114.379.000 137.983.000 . % 102 % 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

YukarLki tablo, paramızın borsamız-
da mikyası nakdi sayılan ingiliz lira. 
ıına nazaran niçin her sene biraz daha 
dü,tüğünü kolaylıkla isbat eder. 

1929 senesi ikinci nısfında Ameri _ 
ka'da başlıyan ve bütün dünyayı sa . 
ra.n ve sarsan iktisadi buhran bilhassa 
zirai istihsal maddelerinin fiatlarını 
dilşürmüş olduğu gibi 1928 - 1929 ha
sad devresinde memleketimizin ge -
çirdiği kuraklık felaketi de ihracatı 
zirai maddelere münhasır bulunan 
memleketimizin ticaret miıvazenesine 
ayrıca tesir etmLktcı1 hali kalmamış
tı. 

Zirai istihsal maddelerinin kıymeti
nin düşmesi, memleketimiz gibi hari • 
cc yalnız bu gibi maddeler ihraç eden 
bir memleketin tediye- müvazencsine 
menfi bir amilin kuvetle karışması, 

mü<lalıalcsi den1tktir. 
Vaziyet bu şekild, iken Lozan mu· 

ahedesiyle 1923 senesinden itibaren 
beş sene müddetle gıimrük rüsumu -
nun tezyid edilememesi hakkında ka
bul edilmiş olan hükmün inkizası da 
yaklaşmış bulunuyordu. 

Devlet, yeni tatbik edilecek tarife e
ıaslarını hazırlarken bilhassa memle
kette teessüs ve inkişafı kolay sanayii 
himaye esasını göz önünde tutmuş ol-

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

l v<ı l[iden <ıvl<ınırl 

Meşhur meseldir: Ava giden av
lan1r, derler. Bunun fransızcadaki 

tam mukabili _,ava giden yerini kay

beder., dir. Fakat son zamanlarda 
avrupalı diplomatlar bu atalar sözü
nün tam mBnasiyle tersini isbat et .. 

miye baş/adllar. Gazetelerde müte
madıyen okuyoruz: Filanca dev
let h .. 

arıcıye nazırı, veya devlet re-
ısi avlanmak nıaksadiyle filanca 
nıt:nılekC"te gitmiş ve orada filanca 
haricıye n3zırı veya filanca devlet 
reisiyle beraber avlanmıştır. 

Buna diplomatçada "avlan~ak 
değil ''avlamak, .. demek rlJ:1ba mu

1

: 

vafık gibi görünüyor/ 

* 
.Süveyıı kanalı 

Bugünlerde dünya matbuatı mü
him bir hadisenin yıldönümünü kut
lamayı unuttu: Bu hadise de Sü
veyş kanalının açılışıdır. 

1569-21 ikinci te§rİninde, impara
tori'-c ôieni1 "Kart:lln ismindeki 

ÜÇ GÜN 

yatiyle, yeğeni Ferdinant Lesseps 
tarafından açılan Süvey§ kanalını 

ilk defa olarak geçiyordu. 

Süveyş kanalının, dünya tarihin .. 

de Hint yolunu kısaltn1ak bakımın

dan çok büyük bir ehemiyeti vardır. 
Fakat bu kanal Avrupa'ya baharat 
yolunu açmı§ olmaktan başka ayrıca 
ltalya'ya da Habe§istan'ı kazandır
mıştır. Eğer İtalyanlar Ümit bur
nundan dolaşarak, bu ülkeyi fethet
miye kalkmış olsaydı daha çok za
man Hint denizleriyle mücadele et
mek mecburiyetinde kalırlardı. Ba
ri italyanlar, bu fransızın hBtırasını 
taziz etmeyi unutmasalardı 1. 

* 
Kımlın o;ilıı 

Romanya kıralı Karo/, oğlu se-

İÇİN ... 

vimli prens Mikael'le beraber Avru
pa'da büyük bir seyahate çıkmıştır. 
Kıra! ve velİaht her yerde büyük bir 

sempati ile kar§ılanmı§lardır. Ro
manya kır alının oğlunu böyle birse
yahatte beraberine alması hiç şüphe 
yok ki onun kırallık sanatını daha 
iyi öğrenmesine matuftur. 

Kralla veliahtin Paris'te bulun
dukları sırada fransız gazetelerinde 

şu hikayeciği okuduk: 

Güya kıra/ merasime giderken oğ

luna demiş ki: 

- Aman dikkat et, protokola gö
re hareket etmen JS.zım ! sakın teşri

f at kaidelerini unutma. 

Küçük veliaht babasının bu ibta
rına karşı şu cevabı vermiş: 

- Merak etme baba/ ben bunları 
çok iyi bilirim. Çünkü malum ya 
senden evel de ben kıraldım! 

Filhakika herkes bilir ki küçük 
prens babasından eve} bir müddet 
kırallık yapmı§tır t 

* 
Harap Akpıncır'<.lan 

moderrı kiiy 'e 

Birkaç ay evel Köşker, Akpınar 
ve o civardaki birkaç köy zelzele

ye uğramış, zirüzeber olmuştu. Zel· 

zcledclerin o günkü hallerini yerle
rinde görmiiştünı. Yüreklerimiz par

ça parça olmuştu. Sokakta, kimse
siz kalmışlardı ve t§ Kızılay'ın im

dat kolu yetişinciye kadar acına

cak halden kurtulamamı~lardı. 
1Jk sargı bezini, ilk dilim ekmeği, 

ilk battaniyeyi Kızılay yetiştirdi. 

Şimdi oradan bize resimler geliyor. 

Yepyeni köyler, modern ve terte -

miz evler, güler yüzlü vatandaşlar. 

Felaketin hayırlısı olmaz; fakat 
§Urası muhakkak ki Kızılay'rn yar
dımını gören feliiketzedeler acı

larını en çabuk unutanlar oluyor. 

26- 11. 1938 

Büyük vatanda 
( Ba§l J. İnci sayfada) 

üstüne koşuyorduk. 
Tamamen sevilmiş ve rnan 

mış olmak, Atatürk' e, hiç bir 1 
dere nasip olmıyan emsalsiz b 
kudret vermiştir. Bu kudret" 
dayancı zabturabıt silahları d 
ğil, halk kalbi ve şuuru idi. 

Sarayburnu'nda, halk ve gen 
lik kalabalığı içinde, yeni tür 
harfleri gecesinin nasıl geçtiği 
hatırlıyorum. Ondan bir müdde 
sonra, bir başka süvare davetin 
gitmişti. Kendisini karşılamağ 
gelenleri uzaktan görünce, eğil 
di, "-Çocuklar, dedi, o hareket 
biz burada yapamazdık!" 

Bütün hareketlerinde, milleti 
kendisiyle beraberliğini ve birli
ğini hissetmiştir: Halk ona n 
kadar inanmışsa, O da halka o 
kadar bel bağlamıştır. 

Bir emir makamı bulmak güç 
bir şey değildir. En mütevazi va• 
tandaşlardan en yüksek vazife 
sahiplerine kadar, herkes böyle 
bir zevki tatmin etmek fırsatını 
kolaylıkla bulabilir. Fakat sizin 
yapmak istediğinizi başkalarının 
istiyerek yapmalarındaki saadet· 
le bu zevk arasında münasebet 
var mıdır? 

Atatürk, vaktiyle devlet ve 
halk lÇın faydalı zannettiği 
şeyleri bir türlü dinletmeğe ve 
münakaşa ettirmeğe muvaffak 
olamadığı bir emir ve dikta reji
minin acı tecrübelerinden ve da
ha feci akibetinden geliyordu. 
Ve ilahi mülhem'lerin en büyük 
düşmanı O idi. Askerlikte sana
tına, işte sayine ve devlet adam• 
lığında aklına güveniyordu. Bu 
itimatlarını, sonuna kadar, ne 
kaybetti, ne onlardan şüphe et· 
ti: Onun için daima, arkasından 
milyonların yaş selleri akıttığı 
bir milli kahraman, bir reis, bir 
baba, bir rehber, hepsini hulasa 
eden en iyi sıfatla, bir büyük va· 
tandaş olarak öldü. 

F. R. ATAY 

Erzurum' da sıfırın altında 

6 derece soğuk var 
Dün şebrıimizde ha.va bulutlu geç· 

miş, rüzgar şimali şarkiden saniyede 
en çok dört metre hız'la esmi§tıir. En 
düşük ısı 1, en yüksek ıS< da 13 derece 
olarak kaydedilmiştir. 

Yurtta cenup Anadolu'sunda hava 
mevzii yağmurlu, Eır~ ı.aı5esınde çok 
h .. 1 ..... ı-, uogu Anadolu'da ve Karade
niz kıyılarınd» açık geçmiştir. 

24 saat içinde Ege bölgesiyle orta ve 
cenup Anadolu'sunun garp tarafların
daki yağışların karemetreye bıraktık -
lan su miktarı Antalya'da 130, 
Muğla'da 63, Nazilli'de 45, Bodrum'da 
24, lsparta'da 14, Kütahya'da 5, Afyon 
karahisar'da 2 kilogramdır. 

Rüzgarlar cenubu ŞB<"ki Anadolu'· 
da sakin kalmış, diğer bölgelerde u
mumiyetle şimal istikametinden sani .. 
yede en çok beş metre hızla esmiştir. 

En yüksek ısılar Balrkesirde 15, l.z
mir'de 16, Adana'da 25 derecedir. 

En düşük rsılar da sıfırın a1ıtında 

Çorum'da ı. Sıvas'ta 4, Kastarnonu'da 
5, Erzurum'da 6, Ka.rs'ta 13 derecedir. 

!eti 51,5). 

Dörtlüncü koşu ( s<ltış koşıısıL) 
Dört ve daha yukarı yaşta ve bu ko

şuya gelinciye kadar kazançları yeku
nu 500 lirayı geçmiyen yarım kıan arap 
ve halis kan arap at ve kısraklara mah
sustur. İkramiyesi 200 liradır. Birinci· 
ye 130, ikinciye 50, üçüncüye 20 lira ö
denecektir. Mesafesi 2200 metre olan 
koşuya şu dört at yazılmıştır: 

B. R. Günay'ın Tayyarı (yaşı 8, 
sıkleti 64, satış fiyatı 600 lira), B. H. 
Atlı'nın I Can'ı (yaşı 8, sıkleti 63, sa
tış fiy<t,ı 600 lira), B. Hayranlı'nın Du
man'ı (yaşı 12, sıkleti 62, satış fiyatı 
400 lira), B. M. Batur'un Kısmefi (ya
şı 10, sıkletı 60, satış fiyatı 600 lira). 

Beşinci ko~ıı 
4 ve daha yukarı yaştakı yarım kan 

arap ve halis kan arap yalnız kısrakla
ra mah•uıı.ur. İkr2miycsi 250 hradır. 
Birinciye 175, ikinciye 55, ücuncuye 
20 lira verılecektir. Ayrıca koşuyu ka
zanan kısrağı yetiştirene ZS lira yetiş· 
tiricilik primi ödenecektir. 

Mesafesi 300 metre olan bu koşuya 
şu üç kısrak yazılmıştr: B. Cemil Er
yurt'un Hamdani Budaki (ya~ı 9, sık
leti 58), B. Ş. Tanak'ın Bahtiyarı (ya
şı 9, sıkle.i 58), B. T. Çcvik"in SarıKa· 
şu (yaş, 12, sıkleti Sti). " 
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Bayram konuşmaları 

: .................................................. .. DO N YA HA B fR. l -E R i 
Sporda yeni zihniyet 
Bayramlar bütün gençlerindir. 

Gençler İ$e genç olduklarına inanan
lardır. 

Rütenler 
plebisit 

istiyorlar 
-

Kendisine göre bir yer ıişgal etti
ği fU dünyada ferdi, ınilli ve bey
nelmilel vazifeleri bulunduğuna bü
tün kalbiyle kani olan ve o vazife
leri sonuna kadar yapmak kal'arını 
vermi§ bulunan salim düşünceli, iyi 

ahlaklı, sağlam vücuttu insan göz- Musoıı·nı·ye bacvurdular 
lerini ebe•.:liyen yumacağı dakikaya ~ 
kadar gençtir. 

Yaşa nisbetle taa.nif: Çocukluk, 
gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık? 

Halbuki fiziyolojiye göre de yedi 
Yaıında ihtiyarlar ve yetmiş yaşında 
gençler vardır; yirmi ya§ında olgun
lar ve kırk ya§ında çocuklar bulun
duğu gibi! 

Biz gençlerden ve gençlere has 
olan spordan ve sporda da yeni zih
niyetten bahsetmek istiyoruz. 

Son günlerin en büyük ve en elim 
hadisesi memleketimiz için ehem-

' b. ıniyet ve ıürnulU muhakkak olan ır 
kanunun tatbikine geç.ilmiş olması 
keyfiyetini dikkatten uzak bıraktı.: 
Bü}'Ük Millet Meclisinin yaz tatı
linden evel kabul etmiş olduğu be
den terbiyesi kanunu mucibince ku
l"Ulrnası mukarrer teşkilata baılan· 
hlı§, Genel direktör vazife&ini tesel
liinı etmiş, genel sekreter tayin edil
ıniıtir. Önümüzdeki gÜnlerde teşlu
latmt taazzuvuna §Ahit olacağız. 

Türkiyc'de bir beden terbiyesi ge
hel direktörlüğü tesis olunup spor 
itlerinin devlet eliyle idaresine ne
den lüzum görüldüğünü hali anl~
hlıyıınlar bulunduğu gibi bunun bır 
görenek hatta bir bidat olduğunu 
düşünenİer de vardır. Birincile~ spo
ru çocukça bir ıey, ikincile_r ~e -~
dece eğlence sananlardır. Bır u.çun: 

.. .. d h vardır ki hakıkatı cu zwnre a a • 
aezmekle beraber spor i~lerınde e-
din.mit oldukları mevlcilen artık ?1u-

B d peşte 25 a.a. _ Beregazacz'de-
u a , 1. .• b" 

ki Rüten cemiyetleri Muso ~nı ye ır 
telgraf çekerek arzularına ra~.men Ç~-

1 ak a 'da kalmıoı olan rutenlerın k05 OV Y T • • 

kurtarılması için mumaileyhın tavas -
sutunu istemişlerdir. 

Telgrafta rütenlerin imdat ~dala 
arı itibara alınası ve yem orta 

rını naz . . . 
A Pa'nın bir adalet zıhnıyetıyle ku-

vru d . 
1 ası irin verilecek haklar an ru -

ru m :ı • b'' ilk 
tenlerin istifadesini temınen uy 

d Jetlerin vicdanına müracaat etmesi 
ev d" 

Musolini'den rica edilmekte ır. 
Rütenler, milletlerin mukadderat

larına hakim olması haklarına müste -
niden plebisit yoliyle bir an evel mu
kadderatlarını tayin etmek istemekte-
dirler. 

ılf m:<ıristmı ve Karpatltıraltı 
Ukrarıya'sı 

Varşova, 25 a.a. :_ Kurjer Polski 

gazetesi macar başvekili B. İmredi' -
, . ' 

nin son beyanatını, Macarıstan ın 

Karpatlaraltı Ukranyası h~kkındawki 
tadil politikasından vaz~eçmış oldugu 
şeklinde tefsir etmektedır. 

Çekoslovakya 'da 

Gizli 
nasıl 

vesikalar 
çahndı? 

L _f ed ·ye--•-ıerini tahmınle na aza emı ce'• • fik . . 
• 1 • • devletçe idare~n rmı . 

apor ış ennm M h. Prag, 25 a.a. - Hariciye nezarctı -. 
a l__!_ b-akmağa uğratınışlar. a ı: ak b 
~un .. 1 nin arşivlerinden çalınar ecne ı 

Yetini tağyir için ellerinden .• g.e ~ı matlıuatı tarafından neşredilen gizli 
.,.-: bır-•-·-ıılar, ve tabııdır kı, 
...... • .,....._.._ evrak meselesinde mesuliyetlerin tcs -
muvaffak olamamıılardır h kk da 

Spor ne çocuk oyunu, ne de sad~- biti için yapılan tahkikat a ın 
ce eğlencedir. Vakıa, çocuklara go- Express gazetesi ezcümle §Öyle yaz -

aporlar vardır ve sporda onunla maktadır: 
re gul olanı netelendiren taraflar " Bu evrak Beneş reisicümhurluk:::!1r. Fakat, modern hayatın gidi- tan çekilmiye karar verdiği esnada ar
tiyle insanın bedeni hareket ve faa- şivlerden çalınmıya başlanmı~tır. E; -
liyet ihtiyacını mukayese eden ter- rakın bulunduğu sandıklar hır çok ıh
biyeciler, hekimler ve devlet adam- timamlarla evela Bratislava'ya sonra 

. . . 

Yahudilere düşmanlık 
günden güne genişliyor ! 

(Başı ı. inci sayf;ıda) J 
menedilmiştir. 

1
. •

1 
I • 

J.,~~embıırg ve yalııu~.iler n g 1 tere n 1 n 
Luksemburg, 25 a.a. - Luksem -

burg hükümeti, alman hükümetinin 

yahudi meselesi hakkındaki sualine ce- u k ş k't 
vap vermiştir. Lüksemburg, şimdiye %0 ar a 
kadar bu hususta elinden geleni yap -
tığını ve ancak 60 yaşından yukarı 

kimselere devamlı ikamet müsaadesi 
verdiğini, bununla beraber Lüksem
burg' dan yakın bir atide ayrılacağını 
isbat edebilen kimselere ikamet müsa
adesi verebileceğini bildirmiştir. 

Londra, 25 a.a. - B. Mac Donald 
dün Avam kamarasında Filistin mese
lesi hakkındaki beyanatında bazı pro
pagandacıların İngiliz kıtaatının hare
keti aleyhindeki ithamlarını takbıh 

ettikten sonra d.miştir ki: 
"- Filistin meselesi, askeri degil 

politiktir. Kıtaatımız nizamı temin e
debilir ama sulhu temın edemez. Bu 
vazife hükümete ve meclisinize teret
tüp eder. Filistin'in zulüm gfüen bü
tün yahudiler için bir } uva yapılacagı 
kati yen vadedilmemiştir. Orta A .. ru
pa muhaciıleri meselesi Filistin'de 
halledilemez. Bu mesele, daha geniş 

bir arazi üzerinde halledilmelidir. A
raplara gelince, bunlar korkuyorlar. 
Öyle bir an gelmiştir ki, araplar son
radan gelenlerin politik ve ekonomik 
bakımdan kendi memleketlerine hük
metmek üzere oldugunu gördüler. A-
rap olsaydım, ben de telaşa duşerdim ... 

menfaatleri 
Tokyo. 25 a.a. - İngiliz büyük el

çisi B. Craigie ile Hariciye Nazırı B. 
Arita arasındaki mülakat esnasında, 

B. Craigie, japon noktai nazarının İn
giltere tarafından kabulüne imkan ol
madığın\ ve ingiliz bükümetinin 14 
teşrinisani tarihli japon cevabından 
dolayı hayal inl..-isarma uğramış bulun
duğunu bildirmiştir. 

B. Arita ise bilakis Japonya'nm 
Çin'deki yabancı menfaatler hakkında
ki hareketini bir kere daha teyit ede
rek İngiltere'nin bunu anlıyacağı ümi
dini izhar eylemiştir. 

Craigie ile Arita arasında öğleden 
sonra yapılan görüşme bir saat bir çey 
rekten fazla sürmüştür. Domei ajansı
na göre, büyük elçi japon makamları 
tarafından diğer devletlerin hak ve 
menfaatlerine verilen zararları tekrar 
protesto etmiştir. 

Nazır, bununla Leraber. bir y11hudi ParİS görücmeleri 
yuvasının miıteşebbıslerını .!izimle ~ 

yaöctıniş: 

"-Fakat bunlar 600 bin arabın ingi
liz ıdare:ıı ve memleketin yal:u iiler 
.arafmdan inkişaf ettirilmesi sayesin
de ';ıir milyona çıkacağını bumiyor
lardı.,, demiştir. 

Dül< dö Vindsor 
iısizlikfen 

r 

( Başı ı. ınci sayfada ) 
fransız nazırlarınca tetkik edilmiştir. 
Göriışmeler esnasında Amerika'nın 

muhtemel bir iştirakiyle iki memle -
ketin karşıl klı menfaatlerini koru -
yacak çarelerin araştırılması keyfiye
ti de tetkik edilmiştir. 

İki hiıkümet mümessilleri, tetkik 
edilen meselelerın mevzuları etrafın
da sıkı bir şekilde teması muhafaza 
etmiye karar vermişlerdir. 

:Almarılarm gifriişii 

Berlin, 25 a.a. - Doyc;e Algemayne 
Zaytung gazetesi, fransız - alman 
müşterek deklarasyonunun yakında 
imza edileceği hakkındaki habere dair 

lan, _ tamil tabiriyle - beden ter- da Köstence'ye nakledilerek buradan Londra, 25 a.a. - B. Çcmlıerlayn iie 
biyeaimle, beşer ne.si.ini t~iden nereye sevkedilecekleri hakkında bir Vindsor dükü arasında Pariı:ı'te yapı- "Fransız_ alman deklarasyonunun 
kurtaracak bqlıca çare .. rden birini karar verilmiştir." lan miılakattan bahseden York Sbir yakında imzasını bütiın kalbimizle se
lwtfeıtmitlerdir Gazete bu iskandala sebep olanla - l'ost gazetesinin hususi muhabiri bu liimlıyoruz. Bu deklarasyon, ha'kiki 

tefsiratta bulunarak diyor kıi: 

D- ~if, bazı memleketlerde, yıl- rın şiddetle tecziyesini istemektedir. sabah yazıyor: bir iyi komşulugun temellerini ata-

Fransa' da grevler 
gillikıe geniıliyor 

(Başı l incı sayfada) 
Fakat diğer cihetten kararnameleri 

protesto etmek üzere bir çok yerlerde 
grevler ilan edilmekte ve sabotajlar 
yapılmaktadır. Anzin fabrikalarında a
mele işlerini bırakmıştır. Anzin nun -
takasında 1.200 şimendifer amelesi eş
ya nakliyatını tamamiyle durdurmuş
tur. Paris civarında bir kaç otomobil 
ve tayyare fabrikasında grev ilan edil
miştir. 

Grevciler Röno fabrikalarını işgal 
etmişler, zabıta ve seyyar muhafız kı
taları da fabrikayı boşaltmak için ted
birler almışlardır. 

İnzıbat taburlariyle grevciler ara -
sındaki mücadelelerden sonra fabrika 
boşaltılmıştır. Röno fabrikası önünde -
ki nümayişlere 3.500 kişi iştirak et -
miştir. 

İnzıbat memurları işlerini kolay -
!aştırmak için güz yaşı döktüren bom
balar kullanmışlardır. 

Fabrikaların boşaltılması i i bil -
hassa guç olmuştur. Tahliye i ine 3500 
kişi iştirak etmekte idi. İşçiler polisin 
hareketini geciktirmek maksadiyle 
kurdukları barikadları genişletmiye 
çalışmışlardır. 

Grevciler tarafından yaralanan sey
yar polis memurlarının adedi bu sabah 
yirmi kadardır. Polis 500 ki<ıivi tevkif 
etmistir. Çarpışmalar e nasrnrla 10 ka
•far poli~ memuru yaralanmıştır. 

Smıyllli.-.tler lıükiinıetin isti
fasını istiyorl<ır 

Paris, 25 a.a. - Sosyalist partisinin 
icra komitesi, bu partinin parlamento 
grupunu hükümetin istifasını istiyen 
bir karar sureti kabulüne davet etmiş
tir. 

Sosyalist partisinin parlamento gru 
pıı icra komitesinin kararına uygun 
olarak hükümetin istifasını istiyen bir 
\tarar sureti kabul etmiştir. 

Karar suretinde, Daladiye hüküme
tinin millet ve cümhuriyet için bir 
tehlike halini aldığı, zira artık ne 
mecliste, ne de memlekette hiçbir ek
seriyete dayanmamakta oldugu bildi
riliyor . 

Çurşamlxı gürıii unıunıi 

grı•v )'UJnlae<ık 
Paris, 25 a.a. - Genel iş konfede

rasyonu 30 teşrinisani çarşamba günü 
için umumi grev yapılmasına ittifak
la karar vermiştir. Karar suretinde, 
vaziyet ve hadiseler ne olursa olsun 
perşembe günü işe tekrar başlanması 
icap edecegi bildir.ilmekte ve işçi sını
fı konfederasyonun mesul teşekkülle
rinin kararları haricinde her türlü hu
susi hareketlerden ıııakınmıya davet e
dilmektedir. 

Demiryolu amelesi foderasyonunun 
milli konseyi, bütün i~ileri, genel iş 
konfederasyonu "C.G.T.,. tarafından 
kararlaştırılan umumi greve iştirake 
davet etmiştir. 

lardanberı "-•\ik aahaama konul- Slovakya'da kapatılan partiler J)uk ile B. Çemberlayn'ın mülakatı, caktır. Almanya ile Fransa arasında 
-•.g oldua;u içın, ~la, beden Brati~lava, 25 a.a. - Slovakya da- İngiıtere'de biıyi.ıl: bir alaka uyandır- artık hiçbir engel m~vcut degildir. 
terbiyeai - eski Yunanı 'ela ol- hiliye nazırı devletin emniyetihi temin mar.':• dır. K..ıvetle za ,ııcdııiyor ki, Münih'te çek meselesinin hallinden 
duğu si.hi - Bir milli anane halini etmek maksadiyle alman soeyal • de - dük, halen yaşadığı işsizlik hayatının sonra son şuriş unsuru da .:rtadan 
almıttır: Meseıa •--·--'•~. lngilte- mokrat partisinin faaliyetine nihayet kendisinin pek de hoşuna gitmediğinı kalkmıştır. Fransa hakiki emniyeti 
re'de Amerika Birleşik devletn:u... ven111~''·· bildirmiş ve hizmet teklif etmiştir. bizim komşuluğumuzda bulmuştur. .~imali Fransa'daki grev 
de .•. Meselenin ehemmiyetini vak- Macar sosyal - demokraı.--pa~ de Dilk'ün lngiltere'yi ziyareti meselesi- Fransız _ alman deklarasyonu iki mil- Parıs, 25 a.a. - Şımalı Fransa'daki 
tinde farkedememiş olan milletler aynı suretle faaliyette bulunmaktan ne temaş eu11Jis• h .. b .. r veriliYı?r· B. Jetin, bir ı:ıunan için galip hangisi o- Anzin maden havzası komitesi, umumi 
iae, alelUnnun terbiyenin esaslı un- menedilmiştir. Çemberlayn bu meselenin kendisi lursa olsun her ikisinin de yalnız ıstı- grev ilan etmiştir. Nafıa nazırı, hiıkü-
aurlarmdan olduğunu nihayet anla- Londra'ya döner dönmez tetkik edile- rap çektiği bir maziye nihayet vermek mete el koymak sal5.hiyetini veren bir 
dıkları jimnastik ve spora layık ol- ceğini vadetmiştir. arzusuna uygundur. Bu sahte vaziyet kararnameyi Harbiye Nazırı sıfatiyle 
duklan mevkileri vermek gayretiy- Yeni (ek hududu ve iki milleti, hakiki vazifelerinin ifası- Başvekil'e imza ettirmiştir. Hükümet, 
le geni• t""-c.kilat vücude getinni .. , 1 h d na kendi zararlarına ve Avrupa'nın bu sal~hiyetinc dayanarak Anzin'de 
kendil:rm:en uygun sistemleri kU:- İtalya hükümeli Komünizm a ey in e zararlarına olarak mani olmuştur. madenlerin Belçika hududuna giden 
mak maksadiyle uzun derin tetkik- 1 ha .. Fiıhrer, Sar havzasının tekrar işga- demiryolu hatlarına el koymuştur. 

Roma, 25 a.a. - Çek masa tgu •. -
ler yapmış, kadın ve erkek gençler- zan B. Brauner, dün B. Ciano ile mu- • 

1 
tinden sonra Fransa ile hiç bir toprak Örfi i<fore iltirı ı•dilı•cek? 

den mürekkep büyu .. k kütleleri mec- z n ımza anan ihtilafımız olmadığını senelcrdenberi 
hı·m bı'r mu .. lakatta bulunmuştur. a .. - Jurnal ve Ovr ga t ı · h"d' huri beden terbiyesine tabi tutmuş, M mütemadiyen bildirmiştir. Politikası ze e erı, grev .ı ı-
nedl.ldı'gwı•ne go .. re, maslahatgüza.r. u- selerinı bı"lhassa ıng"ıl' 1 nın k l'k d hT d b 1 bugün muvaffak olmuştur. Fransızla- ız nazır arı ::n~::,a:r~rrlüa n:::ıa:la ~e':7sa:t~~: nih konferansında tesbit edildıgı .veç- paktın yı'do .. nu .. mu.. rı B. Daladiye'nin şahsında kendisine ziyaretine tesaduf etmesi itibariyle 

ler.i te§ekküllerde çalıpnağa ve her hile yeni çek hudutlarının. garan~ı e - fi uzatılan eli tutan bir devlet adamına buyuk bir teessufle kaydetmekte ol-
--- beden terbı·ye•"ı vesı'ka•ı almak dilmesini İtalyan hükümetmden ıste - İ malik olduklarından dolayı tebrik e- malarına mukabil sosyalist Popüler 
~aç .. .. Roma, 25 a.a. - talya tarafından . 
U"'zere un" t•ıhr- geçı·nneg-e mecb~r mı'oıtir. diyoruz gazetesı, vazıyettcn hükümeti ve poli-

, :s komintern aleyhindeki paktın imza - '" · ı 
kılmışlardır. Hedef, vatandaşın da~- f,ı•h kıuJarmm işgıdi sının yıl dönümü münasebetiyle, Ja- sı mesu tutmıya çalışmaktadır. Bu 

d h k ta t bu gazeteye gore, B. Da!adiye halen örfi nıa zın· de ve vatan müdafaasına • 1
• v a 25 a a - Le 1 a ı Almanya hariciye nazırla s f 'd • arşov • · · ponya ve • • • ıdarc ilanı ımkfinlarını tetkik etmek-ına hazır bulunmasıdır sabah, leh - çek anlaşmasiyle tamame~ rının bu vesikanın ehemiyetini bil- o ya a n um ayış tedir. 

a 8. Metak 
Selanik'te 

Atina, 25 a.a. - Atina ajan ı bıldi -
riyor: Başvekil B. Metaksas, Selanık 
gazetecilerinin suallerine şu cevabı 
vermiştir: 

"- Seyahatimizin hazin me~zuu -
nu teşkil eden ve butün Elen mılleti -
nin iştmık ettigi acı haricinde, Turki: 
ye':ıin dirijanlarmı ve ezcümle yem 
cümhur başkanı İsmet İnönü'niı gor -
mek fırsatını buldum. İki devlet mu -
nasebetlerinin mükemmel oldugunu ve 
sıkı ve sarsılmaz bir surette birleşmiş 
olan iki milletin tarihi yollarında bir -
likte yunimekte olduklarını teyit ve 
tevsik edebilirim." 

8. Metaksas Atirıa'da 
Atina, 25 a.a. - Agina ajansı bildi -

riyor: 
Başvekil B. Metaksas bu sabah, 

Atatürk'un cenaze merasiminde bulu -
nan heyet azası ile birlikte Atina'ya 
donınüştür. Her türlü istikbal mera -
siminden sakınılması hakkındaki kati 
emre rağmen, halk, başvekile karşı bü
tün güzerg5.hta meroutiyet ve minnet
tarlık hisleriyle karşılamıştır. Selanik 
ve Atina'daki karşılama bilhassa hara
retli olmuştur. 

} 'urum gazetelerinin 
yazdıkları 

Atina, 25 a.a. - Atina ajansı bildiri
yor: 

Gazeteler, B. Metaksas'm türk • 
yunan münasebetleri hakkındaki be
yanatı üzerinde tefsiratta bulunuyor -
lar. 

Estiya gazetesi, B. Mctaksas'ın 

"'çok sıkı ve sarsılmaz surette birleş -
miş olan iki milletin tarihi yollarım 

takip etmekte oldukları" hakkındaki 

cümlesini bilhassa kaydederek diyor 
ki: 

Bu beyanat, türk dirijanlannm yu -
nan milletine çektikleri telgraflardaki 
son beyanatlarının elen efkarı umumi
yesi üzerinde hasıl ettiği intibaı tama
men teyit etmektedir. Bu intiba, iki 
meleket için elzem olan uzun ve istik
rarlı bir b rış dav ma filen hizmet 
eden politikanın devamı intihardır. 

Etnos gazetesi yazıyor: 
Başvekilin resmi beyanatı bütün e

len milleti nezdinde büyük bir sevinç 
uyandırmaktadır. Zira bu beyanat Ke
mal Atatürk'ün hazin ölümile hiç bir 
surette değişmemiş olan vaziyetin en 
salahiyetli bir şekilde teyididir. Ke -
mal Atatürk'ün başta Cümhur Başka
nı İsmet İnönü olduğu halde layık de
vamcıları da, O'nun, esas noktalann -
dan biri tiirk - yunan samimi iş bera
berliğinin daima daha sıkı bir surette 
takviyesi olan dış politikasına pek ta
bii olarak devam etmekıtedirler. 

Macar kabinesi 
Budapeşte, 25 a.a. - lmredi'nin ~ 

tifası hakkında henüz bir karar verme
miş olan naip Horti akşam ayan ve 
mebusan meclislerinin reiSleri, eski na
zırlardan Homann ve bir daha bir çok 
zevat ile istişarelerde bulunmuştur. 

Kanya kabineye girmiyor 
Budapeşte, 25 a.a. - Havas ajansı 

bildiriyor: Aylardanberi tekaütliıgü -
nü istiyen Hariciye Nazırı B. Kanya
nın yeni hükumete dahil olmıyacağına 
muhakkak gözüyle bakılmaktadır. 

çabuk umumi grev ilanına mecbur et
mek istediklerini bildiriyor. 

Bu gazeteye göre, komünistler her 
ne bahasına olursa olsun fransız - al
man deklarasyonu yapılmadan evel 
hiıkümetin diışmesini istemektedirler. 
Demiryolu amelesi sendikal meclisi 
dün gündüz servisleri için umumi gre
ve karar verilmiştir. Bu karara iş kon
federasyonu tarafından katı mahıyet 
verilecektir. Dünya bu yolu takip ederke~ ş~- Polonya'ya verilmiş olan Czaca şehrı- hassa kayıt ve işaret eden telgrafla-

hir ve kasabalarının sayısı endustrı- ni işgal etmişlerdir. rı radyo ile neşredilmiştir. Bunu mü· ( Ba:p 1· ıncı sayfada ) B. IJaladiye grevlere §iddctle 19 11enedcııberi en mühim 
le~e hareketiyle mütenas~p sur~t- teakip B. Ciano buna benzer bir me- lehinde tezahüratta bulunmuşlardır. kllrşı koyae<ık grev 
le artmakta olan memleketunız, yır· .. d fazla olan müeueaelerde be- saj okumuştur. Polis tezWüratçılan dagıtmıştır. Paris, 25 a.a. - Dahılıye Bakanlığı- Gazete, 1919 danberi bu kadar mü-
mi otuz •enedenberi ancak 58.tha.n yuz en k•IAt kuru 'l / ·· l da k let .. k ı b 
geni .. ıı·yen.. ve mahdut heveslıle.n_n den terbiyeai ve spor tet ı a ı - Japonytı t tı tcza mr er Bıılgar dahiliye nazırının nı ve a en gorme te o an ve u hiQl grevler kaydedilmediğini bildıri-

" ı lacaktır. Genel direktörlük kul1 .~P1le~ Tokyo, 25 a.a. - Alınan Ajansı bil- siizleri suretle inzibat kuvetleri dogrudan yor 
spor zevkı·nı" tatmı·n edebilen teşkı. a.- ·ı k mevcut ku up erı dogwruya emrinde bulunan B Dalad' M. ·1 · b. 1. 
ta bu 1.,..1 

brra'---ı.ıa iktifa edcbılır teaia edebı ece ve . . - diriyor : • ı- atin gazetesi, grevcı erın ır po ıs 
,.. KD-.n. ld de kan·- hükümlerine ıntbı.b aka. da- Alman _ Japon Antı _ Komintern Sof ya, 25 a.a. - Bulgar ajansı bildi- ye, ihtilalci hareketlere karşı şiddetle kam 

0 
e "rdı'klerini ve Havasa 

mi. ı'dı' ?. Bunun bı·r mı·lli dava o u- .... y nunu ç vı -
ed kt• Beden ter ıyeıu ve k ld .. ü · .. betiyle riyor: karşı koymıya azmetmiş bulunmakta- · d d'ğ b" k tek ı k g~unu bu .. tun.. alaAkalılar nazarında .te- vet ece ır. .. pa tının yı on mu munase )ansı a ı er ır aınyonun ere -

.. t Ik spor muallimleri ile antrenor ve bugun yüz bin 'kişinin iştirakiyle Bu sabah Sof ya sokaklarında vuku dır. )erinin tahrip edildigini bildıriyorlar. b ·· • k · t•yen hükume • 1 k bed t 
aruz ettırme ıs ı k monitörler yetiştirme ' «:n e~- Korakuen stadyomunda büyük bir te- bulan bazı nümayişler hakkında kendi- Kendisi dün akşam Paris merkez Hadiseler esnasında iki sivil ve bir 

önce, Türk Spor kurumunu vurup hh- ve teknik kaı- · l ıı dalı. k d p · · b. · 
Cümhuriyet Halk Partisineb batglad~. ~i~es! ~e t~v;ı s~ulann aıhhi zahür yapılmıştır. ~;;; ::~r~~~e~:~ ~:':fş:~r~7: ı- d=a~e a~r:~m~;~r~eB~v~r~l~:;~~- ~~:e~~o~~~~~::a~~~:n~:~~~~~~ı:~ 
Spor kulu .• plerı·nden çog·u u eşe . koenetnronlılan ı·ş:·-ı· tanzını" etmek u··.z.e.re.. Ribbentrop'un nutkıı . b d k Ak 1 . , .. D k . . b 1 d' . . .. . Anayı an· ... B k ıca ın a as en uvet crın de mu·· daha- vını, enam omunıst e e ıye re ısı - a l' H A k azı imselerin hiç bir kimsenin 
hüsün tazammun ettıgı m • · L·.- beden terbiyeai yüksek enıtitusu Ber ın, 25 a.a. - avas: ntı - o- lede bulunacakları kanaatı'nı' vermek- ve maden amele sendikasının miımes-

ed Terbıyesı 1> k · 'k' menfaatine hizmet etmiyecek olan te-laınak istemediler. B en k klll"acaktır. mintern pa tının ımzasının ı ıncı tedir. silleri arasındaki göruşmeden sonra 
genel direktörlüğü Türk Sp~- Sporumuzda yeni zibniy~, I'~~ yıldönilmu münasebetiyle radyoda zahürata hazırlandıkları hakkında ma- vaziyet biraz durulmuştur. Denain'-
munun yerini almakta geci: . · . l l bedenlerini ferda ve milh verdiği nutukta B. Von Ribbentrop, lCımat aldım. Halkı sükunu muhafaza- Grevlerin /ı(,"<lef i den seyyar mufrezeler çekilmiş ve 

yeni geni direktörlüğün va.z~fe51 o an t";.er namına, daima ııhat ha- müteakip yılda İ talya'nın iltiha - ya ve bu tezahürlere iştirak etmemi ye Pa~is, 25 a.a. - Pöti ] urnal gazete· bundan sonra grevciler işgal ettikleri 
''yurttaım fizik ve moral kabılıyet- ~:;e -;utmağı, neteli, kuvetli ve ki- kiyle genişlemiş olan bu paktın im - davet ederim. Bundan başka, bazı müf- si, Paris'te ve şimali Fran.sa'daki grev- fabrikaları boşaltmışlardır. 
Ierinin ulusal ve inkılapçı amaç~~a bar b: .. - .. sporcu vatandaı olarak tihanını geçirmiş olduğunu, bolşe - rit unsurlar bu tezahürattan kendi ga- ler hakkında yazdığı bir makalede, bu G 

1 Jım .. - · ı ç· d k - yelerı· ı"çı· · t.f d k · t" 1 h k t" k ·· · d .. ret'ler ~ittik•·e lıii-...·iivor göre geliıimini ıwıg ıyan o~un, · larını emreden bir zihniyet- vizmın spanya ve ın e a amete ug- n ıs ı a e etme ıs ıyor ar. are e ın omunıst propagan asın- 1o0 _, _, 

nastik ve spor faaliyetlerinı sevk ve Y.atama radığını ve Çekoslovakyada da faşizm Polise halkın toplıa.nmasına mani olma- dan doğduğunu, komünistlerin sendi - Paris, 25 a.a. - Bu sabah Pari te 
·d t kt'r" Yeni kanun beden tır. .h • tm· dogvn .. unu selimlı- ve milli sosyalizm arasındaki iş bera- sını ve alınan tedbirlere itaat etmiyen- kal birlik ve genel ioı konfederasyonu bütün fabrikalar 'tahliye cdi miş bu-ı are e me ı . ma.k Bu zı nıye -T • w. • d k" b k ld - :s d ş· ld b hah 
terbiyesi mecburiyetini koy ta- lberlıgı sayesın e a ım ıra ı ıgını lere karşı şiddetle hareket edilmesi i- idare komiteleri üzerine bir tazyik ic- lunuyor u. ıma e usa 16 m es.. 
dır. Mekteplerde, kıtlalarda cezaev- yalun. Nasuhi BAYDAR bildirmiştir. çin emir verilmiştir. ra ve bunları mümkün olduğu kadar &e6C boşaltılmıştır. 
)erinde, meın\D' ve i§Çİ sayısı be~§~-~~~~-:=:--~-~~~~~~~~~~~~~~~-;;-~~~~~-..,-~~::-~~~~~~~~-;;-~;;~~---;;;~~~~~~~~~~--~~~-- -~~~~~-

Kızılay a üye olmak insanlık borcudur. 
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KIZILAY 

Para siyasetimiz 
Mali idaremizin kuruluşunda 

karşılaştığımız haller ve şartlar 

lekette bazı sanayiin teessüs ve inki .. 
şafına ehaniyet vermiş, bu yolda ge • 
niş adımlar atmıştır. 

Gümrük siyasetinden istifade eden 
hususi sanayi dahi teessüs ve terakki 
imkan ve sahası bularak memlekette 
bir milJl sanayi hareketi vücuda geti
rilmiştir. 

Bu faaliyetin ithalat mikdarları ü -
zerinde hissedilir derecede tesir yap
tığı, bu husustaki ihtiyacı epey azalt
tığı muhakkaktır. 

Görele'de yapllan 

hazin tören 

RADYO 

Ankara Radyosu 
Ankara radyosu, ikinci bir işara 

dar, yalnız ajans haberlerini neşred 
cektir. Neşriyat saatları öğleleri, 12. 
(cumartesi günleri 13.30); akşamla 
18.30 dur. 

( Başı 2. inci sayfada ) 1 tur. , . .. .. . · · · · · · ı Goruluyor kı, ihraç bankamız ken-rasınaa bır ıngılız !ırası 1030-1030 ku- Bundan başka daha eve! m'kd ı d" · · ' · 
1 k .. b" · . ' 1 ar a· ısıne tevdı edılen rol yolunda teknık 

ruş o ma uzere ır parıtenın teessü- rını yazdığımız altın ve fransız fran- l 1 h · · 'Jk 

Zirai sahaya gelince· Bu sahada is
tihsal edilmiş olan bazı muvaffaki -
yetlere rağmen tam ve geniş bir zira
at politik.asına bira:z geç girişilmiş ve 
fakat geniş bir sulama programı ile bu 
yolda da mühim hamleler başlamıştır. 

Görele, 24 a. a. - 21.11.938 pazarte· 
si günü şehir ve köy halkı, havanın 

yağmurlu olmasına rağmen kasabaya 
akın akın gelmişlerdir. Kasabadaki 
kulüplerde bulunan radyoların hopar
lörleri dışarıya çıkarılmış ve halk yü
ce Ata'sının cenaze merasimini ağlı -
yarak derin bir huşu içinde takip et · 
mişlerdir. Öğleden sonra saat 14 de 
çelenklerle süslenen Ata'mızın büstü 
etrafına toplanılmış, törene İstikl3.l 
marşiyle başlanılmış, halk partisin • 
den, belediyeden ve halktan hatipler 
tarafından cumhuriyeti yaratan yüce 
Ata'nın hayatı ve rejimi tebarüz etti
rilerek açtığı çığırın idamesi için and 
içilmiştir. Saat 16 da belediyeden ve
rilen düdük işaretiyle hürmet süku • 
tuna geçilmiştir. Bu esnada etrafta 
hıçkırık sesinden başka bir şey duyul
mıyordu. Üç dakikanın bitiminde ay
nı işaretle sükfıta son verilerek büs -
tün etrafındaki altı ok'un gösterd iğ i 

meşaleler ateşlenmiş, mülki ve asker! 
memurlarla büyük bir halk ve gençlik 
kütlesi ve mektepliler tarafından ih
tiram geç.idi yapılmıştır. 

OPERETT ER: ı : "5 T ü 
scmburg - 21 ~1ilano - 2 1.30 rordo. 

.. .. . 1 ça ışına arına cum urıyetın ı 10 yı-
sunu mucıp o muştur. gı mevcudu ve konsorsiyomun elinde · · 

ORKESTRA KONSERLERi VE Sil 
FONIK KONSERLER: 17.30 Landon 
Rccyonal - 18 Parıs - Eyfcl kulcs ı. - 20. 
Königsbcrg - 21.30 Brüksel, Stra.r:burg 

Bu fili vaziyet 218 931 t 'h' d b 1 d" . lı sonlarında başlamış, fakat asıl ıkın-
resmen de ifade kıl~n· t arıFınkae ~ u~anB ovkızler de bankaya devredil- ci ve yakında tesit edeceğimiz beş yıl· 

mış ır. a t mıştır. u ıymetler hükümet' ba ı · · · 
00 d · T · • ın n- ık devrede bu mesaıyı muvaffakıyet· rsa ~ ıngı ı z lırasmın paramızın kaya devrettiği tahvilatın amortisma-

1 
· ı 

1 
tm' t' Maden işleri 

22. 15 LiikscmburJ. 
ODA MUSİKiSİ: 14.30 Stokholm 

16.15 London - Rccyonal - 18 Saıbrük 
18.15 Doyç landzender - 19 Viyana. 

kıymetıne ölçü 'f · .. · k . e ı ere ışır . . vazı es_ı . gorme5ı ço nına tahsıs edildiği gibi ayrıca her se- I .... .. . 
devam edcrnemış, sterlının altın esa - ne umumi ve hususi bütcelere mevzu tluılaı reıımı 
sı_ndan ayrılması üzerine 2.9.38 tari- tahsisat yekfınunun % 1 i ve di ~ er ba- Tediye müvazenesinin esaslı suret • 
hınden sonra, asgari 12,06 ve azami zı tali gelirlerin amortismana gtahsis te korunması ihtiyacı, tesiri itibariyle 
12.03 frank bir türk lirası olmak üze- edileceği Türkiye Cumhuriyet Mer • büyük ehemiyeti haiz olan ithalat ve 
re fransız f:angı paramıza baz• inti _ kez bankası kanununun 8 inci madde. ihracat müvazenesinin behemehal te -
hap olunmuştur. Bir müddet sonra, si ahkimı iktizasındandır. mini çarelerini düşünmiye sevketti . 
fransız frangı da düşürülünce para • Bu esaslar dahilinde vaki amortis . ğinden 1931 sc-nesinin 16 ikinci teşri -
mızın kıymetine ölçü olmak üzere manlar neticesinde hazine tahvil3.tı ninden itibareıı bizde dahi, bazı mem
Londra'da bir i.ngiliz lirasının altına 1937 senesi nihayetine doğru 144 mil· leketlerde oldugu gibi, ithalata tah . 
n.azaran kıymetı esası kabul edilmiş. yon 676.501 liraya inmişti. Fakat bila- ditler konuldu. Ru suretle, yukarıda 

Bütün meselenin, memleketin istih
sal şartlarını düzelterek geniş bir mü
badele hacmine ulaşmak, müstahsilin 
istihlak kabiliyetini yükselterek 
memlekette hayat seviyesini medeni .. 
!eştirmek olduğunu bilen türk rejimi 

SOLO KONSERLERİ: 15.30 Viyana 
16.30 Varşova - 18.10 Münib - 19. 
Bı-eslav - 19.45 Droytviç - 20 Paris - E 
fcl kulesi - 20.10 Ştutgart - 20.30 Paril 
P. T. T. 

ORG KONSERLERi: 18.30 Hamburg 
19.15 Paı-is. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s,): 8. 

Alınan ista&yonları - 10.30 Hamburg -
BresJav. Laypzig, Ştutgart - 18.30 Frank 
furt. 

tır geçen ithalat ve ihracat istatistikleri 
· hare, kanunun mukayyet olarak ver - tabl osunda görülece ğ i veçhiyle 1930 

için dünya ölçüsünde bir harici tica
ret en büyük bir hedef teşkil etmek . 
tedir. İşte bu hedefe ulaştıracak yol . 
lardan biri de asırlardanberi toprağın 
ka'rında medfun olup sahiplerine hiç 
bir fayda temin etmiyen madenlerimi
zi işletmek olduğundan son ve geniş 
maden programı bu ihtiyacın k3rşdr
ğıdır. 

HAFİF MÜZiK: ~.30 Alman istasyon 
ları - 8.30 Breslav, Frankfuı-t - 12 AlnıBO 
istasyonları - 13.15 Münib - 14 Laypzil 
- 14.10 Fı-ankfurt, Kolonya, Viyana .,,,,. 
14.15 Berlin - 15 Ştutgart - 15.20 Hanı -
bur g - 16 Münib - 18 Berlin - 19 KO
nigsberg, Sarbrük, - 20.10 Alman istasyort" 
tarı - 20.20 Kopenhag - 22.20 Alman is.
t asyonları - 22.30 Hamburc, Ştutgart, Vı
yana - 23 Doyçlandzendcr - 24 Frank -
Eurt, Kolonya. 

/Uııhtelif lwnsorsiyom diği salahiyete binaen ve 0 esaslar da- senesinde ihracat lehine kaydedilen 
hilinde kısmen % 100 altın ve dövize fazlalık 1931 ve müteakip senelerde 
mukabil ve kısmen de reeskont sure-Bu fili istikrar teessüs ettikten son

ra b~nun devamı için para piyasasını 
~nzı~ edecek efektif sermayeye ma _ 
lık bır teşekküle ihtiyaç görüldü. 
Memleketımızde bir devlet bankası 
mevc~t- olmadığı cihetle böyle bir te. 
§..- kkulun vazıfclerinden 0 zam . . , . an ıçın 
en acıl olanının ifası, ihdas edilen 
kc...rıs o rsıyoma tevdi olundu. 

Bu istikrar ve devamı h ' d' . d . a ısesın e 
konsorsıyomun oynadıg· ı .. . , muessır ve 
faydalı rol muhtelif vesilelerle yazıl • 
mış ve anlatılmış olduğundan burada 
tekrar ve tafsil lüzumsuzdur. 

Ciimluıriyet Merkez Bankası 
Para işlerinin sistematik bir tarzda 

tanzim ve idare · h . 
sı er memlekette bır 

devlet bankası işı'dı' B · d b" 1 b' t k .. .. r. ız e oy e ır 
eşe kulun ademi mevcudiyetidir ki 

buhran zamanlarında muvakkaten bir 
konsorsiyom teşkilini icap ettirmişti. 
Memleketin böyle en mühim bir te • 
şekkülden mahrum olması doğru ola • 
'.'."Yacağı esasen düşünülmekte oldu • 
gu.ndan daha 1930 senesinde bir ihraç 
muessesesi kanunu isdar edilmiş bulu
nuyordu. Bu teşekkül 1931 teşrini e • 
velınde faaliyete geçirildi ve bittabi 
kon.sorsiyomun elindeki işler 1931 se
nesı sonunda bütün heyetiyle asıl va
zifedar olan bankaya devrolundu. 

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası,, adı verilen yeni bankanın başlı· 
ca vazifeleri: 

1 - Para piyasasını ve tedavülünü 
tanzim etmek 

2 - İskont~ fiatını tesbit ebnek, 
3 - Hazine muamel3.tmı ifa etmek, 
4- liükümetle müştereken türk ev-

rakı nakdiyesinin müstakbel istikra -
rına matuf bütün tedbirleri ittihaz ey
lemek, idi. 

Bankaya tahsis edilen sermaye 15 
milyon lira olup bunun % 70 i tediye 
olunmuştur. 

Banka faaliyete geçer geçmez ilk 
yapılan iş tedavüldeki 158.748.563 li • 
ranın bu ihraç müessesesine devri ve 
buna karşılık olmak üzere aynı mik • 
darda hazine tahvilatı vermek olmuş-

dahi devam ey l emiştir. 
tiyle tekrar bir mikdar daha banknot 1930 >enesinde ne gibi sebeplerle ih
ihraç edilmiştir ki bu suretle aynı se- racat mil-darının ithalattan fazla ol
nc sonunda tedavüldeki evrakı nakdi-

du gu daha cvel, gümrük tarifesi mü -
ye yekunu 176.676.501 liraya bali ğ bu- nasebetiy le verilmiş olan izahattan 
lunmakta idi. k 

dnlaşılmı~ olsa gerektir. Filhaki a 
Altın karşılık meselesi 

Yukarıdanbe ri verdiğimiz ızahatı 

tekrar etmek 13zım gelirse bu yeni e -
misyonlar altın, altına kabili tahvil 
döviz, ticari mahiyette hazine bonola
rı, ticari senedat gibi karşılıklara ma
lik olduğu halde ilk defa bankaya 
devredilen evrakı nakdiye karşılığ ı 

ancak% 1 idi. Bunu altın mikdarı ile 
ifade edince, bankanrn, teşekkülü ta
rihinden bugüne kadar altın karşılığı 
ne dereceye kadar muvaffakiyetl e art
tırmış olduğu aşağıdaki istatistikten 
meydana çıkar. 

Altın karşılığın tezayüt seyri 

1931 6.127 kilogram 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

14.533 
17 .695 
19.522 
20.522 
24.103 
26.107 

.. 

.. .. .. .. .. 
Ayrıca altına kabili tahvil döviz ol

mak üzere takriben 16 milyon türk Ji. 
rasına baliğ olan bir parayı bu yekiina 
ilave edince karşılık krymetinin 1937 
sonunda 36.738.340 liraya yani% 19.73 
nisbetine ulaştığını görürüz. 
Baınkanın bu yoldaki gayretleri ne

tice verir bir şekilde devam etmekte
dir. Filhakika, 1938 senesi yarısında 
karşılık nisbetinin % 22 yi tecavüz et
tiği görülmüştür. 

Bu seri muvaffakiyet türk parasını 
da kl3.sik karşılık nisbetine malik kıl
mıya doğru gitmektedir. Esasen iş · 
lenmemiş bir halde bulunan pek çok 
servet menabii.mizin mevcudiyeti, 
bwnların peyderpey fayda sahasına İ· 
sali hususundaki gayretler, ayrıca pa
ramıza mesnet teşkil eden maddl ve 
manevi karşılıklardır. 

1929 sen t sinde, o tarihe kadar görül
memiş, nisbette yapılmış olan fazla it· 
halcit, piyasan ı n, muayyen vadelerin · 
de tediye kabiliyet ve imkanını çek · 
tan aşmış ve hatta bu yüzden piyasada 
krizler husule gelerek bazı firmalar 
iflasa kadar bile sürüklenmişti. 

Bu müdahaleli politika, o tarihten · 
beri daima ihracatı ithalattan fazla 
tutmıya imkan vermiş ve bu lehdeki 
müvazencnin para kıymeti üzerinJc 
ınüessir olması temine çalışılmıştıı. 

Bununla beraber. zor ile ithaltı tahdit 
etmenin hastalığın esasını tedaviye 
yarıyacak bir sistem olmadığı da bit 
an bile düşünülmekten hali kalmadı -
ğından takip edilen yolda inhinalar 
görülmüş, serbesti esaslarına doğru 

muhtelif temayüller ve tecrübeler ya
pılmış, tercihli muameleler tatbik o • 
lunmuştur. 

Bütün bu sistem, şimdilik en son 
şeklini 15 temmuz 1937 de bulmuş ve 
genel ithal rejimi kararnamesi, Tür -
kiye lehine % 20 mübadele farkı ka · 
bul eden memleketlerden her türlü it
halcitın serbestçe yapılabilmesini ka • 
bul eylemiştir .... Bu suretle bir taraf
tan ithaliit imkanları genişletilmiş Ji
ğer taraftan istihsalitın arttırılmdSJ 

çareleri etrafında da.ha geniş tetkikler 
ve teşeıbbüsler görülmüştür. 

Eıulüstri ve ziroatte isıilısal 
Endüstri program ve faaliyeti hak

kında bu nüshada mevcut malUmattan 
istifade edilebileceğinden burada da 
bu mevğuu dcrinleştirmiye lüzum ol
mamakla beraber, şu kadar sôylcnebi
lir ki hükümet, bir taraftan icabında 
kendi kendine yetme lüzumunun, di -
ğer taraftan ithatat maddelerin den hil

zılarına ait olan ihtiyaçların dahilden 
tedariki zaruretinin ilcaatiyle mem -

En kuvetli bir döviz menbaı olan 
n .adenlerimiz, türk ticareti hariciy<- -
sinde rol sahasına çıkan kuvetli bira
mildir . akın bir zamanda, bu mevzunn 
para kıymt>tine ınüsbet ve faydalı te -
sitlerini getire<:eğ ine şüphe edilme -
rı .c lidir. 

Gerek İngiltere ve gerek son defa 
Almanya ile yapılmış olan kredi an 
]aşmaları Tüııkiye'nin istihsal haya 
tında feyizli neticeler verebilecek iki 
kuvetli ameliyedir. Bu krediler saye -
sinde maden ve ziraat maddeleri istih
saıatının tanzim ve ıslah olunacağı, 

bir taraftan vasıtalar temin ve tekem
mül ettirilirken diğer taraftan bu v~
sıtaların icap ettirdiği ve ettireceği 

tediyatın aynı vasıtalarla istihsal edi
len mallarla ifa kılınma-sı esası türk 
iktisadiyatında hayırlı tesirlerini az 
zamanda gösterecektir. 

IH ütevazin bir büdce 
Milli idarenin kıskanç bir prensip 

olarak tatbik ve muhafaza ettiği mü
tevazin bütçe, paramız üzerinde en 
kuvetli tesire malik bir mekanizma -
dır. Filhakika, açık bir bütçe ile para 
seviyesini muayyen bir istikrarda tut
mıya ve enflasyon tehlikesinin önüne 
geçmiye imkan yoktur. Bunu müdrik 
bulunan idare, her zaman bu ebemi -
yetli esastan ayrılmamaya dikkat et -
miştir. 

Bu münasebetle Türkiye bütçesinin 
her sene biraz daha ka.bardığını ve 
tahsilatın tahminleri geçmekte bulun
duğunu da görüyoruz ki bunu da 
memnuniyetle kaydetmek ve bütçe ra
kamlarının normal bir inkişafla ya -
kında bir misli ve belki daha fazla 
yükselmesini temenni etmek bir hayal 
arkasından koşmak demek olmadığı
na şüphe yoktur. 
Paramızın iktisadi kıymeti ile sıkı 

sıkıya alakadar olan ticari müvazene 
ve mütevazin bütçe mevzuları tetkik 
edilmiştir. 

Keza, paranın teknik kıymeti ile a
lakadar olan Cumhuriyet Merkez ban-

Safranbolu' da 
Safranbolu, a. a. - Bütün Safran

bolu halkı yüce ve ebedi Şet Ataturk"· 
ün büstü etrafında toplanarak matem 
ihtiı.ali yapılmıştır. Merasime İstik • 
13.1 marşı ile başlanarak Ata'mızın ha
yatı ve ese rlerı hakkında nutuklar 
söylenmiş muayyen saatte atılan top· 
la üç dakika sükut edilmiştir. Ata -
türk'ün büstü etrafında altı meşale 
yakılarak büst önünde tazim geçidi 
yapıldıktan sonra merasime son veril
miştir. 

kası vaziyeti izah edilmiş ve altın kar
şılığın her sene kaydettiği mühim te
zayüd rakamlarla gösterilmiştir . lşr 
başlarken ancak % 1 nisbetinde bir 
karşılığa malik olan paramızın 1938 
senesi ortalarında % 22 yi tecavüz e -
den bir karşılığı tutuşu, bu vadide 6 - 7 
sene içinde elde edilen müsbet netice
nin riyazi bir ifadesidir. 

Buna, memleketimizin haiz oldu ğ u 
ve çoğu henüz işletilmemiş olan ser · 
vet menbalarını da i13.ve edince tecla -
vüldeki paranın bu memleket için kar
şılanamıyacak bir kıymet ifade etme
diği anlaşılır. 

Şu esaslara göre Cumhuriyetin para 
politikasında değişmiş bir şey yoktur. 
Bilakis evelce vazedilmiş olan kati e· 
saslar, büyük bir dikkat ve hassasiyet
le takip olunmuş ve olunmakta bulun
muştur. 

Bu esası burada, mukaddimede ol -
duğu gibi, bir daha tekrar edereık ya
zımıza nihayet verebiliriz: 

Enflasyonu sureti katiyede redde
den ve altın karşılı ğı e-ittilrs · •• • ,ıue 
c:al 1s:ın b.ı'.ı. ~ıyaset ile ve ihracatımızı 
sektedar etmemek hedefini de gözet • 
mek suretiyle paramıza istikrar temi
ni. .. 

HALK MUSİKİSİ: 12 Viyana - ı• 
Stutgart - 14.25 Münib - 19.20 Varşova -
19.30 F rankfurt. 

DANS MÜZ!Gİ: 22 Floransa, Landon• 
Rccyonal, Sottens - ZZ.10 Beromünster. 
Mnntc Ce-ncri - 22.15 Stokholm - 23 Stok· 
holm. Floransa - 23.15 Roma, Vorşava -
23.30 London - Rccyonal - 23.40 Briik!>el 
- 24 Liikscmburg, ?t1ilano, Paris - P. T. Tot 
Paris, Strazburg, Tuluz - 0.30 DroytviÇ
London • Rccyonal. 

Erzincan' da 
Erzincan, 23 a. a. - Erzincan 21 i .. 

kinci teşrin günü Atatürk'ün uiulün-C 

ağhyan ana vatandan bir köşe ıdi. Da .. 

ha sabahtan itibaren her taraf kapan• 

mıştı. Saat 11 de yeni yapılmakta olan 

halkevi binasının henüz tamamlanma .. 

mış olan temsil salonunda ihtifal için 
toplanıldı. İstiklal marşından sonra 
Atatürk'ün beşikten mezara kadar gc· 
çen hayatı ve gençliğe olan tarihi hi .. 

tabesi okunmuş ve müteakiben üç da• 
kika ihtiram vaziyetinde ruhi sükut 
ile selamlandı. Saat 14 de Cümhuriyet 

meydanında bütün halkın iştirakiyle 

yapılan toplantıda söylenen hitabeler, 
gözyaşları ve hıçkırıkl•. r arasında din• 

lenmiş müteakiben hep bir ağızdan 

and içilrni,.;r. Atılan bir top ile mey· 
danı dolduran halk hutU ile üç dakika 
selam vaziyetini almış ve bundan son

ra ordu müfettişliği önünde iki sün • 

gülü asker arasında duran A""1.uı ~ 

büstünün arkasındaki altı ok nıeşale
leri yakılJTt•" ... -. öı1<le vali, tüm komu ... 
tanı askeri ve mülki erkan ın<:ktepli· 
!er kadın erkek bütün halk, ba~ öne e
ğilmiş olarak bandonun yaslı havası 

arasında teessür ve sükfınetle büstün 
önünden geçmiştir. 

Kızdayı unutma, acı günlerde sana yar ımcı o dur. 
- Bu Dütriyö'dür ... üç safhalı ziya tekasürünü 

keşfeden meşhur fizisyen ... 
Bir başkası ilivc etti: 

~ Fransa'nın en büyük elektrik mütehassısıdır ... 
Bır kadın sordu: 
- Canım bozulan 1 . . . ' vapurun e ektrık makıncsı de-

ğ·ı ., ı mı. 

Bir başka kadın teyit etti: 

- Mad~mki bo~ulan yerin neresi olduğunu bile
miyorlar, duzeltemıyorlar. niçin bu mösyödcn sormu
yorlar? 

Artık bü~.ün ~.az~rla~ bu.önünde ne varsa yiyip yu
tan adama donmuştu. Şımdı o sıkıcı bakışlariylc civa
rındaki erkeklere ve kadınlara baktıkça kendısını ko
ca salonda yalnız buluyor gibi idi. Ona bakmıyan hiç 
kımse yoktu. Hatta kadınlar bile bakarsak o da bize 
bakar belki konuşur ve güler diye yüzlerini ona doğru 
çevirmişlerdi. Fakat o, bir tabağına bakıyor, bir ye -
mek listesine bakıyordu. Başını onlara doğru çevirmi

yordu bile. 
Yirmi dört saatten beri şaşkın bir halde, yüzü renk

ten renge giren bir banger yavaşça: 
- Komisere burada meşhur bir elektrik mütehas • 

sısının bulunduğunu haber verelim bari. .. 
Dedi. Bu fikri herkes kabul etti. Suratsız muhen

dis tabakasından bir sigara alarak ayağa kalkt~ her · 
kes onunla beraber kalktı. o ağır ağır yürümeg~ b~ş
Jadı, herkes ona ayak uydurarak yürüyordu. İkı hur· 
met dizisi arasında merdivene vardı. Kimse ses çı.ka
ranuyor fakat herkes de bir şey söylemek istiyordu. 

On beş dakika sonra komiserin dairesine varmış -
)ardı. Bütün yolcular ümit içinde idiler. Komiser gör 
bir sesle: 

_ Şükür şansımız varmış. Çünkü aramızda Avru· 
pa'nın en birinci elektrik mühendisi bulunuyor ... Bu 
büyük mühendis Dütriyö'dür. Dütriyö demek, her şey 

YOLCU 
Yazan: Roger V ercel -3- Çeviren: Cahil Begenç 

demektir. İçinizde bir şey soracak varsa, sorsun bu ah
val ve şerait dahilinde reddedemiyecektir. Gidip kap
tana haber vereyim. 

O sırada mühendis gövertede geziyordu. Erkekler, 
bilhassa kadınlar ana baba gününde soğuk kanlılığını 
bu kadar muhafaza eden, eskisinden daha şık bir el
bise, mükemmel bir tll'Valetle cesur cesur dolaşan mü
hendisi takdir etmeğe başlarruşlardı. Erkekler onun 
sade elbise delisi olduğuna kanidiler, fakat kadınlar: 
Mucizeli adamın yüzünü tetkik ederek mırıldanmağa 
başladılar: 

- Fevkalftıde bir alını 
- 'Gözlerini gördünüz mü? 

- Tecrübe yaparken bir kaza geçirmiş de gözleri 
o hali alrruş .... 

O sırada koridordan ikinci komiser çıktı. Mühen· 
dise yanaşarak onu birinci komiserin yanına götürdü. 
Bütün yolcular sıralanmış geçerken ona bakıyorlar _ 
dı. Adam gözden kaybolunca kadınlardan biriııi: 

- Ondan kaptan bile korkacak vallahi l 
Demekten kendisini alamadı. Dütriyö bürodan çık. 

tığı zaman herkes gene susmuştu. Vapurun ön tarafı. 
na doğru göverte boyunca dos doğru yürürken ken • 
disine dikkatle, hürmetle, takdirle ve ümitle bakışan 
seyircilere zerre kadar ehemiyet bile vermiyordu. 

Gövertenin nihayetine vardı, aynı kayıtsızlıkla 

tekrar izi üstünde geriye döndü. Seyirciler hala haY.· 

ret ve ümit içinde onun yürüyüşünü takip ediyorlar
dı. Bir an durdu, denizi seyretti, sonra tekrar yürüdü 
Gövertede muhakkak ki geziniyordu. Makine dairesi· 
ne inip, aletlerin üzerine atılacak, herkesin beklediği 
o cansız motörlerin şurasına burasına dokunarak on~ 
!ara can verecek yerde hep geziniyordu. 

Nihayet yolculardan iki kişi izahat almak için ko
misere koştular. Fakat iki dakika sonra döndüler: 

- Yahu elektrikçi, bunun kardeşi imiş. Bu ziraat 
mütehassısı imiş. 

Hayret edilecek şey: Şimdiye kadar bunca kala
balığa bigane olan adam şimdi kendisinin mevcudi · 
yetini ve varlığını hissediyor gibi idi. Artık baktığı 
bütün yüzlerde bir nefret, bütün nazarlarda bir hüşü· 
net ve kin seziyordu. Ona ahmak diye bakıyorlardı. 
Zaten daha başlangıçta söylememişler miydi 1 Kadın
lardan birisi: 

- Bu adam bana hep bir kara kurbağa gi.bi görün
dü. Dünyada hiç bir mahluk yoktur ki bana bunun ka
dar nefret telkin etmiş olsun 1 

Başka bir kadın da onu tasdik etti: 
- Çirkin erkekler yok değildir. Fakat bu, çirkin

lerin de .çirkini. .. Artık tarif edecek kelime bulamıyo
rum: Mülevves mi mülevves ... 

- Aaman l Demin birisi, bu adam sırıtınca: "Bu 
boğaz dehaya işarettir." demişti. 

-Al Ben demedim. 

- Ben de demedim. 
Adam sakin sakin dolaşıyordu. Ellerini, o koca ko

ca ellerini cebinden çıkarmış iki tarafına doğru sallı
yordu, zaten kimse onun yanına galiba bu sallanan iri 
ellerinden korktukları için yanaşamıyordu ya 1 

Sonra erkeklerden birisi: 
- Bakın, dedi, buzlar büsbütün görünmeğe başla

dı! 

Bunun üzerine adam derhal unutuldu, herkes va
purun arka tarafına, şarkta görünen buzlara bakmak 
için koştular. 

Akşamın geç saatleri idi. Buzlar gittikçe yaklaşı
yordu. Herkeste dehşetli bir telaş başlamıştı. Bütün 
sandallara yiyecek doldurulmuştu. Nerede ise felii
ket bekleniyordu. Fakat tam bu esnada motörler bir· 
denbire çalışmağa başladı. 

Bergen limanında Norveç'in bütün sanayi heyet • 
!eri toplanmış gemide Pol Dütriyö'yü selamlıyorlar
dı. Bu mühendis elektrik fenninde bütün fi<ik ilmini 
alt üst etmiş büyük bir teknisiyendi. Söylediklerine 
nazaran komiserle konuşurken komisere: 

- Fakat yapacağım işin mük3fatını görecek mi • 
yim? 

Diye sormuş. 
Yolcular arasında o adam için şimdiye kadar hiç 

bir şey söylememiş olan bir genç kıza onun bu sözle
rini anlattıkları vakıt, imrenmiş: 

- Fakat çok şık değil mi? Demiş. 
Karşısrnda oturan bir kadın atılmış: 
- Şık buluyorsun değil mi? O halde haydi git ya

nına. Beş dakikada her şey düzelir, tatlı canımızı kur
tarırız. 

İ~te vapurun ve vapurdakilerin hayatını kurtaran 
mühendis Dütriyö değil bu genç kızdır 1 

SON 
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Kemal Atatürk gibi insanlar 
riyet tarihinde az yetişir 

O'nun adı, 

arasında 

dünya 

ebedi 

tarihinin kahramanları 

olarak yaşıyacaktır 
................................................................................ 

Ellenikon Mellon gazetesi diyor ki : 

T .. k' , . b günkü şayanı gıpta hale getiren Bü-ur ıye yı u .. · b .. 
.. k Ö d . K mal Atatürk ölmüştür. Dundenberı u-

yu n erı e .. .. T'' ki e ya· 
tün Türki e matem içindedir. Bugunku ur y 

Y •· k' borçludur Bun • 
1 

Ebedi Şefimiz Atatürk'ün ölümü, bütün 
dünya memleketlerinin Türkiye ve türk in
kilabı hakkında besledikleri derin hürmet 
ve sempati hislerinin tezahürüne vesile ol-

ratılışmı tamamen Kemal Atatur e · .. 
1 halinde memleketını 

dan yirmi sene evel harabe er . .. . , . ar . 
:.eıslim alan Atatürk bugünkü yenı Turkıye nın p 
lak ve sağlam binasını kurmuştur. 

Kemal Atatürk bu yaratış işinde muvaffak ·01lm~k 

muştur. Ecnebi memleketlerde çıkan gaze
teler, O'nun yüksek şahsiyetini tebarüz et
tirirken, bu acıklı kayıp dolayısivle her ta
raf ta uyanan büyük elem hislerine de ter
cüman olmaktadırlar. Aşaiıdaki yazıları, 

.. .. ı ı..: ve türk mıl etı . için bir rok muşkullerle çarp şm .. . h f 
" . 1 lan bır rok ura e . ·1 . d g·ru yu .. rümesıne enge o " nın ı erı o 

i• Atam'ızın ölümü haberini veren l 1 sonte§- i 
! rin tarihli Elen ~autclerinden alıyoruz: ! 
: ............................................................................. .. 

ve ananeleri kökünden söküp atmıştır. 

Hiç bir engel O'nu 
yıldırmamıştır .... 

Kemal Atatürk hiç bir engel onu~-
'de boyun eğmemiştir. Önüne t~~d.~! 

d b .. t.. engelleri ne kadar huyu 
c en u un dd tın 
olursa olsun yarmış ve muka e.ra 
yolunda mutlak bir iman ve m~tın a -
dımlarla ilerlemiştir. Kemal'ın ta-

l. ·· b .. z canlı ve hayyül ettiği kuvet ı, gur u ! .. . 
herkese hürmet telkin eden ~ı~ Turkı· 

. le tahakkuk etmıştır. Ken· 
ye tamamıy tır ve 
disi bizzat yeni hayatı yaşamış .. 

1 
.. 

. . ·h et veren o um bu yaratış ışıne nı ay • . urdu 
gelinciye kadar yarattıgı ?'en.~ ~mil 

.. .. tür Dost ve müttefık tur . 
gormuş · b" · yurdu-. . b'" ük önderi ve ızım 
letının uy .. Iümü mü-
muzun hararetli dostunun o d .. k 

. arkolan ost tur 
nasebetıle mateın~ g n milleti de 
milletinin ınatemıne yuna 
iştirak etmektedir. 

B .. ··k bir önder öldü uyll 
d .. (ll xı 938) "Kemal Ata· 

Vra ını · · k 
türk" başlığı altında şunları yazma -

tadır: h kk' 1 
"Yurdun babası" unvanı~ı. a .. ıl'.'. e 

1§ Olan türk milletının buyuk 
kazanın . . • 
önderi ölmüş ve mılletı mateme gar 

kolmuştur. 
Kemal Atatürk her şeyden evel as -

k di Dünya savaşı esnasında cep -er . .. 
heden cepheye koşarak yurdunu ~u-
dafaa etmiştir. Bundan sonra gelen ız· 
nıihlal karşısında ve harabelerin orta· 
ıunda dim dik dikilmiş milletinin ~u -
vetlcrini ölçmüş bulduğu kuvetlerı et
rafına toplamış ve yeni bir mü~adele

e, hayat veya ölüm mü~adel~~ıne, a : 
trr. Türk milletinın o gune ka 

dar iyıce ~mış olan canlılığının t~
mamiyle tezanttt.:-.rıi~ olduğu. bu mu· 

delede Kemal Atatu sal!e gel • 
:ştir. Mamafih bu, büyü.k a5kc...iıı 
hararetli ruhundan ve daınıa p~rlak 

. e doğru dikilmiş olan dıma • 
realıtey • ffakiyetlerin en 
ğından dogan muva 
bil üğü değildir. Zaferde~ ~.nra ve 
bu~dan aldığı kuvetle yenı mucadele
lere atılan Kemal Atatürk bunda .d~ 
muvaffak olmuştur. O memleketını 

• bı"r hale koymak istiyordu. Karşı· 
asrı . . d' • 
smda kuvetli bir anane, ~erın ?ır ını 
taassup ve bunlardan dogan b!.r f~n~
tism mevcuttu. Fakat yeni :urkıye. 
nin başkanı hayatında tereddut ne de· 
mek bilmiyordu. O yeni nurlanmışla· 
ra mahsus bir hevesle ve h~rke~t~n 
fazla olarak Avrupa medenıyetı?ın 
kı etine iman ediyordu. Av:u?a ya 

kaym .. dele ederken milletını ana
rşı muca d ··1 

.. 'nde bulundurmak egı • 
ne ~erı ıçı • b" t 

d . etinin ışıgını ızza Avrupa ıne enıy .. d .. ş 
1. alarak soydaşlarının önune u • 

e ıne . d' du mek gayesini takıp e ıyor . 

Harebeler iizerinde yiikselen 
modern Türkiye 

Başladığı iş bir yaratış işi idi, bu~ 
rağmen bu işin yapılışında yıkma ' 
tahrip etmek karakteri de göze çar~ı
yordu. Türk milletinin hayat ve tar.ı • 
hi ile bir arada dokunmuş olan kadım 
kurumlar bilatereddüt yıkıldı ve bu~
larm harabeleri üstünde canlı, asrı, 

geçmişle ilişiklerini kesmiş yeni ve 
gürbüz bir Türkiye fışkırdı. K~hra: 
manca mücadelerden sonra Ataturk ı-

Milletler tarihiı 

Türk inkdôbının 
bir eşini daha 
görmemiştir 

• milletin teşriki mesaisinden faydalar 
doğacağına bütün r~hiy.~e ima~ eu:ni.ş
tir. Dost ve müttefık turk mılletının 
büyük matemine yunan milleti de can
dan iştirak eyler. 

Beşeriyet biiyii k bir insan 
kayıp ederken •.. 

Atinaika Nea (11.xı.938) "Müşterek 
matem" başlığı altında şöyle diyor: 

Halaskar ve Önderinin ölümü ile 
dost türk milletinin maruz kaldığı ka
yıp çok büyüktür. Kem~l Atat~r~ gi
bi büyük insanlar beşerıyet tarıhınde 
ender yetişir. Kemal Atatürk dünya 
tarihinin büyük insanlarından birisi • 
dir. Milletinin ona ağlaması ve teselli 
bulmaması pek tabiidir. Maamafih, 
türk milletinin bu ağır matemi esna • 
sında bir tesellisi olmak icap eder. 
Kemal Atatürk'ün yarattığı işlerin de
vamlı ve daimi olması türk milleti i
cin kafi derecede bir teselli teşkil e -
der. Yeni Türkiye yoluna devam ede -
cek ve yaşıyacaktır. Türk milleti ön -
derinin bıraktığı prensipleri ve vasi -
yetleri muhafaza edecek olursa tari -
hinin en buhranlı dönüm yerinde bile 
ileri doğru yürüyebilecektir. Yeni 
Türkiye O'nun şahsında en bü~ük 
hırtarıcı ve ıslfihatç~mı kaybet.mış • 
tir. O kurtarıcı ki, O'na milli ruh ve i
rade ile birlikte hıı. bir ınilletten geri 
kalmıyacak medeniyet prensipleri a-

şılamıştır. 
Türk milletinin bugün ulaşmış ~l -

duğu mertebe yoluna devam ede?ı~ -
. . . kr:.fı' derecede bir garantıdır. 

mesı ıçın cı 

••. }'unanistan bii)·iik bir 
dost kaybediyor 

Atatürk'ün ziyaı Yunanis.tan ~çin de 
kürük deg"iildir. Yunan mılleti .. A:~a . 

ıs • • t e durust· t"rk'ün şahsında samımıye v . 
u . kd" etmış oldu-lü .ünü tamaınıyle ta ır . . 
ug kıymettar bir dost kaybetmıştır. 

~unanistan'a karşı beslediği dos~l~k 
çok derindi. Bu doı;tluk Ege denızı .• 

. "k' kıyısında oturan milletlerın 
nın ı ı d .•. 
teşriki mesai etme le~~ .ı~z.ım g~l ıgı 
prensi pine iı>tinat ettıgı ıç~n ?e b.ır ka-

·mandı Başlıca ışçılerınden naat ve ı · 
bulunduğu türk _ elen dostluğu K~mal 

.. k' .. n ilk günlerde ecnebılere Atatur u b" .. d. 
en eserlerinden ırısı ır. hayret ver . . . 

la Kemal'in bu sıyasetını ha-
Yabancı r .. · · · ha 

1•• msuz görduklerı ıçın Y • 
talı ve uzu d 

. d • ·uer onların kavrama ı-ret etmış egı • · 
ahut zor inandıkları cı • • nokta ve Y • 

g .. k ön<ler'inin zaferlerınden bet tur • 
.. te ....... iş oldugu tevazu ve ay-sonra gos .... . 

nı zamanda dirayettır. 

ıUiişterek kayıp ve miişterelL 
matı!m 

le güzide arkadaşları tara!ından Y~ ~ Kemal Atatürk ömrünün son günle-
ratılan yeni Türkiye ile bız yu~~n~ rine kadar milletimize karş~k.ca~11ı lar samimi dostluk ve ittifak bag d rı~- dostluk hisleri beslemekte ve ı .ı mı • 
le bağlanmış bulunuyorud~: E~:e ac;.;~ lctin teşriki mesai sahasını g~n~şlet • 

· · 'kı' kıyısından yek ıgerı . mek 1·,. ·ın hayaller yaratmakta ıdı. Ge-zının ı . · · ycnı ıs 
larca kılınç çeken iki mıllet ı.~ın. e- rek B. Metaksas'la son temaslarında 
bir devir açılmıştır: ?:.rek şı~?1• gli· gerekse m şh~r .tarihi -~:sajmda bu 
rekse iı:.tikbalde işbırlıgı bu degırk· . dostluk hislerının degışıp sarsılma . 
ğin önde yürüyen işçilerinde~ .. ırı~ı dıg·ını göstermistir. Türkiye Önder'.i-

A t .. k'tür Bu degışıklık T 
de Kemal ta ur · . . k"l nin ölümü iki millet için müşterek bır 

. d Balkan'lar yenı bır şe ı 1 ·ıı . b • da b' 
neticesın e A .. k şanlı hayatı- ziyadır. ki mı etın u. ugur .• ı~ • 

Balkan milletleri de ağlamaktadırlar. 
Çünkü, onları bağlıyan samimi ve ku
vetli anlaşmayı Kemal Atatürk'e med
yundur. 

llem milli, hem iilemşiimul 
bir irıkıliiı1 

Elefteron Vima (11.xı.938) "Büyük 
ölü" başlığı altında şunları yazıyor: 

Türk milleti büyük önderine ağla -
maktadır. Türkiye cumhuriyetinin 
başkanı Kemal Atatürk çoktanberı ha
yatını kemirmekte olan hastahga mağ
lup olmuştur. Genç Türkiye her şeyi
ni Kemal Atatürk'e borçludur. O'nun 
başardığı ış çok büyiıktür ve binaen
aleyh adı diınya tarihinin kahraman
ları arasında ebedi olarak yaşıyacak -
tır. Kemal Atatürk'un fizyonomisi 
yurdunun hudutlarını aşmıştır. O'nun 
eseri milli olmakla beraber bunun ba
zı kısımları ölen Önder'i büyiık inkı -
Iapçılar arasına sokmağa kfifidır. Türk 
milleti Kemal'e milli bir kahraman ve 
büyük bir insan olarak ağlamakta hak
lıdır. Türkiye'yi Mustafa Kemal eli
ne almazdan evel de biliriz. Bu sebep
ten merhumun kudretini inkar etmek 
imkansızdır. O'nun inkılabı ender gö
rülen değişikliklerden biridir. Buna 
rağmen husule gelen bu değişiklik 
hem hakiki hem de daimidir. Atatürk'
ün en kıymetli meziyeti sağlamlığı ve 
istikrarıdır. O'nun hararetli ve yara -
tıcı ruhu icap eden tedbirleri bu ese • 
rinin içine hullll ettirmiştir. 

Türk - yun.an anlaşmasırulan 
Ballwrı cmtmıt11uı 

Yunan milleti komşu ve dost milletin 
basbugunun ölümünden dolayı sami
mt bir matem içindedir. Kemal Ata • 
türk'ü hem dost hem düşman ol-rnk 
tanımıştır. O'nu dost olarak sevmiş ve 
düşman olarak da takdir etmiştir. A • 
tatürk'ün kumandası altında yunanlı
larla çarpı\>An türklcr onlarla biran e
vel dost olmak arzusunda idiler. Öl · 
çünün sırrına vakıf olması dııt siya
sasında da şayanı hayret bir dirayet 
gösterm~ini intaç etmiştir. Helen • 
türk anlaşmasını Kemal Atatürk arzu 
etmiş ve hararetli bir iman ile bu ga
yeye doğru yürümüştür. Her iki mem
lekette bu teşriki mesainin faydalı o
lacağına iman edenlerin başında Ata
türk de bulunmaktadır. Bil5hare Bal
kan anlaşmasına müncer olan bu dış 
siyasasında o kadar akıl!ine hareket 
etmiştir ki iyi bir kumandan olduğu 
kadar akil bir siyasi olduğu da arıla . 
şılmıştır. Mücadele devresi esnas~nda 
hiç bir müşkülat önünde cesaretı k~
rılmadığı gibi siyaset fileminde de dı
mağının duruluğu ve tevazuu hiç bir 
vakıt kararmamıştır. Harpten sonra 
ilk düşüncesi sulhu tarsin ederek 
Türkiye'nin yeni doğuşunu temin et· 
mekti. 

O'rıu biiıiin balkanlılar 

severdi 
Kemal Atatürk hariçteki eserleri 

yüzünden bilaistisna bütün Balkan 
milletleri tarafından sevilmiştir. Bu
gı.in Balkan'lardaki siikiinetin büyük 
bir kısmını dünkü ölüye medyuııuz. 
O'nun dimağına ve O'nun karakterin
deki dürüstlüğe borçluyuz. 
Bı.ıgünkü acıklı günde yunan mille

ti de türk milletinin yanında bulun -
maktadır. O'nun büyük Önder'ine, bü
yük vatanpervere, büyük insana kar-
deş gibi birlikte ağlamaktadır. . 

yasını tahakkuk ettireçeklerine and 
içmelidirler. 

'Tabiatın knveti'' 
Etniki (11.xı.938) "Büyük Ölü" baş

lığı altında yazdığı baş makalesinde 
diyor ki: 

Boğaziçi'nin melankolik seması al -
tında sönen Kemal Atatürk bugünkü 
dünya tarihinin en büyük simaların • 
dan birisidir. O büyük türk, büyük 
balkanh ve büyük insandır. O Karlay'
lin kahramanlarına benzer, ingiliz 
müelliflerinden Albay Armstrong ona 
"Tabiatin kuveti" unvanını vermekte
dir. O fatihdir, inkılapçıdır, 15lahatcı
dır. O türk mukadderatının en canlı 
bir surette ifadesi olmuş. Müslüman 
asırlarının mistikliğini yıkmış teok • 
r.atik zihniyeti devirmiş ve ektiği po -
zitivizm sayesinde bugünkü eserini 
meydana getirmiştir. 

Kemalizm felsefesinin pozitif ele • 
manları tarih müdekkikleri için çok a
çıktır. Milli bir devlet kurmak gaye -
siyle milletinde ürettiği milli vicdan 
ilP türk milletindeki fatalizm zihniye
tini yıkması ve sosyal ıslfihatının şek
li ilk nazarda Kemal'in felsefesini 
meydana koymakta-dır. Kemal Ata -
türk tetobbu ettiği her şeyi öğretmiş, 
yaptırmış ve ölümüne kadar bunları 
tahakkuk ettirmiştir. Bugünkü mil -
Jetler tarihi böyle şayanı hayret bir 
inkılabın bir eşini daha gösteremez. 
Hilafetin ilgasının sebepleri Ankara'
nın merkez ittihazı da Kemalist fel • 
sefesinin neticelerindendir. Hilafetin 
ilgasiyle teokrasiye ve dini taassubun 
istibdadına darbe indirilmistir Bu su
retle şekli kendine mahsus olan laik 
devh:ti garbın yeni rejimlcrıne yakm 
olan yeni bir devlet vücuda getirmiş
tir. Hükümet merkezinin naklı sem 
bolik gayeleri istihdaf etmekle l>era • 
ber başlıca devlet ve milletin esaslı ilı
tiyaçlarına da istinat etmektedir. Ata
türk bu nakil işini düşünmeden yap -
mış değildir. Hititler, Yunanlılar, Ro 
malılar, Haçlılar ve Fatıh'ten evelkı 

sultanların tarihleriyl" bağlı olan b~ 
Asya steplerinden şayanı hayret inkı
Hibını idare eden Kemal ölümünün fe
ci anına kadar bu teşebbüsünden şa -
yanı hayret bir randıman almıştır. 

Kopyc olmıya11 orijirıal eserler 
Bazı ecnebi tarihçiler Kemal'i ya) • 

nız kumandan ve mücahit olarak gör· 
müşlerdir. O'nu asyah cenkçi cedle • 
rinin dirilmiş bir örneği addetmişler
dir. Bu karakteri O'na atfetmek hata -
dır. O eski asyalı istilacıların haleti 
ruhiyelerinden çok uzaktır. O'nun 
zihniyeti asri ve sağlamdır. Çünkü O 
türk milletine asri cemiyetin karak -
terlerini vermiş ve kimseyi taklit et -
memiştir. Eserlerinin üzerinde bizzat 
O'nun damgası vardır. İşte bunun i
çindir ki Kemal tarihte büyük ısta • 
hatçı ve büyük yaratıcı olarak kala
caktır. 

Kemal Atatilrk ~erinin temellerini 
perkleştirdiktcn sonra ölmüştür. Ge
lecek nesilleri O'na minnetdar ola -
caklardır. Maamafih O'nun sayügay · 
retinin takdiri yalnız yeni Türkiye 
hudutlarına inhisar etmemektedir. Bu 
takdir umumi ve alemşümuldür. Dost 
ve müttefik Tül'kiye'nin büyük Ön • 
derinin ölümü biz yunanlıların yürek
lerinde derin bir istirap husule getir
miştir. Çünkü O'nun büyük siyasal 
meziyetlerinin ve Balkan teşriki me -
saisi ideali uğrunda sarfettiği gay • 
retlerin şahitleriyiz. Avrupa'nın bu 
köşeciğinde sağlam sulh binasının 
yapıcıları arasında Kemal Atatürk'ün 
yüksek bir mevkii vaıdır. Bu gayret· 
!erini göz önünde bulundurmak mu • 
azzam dahili ısl5.hatını takdir etmek 
hisleri bizim de türk milletinin büyük 
matemine candan iştirakimizi mucip 
olmuştur. 

TiirlL milletinin halbiTle yıldı
rmı gilJi dü§en kara lıaber 

Nea Alitia (12.xı.938) ''Kemal Ata
türk ölmüştür'' ba~lığı altında yazdığı 
bir makalede şöyle diyor: 

"Bogaziçi'nin büyük l>eldesinden 
gelen matem haberi son günlerde bir 
kasvet havası içinde yaşamakta olan 
türk milletinin yüreğine bir yıldırım 
g~bi düşmüştür. Türk milleti bizzat 
kendi sütü ile beslediği kıymetdar 

yavrusunun ölüm döşeğinde yatmak
ta olduğunu biliyor ve ölümle pençe -
leştiğini derin ıstırap içinde hissedi -
yordu. 

Son günlerde aldığı haberler pek 
feci idi. "Gazi"sinin vaziyeti gün geç
tikte ağırlaşıyor ve ufukları kara bu
lutlar kaplıyordu. Ölümün kıymetdar 
vücutlar için de çetin ve daha zalim 
olduğunu da bili~ordu. 

On beş yıl içinde başarılan işlerin 
zaferini daha bir kaç gün evel tesit et
miş olduğundan, ateş içinde kıvranan 
başkan ve çocuğunun kurtulmasına 
dua ediyordu. O'nun ruhundaki kud
reti biliyor ve O'nun ölümü de mağlup 
etmesini bekliyordu. O'nun daima ga
lebe çalacağına iman ediyordu, ölümii 
de yeneceğine kani idi. 
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Nis'te Atatürk töreni 
Ebedi Şef Ata -

türk'ün ölümü dün
yanın her tarafm • 
da olduğu gibi Nis
te de büyük bir he
yecan ve derin bir 
yasla karşılanmış -
tır Büyük yas kar
şısında adedi üç 
bini geçen Nis'teki 
türk kolonisi, mu -
tat içtima salonla
rında toplanarak 
hazin bir tören y.aıp
mışlardır. Bu re -
sim törende bulu -
nanlardan bir kaçı
nı göstermektedir. 

cuğu idi. O'nun iyileşmesi için besle
diği arzu anbean daha ziyade hararet· 
leniyor, daha içten geliyor ve daha zi
yade sıklaşıyordu. 

Zalim ue lwlpsiz iiliim 
o·na da hıydı 

Bütün millet O'nun kurtulmasını. 
O'nun yaşamasını ve eserlerinin par -
laklığını görmesini istiyordu. Yetiş -
tirdiği yeni nesli, türk gençliğini gö
rerek iftihar etmesini arzu ediyordu. 

Annesinin kucağında en kıymetli 
çocuğunu gasbetmek için ölümü~ 
böyle bir an l>eklemesi mümkün müy
dü? KcnJisi ölüm döşeginde yattığı 
lıalde bile, böyle bir şeye ihtimal ver
miyordu. O sönmekten ziyade, evelki 
gibi kuvetli olarak kalkacağına inanı
yor, milleti ile mesut yaşamak istiyor
du. 

Fakat .. Zaferler ve muhabbetlerin 
fevkinde ... alim ve kalpsiz bir öliım 
duruyordu. Onun rolü sevgili vı.icut
ları biribirinden ayırmaktı. Ona kim· 
.. c meram anlatamazdı. Ve nihayet ka
ra bir günde Kemal Atatürk'e de kıy· 
dı. 

Bu haber bir felaket fırtınası gibi 
duyuldu. Gbz yaşı dökmiyen kimse 
kalmadı. Küçük çocukların "Allah 1 
sen Atatürk'ü bize bağışla!" temenni
leri ağır yaralı babayı kurtaramadı. 

Fen de aciz kalmıştı. 

Böyfo bir lm1ıramarı 
iiliir miiyclii? 

O yalnız bir şeyi değil, bir çok şey
leri diriltmişti. Hiç yoktan nurlu var
lıklar dirilten Atatürk gibi bir kah • 
raman hiçbir milletin tarihinde göste
rilemez. İşte bu sel>epten gözü arka • 
sında gitmemiştir. Ölen Önder'in 
bıraktığı miras, büyük bir va
tan, yeni Türkiye'dir. Türk milleti de 
bu mirası ''muknddes bir emanet" gibi 
muhafaza edecektir. Çünkü ••o" Çan
kaya'nın granit gibi sert tepesinden 
milletini daimi surette kontrol etmek
te devam edecektir. Zira Onun ölüsü 
bile, bulutlar içinden dört nala at koş
turan efsanevi kahraman giıbi canlı ve 
sağ bir Ônder'dir. 

Kemal Atatürk'ün ölümü, türk mil
letiyle beraber yunan milletini de ma. 
tem ve acıya garketmiştir. Bu acı hn
ber memleketimizi bir başından öbür 
başına kadar sarsmıştır. "Böyle bir 
kahraman ölür müydü?" Diye biribi· 
rimizden soruyor, biribirimizle dert· 
leşiyoruz. 

Bu ölümle ağır yaralanan türk ve 
yunan milletleri matem içinde yaşa -
maktadırlar. 

Biz yunanlılar kardeş ve dost mil -
!etin başbuğunu hiç bir vakıt unutmı
yacağız. Büyük ölünün canlı hayali i· 
lelcbed kafamızda kalacaktır. 

Bu küçük yazımızla, türk milletine 
candan taziyetlerimizi sunarız 

Silv. Mayoprılos 

KÜÇÜK DIŞ H BERLER 1 
X Bcrıın - Alınan hariciye nazırı 

fon :Kıboc:ntrop, anu - komıntern pak
tın yııdonumu eıolayısıyle radyoaa hır 
nu\ ... "' ver.u.şur. 

;r.. ı.. 1o4,,.:ı - .dollanaa kıraliçesinin 

gch.ce:ı.t ı;cııeııın ortalarına dogru res • 
men .L>t:l!Jıka sarayında kaouı eaılece

gı bılduumektedır. 
X Amsteruam - Fokkcr fabrikaları 

yeni bır avcı tayyaresı ınşa edıldıgıni 
IJildırmcktedırler. Tayyare 500 kılo • 
metre suratk uçabılecek ve buyük 
çaı>ıa slld!ılarla mucehhez olacaktır. 

>-. Ne' yoric - Kalilornia'daki or -
maıılarda çıkan yangın 50.000 "'akr" 
genişliginde bir sahaya yayılmıştır. 

700 ev harap olmuştur. Binlerce kişi 
yangını tecrid etmiye çalışmaktadır • 
lar . 

X Belgrnd - Başvekil ve hariciye 
nazırı Stoyadinoviç, Balkan antantı er
kfinıharbiye reislerinin konferansına 

iştirak etmek üzere Atina'ya giden 
romen ordusu erkanı harbiye reisi Jo
nesco ile romen askeri heyetini kabul 
etmiştir. 

X Knhirc - İlkkfinunun ilk iki haf
tası içinde Mısır ve Sudan kıtalarırun 
iştirakleriyle Sudan'da büyük manev -
ralar yapılacağı haber verilmektedir. 

X Ncvyork - B. Ruzvelt 1340 se • 
nesinde yapılacak olan reisicümhur in
tihabı esnasında nafia işleri şefi Har • 
ry Ilopkins'in namzetliğinin konulma
sını istemektedir. 

. X Varşova - "Kanunlar gazetesi'' 
iki kararnamenin metnini neşretmek -
tedir. Kararnamelerden biri mason co
miyetlerinin lağvı, diğeri devletin ba • 
zı menfaatlerinin korunması hakkın • 
dadır. 

X Bclgrnd - Maliye nezareti bin ve 
beş yüz dinarlık kaimelerin gerek pos
ta vasıtasiyle gerekse hudut nakliyatı 
veya yolcular tarafından getirilmek 
suretiyle memlekete avdetini men o
den bir karar name neşretmiştir. 

X Berlin - Berlin ve Tokyo hükü
mctleri arasında bir kültürel anlaşma. 
imzalanmıştır. 

Kıral Karol - Hitler 

mülôkatı etrafında 
Belgrad, 25 a.a. - Gazeteler dün 

Romanya hükümdariyle alman devlet 
reisi arasındaki mlilfikata büyük bir e
hemiyet atfetmektedirler. 

Diğer cihetten gazeteler pek ya -
kında Paris'te imza edilecek olan fra~ 
sız - alman itilafına dair Paris'ten ge -
len haberleri neşretmektedirler. Mat -
buat bilhassa Paris gazetelerinin bil -
yük bir kısmı tarafından bu münase -
betle izhar edilen memnuniyeti ebemi . 
yetle kaydetmektedirler. 

Her nevi Bakkaliyeye ait ih :ycu-:ınızı 

MEMURLAR K 
. . 

P RATIFI 
Mağazalarından tedarik etmeniz menfae:tini?. icabıdır 

I 

Urfa nın halis sade yağlan ile Ed;rnp'rin 

nefis peynirleri mahaller"ndrn hu~u;i 

surette getirilm "şt-ir. 
Her şeyin en ıyısı, 

. 
En tazesı 

u .. 
Merkez mağazası Tel. 1427. Yenişehir mağa::o. ...... ; I el. 1864 

Siparişler evlere gönderilir. 6268 

O'nun arzusu hellenlerle türklerın 

barışması ve dost olması idi. Müker
reren izhar ettiği vcçhile iki mille
tin birliği sıkıca teşriki mesai etmc:si 
O'nun rüyası idi. Bugün O'nun ölüm 
yatağı başında iki mill~t o·n~n siy~
aetine devam edeceklerıne, O nun ru-

Son günlerde türk milletinin bir 
tek düşüncesi vardı ve o da hasta ço-

almıştır. Kemal t~~~anistan'm sa _ Iikte göz yaşı dökmelerı çok tabııdır. 
nm sonuna kadar .k. Aynı tarzda derin ıstıraplar duyan 
mimi bir dostu olarak ~k:a~l:m:ı:ş_v~e~ı~ı_:__:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-~~~~~-::--~~~~~~~~-::-~~~~~~~~~~~:::--~~~~~~-::-~~~~~~~~~~~~~~~-:-~~~~-

--Kızılaya üye olmak yurdumuz için borçtur. 
!===================================• 
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KUPONLU VADELİ MEVDUATA 

A.dapazarı 
Bandırma 
Bartın 

Her Ayın İLK GÜNÜ 
ŞÜ BELE Rİ 

Bolu 
Bursa 
Eskişehir 
Gemlik 

• FAİZ verır 

İzmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 
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Sermayesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
Türkiyenin başlıca şehirlerinde bulunan 

ŞUBELERİNDEN başka 

P .~ R1S - MARSlL YA - NlS - LONDRA 
MANÇESTER' de ve 

MIS!R - KIBRIS - IRAK - FlLlSTlN 

YUNANlSTAN'da ŞUBELERİ ile 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, SURiYE 

ve YUNANISTAN'da 

Müessisi bulunduğu Bankalar vardır. 

--------------------------::: ---------------------

Mobilye ve MelrU§at 
Mağazasında 

Ankara Belediyesi karşısı 
Tele/on: 1652 

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

-
~TARIK EDİP ---------------

Kitap - Kırtasiye - Büro 
makineleri 

Anafartalar Caddesi No. 8 
Kitapçılık şubesi 

Bankalar Caddesi No. 25 
Telefon: 3000 ~ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 fr 

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

"4 

AZ PA~A ilE 
iYi GiYiNMEK. 
i5TER5ENiZ 
~E:Rt;k]~ 
KUMAŞLARINI 

YERLİMALLAR. PAZMLARlrtDANAUNIZ 

...... l 1 S 1 K ~ ..... ~ ~ 
• J • • -

--------Çiçek ve Nebatat . . . -- . . -. . . ---····· ···················•····· : ::: -
------

O• k' Oyuncak Kitaptır.: _ 
ıyor ı: 0 ak ö w . = yunc gretır. = MÜESSESESİ 

SABU C KİS 

-----
Oyuncak Teknik düşünce -

yi doğurur. 
Oyuncak Dikkati artın. 
Oyuncak Eli yatıştırır. 
Oyuncak Neşe kaynağıdır. 
Oyuncak Hayata hazırlar 
Oyuncak Terbiye vası·tası-

dır. 

Oyuncak Çocukla hayat a
rasında köprü -
dür. 

Oyuncak Başlr 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. 

Oyuncak Çocuğu yapıcdı -
ğa kamçılıyan bir 
vasıtadır. 

Oyuncak Çocuğa ana ve 
baba sevgisini a- • 
şılar. 

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

lar verir. 
1 yi bir Oyuncak muallim 

değerindedir. 

Oyuncak Çocuğa muhit 
yapar. 

Oyuncak Çocuğun fikri te
kamülüne yar
dım eder. 

Birçok mühim keşifler oy
narken yapılmıştır. 

Oynamıyan çocuk hastadır. 
Yaşa .;öre Oyuncak kollek
siyonu olan bir çocuk kil· 
tüpaneye maliktir. 1 Ş l K· 
m bug ünkü dostları yarı· 

nın büyük mühendisleri -
dir. 

Oyuncak çocuğu evine bağ· 
lar. 

• Mama kutusunun yanında 
oyuncak kutusunu da bera- • 
ber bulundurunuz. 

1,nsaniyet tarihinde oyun -
cak insanlık ile beraber 
doğmuştur. Oyuncaksız ço
cuk kesersiz, testeresiz 
marangoza benzer. Kız ço
cuğu bebeğinin beşiğini 

salhyarak anne olur. 

• Çocuğa en iyi itiyaıdı 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 -
caksınız. 

Şefik ÇOKUSLU 
Ankara • Bankalar caddesi 
Numara 51 Telefon: 2753 

--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- Tarihi tesisi: 1874 =: -Merkezi: İstanbul . Beyoğlu istiklal Caddesi No: 30 
Şubesi: Ankara Bankalar Caddesi No. 17 

-------
---- -- -:= Park, bahçe planları tanzim ve tarh işleri deruhte olu- =: 
:= nur. Her cins ağaç, ağaçcık, ve her türlü Çam ve kış nebat- =: 
:= Jarı ve en taze çim ve çiçek tohumları bulunur ve siparişler =: 
:= kabul edilir. := - -- -
"=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllll(";: 

r 

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

yeridir. H er dilden kitab, mecmua, kırtasiye siparişi kabul eder, abone 
kaydeder. İstanbul gazete ve mecmualarının tevzi yeridir. 

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

T. C. 

Telefon: 3377 

ZiRAAT 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 li:a 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 n 2.000 .. 
4 250 

" 
1.000 .. 

40 .. 100 ,, 4.000 .. 
100 .. 50 .. 5.000 ,, 
120 .. 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 ., 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Jj. 
radan aşağı düşmiyen)ere ikramiye çıktığı takdirde o/0 20 
fazlasiyle verilecektir. 

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

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

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

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

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

-
M. ve A. Hanef K ~rdeşler 

ANKARA - --= TELEFON: 
:: ANKARA MANiFATURA. MERKEZi 1268 

,, OTOMOBiL ŞUBESi 3150 
= lSTANBUL u 20623 

----Telgraf adresi: Hanef Ankara = 
Posta Kutusu: No. 382 ,, ------- -~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJIJ;=' 



·- =-==--=------------- - ~ . - - ~ . - ~ -

.·~.·,.,......_:.,~.; .. il! ... --.··:.. . • , .... - • t 

--
• A 8 

HAFIF-LATI:F 

Eyüb Sabri Tunçer 
Adliye Sarayı karşısında 

Tuhafiye Mağazası 

ATLAS 
'Her nevi zarif ayakkabı ve §Oıonlar mqheri 

Anafartalar caddesi - Numara - 109 Telefon 3077 

Mallanmız en müşkülpesent Bayan. ve ~ay!arm zevklerini 
tatmin edeceği zarafeti haızdır. lstanbul'un en iyi suları Karaku . 

------~~~~:::~:....::=:::::_=.....:..------- lak ve Kocata§ ile Esk~ehir'in Kap · 

Bekir Hamamcı 
Mefruşat Mağazası - Ankara 

DUPONT MAMULATI Her cins perdelik ve döşemelik 
0·· emelik ve katlanıp ütülenen kumaşlar, Linolyum mu~balar, 
oş şaınbaları ve yıkanan mo- biHlmurn mefruşat ve terzı malze-

~~~~ ::klerde istorların melcri. Telefon: 1231 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
-------------------

Halk Kırtasiye Tecim Evi ~ 
Anafartalar Caddesi No. 99 

ANKARA 

. Alı-tı Hendesıye, Fotoğraf Levazımı 
Kırtasıye, a 

3556 Telefon: 

-----------
~lllllllllllllllllllllll.!!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ -

o AN 

lanlı suyunu ve Ankara'nın en temiz '----~~
ve en iyi suyu olan Ayvalı Hayat suyunu ve bu sudan yapılmı~ Hayat ga -
zozunu ve sodasını 1775 Telefon Cihan Otelinden isteyiniz. Dünyanm en 
iyi maden sularmdan Kızılay Karahisar Maden Suyunu da bu nwnaradan 
isteyeceluiniz. Her çe§it su tnze olarak evlerinize kadar nakliye alınma · 
dan gönderilir. 

Şık ve zarif giyinen Ankaralıların yegane lüks 

T uhaliye mağazası 

E Gi 
Bütün mişterileri taraf mdan çok beğenilecek yeni çeşitlerin 

gelmi~ olduğunu tebşir eder 

Bankalar Caddesi - Telefon: 1059 

Ankara 

G ç 
BANKALAR CADDESİ: Telefon 3025 

ANKARA 

ZEISS Zeiss Punktal Camları 
Zeiss Perivist Çerçeveleri 
Zeiss Dürbünleri satış yeri 
Alpira Çerçeveleri 

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

Genel Direktörlü : Ankara 

Aro 

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

ve 
Kuvvei muharrike bankasıdır 

raf ve 
Ankara, Anafartalar Caddesi No. 88 

1 

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

Bergonlin Boyaları Deposu ve her nevi demir hırdavat 

Telgraf Adresi 
ARONDA - ANKARA 

Ticarethanesi 

Elektrik T. A. 

TELEFON: 2150 

Ankara Hava gazı T. A. 



• • 
gıyım 

T. IS BANKASI 
1939 

Küçük cari hesaplar ikramiye plônı 

32.000 lira mükafat 

l•llar: t Jmt, t Mayıs, f Eylll, 26 Atastos, 
1 İtldepfa tarilderinde -ilecekllr 

~=iKRAMiYELER: =====~ 
1 Adet 2000 Liralık _ 
1 n 1000 8 • .. 

n 500 n 
16 n 250 
80 n .. 100 ,, 
95n 50,, 

250 n 25 ,, 

= 

= 
== 
== 
= -

435 

2.000 Lira 
1.000 n 

4.000 " 
4.000 " 
6.000 ,, 
4.750 " 
8.250 ,, 

32.000 ,, 

T. iŞ B"""-ına para yatarnaltla, 7Glms para 6irilıtinnif 
~ma, a,,.. zaınanJa ıalilıinisi 4e denemif ollll'mllUS. 

HARAÇÇI Karclesler 
IGJGk mefratat mapzamadan ON tabitle temin edebilirsiniz. 

Anafartalar Cadcleai TI: 1428 

EMl.AI VE MAM BANWI 

S*lerl - lslalill, lmlr 

l)lllm: imi, İzmir, Adana, ~i19hir 

.......... ,. ................ ---- için Yatan· 
................ olan .. ,..... yardım eder 

evcut aa.vri menkuller 
dığında ikrazat yapar 

Faiz senede% 81/ 1 dar. 

A,r.ca komiqon almaz 

. Dı L!•lia llcreti (l.000) liraya kadar 

ediateldildi; =..fulw için 2 lira Ye muamele intaç 
l liradan dGn olmamak üezere ay. 

ili:& lira Mp- OD paradır. 

Gayr._... ~ - ...._m " tahYilit ıehni kart•· 
bjmda Benb m ••hini ,.,.... 

.............. IMYdaat alır. 

eşyası üzerinde aradığınız ucuzluğü 

ya Pazar' ında bulabilirsiniz! 

H 1 LAL 
Manifatura Mağazası 

Hilil Ankara'nm en IOD moda Bayan lmmap satan ye. 
ıine matawıdır. Hilil'in aattıtı lmmaılar en müfldilpe
aent miifterileri memnun eder. Alacaima kamqlar için 
HiW'e utramadmızaa mutlaka airaJllld. Glrecebiniz ki 
Hilal bütün mütterileri sibi sizi de memnun eder. 

Belediye aırasmda Emek apartmanı altında TI. 2983 

Y ti bası Pivanqosu 
Her çekili inde 

Cumartesi ve pazar 
günleri at yarıslan 

yapıla<ak 

ANKARA PIY ANGO 
Şehir Hipodromu DirektirlüGOnden • 

siteleri mütterilerine büyük ikramiyelerden birkaç~ı matlalra AT YARISIJ kazandırmqtır. Siz de bir~· bileti alarak zengm olunuz... ~u hafta 
Merkez: Bankalar caddesa Tel: 1037 
Şubeler: Yenitehir Atatiirk balftn Kızılay kart••• Tel: 3030. 

5-puan .ı.m Tel: 27811.Ankara Piyango 26/Xl/938 Cumartesi ve 

PHILIPS 
27 ıXl/938 · Paz r gOnleri 
r.w .. t 14 te yapıla kttr. 

ESKiŞEHiRLi 

Kalörifer safiıpt----·· 
Kalorifer kam Ye borularmm ldP;a ta~ 

.... tanlwa 

lbrahim Hakkı Ozbatilr 
Bamklar caddeai nqgııan. 2Z. TeWoa 2881 

Anafaıta1ar Cadclıd 

•JID m6fterilerine •nılarmı ...... 

Manifatura Mağazası 
Postahane caddesinde inkılap mektebi kartıamda 

•JID mütterilerine anılarım aanar 

-------------------------------------- = ,,, ...................................... ~ = 
G 0 V E N i 938Modell i § . . -

Vebolid 

ANKARA PALAS 
PAVIYO UNDA 
BU AKAM . . -

Tork G• • E · : Atadna "Marelli : = ıı:_ı::_:._ eJ b lla7ııı ...,_ =...:.. i ....ı,.,ı.nm i §Avrupa amı g en met ur 
~ .. k-.A ..... ı· u iORT ACdani IMarco Baben'ı Swing Five 
trt' ercı ı zun 5 i a 
Her çefit teker Ye fekerlemeci i alom... ! E ORKESTRASI 
Anaf~ ca.ddeai ~ ~ ""••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" iii 

s.,.,,~~:i:.:.!: ... m....... ! Ve yeni artistler 
Kaqı Kahftlci = 

E~:=~S:~] lbrahim Melek ~ Lokanta Paris'"m en bUyUk 
-------........,. ______ -""""--------- Ma1anm müfterilerine 1 § Şefin idaresinde 

aayplarmı IUIUU' 5 
._ _____ .. ';JllHlllllHlllllllllllllUllllllllllllllllUHllllHllllltll 

TAŞ 
Ticaret Anonim Şirketi 

Toptan her mm kereste • Mlilmelllim 

l11WA CAT - iNŞAAT 
~~-

Merkai: Anbra; Ulua 1M7clw ~-3 el.kat • __ ,......... 181 

r.w. 1111-Dll 
Şaheei: 1atanba1 ; Tathan 1 inci kat 

Posta kutw: .. 
Telefon ı taa47 - mn 

Telpaf adresi: T 1 TA I 

Yeni 
BacBa 10 w U .mtlneledaıde 

R05ALIE 

Bat Rollerde 
NelMD Bdd7 - BleaDOr Powd 

14,45 matin•indea itiblnn 
NEŞUERŞEY 

'fteemıe Durbin. Herbert Jlanbal 
llel-,_.Met 21 de fiJ.imdea evel .....,...,.. 

SiNEMALAR 
Halk 

BU GON BU GECB 

KARA KORSAN 
(Türkçe taslti) 

.. Rollerde 

Sus 
BU GON 14 "'Mlneaio&IQ 

itibaren 

NE ŞEKER ŞEY 

Bat rollerde: 
Deanna Durbin • Heıbert ..... 

10 ve 12 IDllltineleriacle 

TA1UGVNAB 

ırrectrlc llsela- Jl'rwt.W.. o..ı Bat Rollerde 
ltobert Tqlor - J- llarlow 

S,,,,,.,.r: 10·12 -14.30 .. 11.SO• Seanalar 
18.30 ·aıeee 214e 10. 12 ·14-16-18 ... 2G.aO .. 


