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Almanyanın mecburi askerliğe 
-dönmek kararı herkesi şaşırttı 

Irak Kabinesi 
çekildi 

Yeni kabineyi Gneral 
Yasin kurdu 

Parti gazetesi "Silah müsa vatını 
temin için B. Hitler'in gösterdiği iradeye, 
65 milyon halk iştirak ediyor • ,, diyor. 

Berlin, 17 (A.A.4 - Versay 
muahedesinin askeri hükümlerinin 
kaldırılması haberini halk anlatıl
maz bir heyecanla karşılamıştır. 
Dün akşam saat 18 de gazeteler 

susi sayılar çıkaraark bu h 
işlerdir. 

ı, spor sarayında 
yapılan büyük bir toplantıda, B. 
Göbbels, Hitler'in beyannamesini 
ve yeni askeri yasanın metnini o
kumuş ve coşkun tezahürlere se -
bebiyet vermiştir. 

B. Göbbels, demiştir ki: 
"Bu suretle bü~ük savafın ö · 

lüleri tazim görmüş, sağ olanlar 
da ulusun istikbalini müemmen 
görmekle müsterih olmuşlardır.,, 

Müthiş bir gürültü içerisinde 
halk, milli marşı söylemiştir. 

Bugün dönen rivayetlere naza
ran, "Kahramanlar günü,, nü kut
lamak vesilesile, B. Hitler'in huzu
runda yapılacak bir geçid resmi 
esnasında, yeni ReisChler ve liava 
teşkilatı ilk defa olarak, ahaliye 
gösterilecektir. 

Mecburi askerlik her sı
nıfa tatbik edilecek 
Berlin, 17 (A.A.) - Royter 

ajansının bir muhabirine beyanat· 
ta bulunan propaganda· nazırı, 
mecburi askerlik hizmetinin gerek 
kara, gerek deniz ve gerek ha va 
kuvvetlerine yani bütün müdafaa 
kuvvetlerine şamil olacağını söy -
lemiş ve ancak bahri kuvvetin ar
tırılması meselesine gelince aske
ri efardın diğer servisler için ol -
duğu gibi deniz servisi için ayni 
veçhile davet edileceğini beyan 

etmiştir. 

Berlin, 17 (A.A.) - ~avas 
muhabirinden: Alman zimamdar
larının fikrince, B. Hitler'in bu 
hareketi, Versay muahedesinin 
tasfiyesine doğru en kat'i merha -
leyi teşkil etmektedir. ~~nıan hü. -
kômetinin reisi, bütün dunyayı bır 
emrivaki karşısında bırakmıştır. 
B. Göring'in B. Vord Price'ye vaki 
olan beyanatı, Almanya'nın silah
ları bırakma masalını devam et -
tirmek niyetinde olmadığını esa -
sen gösteriyordu. 

Son kararın, evvela Almanya' -
nın her nedense, bir tehdid telak
ki ettiği Sovyet silahlanmasından, 
onra da Akkitab'ın neşrile fran

s da askerlik hizmetinin iki sene · 
;: çıkarılmasından ileri geldiği 
söyleniyor· 

Halkın coşkun heyecanı, mat-
buat tarafından memnuniyetle 
kaydedilmektedir. Ağır . sana~!i? 
fikir naşiri Bergverk Zeıtung, sı
lahlı millet yeniden bir or.duya sa· 
hib olmuştur.,, diyor. 

Almanyanm vesair ulusların, ha -
rışa hizmet alanında silah müsa -
vatını temin için Hitler'in izhar et
tiği sarsılmaz iradeye iştirak et -
mektedir.,, 

"Yarı resmi mahfiller, bu k;. 
rarın katiyen bir savaş maksadı -
na müstenid olmadığını teyid edi
yorlar.,, 

Bunu yazan Angirf gazetesi 
diyor ki: 

"Bu Prusya militarizmine rü -

B. Hitler 

cu değildir. Hayır, zira alman si -
yasası, bütün enerjisini harb mey
danları aramağa değil, fakat mil -
letine kendi ırkının ananelerini tel
kin etmeğe ve güzel, sağlam ve 
barışa yarar eserler vücuda getir
meğe hasreden bir adamın elin -
dedir.,, 

Ayni gazete, B. Hitler'in dün -
yayı açık bir vaziyet karşısında 
bulundurmak istediğini ilave et -
tikten sonra, makalesine şöyle de
vam ediyor: 

"B. Hitler, uluslararası müza -
kerata girişmezden evel, teslihat 
hususunda filen müsavat mesele -
sini açıkça mevzuubahs etmek is
temiştir . 

lleride herhangi bir müzake -
re bu esasa istinad edecektir. Ar -
tık aşikardır ki, Londar beyanna -
mesinin kurmuş olduğu müzakere 
esası tamamile değişmiş bulunu -
yor.,, 

Diğer gazeteler, bu tarihi ha-
diseyi büyük ehemmiyetle kaydet
mektedirler. Börsen Zeitung: 

"Bu bir sulh zimamdır.,, diyor. 
Lokalanzeiger de: 

"Almanya, diyor, dünya sulhu 
için 12 kolordu getiriyor.,, 

Berlin, 17 (A.A.) - Havas 
muhabirinden: 

Başvekalet dairesinin önüne 
biriken binlerce ahali, Fürer'e ses
lenmişler ve kend;.ıine te~ekkljr 
etmişlerdir. 

"Bize bir ordu verdiğinden, si-
lah verdiğinden dolayı varol, çık 
pencerene seni alkışhyalım,, diye 

Göbbels olduğu halde görünmüş· 
tür. 

Coşkun bir heyecan içerisinde 
ahali, sarayın pencerelerine so -
kulmuş ve "Almanya her şeyden 
üstün,, diye başlıyan milli marşı 
terennüm etmiştir. 

. Diğer taraftan, liarh yiğitleri -
mn hatırasını taziz eden merasim 
esnasında bayrakların yarıya indi
rilmesi emri verilmiştir. 

Merasimden sonra, bayraklar 
yukarı kadar çekilecek ve askeri 
sahada hükümrani haklarım elde 
ettiği haberini alan alman mille -
tinin baştan başa duyduğu sevinci 
ifade için güneş batmcıya kadar 
çekili duracaktır. 

Karann İngilteredeki 
tesiri ne oldu? 

Londra, 17 (A.A.) - Havas 
muhabirinden: 

Almanyanm kararı, ansızın 

pathyan bir bomba tesiri yapmış -
tır. Gal eyaletinde bulunan Sir Con 
Simon gece yarısı Londraya dön
müştür. Londradaki resmi şahsi -
yetler, İngiliz nazırlarının Berlin 
seyahati arifesinde, B. Hitlerin bu 
hareketini vahim göstermekte -
dirler. Zira bundan böyle ne mak
sada hizmet edeceği meçhul 

(Sonu 2. inci sayrlada) 

Acıklı bir ölüm 
Tokad saylavı bay Faik, dün 

sabah, ansızın uğradığı bir nezif
ten ölmüştür. Bay Faikin cenazesi 
dün saat on heıte merasimle kal _' 
dırılmıştır. 

Cenazede Atatürk adına ya -
verleri bay Şükrü bulunmuştur. 
Bu hazin merasime iştirak edenler 
arasında Kamutay Başkanı, Milli 
Müdafaa Bakanı. birçok saylavlar 
ve kendisini seven pekçok arka -
daş ve dostları vardı. 

Bay Faik iyi yürekli iyi düşü
nüşlü bir arkadaş olarak' kamutay
da herkesin saygısını kazanmıştı. 

Manastır idadisindeki mual -
limliği dolayısile Atatürkün de 
büyük iltifatlarına irişen bu de -
ğerli zat ölümü ile Ankarada çok 
acı bırakmıştır. 

Bağdad, 17 (A.A.) - Royter 
ajansı bildiriyor: lki hafta evel 
Cemil Elmiftahın reisliğinde te -
şekkül eden Irak kabinesi, orta Fı
rat aşiretleri arasında çıkan karı
şıklıklardan dolayı istifa etmiştir. 

Yeni kabine Yasin paşa tara -
f mdan teşkil edilmiştir. 

---···-----
A 

ltalyan - Habeş 
anl:ışmazlığı 

Roma, 17 (A.A.) - Havas a
jansı bildiiryor: Habeşistan elçi . 
liği, Habeşistan imparatorunun 
Ceneverdeki otra elçisini, İtalya -
Habeşistan anlaşmazlığının ulus -
lar derneğine vermeğe memur et -
tiğini bildirmiştir. 

--·---·--
Bir asi miralay 

kendini öldürdü 
. Atina,. 17 (A.A.) - İsyana iş
tırak etmış olmakla müttehem mi
ralay Kamai intihar etmiştir. 

-----·--·--
Sir Saymen Berlin'e 

gidecekmi gitmiyecekmi? 
Lôndr.a, l 7 (A.A.) .........., Kabine 

Sir Saymenin Berlin .seyahatind~ 
değişiklik olması hakkında hiç bir 
karar vermemiştir. 

--···-
Bir tayyare düştü 

Londra, 17 (A.A.) - Bir tay
yare Hendonda düşmüştür. ÜÇ: kişi 
ölmüştür. ---.---
Kazanan Mısır tahvilleri. 

Kahire 17 (A.A.) - Yüzde 3 faizli 

mısır kredi Fonsiye tahvillerinden 16 

mart 1935 tarihli çekilişinde kazanan 
numaralar,: 1886 tarihlilerde,ı 52.339 
No. 50.000 fr. 1908. tarih. 617.063 No. 
50.000 fr. 1911 tarih. 226.053 No. S0 
bin frank kazanmışlardır. 

--... -·-
Erzincan' da bir sarsıntı 

oldu 
Erzincttn, 17 ( '.A.A.) - Saat 

1.22 de devatnlı olmak 'üzere ha -
fif yer sarsıntısı olmuştur. 

Volkişer Beobaliter gazetesin
de B. Alfred Rosenberg de diyor 
ki; "Kopması muhtemel olan iti -
raz fırtınasından zerre kadar en · 
dişeye düşmiyen 66 milyon halk, 

bağırışan halkın arzsuunu yerine 
getirerek B. Hitler pencereye çık -
mış ve yanında B. Rudolf Hess ve aı ın cenaze merasımıntle bulunanlar . Kara aaylavı Bay F .k,. . . 
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SAYIFA 2 H1LAL1AHMER 

l DIŞARDAN G~LEN DUYU 
Almanyanın mecburi asker liğe dönmek kararı 

(BaF 1. ci sayıfada) 
olan bu Berlin seyahati, Almanyanm mü
zakerat net icesini önlemis olmasile, 
suya düşmüş gibidir. 

Berlin ziyaretinin tecil olunması, 
çok muhtemeldir. İngiltere hükume
tinin müteaddit defalar, muahedelerin 
yalnız bir taraftan feshi aleyhinde
resmen bulunduğu hatırlatılmaktadır. 

B. Mac Donald. bu sabah için (Pa
zar) olmasına rağmen, Alman ordusu
nun ihyasiyle alakadar olan nazırları 

içtimaa çağırmıştır. Bu içtima esna
sında, Berlin elçisinin raporu okuna
cak ve ezcümle İngiliz nazırlarının 

Berline mutasavver seyahatleri mese
lesinde hükumetin takib edeceği hattı 
hareket görüşülecektir. 

A manya ordusu 
ne kadar olacak? 

Londra, 17 ( A .A.) - Reuter ajan
sından: 

B. von Neurathın Berlindeki İngil
tere elçisi Sir Eric Fips'e verdiği ma
lümat a göre, Almanya ordu-unun, 
mecbur hizmet esası üzerine mevcudu 
500000 kişiye baliğ olacaktır. 

Sir J ohn Simon ile B. Edenin 
Berl in ziyaretlerine gelince, Londra 
diplomasi mahafilnde iki kanaat belir
mektedir: Bir kısmı, İngiliz kabinesi· 
nin. yani br syasal hazırlığa meydan 
verdirmek için, bu seyahat kısa b:r 
müddetle tecil etmeği tercih edeceği 
fikrindedir. A ncak, ekseriyetin dü
şüncesine göre, Sir John Simon bir 
defa tecil edilen ziyaretin behemehal 
bu sefer vukuuna karar verec ::!ktir. 

İngiliz navrl arının Berlin seyahat
lerinin t ecili, Lord Edenin Moskova 
ve Varşova s~yahatlerine de tesir e

decektir. 
Lak.in esas mesele, Versay muahe

desindeki askeri ahkamın feshi keyfi 
yetinn 3 şubat tarihli Fransız - İngi
liz beyannamesinde derpiş edildiğidir. 

Filhakika, bu beyanname Fransız ve 

İngiliz hükumetlerinin, " Versay mua

hedesinin beşinci maddesi yerine bir 

takım emniyet andlaşmalarının ika

mesini arzu eyledikleri,, açıkça tasrih 

edilmekte idi. 

Londra, 17 (A.A.) - Reuter ajan

sının diplomatik muhabirinin bildirdi

ğine göre, B. Hitler, İngigliz elçisiyle 
görüşürken, Almanyada mecburi as

kerlik hizmetinin ihyasına sebeb ola

rak cuma akşamı Fransa başvekili ta

rafından mebusan meclisinde vaki o

lan beyanatı göstermiştir . 

Almanyanın kararı, Londradaki 

ecnebi diplomatik mahafilinin fevka

lade hayretini mucip olmuf?tur. Ayni 

mahafil, Almanyanın kararının, Ver

say muahedesinin beşinci maddesi ye

rine kaim olacak bir tesviye sureti 

bulmak üzere İngiliz nazırlarının Ber
line vaki olacak seyahatinin arefesinde 
ilan edilmesini hararetle tefsir etmek
tedir. Son müzakereler esnasında Al-
manların, hemen Fransız ordusuna 
muadil 300.000 kişilik bir ordu iste-
mek hususundaki ısrarları da nazarı 
dikkati calip görülmektedir. 

Almanyanın yalnız Versay mua
hedesini feshetmekle kalmayıp son 
müzakerelerin esaslarından da uzak
laşmış olduğu kaydedilmektedir. 

Lonra, 17 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 

Gazeteler, "Versay muahedename
si ni yırtan,, A lman kararını duvar ila
nı h urufatiyle haber veriyorlar. 

İlk neşriyat, hadisenin vehametini 
tadil etmek arzusunu gösteriyor. Sun
day Times diyor ki: 

"Berlin müzakeratının bir işe ya
rayıp yaramıyacağını şimdi kendi ken

dimize sorabiliriz. Bunun yeniden te
cile uğraması çok muhtemeldir. Umu
mi emniyet tehliıkededir.,. 

Alman kararının Fran
sa' dak akisleri 

Faris, 17 (A.A.) - Almanyanın 

mecburi askerlik hzmetini ihya etmek 
karan, dün akşamki gazetelerde oku
nunca fevkalade bir tesir yapmamıştır. 

Zira, halk buna çoktanberidir munta
zır bulunuyor gibi idi. Ana caddeler
de tam bir sükun hüküm sürmüştür. 

Mareı;al Petenin yakın mesai arkadas
larından biri: 

- Almanyanın, nisan veya birici 
teşrinde, mecburi askerliği iian edece
ğini biliyorduk., demiştir. Mareşal Pe
tcnin geçenlerde Fransız efkarı umu
miyesini ikaz etmek istemesi, selJ~usi1. 

değildi. 

Fransız hükumetinin 
elçilerine verdiği emir 

Paris, 17 (A .. A) - Alınan hüku
metinin ittihaz etmiş olduğu karar üze 
rine Fransa hükumeti tarafından, a
lakadar paytahtlardaki sefirlerine 
nezdlerinde bulundukları hükfımetln
le temasa girmeleri için icab eden ıa
limat verilmiştr. 

Sıyasal mahfiller ne 
düşünüyor? 

Parıs, 17 (A.A.) - Siyasi m~hafil, 
Almanya Vcrsay muahedenanıf's ı :1:n 

beşinci faslına nihayet vermiş olması 
hasebiyle Fransız - İngiliz teklifleri
nin Almanyanın şimdiye kadar kabul
den imtina etmiş olduğu emniyet mi
sakına inhisar edeceği mütaleasını ser-
detmektedir. e 

Diğer ·~raftan Alınanyanm vermis 
mebusan meclisindeki müzakereler es
olduğu karar alman kuvvetlerini dün 
nasında ileri sürülmüş olan cclhmi ·al e
rin çok tı~vkine çıkarma\1,.dtr. 

Birç >k mebuslar. tngi'.;;; naza lan 
ile Alman lıUkumeti ~. ~~Tt'l'-> derin 
tetkikat yapılmasını ve noktai na7ar 
teati~inde hultınc!masın. te~erıni et
mek1e be:-11 ... ··r Almany.ı tarafından :t
tihaz ed\ ı'..1 . s olan t!dm:. ·!erin sulhun 
mul:~ "! :ın~ ile Fr:>r:3 clerecC'sinde 
alakadar ulan Fransanın müttefik ,.'! 
dostları tarafından sıkı bir temas yz-
1 .tarak t~tkik edilrre ·ı mütaleasında 

bulunmaktadırlar. 

Paris - Londra - Roma 
konuşuyor 

Faris, 17 (A.A.) - Havas ajansın
dan: 

Paris, Londra ve Roma hükumetle
ri, dün akşam üstünden itibaren ve 
7/ 1 tarihli Roma ve 3/ 2 tarihli Lond
ra uzlaşmaları mucibince müdavelei 
efkara başlamı lardır. Bu üç devlet a
rasındaki vahdet hiç bir zaman tezel
ziile uğramıs olduğundan. bu müka

lemelerin neticesini sükunla beklemek 
icab eder. 

İngiltere kabinesi, son toplantısın
da, Fransa il :! kararlaştırılan bölün
mez tekliflerin aynen muhafazasına 

karar vermiştir. 
Dün aksamki görüşmelernden sonra. 

B. Flandın ve Laval, Roma ve Londra 
sefirlerine telgraf çekerek, oralardaki 
hükumet erkanile temasa geçmelerini 
bildirmi§lrdir. 

Viyana, hadiseyi çok 
mühim buluyor 

Viyana, 17 (A.A.) - N oyes V iner 
Tageblat gazetesi, bir takım hakları 

çiğniyen Almanyanın ağır mesuliyeti

ni kaydederek: "Bu hadise, V ersay 
muahedesindenberi Avrupada çıkan 
hadiselerin en mühimmidir,, diyor. 

Bu gazetenin Bertin muhabiri, 
mesleıkten yeti me ordunun da muha

faza edileceğini ibildiriyor. Bu suret
le iki ordu bulunacak ve Alman or

dusu Avrupanm en mühim kuvvetle
rinden biri olacaktır. B. Hitlerin ka
rarr, Almanların fevkalade heyecanı
nı mucib olmuştur. Bu heyecan, 

hoşnutsuzluga karşı bir n~vi supap 

vazifesi görerek, kararın icab ettirece
ği fevkalade masrafa, şimdilik olsun 
tehlikesizce girişmek imkanını bah
sedecektir. 

Kararın Moskova' daki 
akisleri 

Moskova, 17 (A.A.) 
habirinden: 

Havas mu-

Almanyanın kararı burada derin 
bir hayret uyandırmıştır. Bu karar, 
efkarr umumiyeyi tatmin edebilmek
ten çok uzak, yeni ve ağır bir hatadır. 

Mevcud kanaatlere göre. Almanya
nın günden güne artan iddialarının ö
nüne. ancak Versay muahedesini im
zalamış olanların tam bir ittihadile 
geçilebilecektir. 

Herkes, İngilterenin nasıl bir hattı 
hareket ittihaz edeceğini ve Sır Con 
Simonun, seyahatini gayri muayyen 
bir tarihe talik edip etmiyeceğini me
rak etmekle beraber, Sovyetler emni
yet meseleleri müahedesindeki vaziye
tini değiştirmek niyetinde olmayıp, 

1 

Londrada hasıl olacak aksülamele in
tizar edilmektedir. 

Amerika ne diy.or? 
Vaşington, 17 (A.A.) - Almanya

sulh zamanındaki ordusu miktarının 

arttırılması meselesi, siyasi mahafilde 
büyük bir endise uyandırmıştır. Bu 
mahfiller, Almanyanrn bu hareketinin 
birleşik Amerika ile 1921 senesinde ak 
detmiş olduğu muahedenameyi ihıat 

mahiyetinde olduğunu beyan etmekte
dirler. Bu muahedename, Amerikanın 
akitleri meyanında bulunmadığı Ver
say muahedenamesi gibi Almanyaya 
müteallik ayni askeri tahdidleri ihti
va etmektedir. 

Hariciye nezareti, Berlinden gele
cek resmi raporlara intizaren istakbal
de ittihaz edeceği hattı hareket hak
kında çok büyük bir ketumiyet •göster
mektedir. 

Va ington, 17 (A.A.) - Havas a
jansı bildiriyor: 

Hariciye nezaretinin salahiyettar 
ağızları fevkalade ihtiyatkar davran
makla beraber, Amerika resmi mahafi-
1 i, umumiyetle, Alman hükumetinin 

kararını, iki devlet arasında münakit 
1921 tarihli Bertin muahedesine karşı 
bir tecavüz telakki etmekte gibidir. 
Bu muahede mucibince, Amerika, Ver
say muahedesinin beşinci maddesi ah
kamının tatbikini iddia edebilmekte
dir 

Cenevrenin düşüncesi 
Cenevre, 17 (A.A ) - Havas bıldir

meninden: 
Almanyanm son hareketi, uluslar. 

arası efkarı umumi ye üzerinde çok de
rin bir tesir yapımştır. Zannolunduğu-

na göre, Alman nükumetinin 
hareketi hesablıdır. Z.ira, bu 

Almanya kendisini müzakere 

ha hazırlıklı addetmektedir. 

bu tarzı 
suretle 

için da-

Cenevre, 17 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 

Almanyanın karan, Cenevrede l..ıü. 

yük bir hayretle karşılanmıştır. Bura
da vaziyetin vahim surette haleldar ol
duğu ve yakında, Avrupa uzla~ması ih

timallerini her zamankinden fazla uzak
laştıracak bir husumet ve itiraz fırtına

sı kopacağı kanaati vardır. 
Sir Con Saymen'in ziyareti arifesin

de vuku bulan bu kararın,akkitaba karşı 
fena bir mukabele teşkil ettiğini söylü

yorlar. Bazı mahfiller. şimdiden Sir 
Con Saymen'in "namizac,, olmak sırası 

olup olmadığını soruşturuyorlar. 

Her şeye rağmen, vaziyeti asla fe. 
ci telakki etmek temayülü yoktur. Ba
zı mahfiller, fırtına geçtikten sonra va

ziyetin iç yüzünü daha iyi kavramak 

kabil olacağını ve lakin ani bir aksül
amelin de her halde teessüfe şayan ava. 

kib doğuracağım söylemektedirler. 

Çekoslovakya şaşıyor 
Prag, 17 ( A.A.) - Siyası mahfiller 

ile efkarı umumiye, Almanyanın ye
niden !'ilahlanrnası haberinden dolayı 

fevkalade hayret içindedir. Bu mah
filler, yakın zamanlarda A vrupada mü

tc•kabil bir emniyet sistemi ihdası için 

yapılan m üzakerelere iştirak etmiş bu. 
lunan büyük devletlerin bu iş hakkında 

müzakere ve istişarelerde bulunacakla
rını ve alman hükumet ine mrştcrek bir 
cevab vermek mecburiyetinde kalacak

larını söylemektedirler. 

Roma, kararı beklenmez. 
bir şey saymıyor 

Roma, 17 ( A.A.) - Havas bildir. 

meninden: 
Roma hükilmetinin Paris ve Londra 

ile temasa geçeceğine dair olan beya
nat, İtalya ile F.ransanın 7 sonkanunda 

müştereken giriştikleri taahhüde tama. 

men riayet olunacağını gösterir. 
Malumdur ki , İtalya, emniyet istik

rarının, silahların tahdidinden akdem 

olduğu hakkınaki fikre iltihak etmiş. 

tir. 
Almanyanın kararı beklenmedik şey 

değildir. Almanyanın bu kararı çok

tanberidir hazırlamakta olduğu hisse. 

dilme kte idi. Ve nasıl ki, ingiliz ak ki
tabının neşri, hava kuv·ıetlerinin aske

rikştirilme~ine vesile olmuşsa, bu se
ferki karar için de Fransada askerlik 
müddetinin uzatılması bahane edilmiş. 

tir. 

İtalyan - Fransız 
görüşmeleri 

Roma, 17 ( A.A.) Havastan: 
Resmi mahfiller, İtalyanın Ber

linden gelen haber hakkında fransız ve 
ingiliz hükilmetlerile mutabık kalaca
ğı ve noktai nazarını zamanı gelince 

bildireceğini beyan etmektedirler. 

Almanya'yı protesto mu 
edecekler? 

Paris, 17 (A.A.) - Almanyanın 

kararı o kadar vahim addedilmistir ki, 
bunun Roma ve Londra anlaşmalarını 

imza edenler tarafından protesto e dil. 
mesi z;ıruri şayrlmaktadır. Bu devletle
rin takib edi lecek usul hakkında anlas

maları icab edecektir. 
Karar Versay andlaşmasını imza et. 

miş olan bütün devletleri alakadar et
tiği için normal usul meseleyi uluslar 
derneği konseyine bildirmektir. Bun

dan başka 3/ 2 tarihli beyannamenin 
bulunduğundan, Sir Saymen'in Bertin 

münderecatı da bu kararla altüst olmuş 

seyahati vaki olacaksa bu seyahatten 
evet Fransa ile İngiltere arasında bir 

ist işarede bulunulması tabii addedil. 

mektedir. 

CÜMHURİYET 
YILDIZ LOKANTASI 
Ankaranın yegane temiz lokanta

sıdır. Müşterilerini her suretle mem

nun etmeğc· çalışır. 

Mudanya Pazarı 

Muhterem müşterilerinin 

bayramlarını saygı ve sevgi ile 

kutlular. 

Balık pazarında rnerdivenlı 

sokak telefon: 3580 

Kantariye Ticarethtanesi 

Şükrü ve Agah kardeşler 
Her n evi bakkaliye çeşidleri top

tan veperakende 

Telefon: 1414 

Maarif Vekaleti karşısında 

AKBA DA 
Türkçe ve ecnebi lisanlarda ga

zete, mecmua, kitab ve her nevi kırta. 

siye ihtiyacınızı temin edebilirsiniz. 
Telf. : 3377 
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Tam adını bulaP 

kurum 
Vakit geçip de onu herkes :~nı~ 

dı, yukanki başlığı görenler. A 
11 

bahçeli evler kooperatifi,, üzerine kotl 
d • a. 

tuğumuzu yorulmadan anlarlar 1
' da. 

amacına bu kadar uygun bir kuruı11 
ha bilmiyoruz. 

İnsanlara adlarını babaları aııala 
koyar ve bunu yaparken de doğan ço' 
ğun nasıl olması isteniliyorsa. ya 
hangi adda bir özellik, kulağa tatlı g 
liş seziliyorsa veya sayın bir dede'f1 
mak dileğile hareket ediliyorsa 1..ıurıa 
re bir ad seçer. 

Günler, yıllar geçer; konuları a 
yetişen adam arasında hiç bir uyıı 
kalmadığı, çok vakit, görülür. çıııı 
doğan çocuğun ne olacağı bir ülkii gı 
değil, bir dilek gibi tasarlanmıştır· 

"Ankara bahçeli evler yapı kooPc 
tifi,, , onu kuranların daha kafaları 
bir düşünce iken, doğup gelişmesi vı: 
lişip ödevini eksiksiz yapması için ne 
rekiyorsa hepsi ülküleştirilmiştir. 

Düşüncenin başarılması için yııP 
yasanın ana çizgileri "Ankara bahçe\ 
!er kooperatifi,, adında vardır. 

Bunun doğru olup olmadığını atı 
ralım: 

Bundan anladığımız: 

bahçeli evler yapmak için bir koo.Pı: 
tif,, kurulmuş olduğu değil midir? 

İşin doğrusu da budur : yurduf1'1ııl 
henüz örneği bulunmıyan bu ı.ıı 
Ankar a içindir. Türkiye için olan1a 
idi' Olamazdı. Çünkü onu kuranlar/. 
karadadırlar ve istedikleri de yaşa 
ta oldukları Ankarada birer ev edin? 
tir. 

Bu evler tek, yahud bir çatı 
tında, gene biribirinden ayrı çift, vt 
cak bahçeli evler olacaktır. 

Bu kurum birkaç veya birçok ev 

kını bir arada tophyacak apartill" 

yapamaz mı? Yapmaz, yapamaz. yar 
mak gerektir. İlk önce, apartmart13 

oturanların biribirine karşı erkinliği 
tur. Sonra, böyle birçok kişilerin b1 

raya geldiği büyük kurağ'larda esefi 

elde etmek çok güçtür: daha sonra 

kafalarile çalışan adamların, yorgul' 

gın, işten çıktıktan sonra bu aparttıl 

larda başlanru dinlendirebileceklet1 

şünülebilir mi? Giırültü ile savaş, W 
bulunduğumuz yılların son ı;Özüdiıf· 

evde kalabalık olmamak, sağlığı gıd 
bilecek şeyler bulunmamak, gürültil 

. ·ıı' dılmemek, ağaçlı ve çiçkli bahçelcrı 

havası evin içinde esmek gerekti!· 

son olarak şu da vardır ki bütün blll'I 

daha çok öncden düşünmüş olan cıııti 

luk hükumeti bahçeli evleri Ankara 

özel tip olarak ele almıştır. 

"Yapı .. sözü üzerinde de cıurll 
sorum, ev almak, satmak değil. Y 

maktrr ; yapılan evlerle Ankara dahli 
yüyecek ve güzelleşecektir: evler ç0 

dıkça şimdi yüksek olan kiralar düşe' 
ev edinemiyenler de bu yüzden sebC 
neceklerdir. 

Kooperatife gelince: kazanc atıl 
gütmeyen ve yalnız ortaklarının, el b 
liği ve kolaylık, ucuzluk, kar::;ılıklı ) 

- (o 
dım kurallarına uyarak ev edinınelC 
çalışacak olan bu kurumun biçimi afi' 
kooperatif olabilirdi. 

En doğru yoldan amacına doğrll )ıf. 
rümek için her gereken şeyi tamatt11 

olan "Ankara bahçeli evler yapı ı.-o0 

ratifi,, güvenilecek bir kurum oJdllg~ 
dan, umulur ki, devletten. kredi evi' 

~ ,s 
den ve bas vuracagı her kurumdcıı'1 

diği yardı~ bulmakta güçlük çele~) 
cektir. 

er' 
Ankara bahçeli evler yapı koOI' 1~ 

tifine, yurdun başka yerlerinde ıcurll 
cak eşleri için iyi bir örnek olrnas1111 

Jenz. 
N. Bayd'' 

Erkinlik = istiklal 
Kurağ bina 
Esenlik - sıhhat 

Arı saf 
Sorum mesele 
Kural - kaide 

BilAllabmere iiye olmak insanlık borcada • 
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Hilal 
Ma i atura 

Mağazası 

Muhterem Müşterilerinin 
bayramını kutlular. -

, 

HILALIAHMER 

i~te 

1935 ~~ V8 
hepıinden daha gÜz•l,daha rahat 

ve daha ucuz 

UMUT TİCARET EV/ 

---

hemen bir .P,,u;;J bayiin 
gidip görünüz 

, 

~RKi t:. 

t.IRAAT 
BANKA..S• 

·DARA· 
BiRiKTiREN 
QA~T ~D~Q 

•••••••••••••••••••••• 
Eyüp Sabri ve Biraderleri Ticareth 

fuht<•rt'fn lii~h'rilt•rine Bayramlarını Kutlular 
Merk~zi: Adliye Sarayı kar,ısında 

ı 
Şubesı: Kurşunlu cami civarında 

················----~~~ MEŞHUR BİLECiK RAKl 
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1 Ankara' dan gelişi güzel - mektublar 
Kara, kışa, bahara, kayak 

sporlarına dair .. 
Azizim Hakkı Süha Gezgin, 

e Bir zamanlar, seninle ayni gazete · 
nin iki sütununda, yanyana dikilmiş iki 

v yağlı direğe tırmanan iki cambaz gibi 
çalışır, yazı yazardık. Senin daha hoşu
na gitsin dıye iki pehlivan gibi demeli 
idim. Fakat nerede bende o çalım? Sen, 
sütun:Jan sütuna Zaloğlu Rüstem gibi 

atlardın; ben, toplu iğne ile kuyu ka
la ?:ar gibi gelişi güzel fıkralar toplau:Jrm. 

Vakıa bir kadın tanıdığıma bir ge-
r ::e Yıldız'da söylediğim gibi "Toplu 

ra iğne,. de bfr,3z ''topluluk,, srfatı ·da 

r vok değildi; fakat bizde bu topluluk 

r. ;enin gibi bazularda ve ensede değil, 

~öbekte idi. O zamanlar, ampirik bir 
e ;urette göbeğin sadece ayakta telefon

ld a konuşurken makineyi üstüne koy. 
a) naktan başka bir faydası olmadığını 

a ınlamıştım. 

Artık Ankar<Nlayım. Ne o gazete
re beraber çalışryoruz; ne o gazetenin 

ski adı kaldı. 
Sen, gene o gazetede bir sütun tut

uı un ama, arıabca kökten türemiş olan es
e! ·i imzanı, "Seyyah''ı atıp yerine "Gez

a in,, soyadım aldın. 
eı Ben, fırsat düştükçe - aşağı yuka. 

ı bayramdan bayrama - gene toplu 
ıı Gne imzasını kullanmıyor değilim, fa. , 
e at bunu soyadı yapamEdım. 

Bayan Hali.de Nusret gibi zayıf ve 
1ce dostlarımızın bile "Zorlu Tuna,, 

E ibi yavuz soyadları aldığı bir sırada 

en "Toplu iğne,, kadar ufak bir ad 

~çseyıdim, elalem ne derdi 
si Bütün değişmelerden bahsetmek ge. 
y< ?kiyorsa - Tanrı senin enseye ve ba

kı ıJ.ara zeval vermesin - bende göbek
n. •n de eser kalmadı. Zaten Ankara te
h fonları, lstanbuldakiler gibi çelimsiz 
iı ·yler olmadığı için göbeğin üzerine 

J11Ulmasrna da imkan pek yok. 
s• Ankara'dan sana neler anlatayım; 
v ~ıer istersin? epey zamandanberi, se
b n üslfıbunu taklid ettiği,m yok. Sonra 
n j deği!iti; yazanın istediği, özlediği 
r izen değişti. Onun için sana benzete. 
1 k yazı yazabileceğimde şüphem v:ar. 

Fakat gene şöyle bir srnayayım: 

m: 
"Kış, beyaz örtüsünü Dikmen sırt-

·ından ıder ley eli çok oldu; Elmadağı 
ruğunda kalan bir fiske kar, dağları 
laşan bir efenin başına sarılmış be

z bir çevre gibi duruyor.,, 
Hakkıcığım, yapaımyacağrm; gel 

7 gene bildiğim gibi, dilimin döndü-

gibi yazayım: 
Ankara, bahara giriyor. Eskiden 

1cler ve tazeler, bahar geliyor diye 
•inirdi. Hatta eski bilmem ne !as. 
dan bir şarkının güftesinde bir be-

vardı: 

sineme {ış geldi, firak açmadadır 
yare 

' l uslat gene mi kaldı güzel faslı ba
harıe 

Şimdi ise bahar gelince balo mev

ıi bitiyor; çaylar, kabul günleri sey

;yor; onun için ortada bir tasadır 

gösteriyor. 

Bu yıl, kış ve kar uzakl~ırken 
ka.ra'nın kadın ve erkek gencliği baş

bir sebeble tasalandı: 
Dikmen .sırtlarında ve Elmadağrn-

'cayak sporları yaprlamıyacak d;ye. 
Karlı günlerde burada sevinci gör

iydin. Sabahleyin erkenden dağlara 
'1Şanlar, ak.şam üzeri yüzleri kıp
nızı olmuş, bakırlaşmış dönüyorlar
Birçok gene bayanlar, artık dekol

lbise, kürk manto, iskarpin, yün ör
pudra, ruj, oja, rimel bahisleri ye-

kayaktan bahseder olmuşlardı. 

Birisi, sırttan aşağı kayarke.n bir 
mm karşısında kendisini durd.ura
ıiş, birisi iki güıı içinde ,manevra 

nasını öğrenmiş mi, artık bir öğün

ir giderdi. 

Karlar eridi ve kayakçılar evlerine 
fü. Şimdi toplantılarda tek tük bu 
un hikayelerini dinliyoruz. 

Sen de burada olsaydın, mutlaka 

Beş dakika başbaşa 
Bu bayram günlerinde ne kadar da 

çok gailemiz var. Bunaltıcı ve yorucu 
bir hayat yaşıyoruz. Vıe hiç şüphe yok, 
misafir, ziyaret, durmadan kabaran 
masraf, yüııekleri parçalıyarak boşalan 

kese, içilen kahve, yenilen şekerle bo -
zulmuş bir mide önünde.. beş dakika 
başbaşa söylemek istediklerimi anlıya. 
cak birini bulmak oldukça zor olacaık !. 

Ama, mevzuumun bayram sonunu bek
lemeğe hiç tahammülü yoktur ve bun
dan dolayıdır ki bütün bunlara göz yu
marak yazmak istiyorum. 

~ * * 
Bilmem ki bu, gün geçtikçe mana. 

sızlaşan fakat ne de olsa h.epimize bir 
eğlene günü hissini veren bayram gün
lerine girerken, ark.aruza dönüp de, 
yurddaşa karşı olan vazifenizi yapıp 

yapmadığınızı hiç düşündünüz mü? bu 
sorguyu ortaya atarken, yazımın düpe
düz bir iane yalvarışı sanılmasını hiç 
de istemiyorum. Ben, pek samimi ola
rak, her yurddaşm omuzlarına, ister is
temez, yüklenen değerli yüıksek soysal 
vazifeye, günü ve yeri olduğu için, d 
atmak ·dileği ile kaleme sarıldım. 

~ * ~ 
Şu soysal vazifeye bir dakika dö. 

nüp bakalım isterseniz!.. Hepimizin 

bilmesi ve yaıpması gerek.en bu vazife 
neymiş?.. Bu vazifeyi ben, şöyle an
latabileceğim: Bir evde bir tek de has
ta olsa, o ailede huzur ve rahat olımaz 
ve o ev ağız tadile bir bayram yapamaz 
Şim<li komşunuzu düşünün: Komşu 

yoksulluk içindedir. Hastası vardı.r, 

yürekler acısı ıbir hayat yaşamaktadır .. 
Siz, mesw:l aile, varlıklı aile, komşuya 
yardım elinizi ,uzatmaz, onun derdine 
çare bulmağ3.• çalışmazsanız bayramınız

da ne zevk ·kalır? .. Bana öyle geliyor ki 
zavallı olan komşuya karşı, insanlığın 
zmladığı bu "elden gelen yardım., ya. 
pılmadığı müddetçe huzur ve rahatımı
zı kazanaımayız ; evimize zevk, içimize 

şenlik yerleşemez. 

Zavallı, hasta ve muhtac kom~u ö

nünde mahalleli için d.e aynı üzüntü ve 

sıkıntı vardır; Üç evin ıhastasr ve ba
kımsız çocuğu pençerelerde~ eğlence 
değil, ekmek sayıklarken çocuğunuzun 
sokaklar·da, şuradaı burada bir neş.e kay. 
nağı giıbi şaıkramasma nasıl izin verebi-

lirsiniz? İnsan~ v~ ıba~ca~ düşüne~i~: l 
Ne birine, ne otekine ımkan verebılır
siniz. Bir taraftan mahallece, cemiyet
~ıe ve ulusça baıkımsızm a.cx ve korkunc 
halini elden gelen yardımı yaparak gi. 
dermek, bu suretle de sizinkileri sa
ran sıkı zencirleri kırmak mecburiye

tindesiniz. Varlıklı adam için başka ça

re yoktur!.. 
Bayram, huzur ve rahat, refah söyli

yen gündür.. Bir çiçek gibi süslenip 
neşe kaynry.an gözlerle kapı kapı dola
şırken. .. işte bütün bunlaırı akıla getir
mek ve nisbi de olsa huzur ve refahı
mızın göze batmamasını temin etmek 

zoru ka.r~smdayız. 
İşte ulıusal ve soysal vazif.emizin ö

zü budur ve bayram, ancak bu vazifeyi 

yapmış olanındır. 

Şimdi kendi kendinize bir sorunuz?. 
Hilaliahmere bir şey verdim mi, zaval
lılara ne yardun yaptım?.. Bu sorgu 

karşılıklarının müsbet olmasını candan 
dilerken Hilfiliah!ınerin ancak bu müs. 
bet cevablarla ~a günleri ve talisiz
leri karşılıyabileceğini hatırlıyor ve 

hatırlatıyorum. 

Şakir Hazim Gökmen 

dağa irrlardın. O dereceye kadar ki ls. 

tanbulda iken Darülfümın meydanında 

bile hızlı yürümeğe kıyışamryan coğ

rafyacı Bay Hamid S.frdi Selen, bu kış 

buranın ünlü kayakçılarından olmuştu. 
Daha ne yaz.ayım, dağ, tepe, kar, 

yürüyüş, spor bütün bunlar senin hoş· 
Jandığın şeylerdir. Bir mektub daha ya

zabilirsem, ı0nda da çaydan ve ayran

dan bahsederim. 

Uzun yazamadığım için beni kınama; 
Sadri Ertemle fazla ahbablık yüzün. 

den uzun yazı yazamaz oldum. 

Toplu lğne 
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~ ~ 

il YURTTAN GELEN DUYUKLAR 1 
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lstanbui - Ankara MuhtelitJeri dün 
bir ekzersiz maçı yaptılar 

İstanbul 4 - 2 yendi 

Çankaya da penaltıdan ancak bir sayı 

ile mukabele edebilmişti. 
İkinci devrede Çankaya ekseri ha· 

kim oynamasına rağmen anlaşamaınaz • 
lıık yüzünden bir türlü gol yapmıya 

muvaffak olamamıştır. Oyunun sonla
rına doğru on kişi k:alan Çankaya Gıöz
tepeyi sıkı bir baskı altına almışsa da 
Göztepe müdafaasının canlılığı karşı

sın da neticeyi değiştirememiştir. Oyu
nun bitmesine iki dakika kala Göztepe 
soldan ani bir inişle sol açığının orta· 
lGdığr topu merkez muhacimi kaptı ve 
Fuade güzel bir pas verdi. Fuad beş 

metreden kaleci ile karşı karşıya kal
dığı halde bundan istifade edemedi. Ve 
oyunda bire karşı iki ile Göztepenin ga • 
libiy,etile bitti. 

İstanbul, 17 (A.A.) - 23 nisanda 
Yugoslavlarla karşılaşacak olan milli ta
kımımızın kadrosunu kat'i surette tesbit 
için uğraşan federasyon, bu hususta bir 
deneme mahiyetinde olmak üzere An · 
kara muhtelit takımını İstanbula getir · 
mişti. Bu takım bugün Kadıköyündc Fe
nerbahçe stadında İstanbul muhteliti ile 
karşılaştı. Müsabakanın temsili bir ma
hiyeti olmamasına ve alelade bir ekzer
sizden ibaret bulunmasına rağmen Fe • 
nerbahçe stadı oldukça kalabalıktı. Ha
va güzel fakat rüzgarlı idi. 

Evvela Ankaralılar yeşil beyaz for -
malarile sahaya çıktılar. Kısa bir fasıla 
ile İstanbulun kırmızı beyazlıları gözük
tü. Ankara şöyle bir teşekkül gösteri · 
yordu: 

Cahid • Ali R~za, Bekir - Ahmed, 
Semih, Bilal - Selim Sel ;haddin, Ali Rı -
za, Sedad, Hasan. 

Buna mukabil İstanbul muhteliti da -
vete mazeret göstererek icabet etmiyen 
bazı oyunculardan mahrum ve kalesine 
Ankaramn ihtiyat kalecisini koymuş ol -
duğu halde şu şekilde çıktı: 

Mahmud • Sabih, Faruk - F eyzi, 
Lütfi, Reşad - Muhteşem, Salahaddin, 
Rasih. Şeref, Rcbii. Hakem Bay Nuri 

Oyun başladığı zaman İstanbul takı
mı rüzgara karşı oynamak mecburiyetin
de kalmıştı. İlk İstanbul hücumunu an
karahlar güzel kestiler ve derhal hücuma 
başladılar. 

Birinci devrenin umum.1 hulasası şu
dur: 

Hücum tefevvuku ankaralılarda idi. 
İstanbul, az, fakat tehlikeli hücumlar 
yaptı. Devrenin yegane sayısrnı Anka -
ra oyunun yedinci dakikasında Sedadın 
güzel şü·tü ile kazandı. Bu devrede An • 
karanın müdafaa ve muavin hatları mü -
kemmeldi. Hele iki müdafi İstanbul mu
hacimlerine göz açtırmıyan bir enerji 
gösterdiler. 

İstanbul muhacimleri daha durgun, 
fakat kafi derecede azimden mahrum bir 
oyun oynadılar. İkinci devre başladığı 

zaman iki takımda da küçük değişiklik
ler vardı. 

Oyun istanbullularrn hücumlariyle 
başladı. İstanbul takımı ilk on dakika 
içinde Rasih ile Salahaddinin ayağı ile 2 

gol çıkardı. Buna Ankara SaHihaddinin 
ayağı ile güzel bir cevab verdi ve tara-

MARANGOZ 

HALİL USTA 
Temiz ve sağlam iş yapar 

bir Türk sanatkarıdır. Saygılı 

müşterilerine bayramlarını kıUt

laır. 

~l". -~·P! ·~~ 

~ ~~:: m~~~~:~- ~ 
~ ramlarmı kutlular. tJ 
~~~~,,.~·~ 

Gönül, Güzel İzmir 
Rakıları Amili 

AL1 FUAT 
Aziz müşterilerinin ve muh-

teııem bayi ve arkadaşlarının 

bayramlarını kutlar. 

feyn iki • iki beraber vaziyete girdiler. 
İstanbul müessir hücumlarına devam 

ediyor. Bu va?:iyet daha gol çıkaracağı
na aliimet sayılabilir. Nitekim Rasih'in 
mükemmel bir vuruşu İstanbulun 3-2 

galib vaziyete çıkardı. 
Mütevazin devam eden oy unun niha

yetine doğru güzel bir deplasmanla va
ziyete hakim olan Şeref İstanbulun dör
düncü golünü yaptı. 

Müsabaka, bu şekilde, İstanbulun ga· 
lebc~ile nihayetlendi. 

Futbol federasyonunun reisi bay Ham. 
di Emin, maçtan sonra demiştir ki: 

"- Antrenör ankaralı futbolcuları 
da gördü. Onun tensib edeceği bir kad· 
royu 23 nisana kadar hazırlıyacağım. İ
cab edenlerin izinleri alındıktan sonra 
muntazam ekzersizler başlıyacaktır.,, 

* * * 

Çankaya - Göztepe 
maçını 2 - 1 Göztepe 

kazandı 
İzmir, 17 (A.A.) - Çankaya lıkinci 

maçını bugün Alsancak alanında Göz. 
tepe ile yaptı. Hava bugün oldukça gü
Z;;!l ve alanda seyirci adedi de epeyce 
kalabahktı. Karşıyakada B. Esadm ida
resinde oynanan bu maçta Göztepe eli
ne geçirdiği iki fırsattan istifade ede. 
rek ıiki sayı yapmış ve buna mukabil 

ANKARA RADYOSU 
Bu akşamki radyo programı şudur: 
19.30 • Çocuk esirgeme kurumu saati 
19.40 - Musiki: 

Yaretzky Gondolieri serenadı 
Tos ti Serenade 
Mascagni Serenade 

Napravnik Don juan operasm · 
dan serenade 

Tabiyo Serenade espagnole 
K. Çekatovski: teganni 

Ulvi Cemal 
20. • Şairin saati 

20.10 • Dans musikisi 
20.30 - Musiki: 

: piyano 

Orkestra eserleri konseri 
(Plak neşriyatı) 

20.50 - Haberler. 

efı:tx1xJ:c1x1x1ı Şehir Çiçek Mağazası t:rıxıxıp:xı:ı:ı• 
~ 

~ SAPUN CA KiS 
Bahçelerinizi şimdiden düzel ttiriniz 

Her cins Avrupa çam, meyva, orman ve müzeyyenat ağaç ~ 

ve fidanları için mevsim geçmeden sipariş veriniz. 

l
:.ı Yıldız, teber, kana, glayöl soğanları ve bahçe aletleri bulunur. 

telefon: 3718 .fBI 
t:r1ı1T1x1x1xix1x1,:txix1x1xix1x1x1xix1x1,:;.tx1x1x1ı§Ljlx1x1T.J~ 

Ankara Valiliğinden : 

Miktarı 

540 
400 

75 
400 
550 
100 
400 
100 
50 
75 

4 
750 
120 
100 
675 
190 
300 
250 
200 
150 
70 

200 
125 
245 
400 
300 
25 
25 

Fiati 
Kuruş 

13 
20 

120 
8 

45 
10 
12 
20 

120 
40 
95 

7,5 
22 

100 
100 
50 
10 
35 
60 
40 
30 
30 
22 
15 
21 
45 
40 
60 

Tutarı 
Kuruş 

7020 
8000 
9000 
3200 

24750 
1000 
4800 
2000 
6000 
3000 

380 
5525 
5240 

10000 
67500 
9500 

3000 
8750 

12000 
6000 
2100 
6000 
3750 
3675 
8400 

13500 
1000 
1500 

233090 

Un 
Pirinç 
Kaşar peyniri 
Patates 
Şeker 
Nohud 
Kuru fasulye 
Kuru kaysı 
Kuru Bamya 
Kuru üzüm 
Limon tozu 
Soğan 
Şehriye 
Reçel 
Sadeyağ 
Beyaz peynir 

Tuz 
Sabun 
Ceviz içi 
Zeytin tanesi 
Sirke 
Kuru incir 
Makarna 
Mercimek 
Soda 
Zeytinyağı 
Sarımsak 
Salça 
Kuruştur. 

Etimesut Yatı Okulasınm Mayıs 935 sonuna kadar ihtiyacı olan 
yukarıda yazılı 27 kalem erzak ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuş 
ve ihalenin 28 mart 935 perşembe günü saat 15 de yapılması kararlaştı
rılmıştır. Teminatı muvakkate bedelinin yüzde yedi buçuğu olup ek
siltmeye girmek için ya muhasebei hususiye makbuzu veya banka ke
falet mektubu gösterilmesi ve tahvilat ve esham vereceklerin de iha
leden bir gün evvel muhasebei hu susiyeye teslim ile alacakları ilmü
haberi ibraz etmek lazımdır. İsteklilerin şartnameyi görmek ve almak 
için her gün Maarif Müdürlüğüne gitmeleri ve ihale günü de Encüme-
ni vilayete gelmeleri. (601) 

llillabmere iiye olan az, bayır işlerinde o sizin alinizdir 
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Kadın, Erkek, Askeri, Ucuzluk, 
Şıklık, Sağlamlık 

Rekabet kabul etmiyecek derecede ucuz, mevsimlik gayet 
Zarif v - ı e sag am kumaşlat mevcuttur. 

Sanatın bütün inceliklerini bilgisi dolayisiyle teşrif buyuracak 
trıuhterem zevatın her cihetle memnun kalacaklarını arzeyler. 

Adliye Sa:ayı karşısında Emniyet Umumiye sokağında No. ( 5 ) 
~~~ ...... ~~~l(~.:()00(~)()()/( 

Zevk Lokantası 

::=ıl sz 
TiR 

TORKiYE iŞ BANKASI 

V;bbi··K;;;~;;~·;;;·E;ii 
• ELEKTRİK VE HAVA GAZI MALZEME VE CiHAZLARI i 
• snun TESİSAT MALZEMESİ, BANYOLAR, LA v AB?.!:: i 
i 'l'ERMOSİFON. HER CİNS BOYA VE LEVAZf\fli~~ÖK 

:\fALZE~IESİ. HER YERDEN UCUZ BUYtlK ı 
•••••••••••••••••••••••••••• 

Ankara Osmanlı Bank ası Müdürlüğünden: 
d Müneccim yokuşundaki 

Bankamızın eDınirfırka mıntakasın a Al. Ul · " ki • k" d elyevm ı vı mus 
es l binası ile bu binanın karşısın a b. A 
t t f k b lunduğu taş ına ve n-
a abrikasmm içinde çalışına ta u . l h ı An k dd ·nde kaın o up a en -
ara istasiyonunda Depolar ca esı d b. 

kara zahire borsasının isticarı altında bulunan epo ınl ası 5~ -

1 d.. ı·· "·· .. caat arı rıca h acakt T 1. l . b nkamız mü ur ugune ınura 
ır. a ıp erm a 

olunur. 

HlLALIAHMER SAYIFA 5 

SUMER BANK 
Yerli Mallar Pazarı 
Yerli Fabrikaların bilhassa Siimer Bank fabrikalarının mam u]atı '\ ~rH MalJar Pazarında ı;;atı1ır. 

Yerli malı kullanan vatandaş, 

Yerli malını 

Yerli Mallar Pazarından almalıdır . 

BANK YERLi MALLAR PAZARLAR/: 

1 - Ankara Yerü Mallar Pazarı: Çocuk Saravı Caddesi Telefon: 1618 

2 - lstanbul Yerli Mallar Pazan: Bahçekapı, Vakrf Han Telefon: 0517 

3 -· lstanbııl Yerli Mallar Pazarı Beyoğlu Subesi: Galatasaray kaqısında, Beyoğlu Telefon: 41080 

4 - Samsun Yerli Mallar Pazarı; Samsun: 

5 - lzmir Yerli Mallar Pazarı: lzmir 

!!!l~ılııııl1ııılıır111ır111ır111ııılıııılıııılııııl1ıı1Jyıii:lil;ııııllıılbııllııılllıılllııllııılllıılllıılllıılllı~ 

~ Kadın, Erkek Mantoluk ve ~ - -
: Kostümlük kumaşları :-
= Ankara Maarif Vekaleti karşisında numara 22-27 Telefon 2712= 
: Ankara - Adliye Vekaleti karşısında N O 50 telefon :2770 = 
: (TAŞLICALI SALİH SABRI) Mağazalarında ~ 
= bulunur. ::_ 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı"ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•ıııııııııııııııııııııııııııııı~ı 

Ahmet Enver Bakkaliyesi 

ve 

Müskirat Ticaret Evi 
Merkezi: T aşhan - Gazi heykeli karşısında 
Şubesi: Yenişehir Lozan meydam 

Her nevi lüks bakkaliye çeşitleri, müskirat, tütün ve maden 

suları. 

ı···ti!;ki;·K;;ı;~y~·;.··· 

i 
Limon ve portakal çiçeklerinin saf ve temiz ruhlariyle fen -

nin en son terakkilerine muvafık usullerle imal edilmektedir. 
Saç friksiyonu, baş tuvaleti ve banyo için yegane kolonya ı 
suyudur: ı 

f Sa iı~ K A Y~rİeri i 
i İstanbul Eczahanesi. Telefon: 1225 i 

Yeniıehir Eczahanesi. Telefon: 1863 

•••••••••••••••••••••••••••• 
BURSA PAZARI 

AZİZ ÇAPÇI 
Yazlık İpekli emprime kumaşlarını, yeni saten karyola takım

larını ucuz fiatle satmaktadır. 
Adliye sarayı yanında No. 2 Telefon 2373 

Kadın ve erkekler için 

Berber Hasan 
Ankaranın yegane 

TUVALET SALONU 
Bankıalar Caddesi No. 9 

Telefon: 2950 

Saç~ su ondiilasyonu, boya, baş 
yıkamak, manikür. 

Yüz makiyajı ve masajı 

Fenni Göçlükçü 

Rıza Tevfik 
Her nevi Saat ve Ft~nni Gözliik 

Ticarethanesi 
Bankalar Caddesi No. 8 

Tele/on: 3025 
Tarihi Tesisi: 1921 

ANKARA 

Zaiss Perivist çerçevelerimiz 
de gelmiştir. 

YEN! 

Yeşil Bursa Pazarr 

Masta/ a Kamil 
Muhterem müşterilerine bay. 

ramlarını ~aygı ve sevgi ile 
kutlar. 

Kurşunlu cami civarında 

telefon: 3890 

Kasab İbrahim 
ve 

ortağı Abdullah 
Y c.nişehirde Memurin Koope

ratifinin bitişiğinde 

Müşte.rilerini heT suretle 
memnun etmeğe çalışan yegane 

kasabtır. Müşterilerine bayram
larını kutlar. 

iiııaııabnıeri Unutma, Acı Oiinlerde Sana Yardımcı Odur 
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-
General Motors 

el. 

Marka Otomobillerinin 935 Modelleri pek 
V\. 

yakında mağazamızda feşhi dilmiş olacaktır . 

• 

nu 

Hanif Zade Biraderler - Bankalar Ga'lldesi 

'Felefon: 3rJ:SO 
• 

- . ' .. 

= 1111111111111111111111111111111111111111u1J111J111111111111111111 il l l l l I J 11111111111111111111111111111111111111~ 

: Karahisar Maden Suyunu ! 
~ içmeniz sıhhatinize faydalı olduğu ( gibi ~ 

~ HİLALİAHMERE DE , i 
-- --

~ 11111111111111111111111111111111 Ulllllllllll lllllllll llll il l lll lllll il l l il l l lll il il il il l l il IJlll il il l l il il l 1111 ~ 
Asker.i F abr.ikalar Umum Müdür-

Sthhat koruyucusu doktorlar, havadis kaynağı gazeteciler, k/>
runmayı bilen bütün uyanıklar dairelerine, müesseselerine, evlerine, 
(Hayat Memba Suyu) alıyorlar. Çünkü, Hayat suyunun en temiz 
ve eyi bir su oldu~, kimY,a bilginlerinden başka mahkeme hük
miyle de bellendi 1775 numara Cihan oteline lelefon edilince su
yunuz ayafmıza ı-elir.---

Eab~ikası 
Muhterem müşterilerinin 

~~-saç ooyama, ondüle, 
manikür ve pedikür 

Ankaıra - Bankalar caddesi No. 11 
Telefon: 3953 

AKSEHİRLİ 
M. Şevki ve M. Zkfil 

18 MART 1935 PAZAR~ 
""""'r....--.... aımıınr;wı ____ ........... ______ ~ --' 

-1----1---------~---------- 1 Nurettin ve Şeriki : 
aBnkalar caddesi No 18 1'elefon: 2155 -

Ankaranın en ciddi müessesidir ı 

1 1

6, 8 ve 12 lambalı radyolar, 1 

Sahibinin -Sesi radYıO - gramefonlar, pilal\ı 1 
gram of onlar 

Kelvinatör, Elektrolüx soğutma dolapları, Tungsraill ı 
ampulleri, Toz emme ve cilalama makineleri, İdeal htı-
vagazı ocakları, Akkümülatörler, motörler 1 --

Umum Ağır ve hafif nakliyat . Kapdı kaçöılar ve taksiler· 
Q Garajımızda tabanca boyası ve tamirat yapılır. 

Mahrukat ve Kömür dört taksitle satılır 
Otomobil ve malzemesi i_çin 1718 
Taksi ve nakliyat içinde 1130 
Numaraya telefon etmenizrkffüla . 

• 

Elektrik ve Havagazı 
Şirketleri Sayın Abunelerinin 

Bayramlarını Kutlular 

YENİŞEHİR 
IV~erkez Taksisi 
Ankara - lsmetpaşa caddesi Lozan meydanı 

Telefon: 3390 ve 3394 
Gece, gündiiz istenilen mahalle lüks takf'i otomobilleri 

derha] gönderilir. 
Günlük, haftalık, aylık abone kaydedilir 
E,ya nakliyatı için kamyon tedarik olunur. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
ŞEN BAR 

Geniş ve temiz bir salonda en m utena servisi; radyo konserleri diıl' 
liyerek ancak CİHAN LOKANT ASinda rahat yiyebilirsiniz. 

Lokanta yemeklerde nefaseti te min için hiçbir masraf tan kaçm01s· 
maktadır. 
Tenzilatlı karnelerimizden istifa de eöiniz. Hususi ziyafetler derııtı· 

te edilir. 

KU.LUP 
BUGÜN BU GECE 1 BUGÜN BU GECE 

Bitmemiş senfoni filmini yara- Esrarlı gözleri, muazzam bakı~ı~rJ 
tan dahi sanatkar Villi Forst'un ve ilahi güzelliği ile Brigitte Hel~~J1 

nefis bir surette yarattığı bü}'O 
macera filmi 

CASUS KALBi 
Aşk, ihtiras ve maceranın karşıle.t · 
bğı vatan muhabbetile mücadele et· 

tiği şaheser: Almanca ıözlü 


