
; 

''Kızılay c'lza adedinin, mille
tin rüştil içtimaisiyle mütenasib 
bir dereceye varmmıını, bütün 

ı milletin bu tenasübii temin et-
mesini temenni ederim.,, 1 

KAMALATATÜRK 1
: 
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... CG .. elli bir mimarinin SDOr le~niğini ele varclımına alara~ mevclana 
gelirmiş olduğu l,ır eser ... 

« •• Türkiyeyi idare edenler, stadyomu en kıymetli mekteb g· her yerde R 
caklardır .. Bütün türkiye ile beraber başımız ve canımız- olan Atatürke sevgi 

al ısa-, 

ları-
mızı sunalım ve bayramını kutlayalım .. » 

« ... Arkadaşlar, unutmamalıyız ki bugün büyük davamız Sancak meselesi Cemiyeti Akvamda müzakere ediliyor. 
heyecan ile doludur. Dost Fransa' dan ve Cemiyeti Akvam' dan emniyet ve istiklal bekliyoruz ... )) ismet lnönü'nün sıadyomu 

An.kara Gücü teknik üstünlüğü iyice 
göze çarpan bir oyunla G. Sarayı yendi 

Ankara Gücü: 2 G. Saray: 1 ' 
Başmalwle 

YENi IIARB VE KIZILAY 
Falih Rıfkı AT AY 

Etyopya ve İspanyadan sonra, 
hiç kimsenin şüphesi kalmamış ol
sa gerektir: Yeni harbde, cephe 
kalmamıştır; bir memleketin en 
~~ra köyündeki kulübenin beşi
gınde uyuyan üç günlük çocuk, 
hudud nöbetçisi kadar, ve onunla 
aynı zamanda ateş cephesinin 
içindedir. 

Bir atlet vücudü nasıl süse muhtaç 
değilse bütün lüzumsuz ziynetlerden; 
zinde bir insanın elinde baston nasıl faz
la görünürse mesned vazifesini gören di
reklerden tecrid e:iilmiş cüretli bir mi
marinin, spor tekniğini de yardımına 
alarak meydana getirmiş olduğu kusur
suz bir eser: Ankara stadyomu .. 

Ebedi Ankaranın havasını, güneşini, 
renklerini hatırlatan malzeme ile kurul
muş kusursuz bir anıt. Ve, sonra binler
ce ve binlerce ankaralı belki on bin, bel
ki on beş bin ve belki daha fazla... Bu 
kaynaşan kalabalığın çerçevesi İ'jin::le 

yemyeşil bir mustatil.. !ki uçta iki bcya3 
~ 

Haydi Etyopya facialarını, be
yazların renklilere karşı besledi
ği nefrete hamlediniz. Madrid 
dullarını gazla boğanlar, belki bir 
kaç ay önce, bir toplantıda onların 
elini Öpmüş olan vatandaşlardır. 
Bu sırada harbi insanileştirmek
ten bahseden edebiyatçıların ne 
kıymeti var? Bilakis Ludendorf: 
"- Fakat harbi insanileştirmek 
bu değildir. Çünk~ bir milleti 
harbden çabuk kurtarmanın yolu, 
senelerce siper siper döğüşecek 
yerde, bir hamlede, topyekun 
karşı tarafın vasıtalarını mahvet
mek ve onu dizüstü getirmektir.,, 
diyor. 

.. 
Başbakanımız lnönü, nutkunu heyecanla candan alkışla yan halkı selamlarken 

kale ... M us tatilin kcn<" rları tertemiz; Lir 

Gaz yahud yangın bombalar1111 
saatta 500 kilometreden fazla hb
türen tayyareierin tehlikesinden 
cephe - memleketin hangi nokta
sı uzak veya masundur? Havayı 
fetheden vasıtadan başka hiç bir 
kuvvet, harbe bugünkü şekli vere
mezdi. Buna karşı havayı müda
faa etmekten başka nasıl bir çare 
düşünmelidir? Fakat onun yanın
da ikinci bir tedbir daha var: Cep
he - memleketin her tarafını teş
kilatlandırmak! Gazın ve barutun 
bütün tahriblerine karşı, memle-

( Sonu 3. üncü sayfada) 

koşu pisti ile çevrilmiş.. Birinci mevki 
tribünlerde oturanlar kar~ıda, güneş al
tındaki açık tribünlerde ısınanlara gıb
ta ediyor ve soğuğun şiddetinden bah· 
sederek saate bakıyorlar. Fakat rekor 
öyle cazibeli ve hadise öyle ehemiyetli ki .. 

Birden parlayan ve bütün o kalabalı
. ğa bir anda sirayet eden derin, devam
lı bir alkış: İnönü memleketine yeni bir 
hamle kaynağı daha kazandırmış oldu
ğundan emin ve her zamanki gibi güler 
yüzlü, kendisini candan alkışlayan yurd
daşlarıru uzun uzun seliınlayarak ilerle
di ve bu gençlik mabedindeki canlılığı 
göze görünür bir iftihar hissiyle seyret· 
tikten sonra hoparlör başına geçti: 

Başbakanımız açış söylevini veriyor (Sonu 3. üncü sayfada) 

-:=.-:._:..l'lll..l'H..Jl'.Y.l..l'l..1'.ll..ITl~~llllll.lll.llllll.1'111.I:. 

Ilalkın spora karşı gösterdiği büyük alakayı gören Başbaka
nımız, stadyomun, bugün ve ye.. rın umuma açık bulundurulma
sını emretmişlerdir. Valimiz, ar: _karalıları bııgünhü ve yarınki 
madara clavet eder. ~ 
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Milletler Cemiyeti Konseyinde 

Dıs bakanımızın Sancak hakkındaki _, 

tezini izah ede n beyanatının 
metnini neşrediyoruz 

'' ... Sancağın ıiirk ahalisi, Türkiye irin daima birinci derece 
ehemiyette bir milli unsur teşl~il Pyliyecektir ... ,, 
Cenevre, 15 (A.A.) - Türkiye Ha

riciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Ar as, 
dün Milletler Cemiyeti Konseyi huzu
runda İskenderun sancağı hakkında 

aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
«- Fransa ile Türkiye arasında is

kenderun mıntakası hakkında tahadciı..is 
eden ihtilafa aiJ vesikalar sizlere tev
di edilmiş olduğundan, bu ihtilatın 

inkişafı safahatı sizlerce malUmdur. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 

meseleyi konseyin bugünkü fevkalade 
içtimama tevdi etmek kararını aidık. 

tan sonra genel sekretere bir telgraf 
göndermiş ve bu telgrafında sancağın 
türk saiünlerinin mü~kül vaziyetinin 
ittihazını elzem bir hale getircliği em
niyet tedbirlerinin konseyce en evvel 
müzakere edilmesi ve biihassa bu mm
takanın mukadderatına taalluk eden i
tilafın esasının gorü:?iilmesi arzus.unu 

bildirmişti. 
Bugün dikkatinizin bu ilk nokta ü

zerinde teksifini rica ederim, taki iıze

rinde duracağınız hal tarzı mesele
nin esası hakkındaki müzakerelerde, bu 
ehemiyette meselelerin halline en ziya.
de tevafuk eden bir sükun ve huzur ha-

vası yaratabilsin. 

Tarafların siyasi ve hukuki 
vaziyeti 

ı · bakkıoda deliller 

Milletler Cemiyeti konseyinde Sancak 
davamızı anlatan Dış Bakanımız Dr. Aras 

serdetmek istememekle beraber, hükü-
mctimin müdahalesinin nazarınızda 
tam bir meşruiyet !rnlabilmesi için, ih
tilaf halindeki muhtelif tarafların hu-
kuki ve siyasi vaziyetini kısaca izah et
meyi elzem telakki ediyorum. 

- Sa la r eviriniz -
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----------------------------------------------------------------------------------------------------·---._. ______ ..,.. ______ ..... __________________ ---=----------------------------------..... İttila nazarınıza arzedilen vesika
lardan anlamışsınızdrr ki, fran.sız tezi. 
ne göre, birbirlerine karşı mukavelevi 
taahhüdler almış olan Fransa ve Tüı. 
kiyeye aid olan bütün hukukun sahibi 
telakki olunan l\tilletler Cemiyetinin, 
ve nihayet Suriyenin ve bizzat san,..l
gın l..ıu ihtılaf:ı me~elede uhdelerir:c. 
düşen rolün tasrihi ehemiyetli bir key
fiyettir. 

aid bulunmayan rol hakkında düşünce
mi sarih surette bildirmiş oldugumu scı
nıyorum. 

KIZILAY 

FiTRE 
16 lLKKANUN 1936 ÇARŞAMBA 

1919 da Milletler Cemiyeti paktı 

bazı prensipler ortaya koydu. Ve bunla
rın tatbiki zımnında muttefiklerin ::ıı: 

meclisi San Remoda, Surye üzerindekı 
mandanın Fransaya verilmesi hakkım, :ı 
bir protokol kabul eyledi. Milletler Ce
miyeti kavaidi hukukiyesine göre, man
da verilmesi, konseyin salahiyetini tt:

cavüz etmekte ve kon:.eyin salahiyeti, 
mandateri tavzife ve mandanın mcvkıı 
tatbika konulmasını tanzime inhiSdr 
eylemektedir. 

Yukarda ali meclisin Suriye üzerin. 
deki mandayı Fransaya vermiş oldu
gunu söylemiştim. l• akat Suriye ismiy
le anılan mıntaka ile bu mmtakanm 
coğrafi, siyasi ve hukuki vaziyeti ne 
idi? Eğer Suriye o zaman fransız işga
li altına konmuş olan bütün araziyi 
ihtiva etmekte idi ise, o halde arab 
lisanı ile konuşan Suriye ve Lübnan 
c.amaatinden başka tı.ırk ırk ve dılin

den Kilikyayı da ihtiva ediyordu. E
ğer San Remo ıesikasmdan çıkarılan ne
tice bu ise nasıl olur da Fransa. bilaha-, 
re yapılan bir iyi komşuluk anlaşması 

ile, mandater olarak Mill4!tler Cemiye
ti paktının 22 inci maddesi mucibince 
kendisine emanet edilen araziyi Türki
yeye geri verebildi? Bu, sorulmaya la
yik bir sualdir. 

Fakat eger "Suriye,, cografi tabiri 
bu kadar biıyiık bir surette geniş bir 
mıntakayı ihtiva etmiyorı;a, o halde 
1920 de verilen mandanın, İskenderun 
sancağı gıbi mukadderatı hukuk.:ın tc

karriır etmemiş arazilere kadar uzan

dıgı k. bul olunabilir. 

f'nmsanm tealılıiidleri 
Hakikatta ali meclis, rbu araziler 

ha.1<kında hiç bir manda tevdi etmemiş 
ve Milletler Cemiyeti Konseyi ise, bir 
taraftan, mesela Yap adasına aid ihti
laf dolayısiyle, reddeylediği bir sala
hiyeti, 1922 de kendisinde görmemiş
tir. 

Bu suretle, 1921 de Türkiyenin Fran
sa ile, büyük bir kısım üzerinde kayıt
sız ve şartsız ve turk ekseriyetini haiz 
Sancak arazisi üzerinde ise kayıtlı ve 
şartlı olarak, bir hudud hattı çizdiği 

zaman ve bilahare 1923 de iki memle
ket. iizerinde cvelce alınan şeraitte hiç 
bir değişiklik vücuda getirmeksizin, bu 
hattı bir siyasi hudud haline getirdik
leri vakit. Sancak üzerinde fransız man
dası yoktu ve Fransa memleketime kar
şı aldığı teahhüdleri mandater sıfatiy
le kabul etmi~ti. 

1922 de vücuda getirilen ve 1923 ey
IUlünde mevkii tatbika konulan manda 
şartı Sancak arazisini ihtiva edemez. 
Sancak arazisi, bu vesikanın kabulün
den evel olduğu gibi kabulünden sonra 
da, ayn bir halde ve kayıtlı şartlı bir 
tarzdn yalnız Fransa cumhuriyeti hü
kiımetinin otoritesi altına konulmu~ o
larak kalmaktadır. Manda şartı San
caktan bahsetmemektedir ki. bu ileri 
cürdiiğüm mülahazat için kafi bir de-

' lildir. Fakat bunun dahası da vardır: 
Bu vesika, bugün manda arazisi ü

zerine yalnız fransızca ve arabcayı res
mi lisan olarak koymaktadır. Halbuki 
1921 ve 1923 muahedeleri İskenderun ve 
Antakya muhtar mmtakası için tiırk
çeyi resmi lisan olarak tanımaktadır. 

Fransız hükümeti başta olarak bir
çok yerlerden, bize Suriyenin inkrsa
mmı istihdaf eyledigimiz hakkında ser
ze.1i !erde bulunuldu. Halbuk·, San Remo 
kararında nazarı dikkate alınan S • 
yenin vahdetini parçalayarak ali mecli
sin iradesini tagyir eden biz değil, fa. 
kat milletler cemiyeti konseyi ile man
dalar komisyonu olmuştur. 

Bize, İskenderun •ıe Antakyada mus
takil bir devlet yaşayabilir mi diye so
ruluyor. Milletler cemiyeti konseyi ve 
mandalar komisyonu, esaslı alfikadar
ların her gün enerıik ve kanlı protes
tolarına sebebiyet veren Suriycnin bu 
inkısamını, acaba Suriyeyi daha ziyad .. 
yaşayabilir bir hale getirmek ıçın mi 
yaptılar? Bu vakia üzerine konseyin na
zarı dik.katini celbetmek isterim, ta ki, 
bu münasebetle. mazinin hatalarına ka
hiyet vermeden eve!, konseyin bu hata· 
lar üzerinde düşünmesi kabil olsun. 

Scmccığm tiirh alıcılisi ve ancı vuıu11 
Sancagın turk ahalısi, Tiırkiye için 

daima birinci derecede ehemiyette bir 
milli unsur teşkil eyleyecektir. 

Ben eminim ki, haklarında derin sem
pati duydugumuz suriyeliler, bu haki
katten ve tamamen silahsız bir hale 
getirilerek yalnız Fransa, Türkiye ve 
Suriye için degil, fakat İskenderun ?ima· 
nının hesab edilemiyecek derecede geni 
ekonomik ufuklar açacağı geniş Hinter
lu.ndında cı buti.ın memleketler için ıstı

fa Jeli, mü.ıhas ratı ekonomik menfaatle
re tahsis edılmesini gormek istedıgimi.ı 
bu mıntakanın istiklalinden kend !erine 
düşecek menfaatlerden hakkiyle haber
dar olmuş bulunsalardı, ve eğer suriye
liler bugun teyid ettiklerimin ehemiyeti
ni tam suretle ölçebilselerdi suriyerler, 
en başta olarak, Fransa - Suriye - Tür
kiye işbiriliğini takviye için, sırf bir şe
kilden ibaret olan bu tabiiyet fikrini ter
kederlcrdi. 

Işte, ahalisi, hiç bir şeyin kendisine 
bahşebnedıgi bır hakKı, Surıyeye vermek
ten ımtina ettıgi ıçin kanlı tenkil hare
ketleri goren bu lskenderun meselesınin 
sureti tekevvünü budur. 

Bugün sükun iade edilmiştir denili· 
yor. Fakat mevzuubahis olan hangi su
kundur 

Bu, siıngü ile yerle~tirilen bir sıi

kun:iur, Hıç bir hakKI olmıyan l:>urıyenın 
lehine ve hiç bir şey bahasına Suriyeye 
tabi olmamak isteyen ahalinin en kuclsi 
menfaat ve hakları aleyhine bir sükun
dur. Konseyin objektif surette tetkikat 
yapması ve bu muhim meselede doiiru 
ve hakkaruyetli bir sureti hal bulunması 
için haklara hürmet eden bir sükun lfı
z ımdır. 

Lozan konferansı zabıtlarının, Lo
zan muahedesinin 16 mcı maddesinin 
tahririne aid olan kısımlarım aynen zik
rederek zamannızı suiistimal etmek is
temiyorum. Fakat yalnız şurasını bildi
receğim ki türk murahhas heyeti, müt
tefikleri tarafından 16 ıncı maddenin 
tarzı tahririne aid olarak teklif edilen 
kayıtsız ve şartsız feragati, bu keyfiye
tin İskenderun ve Antakya hakkında 
1921 Ankara mukavelenamesinin hü
kümleri ile gayri kabili telif olduğu
nu ileri sürerek kabulden istinkaf e..,; -
}emiştir. Fransız murahhas heyeti, ni
hayet bu mülahazanın doğruluğunu ka
bul etmiş ve 16 ıncı maddenin ikinci 
fıkrasının metni yeniden tanzim edil
miştir. Bu yeni metin, Türkiyenin, hu
kümr.anlık hukukundan kendisi hesabı
na veyahud mandater sıaftiyle hareket 
eden bir devlet lehine değil, fakat yal· 
nız alakadarların lehine feragat eyle
mekte olduğunu tasrih etmektedir. 

Bunun için, bu ihtilaf devresinde mil
letler cemiyetinin Sancak mukadderatı
nı eline almasını, fransız kıtalarile Ti.ır
kiyeye ve turklere aleyhdar unsurlar
dan miirekkeb kıtaların münaziunfih ara

ziden çekilmesini, milletler cemiyetinin 
b:r komiserinin fi'li, emri altında ufak b,r 

bitaraf jandarma kuvvetinin bu mınta
kaya gönderilmesini, Türkiye FransJ ve 

Her yıl ~eker bayramına yakl ır

ken evımize bıraktıkları zarfın içine 
koyarak verdiğimiz paranın adına (fit
re) dememeli, memleketin iıç faydalı 

kurumunda toplanan bu paraya clah.ı 

güzel, dah~ yerinde bır ad bulmalı; ı.l. 
Dün yalnız hir hocanın kursa ,ına giden 
bu para ile, bugün yurtlan Metlerden 
biriyle harab olan kardeşlerimizin, 
çıkta kalan kimsesiz yavrularımızın im· 
dadına koşuyoruz. 

Yoksul düşmüşlere, felakete ugrn· 

yanlara yardım etmerıin kalblcrimize 

verecegi hoşnutlukt n başka göklerimi
zin de bu paradan kmvet alacağını dü-

şünerek (fitre) ye daha ok y kışır bir 

isim bulmanın ne kudar yerinde olaca
gınx gösterir. 

(Fitre), Türk Hava Kurumu kuru
luncaya kadar, hiç bir eser vermeden 
boşu boşuna akıp giden bir yardımdı. 

(Fitre) yi miJll dertlerimize ilaç o

labilecek bir kuvvet l.aline getirmeğe 

mu affak olan Türk Hava Kurumudur. 

Hiç bir is. görmeyen kuvvetli bir su ce
reyanından elektrik elde eder gibi. h r 
yıl dağınık bir halde israf edilen bu 

yardımı bir araya toplayarak yarala
rımızın, eksiklerimizin en ehemiyetli
lerinde kullanmakla Türk Hava Kuru
mu çok isabetli bir iş başarmş sayılabi

lir. Bu isin, her yıl verimini artırar k 
yürümesini kolaylaştırmak, biıtün va 

tandaslarımızın benimsemeleri lazım 

gelen vazifelerden biridir. Atatürk ha
vacılı~ını yurdumuzda bir gün evel ku· 

rabilmek davası. bu '.iazifenin kıymetini 
artıran sebeblerin en basında gelir. 
Mektebden başlıyarak hayatın içine .ı

dar her taraftaki gençliğe birer kan d 
vermek artık bir yaşama şekli halıne 

gelmic:tir. Bu ihtiyacı karşılamak içın 

ugraşan Türk Hava Kurumunun en bel 

bagladı 'ı dayanç, bu gün (fitre) adı !

tında. yarın (kurban) diye, öbür gi.ın 

(iıye aidatı) olarak yapacagımız yaı

dımların arkasını kesmemekle gördu , 

müz milli hizmetin büy üklügünii bir · 
hatrdan çıkarmamalıyız. 

Evimize, yanlışlıkla fitre zarfı bı

rakmazlarsa arayıp bulmak zahmetin~ 

de katlanabiliriz. Zarfın üzerine ya

zılması icab eden bir kaç kelimeyi ih

mal -etmezsek, Hava Kurumunun ·.:m

trol işlerini kolaylaştırmış olu-ruz. 

* "' ... 

Japon - Rus 
görüşme eri 

Moskova, 15 (A.A.) - Resmi ola

rak bildirildiğine göre Japonyanın ye

ni Moskova, buyük elçisi Segemitku 

son günlerde dış işleri komiseri ile bir

çok mülakatlarda bulunmuştur. Bu mü

lakatlar esnasında japon - sovyet müna

sebetlerinin inkic:afı görüşüldügü gibi, 

hudud hadiselerini halletmek için muh

telit komisyonların teşekküliı hakkın

daki anlaşmazlıgı noktalarının halli me

selesi de tetkik edilmiştir. Bundan baş

ka. uzak ~arktaki Sovyet kara sularında 

balık a il mukavelenamesinin tahdıdı i.,..ı 

de görüşülmüştür. 

Sovyetler birligi ile Mançukuo ara. 

sındaki anlaşmazlıkların halline elin

ce, B. Litvinof japonların üçiınciı Ş hı 

olarak degil, fakat gerek yalnız, ger \. 

se mançularla dogrudan dogruya h ' • 

ket ettikleri hususundaki iddıasını tc.
yit etmiştir. 

Sovyetler birligi 1924 sovyet • çir. 

mukavelenamesi hükiımlerine hüı mec 

edilmesini istemektedir. Yukardaki izahatımdan çıkan neti
ce şudur ki, Türkiye, eski arazısının 

kayıtlı ve şartlı olarak feragat eyledigi 
bu parçasında, fransız otoritesi çerçe
vesi içinde muhtar bir rejimden müte
naim olmaya namzed ahaliden başka bir 
şey görmemis ve hıç bir zaman, Fransa
nm, bir tiirk cemaatini bir gün kati su· 
rette gayri türk bir cemaatin boyundu
ruğu altına "koymak üzere namuhesabı
na temellük edeceği bir Suriye siyasi 
varlığını bir dakika için kabul eyleme
yi düşünmemiştir. 

Suriye tarafından hiç bir yeni hadisenin 
hakkında karar verilecek vaziyet üzerin

de fena tesir icra edememeisini, ve niha

yet alakad~ları arasında bir anlaşma vu

kua gelmesi ve yahud yüksek müesse. 

senizin müessir surette müzakere ede

bilmesi için müsaid bir havanın yaratıl

masını milletler cemiyetine teklif etmiş 

bulunuyoruz. 

=--~~--- - -- - - _...__ -. 

lllandu şcırtı Sancak arazısmı 
ilıtiı•a edemez. 

Milletler Cemiyetine aid olarak gös
terilen fakat haddi zatında katiyen ona 

En emin garanti 
Tür«:iye, l..ıu sureti hallin tesviye edil

mesi nakkındaki tavsiyesini yaparken, 
ayni zamanda, bir uzlaşma sureti halli i
çir, en emin garantiyi Fransa ile Türki
ye a~asın:iaki derin ve samimi dostluğun 

teşkil ettigını bir kerre daha teyid cyl r. 

Geçici oldugunu üm:d ettigim bu ıhtılJ· 

fa rağmen, iki memleket arasındaki mu

nasebat hiç bir zaman bu kadar saglam 

ve sıkı olmamıştır. Hüküınetıın, buyuk 

hassasiyetimizi anlamakta ve bu el.im ıh

timalde bize yardım etmekte frahsı~ hü
kümetinin başta geleceğintlen c nindir. 

Davayı dinlediniz. Alınacak tedbirle· 
rin sahayı temizlemeye hadiçn miıstacel 
cephesini teşkil ettiği bu meselenin e. 
sası hakkmoa k<>nuşmak ıi~c.rc yeni1en 
huzurunuza .çı"kacağrmız zı:ımana intiza
ren tam vicaani olara'k-bu daV'ayı nazarı 
dikkate almak sizlere aiddir . ., 

Yerli malı ve artırım haf tasının dördüncü günü 

n 
a· e ha 

reisi B .. ihsan radyoda 

erbiye, mekteb ve 
an ·zahını yaptı 

Artırım ve yerli malı haftası dolayısiyle, ulusal ekonomi ve ar
tırma kuru.mu tarafından tertib edilen seri konferanslardan dördün
cüsii, dün Ankara radyosunda, kül tür bakanlığı kültür lzurulu btı§ka
nı 8. l san Sungu tarafından veril mi§tİr. 

Tasarrufun terlive, mcketb ve aile hayatı içitıde inkişaf tarzını 
ve arı ımın genç nes.ldc ahlak haline gelmesi için almması lazım 
gelen tedbirleri çoh güzel izah eden bu salahiyetli konuşmayı sütun
larımızın ver vaz·:ıeti imkansızlığı dolayısiyle kısaltarah alıyoruz : 

B. İhsan, nutkunda imparatorluk 
devrın<leki Türkiyenin geri idaresinin 
geri bıraktığı harab, bakımsız, sahibsiz 
memleketle Atatürkün kudretli eliyle 
pürüz uz ve tam bir istiklale kavuşan 
bugünkü Türkiyeyi mukayese etti. Cum· 

huriyet hükümetinin her sahada elde 
fttigi yüksek başarılardan bahsetti. Diın 

ile bugün arasındaki büyük farkları be
lirten hatib, cumhuriyet idaresinın yal

nız maddi sahada degil, manevi ve fik
ri sahalarda da başarıcı ve ileri hamle

ler yaptı ,mı sbyledı. 1ktısad, ekonomı 
fikrinin bugün hc.r türk ailesi içinde 
n:ı ıl yer tuttuğunu ızah etti. Tasarruf 

ile hasislik ... rasındaki bı..iyük farkı an

lattı. Ailede t arrufun en ehemiyctli 

amili ol~n kadının rolünü, çocuklcır • 
mızda tasarrufu h.ak haline getirmtk 

için alınması lazım terbiye tedbirlcriııı 

guzel örnekler ve etraflı izahlarla te-i

r~h ve tafsil ettıkten sonra tasarruf ter· 
bıyesinde muhim ytr alan kumbara 

b hsi üzerinde din.katle durdu. Mektc
bın, muhitin çocu5un tasarruf teıbıyesi 
uzerindcki tesirJeı ıııı de çok açık dcliı-

lerle isbat eden B. 1ıı., .. n, sôzlerini şoy 
le bitirdi: 

- Sayın <linleyicilcrim, 
Bitirmc:len şunu da arzedeyim ki ço

cuğa para arttırma itiyadını vermeyi ga
yelerimizin başında bulunduralım, fakat 
çocuga para hırsı vermekten son derece 
kaçınalım. Para, ancak ekonomik bir va
sıta olarak çocuğun nazarında bir önem 
ka .. anmalı, fakat parayı yalnız para hır
siyle toplamağı iş edinmemelidir. Biz 

türk çocuklarına arttırma itiyadını ver
mcğe çalışıyorsak bu itiya:lı sırf, türk ai

lesinin istikbali vetürk milletinin ekono
mik menfaatlanna yarayacak lıir vasıta 
olarak telakki ettiğimiz için veriyoruz. 
Yoksa her sahada türk m:lletine genis 

ufuklar açan ve gidilecek yolu çizen ve 
işaret eden büyük Şeflerimizin telkin et
tikleri yüksek ve yüce ülküler arasında 
para hırsına hiç bir zaman yer verilme
miştir. İdealist türk gencinin kafasınd 
ve kalbinde yer tutacak, ona hangi mes
lekte olursaolsun hayat düsturu olacak 
yalr.:ız yurd sevgisi, vatan duygusu ve 
millı menfaati her menfaatm üstünde 
tutmak kaygusudur . ., 

İspanyol iç harb i devam ediyor 
Salamanka, 1.5 (A.A.) - H rb bul

tenınin bildırdıgıne göre asi kuvvetler 
pazar guniı, Mondragon mıntakasında 

hukilmetçılere aıd bir kaç mevkiı .zabtet
m şledır. Hukumetçiler bir çok olu bı
rakarak kaçmışlardır. 

Asturia asken valisi general Aranda 
a ılerin Konellanasalas mıntakasında 
k çmış oldu:darına dair komünist iddia
sını kati bir şekilde yalanlamıştır. 

Son günler:ie bu mıntakada büyuk b"r 
sükfın hükum sürmüştür. Asiler bir cluş
man mevkiini zabtetmişlerdır. Cenub or
du u. dan gelen haberlere gôre buradaki 
vaziy t de sakindir. 

Mm'ridden 60 bin ldl}i t;ılmrılclı 
rı drid, 15 (A.A.) - Sivil ahalinin 

Kız.ıl:ıya üye olunuz. 

himayesi işine devam eden komite. bu 
hafta içinde, otm bini çocuk olmak üze
re altmış bin kişiyi Madrid'den başka 
yere yollamıştır. 

,, ,, 
" 

Madrid, 15 (A.A.) - Madrid müda
faa konseyi saat 12 de tebliğ etmekte
dir: 

"Asiler, hüki.ımct merkezinden en u
zak bulunan üç muhtelif cephe üzerinde 
taarruz hareketlen yapmaya teşebbüs 

etmişlerdir. Bu taarruzlar Fesnedilla 

Baodilla del Moto, Valdmorilla mıntaka
larmdan yapılmıştır. Kuvvetlerimiz her 

taraftan düşmanı püskütrtmüşledir. 
Çarpışmalar beş saatten fazla sürmüş ve 

düşman 200 ölü bırakmıştır. 

Ne eli bir bayram, kara günler içın lıazırlrgınr yapmış olanların hakkıdır. 



16 ILKKANUN 1936 ÇARŞAMBA 

Politika bahisleri 

Basbakanın. _, 
Başbakanımızın bilhassa iki nutku, 

her yılın iki mühim hadisesidir. Bun
lardan birisini, Ankara Hukuk Fakül
tesinde diğerini de ekonomi ve arttır -
ma haftası münasebetiyle söyler. Bun -
larr, söylenirken dinlemek bir zevk, er
tesi günü okuyup tahlil eylemek ayrı 

bir zevktir. Devlet adamlarrnın zaman 
zaman programatik nutuklar söyleme -
/eri adettir. Fakat hangi devlet adamı, 
büyük Şefi'nin eksiksiz emniyetini ka
zandıktan sonra, eserinin on birinci on 
ikinci yaşına bastığını görerek bunun 
hesabım hem Şefine hem de milletine 
verebilir? 

Bir gün Atatürk'ün bu memlekete 
yaptıkları ayrı ayrı mütalaa edilirken, 
birisi diyebilecektir ki: 

- Onun bir büyük tarafr da lrıönü 
gibi bir arkadaşını hadiselerin ve me
.~uliyetlerin ortasında yetiştirerek onu 
fasılasız iş başında tutması olmuştur. 

Başbakan, bu nutkunda, belli başlı 
her davaya dokunmuştur. Fakat "para" 
derken, bu, bütün bir mücadele devre

si ve bütün bir programdır. lnönü'nün 
parası, yanılmıyorsam 8 yaşındadır. Ve 
bugün, parayı düşürmemekte devam e
deceğini. bunu yapmaktansa hayatı u -
cuzlatmaya doğru olan hamlelerini art
tırmayı tercih edeceğini söylüyor. Ve 
bu, sadece bir söz değildir. Ortada, şe

ker, tuz, çimento gibi ucuzlatılamaz 

denen maddelerin yalnız ucuzlatılmış 

olması değil, ucuzlatıldıkları için fazla 
istihlak edilmiş olmaları gibi etlike -
mikli bir hadise vardır. lnönü, bunu 
göstererek başka maddeleri kastediyor. 
inanmak lazımdır ki, dediğini yapacak
tır. 

Bizim başbakanımız davaları açık 
gürü.şmesini sever. Şefi de onun, bugün 
''efendiler buna serpoş falan değil, bu
na şapka derler!" dememiş mi idi? Bu
gün lnönü. türk ziraat davasına temas 
ederken, önümüze. bütün çıplaklığı ile 

şu hakikati serdi: 
- Anlaşılmıştır ki. bu ziraat, bu -

günkü istihsal ve kredi şartları ile da -
ha fazla~rnı veremez. Eğer daha fazla 
vermesini istiyorsak, radikal tedbirlere 
baş vurmalıyız. 

Demek ki, hükümetimiz, endüstri 
pliımna muvazi ve bunu tamamlayıcı bir 
ziraat planını tatbik etmek kararında -
dır. Ve bu kararın içinde, bugünkü köy 
bünyesinin tadili gibi zirai kredinin 
büsbütün başka bir .şekilde mütalaası 

da dahil olsa gerektir. 
Cuma günkü nutkun, dahili vaziyet 

bakımından en ehemiyetli noktası bu 
olsa gerektir. 

nutkundan .. 
ikinci en mühim nokta ise, harici va

ziyete ve Antakya meselesine dairdir. 
lnönü, bu hususta, muhatab olarak, arab 
milletini ve bunun idrakini seçmiştir. 

imparatorluğu batırmış olmak mesuli -
yetini kendine mahsus keskin görüşle 
thalil edip bu hususta arablığa da mü -
kelle[ bir pay ayırdıktan sonra, genç a
rab politikacılarına güzel bir ders ver
miştir. 

" ... Büyük heyecan günlerinde ba
zı siyaset adamları, memleketin vatan -
perverliğini değerli sözlerinde topla -
dıklarrnı zannederler ... '' " ..• ve, ifrat
lı mülahazalara düşerler . .'' 

lnönü demek ister ki, gerçek yurd
severlik. demagoji ile değil. hakikatleri 

görmek terbiyesi ile meyva verir. Arab
lar, devlet kurduklarrnr zannederek dev
let idare etmek istiyorlarsa, her şeyden 
önce türk devletini görmesini ve sev
mesini öğrenmelidirler. 

Milli kurtuluş peşinde koşan bir ca
mia bir nevi emperyalizm yapmaga kal
kışırsa ölçüsüzlüğünün cezasına çok 
çabuk çarpılır. Milli kurtuluş, bir ca-

mia için öylesine bir politik ahlakı .şart 
koşar ki bunun başta gelen umdesi: baş
ka milletlerin haklarrna saygıdır. 

Biz. kendi milli kurtuluşumuzun is -
tikrarrnr, komşularımızla iyi f!eçinmek
te- ve bütün milletlerin milli kurtuluş -
/arını kabul etmekte aradık ve bulduk. 

•• ... Milli devlet ilk temellerini 
atarken. arab memleketlerini arab mil
leti ne bırakmayı kendi siyaseti ne esas 
tutmuştur. Bunu resmi oarak misakı 

millide ilan ettik. Misakı milliyi o za

manki güç şartlar içinde zaruri olarak 
yapılmış saymak yanlrştır. Misakı milli 
.şuurlu bir siyasetin ve derin bir kana
atin ifadesidir. Çünkü misakı millide 
zikredilen türk memleketlerini bize ha-

zır vermediler. Biz onları istihsal et
mek için dünyanrn galip devletlerine 
kaqı daha dört sene harbettik. Daha 
dört sene harbettikten sonra kazanılan 
muazfferiyet neticesinde arab memle
ketlerine karşı olan vaziyetimizi ve zih
niyetimizi değiştirmedik .. ,, 

lşte milli kurtuluş yolunda ilerli -
yen milletlere yakışan politik ahlak, 
lnönünün bu güzel sözlerinde ifadesi

ni bulan ahlaktır. Emperyalizm İle mü
cadele eden bir millet, her şeyden ön -
ce emperyalizmi, kendi politik aikde -
]erinin ve kendi hayatı görüş tarzının 

içinde mağlfıb ve reddetmiş olması la
zımdır. lnönünün bu sözlerini, bütün 
şark, ezberine almalıdır. 

BURHAN BELGE 

Ba~makale 

YENi UARB VE KIZILAY 
(Başı 1. incı sayfada) 

ketin her tarafında imdad mer
kezleri bulundurmak ! 

Eğer, yem harb, hava mü
dafaasını, bir can müdafaa
sı halinde değerlendirmişse, Kı
zılayın ehemiyetini en aşağı o
na yakın artırmıştır. Her memle
kete gazın dokunduğu veya de-

. ) 1 d -mır parçasının yara a ıgı vatan-
da.{ın hemen imdadına yetişecek 
Kızılay orduları lazımdır. Ordu
lar, sözüme dikkat ediniz: Kızı
lay, bizim harblerimizde, ateş 
cephesinin hizmetinde bir takım 
müfrezelerdir. Cephe - memleket 
devrinde, en uı:ak köy, tayyare 
bombasından sonra, onun İmdad 
otomobilinin sesini duymak la
zım geliyor. Hava ordusu ve Kızı
lay ordusu: yeni harb, hu ikisini 
biribiri kadar zaruri kılmıştır. 

.. . ... .. ... -.... . . .. 
.. ·..,. _ _-· .~ . - ... ~ ,.,.·· ":",.: 

-~ "' - ... _ ....... _ - .. 

Tayyare yüzde yfü: emniyetse, 
düşman kanadının verebil~ceği 

noktada Kızılay nüvesi hiç olmaz
sa yüzde elli emniyettir. 

Belki Kızılay, her tarafta, ilk 
tedavileri yapabilir yardımcı un
surlar terbiye edecektir. Kızıla
yın yeni harbin zaruretlerine kar
şı alacağı tedbirlerin neler ola
ğını biz takdir edemeyiz: Takdir 
ettiğimiz bir şey varsa, o da Kızı
layın imkanlarını, düne göre, bu
gün bir kaç misli artırmak zoru 
altında bulunduğumuzdur. Onun 
bu vazifesinde arayacağımız şart· 
ların bu memleketten ebediyen 
uzak olmasını dileyelim: Fakat 
tehlikeyi ebediyen uzaklaştırmak 
değil, onu önleyecek olan tedbir
leri tamamen almış olmaıi gerek
tir. Falih Rıfkı AT AY 

; -. 
... 
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KIZILAY SAYFA 3 

Başbakanımız Stadyomu açtılar 
(Başı 1. inci !>aylada) 

Ankaralılar, bize bu güzel ese
ri Ankara Valisi Tandoğan verdi. 
Huzurunuzda da kend:sine karşı 
teşekkür ederim. 

Türkiyeyi idare edenler, stad
yomu en kıymetli mekteb gibi her 
yerde kurmaya çalışacaklardır. 
Türkiyenin istikbalini idare ede
cek olan genç nesil, açık havada, 
açık meydanlarda yetişecektiı. 

Bu toplantıda hepinizin bayra
mınızı kutlarım. Sizinle beraber 
bütün T ürkiyenin bayramını kut
layalım. 

Bütün Türkiye ile beraber, ba
şımız ve canımız olan Atatürk' e 
sevgi ve saygılarımızı sunalım. 
Bayramını kutlayalım. 

Arkadaşlar, unutmamalıyız ki, 
hugün büyük davamız sancak me
selesi Cemiyeti Akvamda müza
kere ediliyor. Yüreklerimiz heye
can ile doludur. Dost Fransadan 
ve Cemiyeti Akvamdan emniyet 
ve istiklal bekliyoruz. 

Kendilerine bu derece samimiyetle, bu 
derece yakınlıkla hitab eden, baş

bakanın, bu sözlerini binlerce insanın 
birbirine çarpan elleri karşıla:h. 

Bir an sonra, Ankara g;Jcü ve Galata
saray futbol birnici takımları, yeşil 

mustatil üzerine sarı, lacivert kırmızı 
renkleriyle çiçekler gibi serpilip seyir
cileri seliimladılar. 

$imdi, gene sporcu başbakanımızı. 

paltosuz ve başı açık, sahanın ortasında 
görüyoruz. 

Bütün medeni dünyada ve büyük spor 
tezahürlerinde ::levlet ve hükümet reisle
r inin yaptıkları gibi, bu güzel günün e
hemiyetine işaret olarak, ilk vuruşu - ki. 
kofu - halkı daha çok coşturan, kendine 
daha çok yaklaştıran centilmenliğiyle, 

l·aşbakanımız yaptı. 

İstiklat marşını, yüreklerimizde ahen
ginin manalı akislerini duyarak dinledik. 

Maç ba~ladı. 

Ankara stadyo:nu açılmıştı. 
Her ıki taraf malum kadrolariyk 

hakem federasyon baş antrenörü Mister 
Boothun idaresi altında oyuna ba~adı
lar. Arası birkaç dakika geçmeden sa
hanın soğuktan tamamen donmuş oldu

gu ve oyuncuların kosarlarken muttasıl 
yere yuvarlandıklaır nazarı dikkati 

celbetti. . 
Bu şartlar bütün manasiyle teknik 

bir oyunun inkışaf etmesine müsaade 
etmiyordu. Bununla beraber galatasa
raylılar iyi ve sıkı hücumlar yaptıiar. 

Fakat on dakika geçmemişti ki. taarruz 
kabiliyeti daha ziyade Ankara gücüne 
intikal etmişti. 

Ankaralılar, sagclan soldan Galata· 
saray kalesine devamlı hücumlar yap
maya başladılar. Bu hücumları idare e-

den merkez mu-ıvin Semihin ve orta 
muhacim Yaşarın büyük muvaffakiyet
leri görülüyordu. Bilhassa Semih oyu

nun sonuna kadar 22 kişinin en iyisi o
larak maçın sonuna kadar takımına bü
yük faydalar temin etti. 

Maamafih Galatasaray da boş dur
muyor, topu kestikçe hasım kalesine 
tehlikeli akınlar yapıyordu. Fakat oyun 
ilerledikçe Galatasaray muavin hattının 

iyi iı;lemediği ve çok çalrşan Salimin 
yalnız basına bu boşluğu dolduramrya· 
cağı nazarı dikkati celbetmeye başladı. 

Ankara Gücüniın soldan yaptığı sı-

kı bir hücumla sol için bütün müdafa
ayı atlatarak kaleye doğru indiği bir 
sıarda bek Lütfü bir çelme takmak su
retiyle ceza sahası dahilinde hasım mu
hacimi yerlere yuvarladı. Hakem bu ha
re keti haklı bir penaltı ile cezalandıra-

B aşbak:ınrmız to pa vururlarken 

rak Ankara gücüne ilk sayıyı kazandırdı. 
Galatasaraylılar bu golden sonra hö.

rekete geçtiler. Çok çalıştılar, fakat 
Ankara gücü şimdi tam kuvvetiyle o
yun oynuyor ve hasmının kendisine te
fevvuk etmesine meydan bırakmıyordu . 

Devre bu sekilde 1-0 Ankara lehine 
bitti. 

Müsabakayı büyük bir alaka ile ta
kib eden Başbakanımızın locasında o
lan bir arkadaşımız, Dahiliye Vekili B. 
Şükrü Kayarım, Başbakanrmzn Türki-

Başbakanımız, yeni stadyomu inşa etmi~ 
olan B. Vietti Violi ile beraber 

yenin her şehrinde stadyom yaptrmak 
hususundaki büyük •,;aidlerini, lstan

buldan başlamak üzeıe tatbik edecegini 
söylediğini ve Balkan memleketleri a
rasndaki müsabakaların yeni stadda ya

pılmasının görüşüldüğiinü tesbit et-
miştir. ıe: rıı * 

İkinci devreyi baştan beş dakika ve 
sondan gene 5 dakika Galatasarayın kuv

vetli hakimiyetine ayırırsak üst tarafını 
tamamen Ar•kara gücünün güzel oyunu
na tahsis etmek mecburiyetin::leyiz. Fil-

hakika sarı kırmızılılar devre başlayın
ca müsavatı temin edebilmek için ardı 
arkası gelmiyen sıkı hücuma başladı
lar. Bu taarruzlar Ankara muavin hattı
nın ve nihayet Ankara müdafaasının sı
kı müdahaleleriyle ve fakat güçlükle ne
ticesiz bırakılıyordu. Tam beşinci daki
kada top Galatasaray kalesi önüne gel
mişti. Ankara muhacimlerinin hücumları 
karşısında epi şaşıran Lütfü topu uzak

latırayım derken ters bir vuruşla ani o
larak kendi kalesine sokuverdi. Ankara
lıların beklemedikleri bu gol vaziyeti 
birdenbire 2-0 Galatasaray aleyhine 
çevirdi. Bu hal san kırmızı takımı çok 
bcı?du. Bundan sonra yanm saatten faz

la ar.karalılar sağdan soldan güzel iniş
ler. mükemmel paslar yaparak İstanbul 
kalesini sıkıştırmaya başladılar 

Bir kaç güzel şütleri direğe çarptı. 
Bazıları direğin yakınından açıklara git
ti. Fakat hiç birisi sayı olamadı. Nihayet 

40 ıncı dakikada Galatasaray da güzel bir 

akınla bir gol kaydetti. Bununla mane
viyatı yükselen sarı kırmızı takım beş 

dakika müddetçe çok güzel hücumlar 
yaı:;tılar. Biraz şansları olsa belki bera

berliği temin edebilirlerdi. Fakat çek
tikleri kornerler ve yaptıkları hücumlar 
hepsi neticesiz kaldı ve maç 2 - 1 Anka
ra gücünün galebesiyle neticelendi. 

Ankara gücünü bu çok güzel oyu
nundan dolayı tebrik ftmek İcab eder. 

Oyuncuların hepsi iyi oynamış bil. 
nassa Semih, Yaşar, Fahri, Ali Rıza te
mayüz etmişlerdir. 

Bugünkü oyun Fenerbahçe ile İzmir 
şampiyonu Altınordu arasındadır. 

Saat 13 de Fenerbahçe - Galatasaray 
mütekaidleri karşılaşacaktır. 

., ,, ,, 
Ankara stadının açılması dolayısiy

le yapılmakta olan turnuva için şehri-

mize gelen Galatasaray oyuncuları şe
refine Ankaradaki galatasaraylılar bu 
akşam Şehir lokantasında bir aile sof

rası tertib etmişlerdir. 

Dün güzel bir oyunla Galata sarayı yenen Ankara Gücü takımı 

Dünkü maçtan görünüşler: Ankara gücii kalesi önünde bir kurtarış - Galatasara ya ikinci gol olurken. ,..... Ankara Gücü kalesi, avuata giden bir ~ütten sonra 
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BAYRAMLAR 
Bünyesi tamamiyle değişen ce

miyette bayramlar hala eski ma
nalarım muhafaza ediyorlar mı? 

Bu suali zaman zaman kendi
mizden sormalryız. 

Zira bayramlar cemiyet şuuru
nun en bariz vasrllarmdandır. 

Halbuki içine girmekte bulundu
ğumuz teknoloji medeniyeti, ferd
leri, gün geçtikçe biri birinden bir 
az daha uzaklaştırmakta, yalnız 
şahıslarrm yalnız, çeşitli zevkleri
ni düşünür bir hale girmektedir. 
Meşhur fars sözü sanki çağımız i
çin hazrrlanmıştır: "M enem diğer 
nist". Her kes kendi içine çekilmek
te, başkasınrn hayatı belki hased 
vesilesi olmakta, fakat iztirabı gö
nüllerde hiç bir akis bulmamakta, 
her taraf ta bencil iğin türlü teza
hürleri görünmektedir. Bunu, ce
miyetin nüvesi olan aileye kadar 
teşmil edebiliriz: Erkek kendisi i
çin, kadm kendisi için ve çocuk, bu 
iki kutub arasında , avare yaşamak 
tadır. 

Vakıa zahiri manzara bu de
ğildir. Modern cemiyette sosyal 
sigortalar, kulüpler, tekaüd san
dıklan, mektebler, daha iyi silah
lanmış bir jandarma, konferans sa
Jonlarr, kılr kırk yaran mahkeme
ler, geçen asırlarda bir sımia mah-
sus olan eşyayi bugün standardi
zm, teylorizm veya stakanof izm 
gibi usuller sayesinde en mütevazi 
vatandaı::ı kulübesine kadar gö
türen mucizeli bir endüstri, kara, 
deniz ve hava nakil vasıtalarr, bir 
noktadaki adamı binlerce kilomet
re uzaktaki dostu ile konuşturan 
akıl durdurucu imkanlar, tek kay
naktan bütün bir ülkeyi aydmla
tan veya ısıtan yeni enerjiler var
dır ki, bir orkestranın cins cins a
letlerin birleşince ilahi ahengi 
meydana getirdikleri gibi ferdlerin 
el birliği ile onlarr eşsiz bir daya
nışma devresine eriştirmiştir. E 
vet modern medeniyetin harici 
manzarası, aşağı yukarı, budur. 
Fakat tiyatro sahnesinin ard pla
mnr örten perdenin mahiyeti ile kı
yas /anması kabil olan bu manzara
nın gerisinde hepsi başka bir yola 
giden, hepsi biri birinden uzakla-
şan, hepsi biri birinden ayrılan, 
biri birinin düşmam olan, biri biri
ne kaqı kayıtsızlıktan başka duy
g u beslemiyen şaşkm bir takıma-
damlar kalabalrğı müşahade edil
mektedir. Cemiyet nihayetsiz de
recede küçük paraçlara bölünmek
tedir. Sınıflaşma bu sonsuz bölün
tü/erin, yalnız menfaat sevkiyle 
polarize olmasmdan, adeta ayrr 
bayraklar altına sığınmasından 
başka bir şeymi dir? 

Fakat smıfsız, imtiyazsız Tür
kiye, grevi de, lokavtı da ayni şid
detle reddeden türkiye, başka yer
lerde şahidi olduğu bu dağrnıklık 
manzarasmdan kendine büyük bir 
intibah hissi çıkarmaktadır. 

Tekniği biz sükun ve reiahımı
zm vasıtası olarak kullanacağız. 
Fabrika, büro, güzel sanatlar, te-

B. Eden'in Bradfort'da 
beyanatı 

Londra, 15 (A.A.) - Ak~ma doğru 

Bradfortda söz alan B. Eden, İngilte

renin teahhüdleri hakkında evelce yap
mış olduğu beyanatta israr etmekle be
raber, bu beyanatın, İngilterenin garbi 

Avrupanın bir kısmmdan ötede cereyan 
eden hadiselerle a15kadar olmamasını 

temin eden bir doktrin kabul etmi~ ol
duğu demek olmadığını tasrih etmiş. 

tir. 

l'ıırddaş ! 

lekkür, ilim, sevgi, milletin daha 
iyi kaynaşması, millet ferdleri
nin biri birine daha ziyade yakm
Jaşması, biri biriyle daha iyi anlaş
ması yolunda güzel ahengi husu
le getiren musiki aletlerinden her 
birinin gördüğü vazifeyi ifa ede
cektir. 

Bu idealin bizim için erişilmesi 
imkansız olmadığını bayramları
mızda büyük küçük, bilgin veya ge 
ri, memur ve hademe, çiftçi veya 
esnaf, bütün halkımızın gosterdi
ği tesanüd ve muhabbet manzara
sından istidlal edebıliriz. 

Bayramda çocuğu gibi hizmetçi
sinide giyidren ev kadını, memu
runun evınde bir fincan kahvesini 
içmekle onun kalbini kazanan iş sa 
hibi, bütün yakrnlarrnr bir araya 
toplayan aile reisi, bayram yerin
deki çocukların neşesiyle, ruhu tit
reyen vatandaş, bayram vesilesiyle 
dargınlrklarmı unutan, olgun adam 
ve bayraklarla ve fenerlerle dona
nan türk sokaklarr, içimzideki 
sönmez sevinçten gelen o bayram 
havası, bizim teknolojik medeni
yetin maddesini lüleci çamuru gibi 
istediğimiz şekle sokacak kudrette 
insanlar olduğumuzu göstermi
yor mu? 

Bayramlarımız, bizim manevi 
kuvvetlerimizin birer mihekidir. 

Nasuhi BAYDAR 

Şankay Şel<lıı hayatı 
hal<:kında 

Biribirini tutmıyan 
haberler 

Tokyo, 15 (A.A.) - Şanghaydan 

bildirildiğine göre, mareşal Şang - Kay • 

Şek ve arkadaşları Sianfu'da öldürül

müslerdir. Şang - Su - Liang Nankin 

nezdindeki taleblerde bulunmuştur. 

Şan • Su - Liang komünist bir esas ü

zerine hükümette değişiklikler yapılma

sını ve bütün esirlerin serbest bırakıl. 

masını istemektedir. 
., ., 
" 

Nankirı, 15 (A,A.) - Tayyare ile 
Sianfuya giden mareşal Şan - Kay - Şeic

in müşaviri Loyang'a dönmüştür. Miı
şavir bu şehirden mareşaln karısı ile te
lefonla görüşmüştür. Müşavir, mareşa
lın Şensinin merkezi mahallesinde bu
lundugunu, sihatte olduğunu, kendisi i
le iki defa konuşmuş olduğunu mareşa
lın karısına bildirmiştir. 

., ,, 
" 

Şanghay, 15 (A.A.) - İhtilfilin baş 
gösterdiği Şensi vilayetine yakın bulu
nan Şansi, Honan, Seçuen ve Hupei vi

layetleri sivil ve askeri valileri tarafın. 
dan verilen sadakat teminatından sonra 

Nankin hükümeti, başlanan müzakere
lerin muvaffakiyetsizliğe uğraması tak
dirinde Sianfu mmtakasmı çevirmek i

çin lazım gelen tedbirleri almaktadır. 

Elyevm mühim askeri hareketler vuku 
bulmaktadır. Hükümet kuvvetleri sürat

le Şerısiye doğru tevcih edilmektedir. 
Kansudan Sianfuya doğru yürümek

te iken mukavemet ile karşılaşan Şang • 

Kay - 'şek'in seçme kuvvetleri Sianfu'. 
nun 20 iklometre yakınına kadar ilerle
mişlerdir. 

., ,, 
" 

Nankin, 15 (A.A.) - Son alınan ha

berlere inanmak lazım gelirse, mareşal 
Şang - Kay ~ Şek, Çank - Su - Liang'ın 

Sianfu'daki umumi karargahında elan 

hapistedir. Bu general kuvvetlerin Sian
fu civarında tahkimat yapmaya hazırlan

dıkları da öğrenilmektedir. Hükümet 

tayyareleri bu tahkimatı tahrib etmek 
emrini almışlardır. Hükümet, rnareşal'ı 
kurtarmaya çalışmaktadır. 

ilk beş sene/il• sanayi pliinı, ::amanından (jnce yüzde yüz 
ltltbik olunup bitecel~. ikinci beş senelik sanayi planının ı.a.t
l>ikatmrı )·alanda lm.~lı)·cağız. 

l>emiryolu. prof.(ramımız her yıl saat gibi tatbik olunuyor. 
Türk parası, cihanın en sağl m parası. 

8ii.tiin bu işleri yapan millt>tt , bir z<ımanlar (Hasta adam) 
diyorlarmış. 

l şte bir A tatii.rk mucizesi dair al 
Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu 
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SOıV HABERLER 
Milletler Cemiyeti Konseyinde 1 B. Ruzveltin dün

yaya beyanatı 
B. Vieno Sancak meselesi hakkında 

F~ansız görüşünü izah etti 
Cenevre, ıs (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor : 
Milletler Cemiyeti Konseyi başkanı 

B. Edvards celseyi saat 10.30 da açmış ve 
fransız murahhası B. Vienoya söz ver
miştir. 

B. Vieno, İskenderun meselesinde 
Fransanın noktainazarını izaha başlar
ken Fransanın Türkiyeye samimi ve 
derin dostluk bağlariyle bağlı bulun
duğunu hatırlatmış ve sözüne şöyle de
vam etmiştir.: 

"- Milletler Cemiyetinin istiklale 
doğru götürmek vazifesini Fransaya 
vermiş olduğu milletin, huku~u.n. ve 
menfaatini nıüdafdaya davet olul'an F. 
ransa, manevi olan ve müstakbd uıiit

tefikine karşı olduğu kadar dosılc.rına 

karşı da ittihaz edeceği sadıkça bir dü. 
rüstlük ile gerek birinin gerek ai:;eri
nin isteklerini uzlaştırmayı kaci ~uret
te ümid eylemektedir. 

B. Vieno, bundan sonra türk tezine 
karşı, 19.21 ve 1923 <le yakın şark c.k;le
tine aid olarak imzalanan metinleriıı 

sıkı bir tahlilini yapmış ve şu ı•~ticele. 

re varmıştır : . 
"Fransa, 1921 de Türkiye ile müza

kere edeı ken, man<lası mucibince hare. 
ket ediyordu ve bu suretle hare~~t et
mek için başka bir sıfatı mevcı.:.d değil
di, Fransa, Suriye arazisi üzerine hiç 
bir müdahale, hiçbir hükümranlık hak
kını kendisinde hiç bir zaman gormcmi~ 
olduğundan, bu hakkı sırf bu arazinin 
hududlarını tesbite yarıyan bir anlaş. 

ma ile bu hukuku iktisab edemezdi. 
.Fransa, arazi;;inin tamamı, istiklale 
kavuşmaya na.mzed devletler halinde 
taazzuv ettirilecek olan Suriye cemaati 
hesabına hareket ediyordu. Nihayet, 
sancak, Suriye cemaatinin dışında is
tikıal için hiç bir husus namzedliğe 

malik bulunmuyordu. Bu prensiplerin 
tatbiki, 15 sene içinde halk veyahud 
türk hükümeti tarafından hiç bir tah. 
ticyi mucib olmadığı gibi Türkiye san
cağın Suriye milli hayatına iştirakine 
karşı protestoda bulunmamıştır.,, 

B. Vieno bundan sonra, Milletler 
Cemiyetinin 1930 da yakın şark dev
letlerinin organik statülerini tasvib ey
lemis bulunduğu ve statü mucibince 
sancağın Suriye kanunu esasisile ve hu
susi bir organik rejim ile idare edil
mekte bulunduğunu hatırlatmıştır. 

B. Vieno şurasnı da bildirmiştir ki, 
Fransa - Suriye muahedesi hükümleri 
mucibince Suriyenin hürriyetine ka
vuşması muahedesi ne Sancağın hususi 
rejimine ne de ahalinin türk unsurla
rının hukukuna katiyen dokunmıyacak
tır. Bununla beraber, son fransız • türk 
fikir teatileri sırasında, Fransa bükü
meti, türk hükümeti ile bu rejim hak
kında görüşmeyi teklif eylemiştir. Fa
kat türk hükümeti kendisini tatmin 
olunmuş telakki etmemiş ve Sancağın 
siyasi tabiiyetini ileri sürmekte ve Su
riye devletinin bu idari taksimat daire
sinin müstakil bir devlet haline getiril

mesini elde etmek için ısrar eylemiştir. 
Fakat Sancağın müstakil bir devlet ha
line getirilmesi Ankara anlaşmasında 
mevcud değildir.,, 

B. Vieno, konseyin kendi kararma 
sahih bulunduğuna işaret etmekle be
raber konseyin nazarı dikkatini mese
lenin pratik safhalarına çekmiş ve de
miştir ki: 

" - Konseyin, Sancağı, Suriyeden 
ayırmaya karar verdiği takdirde, arab 
Suriye kamoyu, Suriyenin istiklalinin, 
Suriye istiklalinin vücuda getirilmesi
ni değil, fakat Suriyenin bir devlet o· 
larak mevcudiyetinden yani 14 sene
denberi Suriyeye raptedilmiş bir ara
zinin ayrılmasını tazanunun eyliyeceği

ni kaydedecektirı,, 
B. Vieno, türk delegesinin Sancağı 

halen muazzam bir askeri tazyik altın

da gösterne beyanatım hayretle dinle

diğini bildirmiş ve demiştir kiı 
"- Eğer mandater devlet, Sancak

ta bulunan kıtalarmı takviye etmiş ise, 
bu, Sancak halkının kendi imme lıuku-

kunu icradan menetmeyi arzu eden bazı 
unsurun gayretıne terceman olan hadi
selerin heyeti umumiyesinden dolayı 

olmu~tur.,, 

B. Vıeno, nihayet, konseyin hakkın
da bir karar alabileceği emniyet tedbir
leri üzerinde fransız hükümetinin his
siyatını bildirerek demiştir ki 

"- Fransız hükümeti, hududda ve 
Sancakta hadiseleri önlemey~ istihdaf 
eden hükümlere muvafakat etmeye ha
zırdır. Bununla beraber, aşağıdaki r:ıü-
1§.hazalan göz önü:ıden ayıramaz: man
dater devletin bazı salahiyetleri vardır 
ki, bunu ona manda tefviz eylemiştir. 

Mandater devlet, kendi :;alahiyetle
rine tecavüz eden ve bu mandanın !·:ıs

men taliki demek olan tedbirlere musa
adekar olamaz. Fransız hükümeti, bu 
sebebden, hududunun her iki tarafına 
bitaraf müşahitler gönac.rilmesi tavsi
yesbi ileri sürmektedir. Eminim ki, bu 
tedbirler derhal alakalı mmtakalarda 
sükunu tevlid edecektir.,, 

Dr. Tevfik Rüştü Aras, Fransa adı
na Türkiyeye karşı ifade ettiği dostluk 
hissiyatından dolayı B. Vienoya teşek
kür eylemiş ve meselenin hukuki ve si
yasi cephesini konseye ~ildirmek hak
kını muhafaza yelediğini bildirmiştir. 

Eğer mazbata muharriri, raporunu 
bitirebilirse, konsey, bu akşam yeniden 
toplanacaktır. 

Dış hal\:.ammızın 

cevabı 
Cenevre, 15 (A.A.) - Milletler ce

miyeti konseyinin bu sabahki toplantı
sında Dr. Tevfik Rüştü Aras, B. Vieno,
nun uzun izahatına şu cevabı vermiŞ;tir: 

"- Fransız delegesinin izahatında 
kullandığı lisan ve nezaketten ve Fran
sa ile Türkiyeyi birleştiren dostluk hak
kında bizim kendi hislerimizin birer 
aksi olarak verdiği tekidi teminattan 
dolayı fransız delegesine teşekkür et
meyi bir vecibe bilirim. Şunu işaret et
mek isterim ı:i, meselenin esasına gir
mekten kaçındım. Ve bu meselenin kon
sey huzurunda mevzuubahs edildiği za
man konseyi ikna edeciğini ümid etti
ğim sarih ve mufassal izahnamede bu
lunmak hakkını mahfuz tutuyorum. 

V esikalarımıza ilave o lunan 
yeni ve.~ik.a 

Bu münasebetle, zikretmiş olduğu 

bir vesikadan dolayı Fransa mümessili
ne teşekkür etmeyi arzu ederim. Bu

rada izahını aramıyacağım garib bir te
sadüf eseri olarak bu vesika, adetleri
nin bu kadar fazla olduğunu sanmadı
ğım yakından veya uzaktan 1921 mua
hedesi maddelerini istihdaf eden vesi
kalara ilave olunmaktadır. Milletler ce
miyeti azası sıfatile şimdiden tebarüz 
ettirmek isterim ki, konseyin ancak i
dare bakımından tavsiyelerde bulunabi
leceği manda altında bulunan bir arazi
de iki mmtaka için müsavi olmayan 
bir idare tarzı vazedilemez. Filhakika, 
böyle bir vakıa, konseyin salahiyetini 

aşmadan ve sebebi mevcudiyetini inkar 
etmeden hukuki ve siyasi esaslar teşkil 
edemez. Şmidilik bu kısa müdahale ile 

iktifa etmekteyim. Meslekdaşım fran
sız delegesinin taşıdığı uzlaşma hissi
yatını kendim de duyarak, şimdi karşı-

mıza çıkan pratik meselelerin halli için 
mazbata muharriri ile müzakerelere gi
rişmeye ha.zır bulunmaktayım. 

B. Vieno'nun cevabı 

B. Vieno şu cevabı vermi~tir 

"- Şu meselede ekselans türk delegesi 
ile tamamen hemfikirim ki, kısmen 

meselenin esasına temas eden iki izah
nameden sonra, müzakerelerin hepimiz 
için oldukça yeni bir tarz teşkil etme
si sebebinden bu mesele hakkındaki mü· 

lahazalarımı biraz daha uzun bir şekil. 
de izah etmeye mecbur kaldım. Mazba· 
ta muharririnin karşılıklı hukuki iki 
tez üzerinde raporunu önümüzdeki i. 
kinci kanunda konseye vermesine in
tizaren konseyin en faydalı olarak ya-

Vaşington, 15 (A.A.) - Diplomasi 
mahfilleri, B. Ruzveltin bütün dünya
ya hitaben bir beyannamesini neşretme
si fikrine karşı büyük bir alaka göster
mektedirler. Bazı nüfuzlu siyasi mah
fillerin cumhur reisine silahlar için u
mumi bir tarife yapılmasını ademi te
cavüz için umumi bir misak akdedil
mesini ve bütün dünyada iptidai mad
delerin tevziine aid görüşmelerin açıl

masını teklif eylemesini tavsiye etmek 
tasavvurunda oldukları söylenmektedir. 

Yugoslavyanın 

Fransadan para alacağı 
yalanlaıuyoı· 

Belgrad, 15 (A.A.) - Salahiyetli 
mahfillerde söylendiğine göre, bazı 

fransız gazetelerinin yazdıkları hilafı
na, Yugoslavya silahlanma masraflarına 
karşı koymak için Fransadan hiç bir is
tikraz yapmak niyetinde değildir. 

B. Antonesl{o 
Pariste 

Bükreş, ıs (A.A.) - Dış işleri ba
kanı B. Antonesko Parise doğru dün 
akşam hareket etmiştir. B. Antonesko 
çarşamba sabahı Pariste olacaktır. 

H. M. Jorj Vl. nın 
mektubu 

Londra, 15 (A.A.) - Parlamentodan 
aldığı bir hitabeye bir cevab olmak üze
re kırat altıncı Jorj, her iki mecliste o
kunan b!r mektub yollamıştır. Bu mek
tubunda kral teşekkürlerini takdim et
mekte, ve milletin serbestilerini muha
faza ve refah ve rahat:ni arttırmak iCiin 
elinden geldiği kadar çalı acağını va".let
metkedir. 

Diik dö J' indsor noel bayrcımb
rından sonra)·a lwdar 1' iyanada 

kalacak 
Viyana, ıs (A.A.) -Amtliş Nahrih· 

ten Tel ajansı tarafından neşredilen bir 
ı:otaya göre, Dük dö Vindsor noel bay. 
ramlarından sonraya kadar Baron Öjen 
dö Roçild'in Viyana yakınında Ezen
jeldde'ki malikanesinde misafir olarak 
kalacaktır.Ajans, halkın, prensin bundan 
evvelki ziyaretinde gösterdiği anlayış ve 
nezaketi bu sefer de göstereceğini ümid 
etmektedir. 

İspanya harbine tavassut . . 
ı çı n 

Londra, 15 (A.A.) - Almanya, İtal
ya, Portekiz ve sovyetler birliğinin ce
vabını almış olan ingiliz hükümeti, 

tasarlanmış olan tavassutun gerçekleş.. 
mesi için ileri sürülen müsbet teklifle
rin kaleme alınmasına başhyacaktır. 

pabileceği vazife derhal tatbik edile
bilecek pratik tedbirlerin nazarı dikka
te alınması olacaktır. Eğer en kısa bir 

zamanda bu muvakkat tedbirler Türki
ye delegesi ıle benim aramda vukubu. 

lacağından emin olduğum tam bir an

laşma halinde alınırsa kendimi ziyade
siyle bahtiyar addedeceğim.,, 

Konsey meseleyi bugün 
konuşacak 

Cenevre, 15 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti konseyinin bu akşam İsken

derun meselesine tahsis edeceği celse 

yarına talik edilmiştir. 

Fransa kabinesi dış 
politik<t yı tetkil\:. 

edecek 
Paris, 15 (A.A.) - Bakanlar mecli

si bu sabah toplanacak ve bu toplantı. 
da dış politika meseleleri tetkik oluna
caktır. 

1 
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Dilber bir kadın diyor ki: 
''Sevebileceğim erkekte arıyacağım en başlıca meziyetlerden 
biri de şık giyinmesidir.'' 

Baylar, biz de böyle düşüniiyorzız değil mi? 

O halde Ba"l/ Bayan el ele 
ve e /im 

''OSKA 
'' ya •'Gidelim. baştan ayaj{a kadar giyinelim.,, 

Çünki: 
1 . • 50 senelik elbise, kundura ve tuhafiye 

mağazasıdır. 

2 . • Sizi şık giydirecek zevki verir. 

J. Çok satar, ucuz alrr ucuz ve maktıi satar. 

4 . 12 mağazadan ayrı ayrı alacağınız 

eşyayı size zorluksuzca bulur. 

Ana/arttılar caddesi 66. Tele/011: 

2171. 

Bayramınızı kutlularız. 
Oska 

.......... JB ... ı:ml ................ ~---

Mağazamız bayramda 

açıktır. 

., .. -,, .. 

1 . . 

Serlullab ve 
KARDESLER -

KIZILAY 

ecib 
Değerli müşterilerinin bayramlarını 

saygı ile kutlular 

BALK 
Pasta Salona - ANKARA 

Şakir Biraderler 
Daima takdir ve teşviklerine mazhar olduğu Sayın müşterilerine ..... 

Bayram ve Yılbaşı münasebetite 

En yeni spesyali te ve en yeni hediyelerini sunar. 

Telefon: 2077 

SAYFA 5 

Talih Bakkaliyesi 

H. Avni Berl{_e 
Değerli müşterilerinin bayramım 

Terzi Orhan 
Bankalar Caddesi 

sayğı ile kutlular oııtAS""' c o o o~ a:as • 

~---~-~ Yeni açılan 

Sakarya • 
eczanesı 

Muhterem ankaralıların bayramını tebrik eder. 
Her ~ece eczanemiz açıktır 
I ıina, sürat, fiatlarda itidal 

Ankara Müdafaai l:lukuk Caddesi, Kulüp Sineması sırasmda Telefon ?.018 

"7kilıt.1IOtSJ o '-1ia11tD8:ı!JllJ ncaıt.1DOk? ~ SWlıOI 

OSMANLI BANKASI 

Sermayesi: 
10,000,000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde bulunan 

ŞUBELERiNDEN başka 

PAR1S - MARS1LYA- NlS- LONDRA 

MANÇF..STER' de ve 

MISIR - KIBRIS - IRAK - F1LIST1N 

YUNANlST AN' da ŞUBELERİ ile 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, SURİYE 

ve YUNAN1ST AN' da 

Müessisi bulunduğu Bankaları vardır. 

Bilumum Banka Muamelatile 

iştigal eder. 1 
------~~-------~--------------------~~------

NORGE 
Markalı havagazı ocakları asri eolerin en başlı tatfarrul 
vasıtasıdır. F urun ve ıskara tertibatı mükemmeldir. 

Satış yeri : 

Elektrof en Türk Anonim Şirketi 
Anafartalar caddesi: No: 10 Telefon : 1171 

ı~ı.11111111_,,_,,,,ll.l..l'llllllllll'.lll#lllllllA§ 

1 Kasap İbrahim Özel 1 
~ Yenişehirde Memurlar Kooperatifi bitişiğindel 1 Motörle her istenilen yere en seri bir surette et yetiştirilir.. 1 
§ Sayın müşterilerinin bayramlarım hürmetle kutlular § 
~ Telefon: 3285 1 
~~.11ıııııııııııııııııııııııııııııııııı~i 

Emlfil{_ ve Eytam 
Türli Anonim 

Banl{ası 

Sirlieti 
' 

Sermayesi: 20.000.000 Türk Jirası ldarei Merkeziyesi: Ankara 
Şubeleri: İstanbul, İzmir, Bursa 

Mevcud veya inşa edilecek binalar 
mukabilinde ikrazat 
' 

ve banka muamelatı y a p a r 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Çadırcı Oğlu Kardaşlar : 

: BONMARŞE : 
• D. M. C. VE FANTAZİ YÜN DEPOSU • . . ........ . e Tuhafiye, ltriyat, Billuriye, Em<yye, Mutbah Levazımatı Her Cins e 
• Bobin, İbrişim, Terzi Levazımatı e • • e ANKARA : Anafartalar Caddesi Bay Enver ve Galip Apartmanı Altında • 
• No. 37 TELEFON: 2392. • 
• Sayın müşterilerinin bayramlarını kutlularlar. e 

!······························· 
Ortaç 

Büyük Giyim Evinde: 
Bayan, Bay ve Ç,ocuklar • • 

ıçın 

Mevsimin en yeni çqitlerini bulurıunuz. 



SAYFA 6 KIZILAY 

Adapazart 

Türk Ticaret Bankası 
Bilı'.'ımum Banka Muamelatı 

KUPONLlJ VADELİ MEVDUAT· • 
HER AY F AlZİ 'TERİLEN SAGLAM GELİR 

Genel Direktörlük~: Anl{ara 
An karcı. 

Adapazarı 

Bandırm?. 

Bartın 

Bolu 
Bozöyük 
Burs?. 

Düzce 
Eskişehir 

Gemlik 
İstanbul 

İzmit 

Safranbolu 
Tekirdağ 

ADAP AZARI F~t\BRİKALARI: ~:~rya 
l'emir imalatı ve teahhütleri. 

• ~ An karada; Ti.irk Ticaret A. Ş.ti: Bi!Umum komüsyon ve ticaret 

İSTIRAKLE R: işleri ve kereste satı~larr. 
-~ Bartmda; Ormancılık Endüstri Ltd. Ş. ti: Billımum orman işleri ve 

kereste fabrikaları. 

- Ooooh!. .. Türk Antrasit i sayesinde az kömürle çok 
,, ._ ., hararet ve rahatlığa kavuştuk!. .... 

••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
·.: TÜRKAN . Kolonyası : p. . 

• J,imon ı·e portakCll ('İ<;eklerirıin saf ve temiz ruhlarile • 
: fennin en son lerah/,,·i/erine muvafık· usullerle imal deilmek- : 
e ıedir . . •foç firik<iiymw. baş turcıleti ve banyo için yegan(• ko- e 
e /orıw.ı suyudur. • • • : SATIŞ YERLERİ : • • • l.'itnnbul lfrzcm(•.~i - Telefon: 1225 • • • e l'enişelıir Eczanesi - 1'ele/on: 1863 e 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r' • ~ 1 ', 

• • I * • f 

. . .. ... • . .. • ı . . • ... • 
. . ·. . . ••• 

. E G E B İ R. I"' İ G İ 
TİCARET EV1 

Abdiirrahman Çiftçi - Kemal Sümer 
İbrahim Soykan 

Zeytin Zt tinyag ı , Sade yağ. Sabun, Peynir, Kaşar v. s ... 

1 elet·on 
3580 

TOPTAN VE PERAKENDE 

Ankara Balık pazarı Telgraf 
Egebirliği - Ankara 
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KART AL RAl{ISI 
Bu bayram yeni çıkan 45 de

recelik Kartal Rakısını deneyi
nız. 

lllilJll1lıOIJı ~.e..c..-

Mi 
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Sayın Baylar ! 
Güzel Ankaı anın meşhur lavukçus~ 

TAY! 
1
tan ır 

FUR s 1 

unu 

Şimdi o ; sizin yüksek varlığınıza srgınarak İş Bankası karşısındıt 
M E Y D A N P A L A S oteli altına taşındı. 

Yüksek ve temiz servis, kaloriferli, sıcak ve nezih bir salon 
'.!. oplu ziyafetler de kabul edilir. Ucuz ve temiz yemekler, her türlü mc~ubat 

Peşin para ile tenzilatlı karnelerimiz var. TELEFON: 1625 

~"l'lll.lllll.ll.ll..l..l'-".ll..1..1..l..l.1..IT..IT..l..IT..IT.l..lll.l.ll.JTI~ § 

~ EYüB SABRi 1 
~ Muharrem ve Mehmet Kardeşler ~ 
~ ~ 
~ Tüze Bakanlığı karşısında ~ 

~ ANKARA 1 
~ Her çeşit tuhafiye, 1 
~ 1 ~ Kavafiye, şapka, ~ 

~ .. 1 k . ~ 
~ gom e ve s31re ~ 

~ ~ 
~~ıııııııııııııııırıııırıı.111111111111~~ 

12. IH birinci kanuıı [ ' lu-.aJ Ta ... arruf haftasulır . 
Kumbaralar J 9 Birinci /,,·fuum cumartesi 1-(İiniine 

kadClr bankalarımıza getirilt>rd~ at:tırılaC'aktır. Biri
ken para tasarrufa olan haµlıh~ı ~Ö..,krt•<·t ·~iıult•n 
hu hafta it:inde miemki.in oJduji;u kadaı para hirik-
ıirnwk lwr ti.irk idn l 1fu.,.al hir horctur. - . 

17iRAAI BANKASl I 
I KUTLU 

. • ' ~ 7 . : .... ' • . • .~ ..,. - . !"' ~. .. • ' °:' : • 

PASTA SALONU 
Muhterem müşterilerinin 

Bayramını Kutlular 
Ankara - Yenişehir - • ' ' .. . ~ • • •. • . \ . "Jt'- ' • .. . . ~ • • 

Kızı/aya üye olunuz, ha ır i ·leı inde o .~izin elinizditJ .......... __ ..................... __ ............... ______________ ~ 
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Kasa: 
Altın: safı kilo ,r m 

Banknot 
Ufaklık 

Dahild kı muhabirler: 
Tiırk !ırası 

Hariçtekı muhabırler: 
Altın: safi kılogram . 90,539 

Altına tahvılı kabıl s rb t 

lovııler 
Dı< eı dövızler ve borç! 
k!iııng bakıyelerı 

Hnzinc tah\'İll rı· 
Deruhte iıl evr k n ktıv 

karşılığı 
ı<anunun 6 v 8 ı cı ma e
lerıne tevf an h zı e •ara 
fından vakı t yat 

/\. 

B 
Avanslar: 

Altın ve d vı 

Tahvı aı uz rıne 

Hiss darlar: 

Muhtelif: 

r 

.. 

Hakiki bir müzik aletidir. 

Her istasyonu kolaylıkla alabilir. 

Gayet tabii sese maliktir. 

Görüp dinleyiniz ! 

Mutlaka bir MARKONf ' alacaksınız ! 

ehb Kç Tica e 
Telefon. 2155 

ı ·urİ\•• I \1 t·rkc·1 ı~, n i·ısı ı l 

12 BİRİNCİ KANUN 1936 VAZİYJ:Ti » •• .• 
C'1, 

LIHP 
24.0 0.887,27 
6.884.348,-

687 .063,57 

616.523,34 

7.722.881,74 
46.990,72 

32.160.098,52 

LİRA 

31.612.298,84 

616.523,34 

39.929.970,98 

Sermaye: 
Ih ti yat akçesı : 

redavüldeki banknotlar: 
Deruhte ediieıı cvıakı naktiyc 
Kanunun 6 ve 8 ıncı m:wde
lerine te .rfikan hazine tara· 
fından vakı tedıyat 

Deruhte edilen evrakı ııaktıyt> 
bakiyesi 

LiRA 

158.748.563,-

12.064.611.-

146.683.952,-

LlR.A 
ı :.rıoo.oon.-

1.551.182.53 

158.748.56.3.- ı 

12.064.611,- 146.683.Q52,-

1 

Karşılığı tamamen altın ola
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten 
ted. vazed. 

? 9.000.000,-

15.500.000,- 181.183.952,-

13.348.609,74 

430.281,67 
22.495.983.71 

37.141.780.23 
3.968.641,01 

2.108.704,63 
16.916.490,12 

Yekun 

22.926 . .265,38 

41.110.421,24 

19.025.194,75 

4.500.000,-

12.256.460,55 

318.661.087.08 

1 

Türk liruı mevduatı: 

Oövi2 teahhüdatı: 
Altına tahvili kaoil ~övızler 
Diğer dövizler ve ılacaklr 
kliring ba kiveleri 

Muhtelit: 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi 'o 5 
1 

1.119,37 

24.166.819,96 

Yekün 

24.167 .939,33 

83.409.403.48 

318.661.087 ,08 

altın üzerine avans % 4 1 

E_i 

z 

~ 
"-< 

:::l 
~ 

o 
p ZARI 

Muhterem müşterilerinin bayramla
rını saygı ile kutlular, -------' 

HiLAL 
Manifatura mağazası 

Mallarının ucuzluğu, sağlamlığı 
ve güzelliği ile tanınmış Ankara
mn en eski mağazasıdır. 
Şık bayanlara mahsus, güzel, sağ
lam ve ucuz kumaşlar. Bilhassa 
yerli fabrikaların metin ve zarif 
yünlü, ipeklileri ile manifatoraya a
id her cins mal bulundurarak bü
tün ihtiyacı karşılar, l ve sayın 
müşterilerinin bayramlarını kut
lular. 
)~ ~ 

uru l(ah veci 
1BRAH1M MELEK 

Muhter m Müşterilerinin 
rammı kutlular. 

rv-v"" 

Eskişehirli 

İBRAHİM HAKKI 
Sayın müşterilerinin bayramlarını 

hürmetle kutlular. 

-,1. ..6ı.A Jı,. 4 4 .4. A .4. A 4.4~ 

~ HERMES BABY 
~ İsviçre yazı makinesi sanayiinin 
"bir zaferi! Zarif hafif ve sağlam 
'4 çelik kapaklı portatif yazı makine
~ leri. Sıklet 3 Kg. 
~ Satış yeri: Tank Edip kitap evi 
~Ankara. Derhal bir katalog talep 
~ediniz. 
~ Tarık Edip ,T elf eon: 3000. .. ~ .......................................... .., ..... ........... 

••••• • • Kiralık Daire l!I !11111111111111 ı ı 111 111 1111! 1111111 -• • • • • • • o 
o • • • • • 8 

ÖZ AZARI 
Saygı dej r miı ter"I r'ni bayramlarını kutlular . 

Mevsimin en lüks d rn giyim eşya ve kumaşlarını 

et"rdığini müjdeler 

Ve 

T enzilath s:ıtı. Lan istifade etmelerini 
---Diler ---

ı{ürk ve manto g 

•e••••• 
i e y yı 12 ay, giyim eşyası ve tuhafiyeyi 

8 ay vade ile satar 

10 a tal sille 
Nlohil}a ihtiyacınızı 

HARAÇ a desler den 
.ı 

temin ediniz 
Kınacı Han, Belediye Karşısında 

• 

• 
• • 

Y enişehirde Konur sokakta dört 
oda ve bütün müştemilatı havi bir 
daire kiralıktır. Taliplerin Yeni Hal
de 4 numaralı Kökli.i bakkaliyesine 
müracaatları Telefon: 2368 

UMUD 
TiCARET EVİ 

IBRAHIM ve oğlu HALlT 

Her çeşit bakkaliye ve soda 
imalathanesi 

Ankara, Balrkpazar Seçgin sokak 

No: 9 Telefon: 2691 

ZAYİ 

Niğde orta okulundan aldığım 

diplomayı kaybettim. Yenisini ala ~ 

cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Aziz oğlu Raşit 

Marmara Üssü Bahri 
Sabnalma 

Cinsi ---Ekmek 

l(omisyoııundan: 

Kilosu --
475.000 

Tahmini tutan 
Lira Ku. 

47500 00 
Komutanlık ihtiyacı için yukarda cinsi, mikdarı ve tahmini tutarı yazılı 

ekmek 23.11.936 tarihindeki eksiltmesinde talip çj:madıgmdan aynı şerait 
'iahilindc 21 B. kanun 936 gününde saat 15 de İzmitte Tersane kapısındaki 
komisyonda kapalı zarf usuliyle ckslitmesi ya .acaktır. Şartnamesi 2 lira 
bedel mu' abilinde verilebilir. İsteklilerin (3562) lira (25) kuruş ilk teminat 
•e kanuni belgeleri havi mektuplarım muayyen saatten bir saat eveline ka
dar komisyona vermeleri. ( 1366) 

Da ilive mütehassısı 
~ 

Doktorun tavsiyesi 

.. .Seker lıcr tiirlii zayıf insanlara. billuıssa kemik lwsuılığı 

ı z ı laya ·· ol nı ak in sanlı k b o rcııd ur. L---~~-------~-"-Y~e~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~/-Ankara Memurlar 
Kooperatif Şirketi 

' ı 

Sayrn ortaklarrnrn ve mi:şterilerinin 
bayramlarrnı kutlular. 

*d* 

Fenni GözlülicÜ Rıza Tevfik 
..> 

ZA YİS Fabrikasr mamulatı gözlük, çerçeve 
ve dürbinlerinin Ankara acentesidir. 

OMEGA ve REVÜ SAATLERİ 
Her nevi GÖZLÜK satış yeri 

Bankalar caddesi · Telefon: 3025 

AKBA KITi\BEVI 
Ankaranın modern kitab ve kırtasiye evidir. Bütün kitab ve kırta

siyenizi buradan temin edebilirsiniz. Ecnebi lisanlarda gazete, mecmua, 
ve kitablar bulunur. Her türlü ecnebi kitab siparişi kabul ve çabuk ge
tirtilir. 
4 Maarif Vekaleti karşısında Telefon: 3377 

- \._ . ... . : .......... "': . ~ 1 

Elelitrili ve Havagazı 
Sirl{etleri 
' 

Sayın abonelerinin Bayramlarınr kutlular 
ve saadetler diler. 

' . .., . . . .. ' : ; . .; . . . . . 1 

ı••••••••m•••••m• & •• •••••••••••: 
1 Şehir Çiçek Mağazası 1 
İ SAPUNCAKİS İ 
1 Bahçelerinizi şimdiden düzelttiriniz 1 
• H. A ·· t~ 1121 • er cıns vrupa çam, meyva, orman ve muzeyyena agaç • 
• ve fidanları için mevsim geçmeden sipariş veriniz. • = Yıldız, teber, kana, glayöl so ğanları ve bahçe aletleri • 
• bulunur. Telefon: 3718 1 
•••••••••••••••••• •••••••••••••• •• • ~ 

r=========:::::3 ' TÜRKİYE i 

Cumhuriyet Yıldız Lokantası 

Ankara'nm en temiz lokantasıdır. 

Sayın müşterilerinin bayramlarını saygı ile kutlular. 
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VEHBi KO Ticaret Evi 

VE 
Vebb. oç Resmi Ford Acantalığı 
Sayın müşterilerinin Bayramını kı1tlular ,_ 

Türk Philips Ltd. Şirketi sayın 
halkımızın Bayramını kutlular. 

' ' 

TASARRUF 

YERI.JI MALINDA OL lJR. 

T~J\.S.Lt\RRUFU SEVİYORSAN 

YERLi MALI AL! 

Fakat yer i malını behemehal 

Si er 
Yerli Mallar Pazarından al! 

· ;,-~· .··~ 

YENi 
BUGÜN BU GECE 

Bayram münasebetiyle 2 büyük film birden 

1 - AŞK G ÜNE Ş 1 Uean Kiepura) 

2 - 11 inci BERLlN OLlMPlY ADLARI 

SEANSLAR: 12 - 2.4j - 4.45 - 6.4j GECE: 9 da. 
DlKKA T: iki film dolayısile DONANMAMIZIN 

A TİNA SEYAHATİ filmi gösterilmez. 

HALK 
BU GECE 

SABIRSIZLIKLA BEKLENEN BÜYÜK FiLM 
KORKUSUZ KAPTAN 

Clark Gable - Char1es Loghton - F ranchot T one 
BUGÜN GÜNDÜZ 

MlŞEL STROGOF 
SEANSLAR: 12 - 2.30 - 4.30 - 6.30 - GECE: 9 da 
Halk matinesi (Saat 1 O da) : HAYAT kurbanları 

Fiatlar: BALKON: 20 - SALON: 10 kuruştur. 

Neşriyat Müdürü: FAZLI. Ulus Basımevinde basılmt§tır. 

~ Hayat 
Ankaranın en temiz memba suyu HAYA'f SUYUNDAN yapdmış olan gazozumuzun limon, kayısı, 

vişne, çilek ve sair meyvelerden çeşidli ve çok hazim 24 şişelik bir kasası 50 kuruştur. Misafirlerinizi en 
gazozu kolay ve en iyi ağırlamak için daima bir kasa HAYAT GAZOZU bulundurunuz. Gerek gazoz için ge

rek Taşdelen, Karakulak ve Eskişehir Kaplanlı suları için CİHAN OTELİ Telefon: 1775 Numaraya müracaat ediniz 


