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''Kızılay aza adedinin, mille
tin riiştii i<;timaisiyle miitenasib 
bir dereceye ı.•armasını, bütiin , 
milletin bıı tenasiibü temin et- 1 

, 
1 

1 mesini temenni ederim.,, 
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Sancak Meselesi Milletler Gemiye ti Konseyinde 

Konsey, B~ Sandlerin raporunu kabul etti 

.h as heyetimiz, karar sureti hak· 
nda istinkaf reyi verdi 

Doktor~ ras istinkaf reyi vermemizin s ebeblerini anlattı 
Cenevre, 16 (A.A.) -Anat.lolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor. 
Milletler mecl"si konseyinin bu sa

bahki toplantmında mazbata muharriri 
B.Sandler, celsenin başlangıcında aşa
ğıdaki raporu okumuştur: 

"Konı::eye verilen İskenderun ve An
takya meselesi, türk hükümetinin ko:ı-

na~malwfo 

PAROLA 
Falih Rıfkı ATAY 

Her aç ekmek, her hasta hekim ve 
ilaç, her yoksul yardL'D bulabilmeli
dir. Eğer bir cemiyet kendi varından 
ve kazancından bu imkanlan temin 
edecek hisseyi veremiyorsa, onun 
sağlam bir ahlak ve kültür temeli üs
tünde tutunduğuna nasd inanabili
riz? 

Eski osmanlı cemiyetinin sosyal 
yardım eserlerinin enkazı bizim ço -
cukluğumuza kadar devam etti. Sı
cak yemek dağıtan lstanbul imaret
lerinin günde bir kaç defa dolup bo -
şaldığmı bizim yaşta bulunanlar hep 
hatırlanz. Doymak ve bannmak için, 
taşra yollarında, ilk türk köyüne uğ
ramak kafi idi. Köy yeni ekonomi 
mekanizması içinde övütülünciye 
kadar, onun eski fazileti devam ede. 
cektir. Fakat şehirlerde bu müessese
ler sönmüştür. 

Fakat bir taraftan henüz kaybol
mıyan bu ahlak kıymetini müdafaa 
etmek, diğer taraftan onu yeni za
manın şartlanna göre faydalandır -
mak lazım geliyor. Sokakta bir dilen
ci, kaldırım üstünde bir aç, evinde 
ısmamıyan bir hasta, bunlar, pis tır
nak ve yamalı esvab gibi, bizim, 
kendi ayıblanmızdır. Hiç bir cemiye
tin hakiki değeri, paravanalar üs -
tündeki süslerle ölçülmez. Caddele
rinize veya bağçeli köşklerinize hay
ran olanlara inanmayınız: onlar ha
kikatta sizi iç sokaklarda ve zengin 
cebhe mimarisi ile boş yere maskele
meye çalıştığınız sefalet yuvaların
da muhakeme edeceklerdir. 

sey azasına tevzi edilen 10/ 12 tarihli 
t<.;bıiğlcrine mevzu teşkil etmektedir. 

lJığer taraftan, Türkiye ve Fransa 
mümessilleri, konseyin 14 ve 15 ilkka
nun celselerinde, noktc:1inazarlarıru izah 
etmişlerdir. 

Vesikalardan ve cereyan eden mu!a
kerelerden anlaşldığma göre, bu bölgeye 
taalluk eden enternasyonal vesaik hak.. 
kında alakalı hükümetler arasında görüş 
ihtilafı mevcud:lur. 

Konsey azası, iki hükümetin mili· 
hem olduğu samimi dostluk ve iyi ni-

Mazbata muharriri lsveç Dr~ Bakanı 
Bay Sanc!lt!r 

HATAY HABERLERİ 

Sancak türkleri 
bayram yapma

dılar 

Sancağın Suriye parçası 
olduğuna dair mazbata 
yapılmak ist enmesi 
nefretle karşılandı 

Cahşma kudreti olınıyanın bed -
bahtıığmdan hepimiz ayn ayn mes- Halk l<.anunsuz hare
ulüz. Bu mesuliyetimizi bilhassa ağır-
laştıran hadise, Türkiyemizde, ufak ketlerden Ve terörden 
büyijk her türlü yardımı, derhal, yok-
sulluk ve iztirabm imdaclma yetişti- müteessir 
recek müesseselerin mevcut olması
dır. En geniş mikyasta Kızılay, son
ra, umumiyetle çocuklar, hatta kitab
sız talebeler veya işsiz kadınlar için 
kurum1arnnız vardır. Büyük şehir -
ferde onlann yardım davetlerinin çal
madığı kapı yoktur: 

- Yine mi iane ? 
- Evet yine iane! Yine yardım! 

Bütün ömrünüzce iane, bütün öm -
rünüzce yardım! Doyumluğunuz -
dan artabilir bir santiminiz oldukça 
İane ve yardım! Her aç elanek, her 
hasta ilaç ve hekim, her çocuk ana 
kucağı ve mekteb buluncıya kadar, 
devletin imkanlarını kendi vasıtala -
mnız ve bayır cemiyetleri ile müte
madiyen genişletmek, yaymak ve 
kuvvetlendirmek mecburiyetindeyiz. 
Niçin bu mecburiyet kelimesini kul -
lanmah? Niçin bir vzaife, insana vic
dan ferahı veren bir zevk, en cazibeli 
eğlenceler kadar inanılır, sorulur, 
bulunmazsa yaratılır bir zevk olma
malı? 

Şam 16 (Hususi) - Sancak türkleri 
Antakyada 1 kanunuevel badisesmde 
şehid olan türk gençlerinin hatırasını ta
ziz için matem tutmuşlar ve bayram 
yapmamışlardır. 

Hama 16 (Hususi) - Reyhaniyedc 
bulunan bazı arab dükkancılar tahrik 
edilerek türkler ve çerkesler aleyhine 
sevkedilmek istenmiştir. Halbuki bu 

tahrikata ne türkler, ne çerkesler ehe
miyet vermemişler, tahrikçileri arala· 
rından kovmuşlardır. 

Tahrikçiler davalarında muvaffak 
olamayınca kendilerini himaye eden 
Kırıkhan istihbarat zabitine müracaat 

etmişler, 6 türk, 7 çerkes gencini tev
kif ettirmişlerdir. İskenderun müddei 
umumisi tevkif edilmiş olanların tah
liyesini ısrarla taleb etmişse de istih
barat zabiti 13 gencin hapse atılmasını 
etrnretmiştir. Halk bu kanunsuz hare
ketten ve terörden müteessirdir. 

Haleb, 16 (Hususi) - Antakyarun 
değerli şahsiyetlerinden İzzet ve Amca 

yet fikri hakkında iki tarafca verilen 
teminatı kaydetmekle şüphesiz bahti
yardırlar ki bu hal, meselenin netice
sini müsaid bir surette görmeye imkan 
vermektedir. Fransanın ve Türkiyenin 
mümcssilJeri, esas meselenin tetkikinin 
gelecek mutad toplantı devresine bıra
kılmasını konseyden istemek hususun
da ml!tabık olduklarını bildirmişlerdir. 
Buna intizaren ve icab eden sükun ve i
timad havasının ihdası için, bazı ted
birler derpiş edilmiştir . . 

Bitaraf jandarma müfrezesi 
Türkiye mümessili, konseyin 14 ilk

kanun celsesinde, Milletler cemiyetinin 
bir komiserinin fili idaresi altına kona
cak küçük bir bitaraf jandarma müfre
zesinin gönderilmesini istemişti. Fran
sa mümessili, kendisiyle yaptığım gö
rüşmelerde, kendi fikrince bu tedbirle
rin yerinde olmıyacağını bildirmiştir. 
Türkiye mümessili bu noktai nazara iş
tirak etmemektedir. Diğer cihetten, 
Fransa mümessili hududun iki tarafın
da tahkikata tcvessiıı edilmesinde ısrar 
etmemiş, fakat konseyin bizzat Sancağa 
müşahidler göndermeye davet edilme
sini teklif eylemi~tir. 

Bundan başka fransız mümessili, kon
seyin esas mesele hakkında kararını ver
mesine in.tizaren, son fransız - Suriye 
muahedesinin tasdiki geciktirmeyi ta
ahhüd etmiştir. Nihayet franSiz mümes
sili, müşahidler yerlerine varır varmaz 
ahiren Sancağa hususi surette gönderil
miş olan kıtaların geri alınmasını ve ora
da bulunan askeri unsurların normal 
mevcuda indirilmesini taahhüd eylemiş
tir. 

Konseydeki Türkiye mUmcssili hu
dudun Türkiye cihetinde askeri rn~iyet. 
te hiç bir tedbir mevzuu bahis olmadığı
n ıbildirdikten sonra, Sancağa rnüşahid
ler gönderilmesi hakkındaki fransız mü
messilinin talebine, teklif edildiği şekil
de, iştirak etmediğini söylemiştir. 

Bunlardan da anlaşıldığı veçhile 
konseyin ittihaza davet olunacağı ted· 
birler hususunda bir anlaşma tahakkuk 
edememiştir. Her halde konsey her i
ki hükümete de itimad edecektir. Bu 
iki hükümet, malum olduğu üzere ica
beden manevi sükilnu ta hakkuk ettir-

( Sonu 2. İnci sayfada) 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Başbakanımız, refakatinde Adliye Bakanı B. Şükrü Saraçoğl 
Ali Çetinkaya olduğu halde dün de yeni stadyomu şereflen 

başından sonuna kadar dikkat v e alaka ile seyretm 

AnLa a slad 
Futbol turn 
nın ikinci 

F rbah ltın-
orduy ı, Galata-
saray -Fener yaşhlan 

berabere kaldı. 
Bugün 

cilik • • 
ıçın 

Ankaragücü ve Fener, birin
Galatasarayla Altınordu da 

üçüncülük için 
Ankara stadyomunun açılışı müna

sebetiyle tertibolunan kupa turnuvası. 
nın ikinci maçını dün Türkiye şampi
yonu Fenerbahçe ve İzmir şampiyonu 

Altınordu yapacaklardı. Ankaraya sık 

sık gelen Fenerbahçenin oyun tarzı hak
kında malUmat sahibi olan ankaralılar, 
içinde Berlin olimpiyadlarına iştirak 

etmiş değerli futbolcularının bulundu
ğu Altınordunun oyun sistemi hakkın. 

da da tenevvür etmek ve her halde gü

zel bir futbol maçının seyircisi olmak 
maksadiyle stadyomun tribünlerini baş. 
tan başa doldurmuşlardı. 

Biraz gecikerek sahaya çıkan Fener

bahçe - Galatasaray yaşlılarının oyna
dıkları oyun alaka ile seyredilirken trL 

karşılaşacaklar. 
bünler biraz daha doldu. Ve Saat 14 de, 
yanında Adliye ve Nafia Vekilleri de 
qlduğu halele, Başbakanımız şeref tri
bününde göründüler. 

Yapılan maçlara gelince : 
Ankara statlyomunun açılışı müna

sebetiyle stadyom müdürlüğü, Ankara
da bulunan galatasaraylı ve fenerbahçe-

(Sonu 3. üncü sayfada) . ...................................................... . 
Şehirliler, bugün de 

stadyoma Ankar:a Vali 
ve Belediye Reisinin 
davetlisidirler. 

······················································· 



SAYFA 2 KIZILAY 

SancaL meselesl •. lel.er Cemlır I; onseır'ncle 
sini kapatmıştır. 

Cenevre, 16 (A.A.) - Havas bildiri
yor: 

(Başı 1. inci say tada) 
mek için hiç bir gayretten fariğ olmı
yacaktır. Man:afih, fransa hükümeti
nin kati talebi dolayısiyle, raportörü
nüz İskenderun sancağına en kıı>a bir 
mühlet zarfında üç müşahitten mürek 
keb bir heyet göndermek teklifinde 
bulunur. Şurasını tasrih etmek muvafık 
olur ki, fransa teklifine göre bu mü
şahitlerin vazife:si ne meselenin esa
sını tetkik ne de İskenderun ve An
takya mıntakasmda en son h,adi::ie olan 
veya olabil ... n vakaları tahkik etmek 
değildir. Keza müşahitler ne asayişın 
muhafazasında bizzat hareket e
decek ne de efkarın teskini için dog
rudan doğruya müdahalede bulunabile
ceklerdir. Onların rolü müşahadede bu 
lunmaya ve ıcabı halde konseye mallı
mat verecek :surette hadi:seleri takibe 
inhisar edecektir. Şurası bedihidir 
ki, mahalli hükümet erkanı müşahıtle
re vazifelerinin ifasında her türlü tes
hilatı yapacaklardır. 

Konseyin tasvibine sunulan 
karar sureti 

Konsey kendisine ya}>tığım bu tek
lifleri kaoul ettiği takdirde aşağıdaki 
karar suretini tasvibine arzedeceğim. 

Konsey, 
ı - lskenderun ve Antakya hava

lisi hakkında. ortaya çıkan meselenin 
esasmm tetkikini konseyin ikinci k§. 

nundaki alelade içtima devresine te
hiri hususunda türk ve fransız hükü
metlerinin mutabık kaidrklarmı mü
şahade eiJ..Jrek her iki hükümete bu 
müddet z<ıdında konuşmalarma raport 
tör ile sıkr bir temas halinde devam 
etmelerini tasvsiye eyler. 

2 - Meselenin mesud bir neticeye 
vardırılmasına yardım için hiç bir gay
retin esirgenmiyeceği yıolunda fransız 
ve türk hükümetleri tarafından veri

len teminatı senet ittihaz eyler. 
3 - Fransız Jıükümetinin yaptığı 

kati talebi kabul ederek lskenderun san
cağına en kısa bir müddet zarfında rol. 
Jeri işbu raporda tayin olunan üç müşa
hit göndermeye karar vermiştir. 

4 - Konsey reisinden, raportörün 
teklifi üzerine, mezkur müşahitlerin ta
yinini rica eder. 

5 - Müşahitlerin vazifesine aid aza· 

mi miiddeti 1937 birinci kanun sonu o
larak te-;bit eyler. 

6 - Müşahitlere sekreterlikleri için 
icabeden memurları vermeye genel sek
reteri davet eder. 

7 - Mali nizamnamenin 33 üncü 

11uıddesi muciiıiııce, i~bu kararın tatbi
kinden tevellüd edebilecek masrafları 

karşılamak üzere avans hesabından 75 
bin lsviçrc franklık bir meblağa kadar 
icabeden parayı almaya genel sekreter

lı'ği mezurı kclar. 
8 - İşbu karar sı.ıretinin ittihazrnrn 

hiç bir veçhile meselenin esasına dokun· 
mıyacağını ve bıı meselenin tamamen 
açık kal;ıcağrnr tasrih eyler. 

Dıs Balmnımızın beyanutı 
Bu raporun kıraatini müteakib türk 

delegesi Tevfik Rüştü Aras söz alarak 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur.: 

Baylar, 
Türkiye, muhterem mazbata muhar

ririmiz tarafından bize tevdı eclilen ka
rar suretı projesi hakkında istinkaf re
yi vermeye karar vermiştir. 

Türkiye cumhuriyetini bu kararı 

vermeye sevkeden sebebleri size ve bil
hassa B. Sandlere bildirmeliyim. Tür
kiye mümes:sili için, memleketini pek 
ziyade alakadar eden bu meselede mü
said bir rey vermemenin müellim bir 
şey olduğunu her şeyden evel söyle
mek isterim. Fakat meselenin ehemiye
ti teklif edilen mukarrerata iştirakime 
imkan vermemektedir. Aynı zamamla 
menfi bir reyle bu mukarreratın kabı.:· 

lüne de mani olmak istemiyorum. Cum· 
huriyet hükümetinin Fransaya karşı 

muttasıf olduğu çok dostane hissiyatı 
huzurunuzda bilhassa kaydetmek iste
rim. Bu ruh dairesindedir ki. hadis 
olan ihtilaf hakkında fransız mümessil
leriyle memnuniyet verici dostane bir 
tarzı hal aramaya gene de çalışacağım. 
Muhterem mazbata muharririmiz tara
fından yapılan gayretleri saygı ile ana
rak ve kendisine burada minnettarlığı
mı bildirerek Sancak ahalisinin müel

lim vaziyetini göz önünde tutan cum
huriyet hükümetinin konseyden, esas 
meselenin tetkik ve hallini hazırlama
ya matuf tahaffuzi tedbirler kabul et
mesini istemiş olduğunu hatırlatmaklı-

ğıma müsaadenizi rica edeceğim. Cum
huriyet hükümeti, bu maksatla. mesele
ye mve:w teşkil eden bölgenin, orada 
cereyan eden hiuliseier hakkrnda ciddi 
bir tahkikat icra ediiebilmesi ve hava
nın diğer şiddet tedbirleri ile yeniden 
bozulmaması için, tama.men bitaraf ha
le konulmasrnr teklif etmişti. Bu §art
lar icinde hükümetim bizzat kendi ara-. . 
zisi üzerinde de buna benzer bir tahki-
kat icrasına razı olmaya amade olurdu. 
Muhterem mazbata muharririmizin hu
zuru ile cereyan eden görüşmeler esna
srnda. Fransamn muhterem mümP.ssili, 
bizce müessir bir teminat teşkil eden 
taleblere iştirak edemiyeceğini bildir
miştir. Bu red ve sadece bir müşahid 
komitesi jhdasr teklifi, böyle bir komı· 
tenin Sancak vaziyeti hakkında f ayda/I 
bir surette malumat alamıyacağım, çün
kü bu komitenin yegane istihbar mem· 
bamın geçen hadiscdeıı bizim nazarı

mızda mesul olan mahalli makamat o· 
lacağrnı bildirmeklığıme saik oldu. Bu
nunla beraber, uzlaşma gayretim bu 
noktada durmadı ve üç bitaraf mümes
sile bir fransrz bir de' türk delegesi il
tihak etmek şartiyie, Sancağa böyle bir 
komisyonun gönderilmesini kabul et
tim. Komisyonun, bu suretle teşkil e
dildiği takdirde, bizi alakadar eden va
ziyet hakkında konseye malumat ver
mek hususunda az çok faydalı olabile
ceğir.i düşündüm, Fransız mümessiii, 
bıı teklifi de kabul edemiyeceğini bil
dirdi ve bu hal beni teklif edilen ted
birleri heyeti umumi} esi itibariyle gay
ri kafi addetmeye mecbur etti. Bunun
la beraber, bu cihette bir tecrübe yapıl
masına mani olmak istemedim, fakat 
tamamen samimi olarak kifayetsiz ad
dettiğim bir tarzı halle ı'ştirak nıesuli
yetini üzerime almak benim için im
kansızdı. işte istinkfıfrmrn sebebleri 
bunlardır ve konseyin bunu anlıyacağ1· 
nr ümı'd ediyorum. 

il. J'ieno'nwı beyanatı 
Bundan sonra, fransız delegesi H. Vı

eııo aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
Evvela Ek::.elans Rüştü Ara:s'ın ra

portörümüze yaptığı çok muhik teşek
kürlere istirak etmek isterim. 

Diğer~ taraftan verdiği izahat hükli
ın'!timin hattı hareketi hakkında kon
t;ey önünde bazı mülahazalarda bulun
maya beni :sevketmektedir. Çünkü iza. 
hatımda da işaret ettiğim gibi Fransa, 
tahaffii:ı:i tedbirler hususunda, ancak me
selenin esasına dokunmayacak veya man
:la sahibi hükümeti vazifelerinden veya 
nizami saliihiyetlerindcn tecrid edemiye
cek olanları kabul edebilir. Bu kaygı, 
gerek enternasyonal bir idareye gerek 
bu idareye tabi bitaraf bir jandarma 
kuvvetine müracaat imkanını yeniden 
ortadan kaldırır. 

Ekselans Rüştü Aras, Fransanm ta
lebine ve Sancağa bir müşahi:iler heye
tinin gnderilmesi hakkında raportörün 
teklifini Türkiyenin kabul edemiyecek 
vaziyette bulunduğunu çünkü hüküme

tinin bu teklifi gayri kafi gördilğünü be
yan etti. Bu şerait altında şunu işaret et· 
meliyim ki manda sahibi bir devletin 
mandası altında bir toprağa milletler ce
miyetine aid bir heyetin gönderilmesini 

taleb etmesi '1>aşlı başına emsali görülme. 
miş bir tedbir teşkil eder. Hükümetim, 
böyle bir talebte bulunurken, tebarüz et
tirmekliğim lazım geldiği zannında bu
lunduğum bir uzlaşma zihniyeti gö:ster
miştir. Eğer Fransa, derpiş e:lilen komis
yona bir türk ve bir fransız delegesi il
hak olunması yolundaki türk teklifini 

kabul edememiş ise, bunun sebebi Fran
sanın idaresi altında bulunan bir toprak
ta komisyonun bir fransız delege:sine ih-

tiyacı yoktur. Halbuki komisyonda bir 
türk delegesinin bulunması hükümetimi 

mütekabiliyet prensipi mucibince heye
tin müşaha:le sahasını Sancak hududu
nun iki tarafına da te:lmil etmek talebin

de bulunmaya mecbur ederdi. Bu son 
tarzı hal bertaraf edilmiş olmakla bera
ber hükümetim müşahidler gönderilmesi 
yolundaki talebini muhafaza etmiştir. 

Filhakika türk delegesi Sancak vaziyeti
nin kendisince endişeyi muhik gösteren 
bazı manzaralarına konseyin na !an dik
katini celbetmişti. Vaziyet tasvir edildi
ği şekilde olduğu takdirde - ki esasen 

vaziyetin böyle loduğuna itiraz eder -
mesuliyet altına girecek olan Fransa 
hükümeti bitaraf müşahidlerin Sancak. 
taki vaziyet hakkında Milletler Cemi· 
yeti konseyini tenvjr edebilmeleri gi
bi meşru bir kaygı_lıesler. Diğer taraf-

tan şurası muhakkaktır ki, mevzuu
bahs arazide mü§ahidlerin vücu • 
dü, konseyin de meselenin esası hak
kında bir karar vermesine intizaren her 
halde temenni ettiği gibi, sükünun mu
hafazasına yardım etmek gibi bir tesir 
yapacaktır. Hükümetimin ta1ebinF mül
hem olan ikinci kaygı da işte budur: 
Bu hususta ben kendilerine tevdi olu
nanvazifenin ehemiyetini müdrik ol
duklarını ve konseyi icabında olduğu 
gibi haberdar etmeye çalısacaklarını bil. 
diğim müııahidlerin basiretkarlığına 
Ekselans Rüştü Aras'tan belki biraz 
daha fazla itimadım vardır. Bianena
leyh fransız hükümeti, İs•ıeç murahha
sı olan raportörün zikıettiği şu üç ted
birin müteşebbisi olmuştur. Heyet va
rır varmaz Sancağa gönderilmiş olan 
takviye kıtaatmın geri alınması, mesele
nin esası hakknda konseyce bir karar ve
rilinceye kadar frarısız • Suriye muahe
desinin fransız parlamentosu tarafından 
tasdikinin tehiri ve nihayet Sancağa bir 
miişahidler komitesinin gönderilmesi. 

Ümid ederim ki konsey türk hü.Kü
metinin itiraz kayıdlarına rağmen fran. 
l;JL nükümetinin tekliflerinde hiç bir 
deği~!klik yapmamış olduğunu takdir 
erler. 

Romen muralılıasmın beyanatı 
Fransız delegesinden sonra~ söz a

lan Romanya murahhası B. Pella şu be
yanatt.ı bulunmu:;;tur : 

"- - B. Sandlerin tevdi ettigi rapo
ru ve karar suretini kabul e~ekle be
raber, konseyin heni.z fıirkiye ile Fran. 
Ea arnsında tam bir anl~ma tahakkuk 
ettirebilecek bir vaziyette bulunmadı
ğınr müşahede ile duyduğum teessürle
ri izhar eylemekten kendimi alamıyo
rum. 

Karar suretinde derpiş olan tahaf
fuzi tedbirler bazı noktalarda türk hü. 
kümctinin tekliflerine tevafuk etme
mekle beraber Türkiye ile Fransa ara
sındaki söylendildigi gibi ihtilaf değil, 
fakat geçici anlaşmazlık üzerinde bir i
tilaf zemini hazırlamak için zaruri olan 
ı-u.hi şartları ihdas edecek mahiyette o. 
lacağmı ümid ederim. 

Romanyayı Fransaya baglıyan derin 
rabıtalar ve enternasyonal hayatta bir 
nizam ve teşriki mesai amili olan Tlir
kiyeye kar9ı hislerimiz türk - fransız 

dostluguna taalluk eden her şeyi bize 
doğrudan dogruya Romanyayı alaka· 
daı eder mahiyette telakki ettirmekte
dir 

Filvaki lskenderun meselesinde ha_ 
kikatinin kabul edilmemesine imkan 
olmıyan kaygılar, bir taraftan Türkiye
nin sancakta bulunan türk hakkının 

akibetine gösterdigi alfıka ve diğer ta
raftan Fransanm mandater devlet sı

fatiyle kendisine aid hak ve vazifeler 
karşısında bulunuyoruz. Fakat bundan 
daha az hakikat olmıyan bir şey varsa 
o da yapılan beyanatın ruhundan açık
ça mijsteban oldugu veçhile her iki ta. 
raf da kendilerini ayıranı kaldırmaya 

ve yakınlaştıranı tarsin etmeye kar~ı

lıklı bir teşriki mesai zihniyle çalışa
caklardır. Romanya böyle ·bir zihniyeti 
meselenin esasında mesud tarzı hallerin 
bir müjdecisi telakki ederek böyle tar
zı halleri şiddetle temenni eder. Bunu 
yalnız Fransan.n ve Türkiyenin do.:;tu 
ve müttefiki sıfatiyle değil aynı zaman
da J\ıdlletler Cemiyetinin de bir azası 
sıfatiyle temenni eyler.,, 

ln!.(İli:; delegetfinin beyanutı 
B. Pdladan sonra İngiliz delegesi 

J{ranl..ıorn <lemiştir ki : 
''- M<izakerl!ye karıştığımdan do. 

layı beni mazur göı ünüz. Fakat Millet
ler Cemiyeti azası sıfatiyle işgal etti
ğim mevki haridnde ingiliz hükumeti 
kıraliyesiniıı meseleye biiyük bir ala
ka göstermekte hususi sebebleri vardır 
ki bunlar evvela İngilterenin de man
dater bir <levlet olması, saniyen yakın 
şarkta siyasi huzuru hiç bir şeyin ihlal 
etmemesi yolundaki şiddetli arzusu ve 
nihayet başlıca alakadar iki hükümcte 
karşı lıesledigi derin ve samimi dost
luklardır. 

İngiltere hükümetı kıraliyesi. 
meseleye müteallik olarak hadis 

esas 
olan 

görü§ ihtilafının kati surette hali:•ıden 
evel kararlaştırılacak tahaffuzi tcdlir
ler hakkında umumi anlaşmanın elde 

edilebileceğini ümid etmişti. Mezkur 
hükümet bu anlaşmanın tahakkuk et
memesinden dolayı müteessiftir, bu. 
nunla beraber, gösterilen dostane ve iti-

lafperver fikir sebebiyle, meselenin he
yeti umumiyesi hakkında pek yakında 
dostane bir sureti tesviye elde edilebi
leceğine kani bulunmaktadır. Hüküme
ti kıraliye muvakkat vaziyette karşılaş
maya matuf olan ve mazbata muharriri
mizin karar sureti projesinde zikredi
len tekliflerin kabulüne müzaharet et. 
meye amadedir. Bununla beraber, bu 
teklifler İngiltereyi bilhassa alakadar 
etmektedir, çünkü İngiltere halen Fran
sadan başka mandaya malik olarak ka
lan yegane devlettir. Bu alaka, bilhas
sa İskenderun Sancağına bir enternas
yonal mü§.ahitler heyetinin gönderil
mesi teklif edilmesinden mütevellittir. 
İstikbalde her türlü sui tefehhümden 
içtinab için, şunu tekrar etmeliyim ki, 
mandanın esas bir prensibi, mandater 
de ·ıletin manda altındaki topraklarda 
asayişin muhafazasından yegane mesul 
olduğudur. Meşgul olduğumuz hususi 
halde, bizzat mandater devletin kendisi 
tahsisen ve resmen bir müşahitler he 
yetinin gönderilmesini istemiştir. Bu 
şerait ve usul dahilinde, İngiltere hü
kümeti konseye yapılan teklifi kabul 
etmektedir. 

Diğer cihetten, bize bil::lirilen hal hu
susi bir haldir. Zira mandater devletle 
diğer bir devlet arasında bir muahede
nin tefsirine müteallik olarak hadis o
lan bir noktai nazar ihtilafı mevzuu ba
histir. Buna binaen, kabul ettiğimiz u
sül, manda altın::laki bir arazinin dahi
linde cereyan eden hadiseler için bir em
sal olarak ileri sürülemiyecektir. Bu be
yanatım üzere, karar sureti projesini ka
bul etmek ve ma rbata muharririne teb. 
riklerimi bildirmek hususunda konsey 
arkadaşlarıma iltihak etmekle bahtiya-
rım .. , 

R. Sandler'irı beyanatı 
Nihayet. mazbata muharriri, B. San:i

ler aşağıdaki beyanatta bulunmustur: 
"- Hakkımda nazik sözler söyliyen 

konsey azasına tesekkür ederim . 
Ma7.bata muharriri ve konseyin aza

Gt sıfatiyle. derpiş edilen tahaffuzi ted
birlere verileı::ek şekil hakkında ihtilafla
rın halen mevcud kalmasından ve bunun 
Türk'yc mümessiline teklif edilen karar 
suretine iştirak imkanım vermemesinden 
dolay müteessifim. Fakat, hassatan ala
kadar olan iki hükümet arasında cere
yan edecek olan görüşmeler bakımından, 
meselenin mesud bir tarzı halle bağlan
masına hadim olmak için hiç bir gayreti 
csirgemiyeceklcri hakknda bu hiikü.net
ler tarafından verilen teminata ehemi
yetle işaret etmeliyim. Konsey, şimdiki 
tarzı hallin kabulü ile bunu hassatan 
kaydetmektedir.,, 

" ,, ,, 
Cenevre, 16 (A.A.) - Milletler ce. 

miyeti konseyi, mazbata muharriri B. 

Sandler tarafından verilen raporu, Tür
kiyenin istinkafma mukabil, ittifakla ka
bul etmiş ve bunu müteakib reis bunu 
müı::.ahede ve tesbit ederek, içtima devre-

Mazbata muharriri olan İsveç dış ba
kam B. Sandler ile B. Tevfik Rüştü A
ras ve B. Vieno arasında mazbata mu· 
harririnin raporu münderecatını tesbite 
matuf görüşmeler devam etmektedir. 

Görüşmede henüz, B. Tevfik Rüştü 
Aras'ın konseyde rey verilirken, istin
kaf etmek fikrinden doğan zorluklara 
tesadüi e::lilmektedir. 

Bununla beraber, konsey kararından 
sonra, B. Tevfik Rü§tÜ Aras'm, ihtiia
f ın doğrudan doğruya görüş teatisi su
retile kati bir hal suretine raptı için, 
Parise gitmesinin kararlaşmış olduğu 

;'lnlaşılmaktadır. 

Dış Bakanımızm talebleri 
Cenevre, 16 (A.A.) - Havasın husu

sı surette gön::lerdiği muhabiri bildiri
yor: 

Son Sandler - Rüştü Aras - Vieno gö
rüşmeleri hakkında alman mallımata gö
re, B. Tevfik Rüştü Aras,Ankara ile te
mastan sonra meselenin esasıyla alfıhalı 
tekliflerde bulunmuştur. 

B. Tevfik Rüştü Aras, Sancak'ta bir 
fransız delegesinin ikamet etmekte oldu
ğunu ileri sürerek, İskenderun'a gi:ie
cek olan bitaraf müşahidlere bir türk de
legesinin iltihakını istemiştir. 

Sancak'taki fransız delegesi İskende
run ve Antakya'da manda sıfatiyle mu
tad idare işlerini görmekte ol::luğu gibi 
fransız vaziyetinin esas prensipi de kon
sey tarafından tamamen tahaffuz! mahi. 
yettt alınacak olan tedbirlerin mandater 
devletin salahiyetlerine halel getirmeme

sidir. Bir türk delegesinin mevcudiyeti, 
Türkiyeye İskenderun ve Antakya üze
rinde bir nevi mürakaba hakkı vermek 
neticesine varacaktır. 

Konseyin bugünkü celsesinden evvel 
bir anlaşma hasıl olacağı ümid edilmek
tedir. 

Ankara Radyosunda 

Dünk.ü ]{onferans 
R. Nurullah Siimer artırım ve Y•'T· 

li malı haf ımu dofoyısiyle çolı· 
değerli bir konu!im{ı yaptı 
Artırma ve yerli malı haftası dola. 

yısiyle Ulusal Ekonomi ve Artırma Ku
rumu tarafından tertib edilen konfe
ranslardan beşincisi Sümer Bank Umum 
Müdürü B. Nurullah Sümer tarafından, 
dün Ankara radyosunda verilmic:.tir. 

B. Sümer, konuşmasında Türkiye
nin milli kurtuluş davasının güzel bir 
izahını yapmış, türk ekonomisinin ge· 
çirdiği bünye thaavvülünü ve beş sene·· 

lik ekonomik planda Sümer Bank his
sesine düşen büyük vazifenin gerçek
leşme şekillerini anlatmıştır. Hazırlat. 

tığımız halde, milletler cemiyetinde 

Sancak davamızın müzakeresine aid ha
berlerin geç gelmesi dolayısiyle yer
sizlikten dolayı, bu değerli konu§ıllayı 
koyamadığımız için okuyucularımızdan 
özür dileriz. 

Binlerce rrkdaşumz, türk milletinin hamiyyetine güvenerek sınır içinden ana 
vatana göç ediyor. 

011lara ilk yardım elinı' uzatan KIZI L A YA ardım ed' · 
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Spora dair 

Sporumuz, sporcularımız ve spor 
yazılarımız 

Gazetelerimizde spora tahsis edi ı 
len sütunların haline dikkat edi
yor musunuz? Bu sütunlarda çı- \ 
kan yazılar sporumuzun, sporcu -
larrmızın ve çok daha kuvvetle 
muharrirlerimizin, İtminan ver
miyen vaziyetlerini göstermiyor
mu? 

Sporu zamanımızda şöyle an
lamak lazımdır: gençlik için, ze
ka ve ahlak terbiyesi gibi umumi 
terbiyenin bir şubesi. 

Filvaki insan, zekası, ahlakı 
ve bedeninin bunlar derecesinde
ki selabeti nisbetinde insandır, ve 
sporu, başka türlü anlamağa da 
imkan yoktur. Vücudu gelişmi
yen bir ferdin zeka ve ahlakının 
inkişaf edebileceğine, ilmin .bize 
gösterdiklerini unutarak, kim 
• ;> 
ınanır .. 

Genclikten sonrası için de bu 
görüş hakikatten uzak değildir. 
Zira beden zindeliği ferd faaliyet
te bulunduğu müddetçe lazım
dır. Şu halde spor, gençlik ıçın 
bir terbiye unsuru ve askerlik hiz
metini birirerek hayata atılmış 

bulunanların hepsi için de bütün 
uzvi, adali ve haltl lonkisyonların 
faaliyetini muvazenede tutmak 
gayesiyle yaşın. zamanın ve mu
hitin icablarına göre, fakat hiç .bı
rakılmadan yapılması lazımgelen 
beden hareketleri sistemidir. 

Fizik terbiye, en genç yaşlar
dan başlıyarak mektebte ve as- ~ 
kerde muayyen bir program dai-
resinde yapılır, ondan sonra da az 
çok her ferdin arzusuna, fakat 
memleketin zinde kuvvetlerini da
ima hazrr bulundurmak maksadı
na matuf umumi bir program dai
resinde sonuna kadar devam edip 
gider. 

Vakıa mekteblerimizde fizik 
terbiye vardır. Fakat beden terbi
yesi muallimleri kadrosu onları 
yetiştirecek müessesenin ancak 
bir iki senedenberi faaliyete baş -
lamasından dolayı henüz çok ek
siktir. 

Bu sebeble, ilk mektebten üni
versiteye kadar ve üniversiteyi 

pılmakta olan ma/Um faaliyetler
dir. Ve, sporumuzun, sporcuları -
mızın ve spor muharrirlerimizin 
itminan vermiyen vaziyetlerinin 
saikı da işte bu faaliyetlerdir. Çün-
kü otuz seneye varan ampirik bir 
spor devresinin yadigarı - hem de 
ne acıklı yadigarı! - olan bu spor, 
bu sporcular ve bu spor muharrir
leri o devrenin ilk günlerinden bu 
çağa naklettikleri zihniyetleri
nin gürültüleriyle başlarımızı ağ
rıtmaktadır/ar. 

Bu sporu tetkik ediniz. Faali -
yet sahasına göz gezdiriniz ve 
sonra etrafında yapılan gürültü -
fere de kulak veriniz: fut.bol, bir 
az güreş, bir parça atletizm, bir o 
kadar denizcılik, bir kaç kişiye in
hisar eden eskrim ve bunlar ne -
vinden birkaç şey daha ... Sporu -
muzun çeşidi ve faaliyet sahası da 
bugün bundan ibaret olduğu hal
de devlet, mahza gençliğe ve onun 
istikbaline verdiği büyük ehem
miyet dolaysıiyle her yıl, hiç de 
azımsanmıyacak paralar tahsis e
derek sporu teşvik ediyor. Bu va
izyette, spor kulüplerinin ve spor 
sütunlarının .başlarında bulunan -
/arca yapılacak şey iyi çalışarak, 
usul dairesinde çalışarak, dürüst 
tenkidler yaparak, lıakikatı gör -
meğe gayret ederek bu alakaya 
liyakat kazanmak dt~il midir? ha
yır! hayır, çünkü Berlüı olimpi
yadlarr biteli dö.rt ay olduğu hal -
de bizde (Olimpiyad msaraflarr) 
diye ortaya atılan bir söz, elan ga
zetelerde, bir mahalle kahvesi de
dikodusu şeklinde münakaşa edil
mektedir. ,'Güreş antrenörü şöy
le mi, yoksa böyle mi olmalıdır?" 
tarzında acaib bir sual, "Ben la
lan tarihte bövle yazmıştım, ben 
1e filan zaman bunu böyle karar
laştırmıştım"' siyakında mütala
alarla cevablanmaktadır. 

- Arkadaşlar,· Bu bayram gün
lerinde barışınız; okuyunuz; ay -
dınlanınız ve sporun umumi men
faatleri için el birliği ediniz! 

Sporcularımıza ve spor muhar
rir/erimize bu tavsiyede bulunabi
ilrmiyiz? 

Yoksa, emin olmak lazımdır 
ki otuz yıl evvelki kulüpçülük zih
niyeti ile bugün spora sadece za -
rar verilir. Zarara müsamaha edi
leceği de kimin aklından geçer? 

NASUH! BAYDAR 

de içine alarak derhal bir fizik ter
biye ve spor programının tatbik 
sahasına konulmasını istemek sa
dece nazariye ile uğraşmak olur. 
Ancak, muhakkaktır ki bütün gay
retler buna ve orduda spora, ve/ha
sın geçliğin hayata atılıncaya ka
dar diğer derseler ve diğer talimler 
arasında ve onlar derecesinde be
den terbiyesi ve sporla da meşgul 
olabilmesi gayesine müteveccih 
olacaktır. Köylerimize kadar te.ş
mil edilmesi, yani istisnasız bü
tün memleket gençlerini kavra
ması imkanları araştırılarak ha -
zırlanacak bir fizik terbiye ve spor 
oyunları programı tatbik mevki
ine konulabildiği gün spor dava
mız kökünden halledilmiş bulu -
nacaktır. 

=====~ 

Alakalı makamlar bu davanın 
yabancısı· değildi:-. Bifakis buna 
dair bir çok tetkikler yapılmış 
ve yapılmakta bulunmuş olduğu
nu yakından biliyoru1. 

Havanrn soiukluiuna ve donmuş yerin sertliğine ehemiyet vermiyerek ancak genç sporcuları futbola teşvik maksadiyle 
yeni stady omda bir maç yapan Galatasaray ve Fenc rbahçe yaşlıları 

Ankara ,!} tadında 
dünkü mac/ar 

(Başı 1. inci sayfada) 

li ihtiyar futbolcuların da, bu gibi sa
yılı günlerde Avrupada mutad olduğu 
üzere, bir maç yapmalarım kendilerin. 
den rica etmişti. Stadyom müdiırlügü

nün bu teklifini eyi karşılayan eskı 
futbolcular dün bu maçı yaptılar. 

Hava soğuk olduğu ve davet olunan. 
lardan bir kaçı da esasen hasta bulun
duğu için takımlar dokuzar kişi ve bi
raz geç olarak sahaya çıktılar. İki ta

kımda da, vaktiyle futbolumuzun bü
yük şöhretleri olarak tanınmış bulu
nanlar vardı. Senelerdenberi topa a. 
yaklarını dokundurmamış olan e:>ki 
futbolcuları düşe kalka, fakat gene ker.
dilerinden beklenerr:iyecek, çeviklik ve 
paslaşma kabiliyeti göstererek önce fe
nerbahçeliler ve roma galatasaraylılar 

birer gol yaptılar. Tribünleri dolduran 
seyircileri sık sık güldüren bazı zaru
ri beceriksizliklerine rağmen - Şayet 

bıraksalardı -- oyunu da muvaffaki. 
yetle bitireceklerdi. 

Şayet bıraksalardı, diyoruz, çünki 
on dakikalık haftayımlardan ikincisi
nin yarısında - saat ikiye gelmiş oldu. 

ğu için - Fcnerbahçe ve Altrnordu ta
kımları, stadyom idaresine haber ver
meye lüzum görmeksizin, federasyon-

ca sahaya çıkarıldılar ve yaşlılar da bu 
nezaketsizliği sezmemiş görünerek çe. 
kil diler. 

Halbuki bu gibi vaziyetlerde muay

yen vakitten ziyade sporun eskilerine 

hürmet edpmek lazımdır. Zira onlann 

işlerini güçlerini bırakıp buz gibi ha. 

vada sahaya çıkmakla takib ettikleri 

tek gaye sporu teşvik etmek ve yılla

rın spor zevkini söndüremiyeceğini fi-

ilen göstermektir. Her mesleğin ihti
yarlan gibi, sporun ihtiyarlarına da 
ancak hürmet ve nezaket borçlu oldu. 

ğumuzu bilemezsek bu noksanımızı bi
ze ihtar edenler bulunacağını unutma
malıyız. 

Fenerbahçe - Altınordu maçı 
Fenerbahçe - Altmordu maçını fede

rasyonun ikinci antrenörü Mister Cren
vel idare ediyordu. Hakem, maç başla. 
mazdan evvel iki taraf kaptanlarını 

yanına çağırmış, kendilerine, vücud çar
pı~malarrna ve elinde top tutan kaleci-

--. .. ---

diyorlardı. Yirmi dakika süren bu va
ziyetten sonra Nacı çok güzel bir şütla 
Fenerin beraberliğini temin etti. 

I kinci devre 
İkinci devre san laciverdlilerin yavaş 

yavaş açık bir üstünlük tesis etmeleriyle 
kendini gösterdi. Fener muhacim hattı 
sağ ve soldan İzmir kalesine iniyor ve 
her an tehlike! ivaziyetler yaratıyordu. 
Sol açıkta çok güzel oynayan Şaban karı 

Ya§lılar maçrnda: Ga /atasaraya gol olurken 

ye şarj yapılmasına müsaade edeceğini 
ve fakat diğer favulleri şiddetle men 

eyliyeceğini tebliğ etmişti. Şarj husu
sunda şimdiye kadar merkezi Avrupa 

sistemini kabul etmiş olan ve bilhassa 
kaleciye en küçük taarruzları bile favul 
addeden türk futbolunda bir yenilik 

teşkil eden bu müsaade maçın az daha 
bir çorbaya dönmesine sebeb olacaktı. 

şı taraf için devamı bir tehlike olmuştu. 

Niyazi, kendisini pek sıkı marke eden sol 
hafm mütema:ıi favullerinin üzerinden 

sıçrayarak, atlıyarak geçiyor ve topu ek. 

seriyetle kendi arkadaşlarının ayağına 

gönderiyordu. Çekilen şutlar pek çok i

di. Fakat bir çoğu kalenin sağından ve 
solundan geçiyor, bazıları da iyi müda
haleler yapan İzmir kalecisinin elin:ıe e-

Fenerbahçc ve Altrnor du takımları bir arada 

Bundan en çok İzmirliler faydalanmak 
istediler. Top Hüsamettinin eline geldi-

ği vakit beş altı İzmirli birden üstüne 
atılıyor ve bu vaziyet karşısında şaşı
rıp kalan kaleciyi favullu hareketlerle 
müşkül vaziyetlere sokuyorlardı. 

Altınordunun ilk ve son sayısı 
Muhtra kabilinden bahsettiğimiz 

bu hususiyetten safınazar maç, umumi 
olarak süratli ve sahanın mi.isaadesi nis. 

riyordu. 

Fenerin ikinci golü 
Böyle bir sol akın sırasında ve devre 

başladıktan az zaman sonra İzmir kale-

Bugünkü vaziyete gelince: 
bahis mevzuu olan mesele, spor 
kulüplerinde toplanmış .bulunan
larm umumi işlerini daha faydalı 
bir şekilde tedvir etmekten ibaret 
bulunuyor. Zira mevcudiyetini az 

Hazin olduğu kadar yerinde bir hatırlayış : Ankarada bulunan İzmirli sporcular dün 
Maarif Vekili merhum Necatin in kabrini ziyaret etmişlerdir 

betinde canlı oldu. Birinci haftayunda 
oyunlar arasında aşağı yukarı bir be-

raberlik görüldü. Fenerbahçe henüz 
temposunu bulamamış oyunu kendi ha

kimiyeti altına alamamıştı. Hücumları 

daha teknik olmakla beraber İzmir şam-1 

piyonunun da kendi kalesine kadar s·k

sık ilerlemesine mani olamıyor ve bil
has~a müdafaasının üst üste hatt'lı ha. 

reketleri izmirlilerin vazifelerini olduk
ça kolaylaştırıyordu. Nihayet 14 üncü 
dakikada Fazrlm yaptığı bir penaltı 

Altınorduya ilk sayısını kazandırdı. 

cisi ağlarından uzaklaşmış topu yerden 
kapmıştı. Kaleciye şarj'ın mübah oldu
ğunu ilk defa tatbik eden Ali Rııa göğ

sü ile ve bütün kuvvetiyle kaleciye yük
len:ıi ve bir saniye sonra İzmir kalecisi 
topla beraber ağlara takılmış bulunuyor

du. Bu gol izmirlilerin itirazını mucib 
oldu. Fakat hakem kendi sisteminin tat
biki neticesi olduğunu pek iyi bildiği i-

çok kuvvetle ihsas eden spor, şim
diki lıalde kulüplerde ve kulüpler 
arasmda, memleket içinde ve za
man zaman memleket dışında ya-

UMUD 
TİCARET EVl 

lBRAHJM ve oğlu HALİT 
Her çeşit bakkaliye ve soda 

imalathanesi 
Ankara, Balıkpazar Seçgin sokak 

No: 9 Telefon: 2691 
.,....ve ., o Ctsı tJJllS .-..:sa a a:ıwa.-

Fenerin ilk golü 
Taraftarlarının coşkun tezahürleri 

ile alkışlanan bu gol Feneri daha sıkı 
harekete, Altınorduyu da tamamiyle te-

dafüi bir taktik takibine sevketti. Siyah 
knunızılrlar şimdi kendi sahalarından 

pek güç ayrılıyorlar ve bütün gayret
lerini Fenere gol yaptırmamaya sarfe-

çin sayı addetmekte zerre kadar tered. 
düd etmedi. 

Fenerin üçiin_cü golü 
Oyun bu suretle 2 - 1 vaziyette ve 

fenerlilerin hakimiyeti altında biraz müd
det daha devam ettikten sonra Niyazi

ı :in sağdan gönderdiği bir yüksek şan
del kale:len çıkmış olan kaleciyi athya
rak kendi kendine İzmir ağlarına tekrar 
takılıverdi. Bu suretle vaziyet 3 - 1 Fe

nerbahçe lehine dönmüş oluyordu. O
yunun bundan sonrası sardaciverdlilerin 
gittikçe inkişaf eden hakimiyeti altında 
devam etti ve maç Türkiye şampiyonu
nun 3 - 1 galebesiyle neticelendi. 

Bugün saat 12 de üçüncülük ve dör. 
düncülük için Galatasaray - Altınordu 

takımları çarpışacak, saat 14 de de asıl 
final maçı Fenerbahçe - Ankara gücü a
rasında oynanacaktır. 
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SOıV HABERLER 
Fransız senası Şankay Şekin hayatta 

l\lechuri hallem hak- olduğu bildiriliyor 
lundaki kanun pro-

• • • •• •• • • 

ıesını goruşmıye 

haşladı 
Paris, 16 (A.A.) - Senato, dün mec

buri hakem hakkrudaki kanun projesini 
görü}müştür. 

B. Furkard, hükümetin fabrika işga
lini men hakkındaki kararnameleri tat
bik edip etmiyeceğini ve müddeiumumi
liklerın ataletine mani olup olmıyacağı
m sormuştur. 

B. Blum, cevabında, 115 işgalin tah
lıye ile halledildiğini ve 32 hadisenin i
şi halledilmek üzere olduğunu bildirmiş_ 
ve demiştir ki: 

"- Paris bölgesinde şimdi yalnız 

2400 grevci kalnuşur. Lil'deki fabrikalar 
boaşltılmı~tır. Moböj'de de yaknda bo
aşltılacaktır. Senato, acele, kanuni ve 
müzakere yolu ile bir hal tarzı imkanı 

verecek olan kanunu suratle kabul etme
lidır .,, 

~enato, layihanın maddelerini müna
kaşa· ıçın bugun toplanacaktır. 

Paris, 16 (A.A.) - Meclis, dün ta
rım biıdcesini tetkik etmitşir. 

Harb borçları 
Yalınız F erılandiya borcunu ödedi 

Vaşıngton, 16 (A.A.) - Harb borç
ları t.ıkı.itinin günü olan dün Fenlandiya 
hariç hiç bir eı:;ki müttefik devlet Ame-

rikaya olan borç taksitini vermemiş ve 
bu taksiti veremiyeceğini de bildirmiştir. 
Fenlandiya her sene muntazam surette 
200 bin küsur dolarlık borcunu ödemek· 
tedir. 

Habeşisıanda italyan fetihleri 
Roma, 16 (A.A.) - General Malta

nın kumandası altındaki kol çok verimli 
bir mıntaka olan Kajja merkezi Konga
yı zabtetmiştir. 

Yanan bir gemi 
Oran, 16 (A.A.) -Amerika bandıra. 

1ı President Sankin vapurundan dün ge-

ce gönderilen bir telsizde, Oran'ın 45 
mil ~imalinde bir sovyet vapurunun yan
makta olduğu, o yakınlarda bir ispanyol 
harb gemisinin bulunduğu ve tayfanın 
gemiyi terkedebildikleri kaydedilmekte
.dir. Bir kaç gemi süratle geminin bulun
duğu mahalle doğru gidiyorlardı. 

" c 

Hayatta olduğu bildirilen Mareşal 
Şang - Kay - Şek 

Nankin, 16 (AA.) - Sianfudan dö· 
nen avusturalyalı Donald Sianfuda bir 
mukabil ihtilal koptuğu hakkındaki ha-

berleri yalanlamaktadır. Donald, Şang -
Kay • Şek ile Şan - Si - Liang arasında 
vuku bulan görüşmeyi anlatmıştır. Şang 
- Si - Liang Sovyet Rusya ile Japonya· 
ya karşı ittifak yapılması hakkındaki 
ve evelce yapılmış olan teklifi kabul et
mesini Şang - Kay • Şekden istirham 

etmiştir. Bundan evel yapılan müzake
relerde konuşmaktan imtina etmiş olan 
Şang - Kay - Şek istediği şeyi şimdiki 

şartlar içinde imkansız olduğıınu genç 
mareşala bildirmiştir. 

Şank - Kay - Şek Donaldı zevcesine 
bir mektup yazarak iSanfuya gelmeye 
teşebbüs etmemesini bildirmeye memur 

etmiştir. 

Nankin, 16 (A.A.) - Merkez sıya· 
sal konseyi, general Hoyng-Şin'in ku· 
mandasında bir kıtanın derhal Şang
Si-Liang üzerine gönderilmesini em
retmiştir. 

Çin hadiseleri ve alnıan kamoyu 
Berlin, 16 (A.A.) -Almanya kamo

yu, Çin hadiseleri hakkında, henüz fev
kalade bir şaşkınlık tesiri altoda bulun
maktadır. 

Çin büyük elçiliği Eon h adiseler hak
kında malfunat almak için Paris ve Lond
ra elçilikleriyle daimi temas halindedir. 

Japon politika mahfilleri ihtiyatlı 

davranıyorlar ve halihazırdaki ihtilatlar
dan dolayı teessüflerini bildiriyorlar. 
Çünkü bu mahfillerde Şankayşek'in bir-

AVAM KAMARASI 
Tiirk - İngiliz kliring anlaşması 

kararnamc~ini kabul etti 
Londra, 16 (A.A.) - Avam kama

rası yeni türk - ingiliz kliring anlaşma
sı hakkındaki hazine kararnamesini tas
vib eden karar suretini reye müracaat 
edilmeksizin kabul etmiştir. 

B. Ruzvelt ve Panameri
ken konferansı 

Vaş.ington, 16 (A.A.) - B. Ruzvelt, 
Vaşingtona muvasalatında, Amerika it· 
tihadı konferansının bütün Amerika 
milletleri için bir ilham ve dünyanın 

geri kalan kısmı için de bir nümune 
teşkil etmesi lazım geleceğini söylemiş· 
tir. 

HATAY HABERLERİ 

Sancak türkleri 
bayram yapma

dılar 
(Başı J. inci sayfada) 

Lazkiye, 16 (Hususi) - Mandater 

devlet memurları intibah işinde muvaffa
kiyetsizliğe uğradıktan sonra Sancakta 
bazı tanınmış zatlar vasıtasiyle Sancağın 
Suriyenin parçası ol .. .1uğun~ dair maz
batalar toplamaya başlamışlardı. San
cağı temsil salahiyeti olmıyan bu adam
ların hareketleri Sancak halkı tarafından 

nefretle karşılamıştır. Sancak halkı bu 
mazbataların muhteviyatını protesto et
mek üzere hazırladıkları mazbataların 

bir suretini milletler cemiyetine, bir su
retini de Türkiye cumuriyeti hükümeti
ne göndermişlerdir. 

Havasın bfr haberi 
Haleb, 16 (A.A.) - Havas bildiri

yor: Sancakta sükun hüküm sürmekte
dir. Bununla beraber, muhtemel hadi. 
selerin önüne geçmek için, Türkiye -
Suriye hududunda emniyet tedbirleri 
ittihaz edilmiştir. Suriye mebusları a
rab ve türk ahalinin intihab mücadelesi 
esnasında iki kişinin ölümüne ve 20 ki
şinin yaralanmasına sebeb olan hadise
lerden müttefikan müteessif bulunmak
tadırlar. 

liğe matuf temayülleri sempati ile takib 
edilmekte idi. 

Gazeteler isyanın sebebleri hakkında
ki birbirini tutmaz görüşleri teş.hire de
vam ediyorlar. 

• _. .. , ·..:..,.,. ·"" 'ıt . ,. , · - "')···' ..,;,,. . ~-.~ 'r-'-- "' .... ı ·L~ 
' ,. • ·. ~··· ··'-' • .•.•,., •. •. ':J.•• .,-, ~;I'."' : .• ~;._·•'•_+. r, • 

TASARRUF 
' 

YERLi MALINDA OL lJR. 

TASARRUFU SEVİYORSAN 

YERLi MALI AL! 

Fakat yerli malını behemehal 

Slmer Bank 
Yerli Mallar Pazarından al! 

1 . .. ~ -. , , . 
.... ··.-- \ \•ı . ' .. / • . ' • • • • . . .• - ,. , . . "r· . • -- • - ~ ' :.· .. ,. ... .. ~ 
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lSPANY ADA HARBi DURDUR~IAK lÇlN 

ingilterenin tavassutunun verdiği netice 
Londra, 16 (A.A.) - Dün avam 

kamarasnda bazı suallere cevab veren B. 
Eden İspanyada bir tavassutta bulunul
ması hususunda yapılan görüşmelerin 

bir tarihçesini yaparak demiştir ki: 

- Tavassut projesinin muvaffakiye

tinden şüphe etmekle beraber, İtalyan ve 
alman hükümetleri, öteki devetler tara

fından formüle edilen bütün teklifleri 

tetkik etmeye hazır olduklarını ve bu 
teklifle fiil haline kalbolunduğu takdir-

de bu devletlere iltihaka hazır oldukları
nı bildirmişlerdir. 

Böyle bir planın zorluğuna işaret e
den Portekiz hükümeti, İspanyada çalı-

şan iki tarafın bir tavassutu arzu ettik
leri takdirde, bu tavassutun alacağı şek
li tetkike hazır olduğunu söylemiştir. 

Almanyanın politikası 
Berlin, 16 (A.A.) - Korespondans 

Politiko - Diplomatik gazetesi, BB. Blum 
ve Eden'in beyanatlarının bugünkü va

ziyet içinde bir anlaşma ihdası çaresini 
bulmak için olduğunu teslim etmektedir. 

Gazete, İspanya meselesi hakkında di
yor ki: 

"İki devlet adamı tarafından ademi 
müdahale politikasına devam hakkında 
gösterilen arzu, Almanyanın görüşüne 
tamamen uymaktadır.,, 

:;;;,~ . . . . . 

Bir ruh hel{imi hastalarına 
şunu tavsiye ediyor 

« Cümlei asabiyesi bozuk her kesin şeker yemesi 
lazımdır. Hani bir darbımesel vardır: «Tatlı ye, tatlı 
söyle» derler. Sanki bu söz asabi adamlar için söy
lenmiştir. Ağzı tatlılanan bir asabi adan1rn sinirlen
mesi hemen hemen muhaldir. Tavsiye ederim: Ço
cuğu, karısı, kocası as2 olanlar evlerinde daima 
şeker bulundursunlar.» 

-•t!lla1lt01l11IJ•• 

Fenni GözlülicÜ Rıza Tevfik 
..> 

ZA YİS Fabrikası mamulatı gözlük, çerçeve 
ve diirbinlerinin Ankara acentesidir. 

OMEGA ve REVÜ SAATLERİ 
Her nevi GÖZLÜK satış yeri 
Bankalar caddesi · Telefon: 3025 

•• • 

TURllYE 1 

••• • . - :. -~ "'> • • •• . . 

EGE BI R.1-'IGI 
TiCARET EVi 

Abdürrahman Çiftçi - Kemal Sümer 
lbrahim Soykan 

Zeytin, Zeytinyağı, Sade yağ, Sabun, Peynir, Kaşar v. s ... 

TOPTAN VE PERAKENDE 

Telefon 
3580 

Ankara Balıkpazarı Telgraf 
Egebirliği - Ankara 

Sayın n1üşterilerinin bayramlarını 

hürmetle . kutlular. -. .... . . ~· - -: . " . . 
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u ~b ecib 
KARDEŞLER 

Değer i müşterilerinin bayramlarını 

saygı ile kutlular 

Diıher bir kadın diyor ki: 
"Sevebileceğim erkekte arıyacağım en başlıca meziyetlerden 
biri de şık giyinmesidir." 

Ba)·lar, biz de böyle diişiirıiiyoruz değil mi? , 

O halde Bay Bayan el e le 
verelim ,, 
SKA,, ya 

•'Gidelim, ba§tarı ayağa ktul<ır ~iyinelim ... 

Çünki: 
1. - 50 senelik elbi:;e, kundura ve tuhafiye 

mağazasıdır. 

2. - Sizi şık giydirecek zevki verir. 

3 - Çok satar, ucuz alrr ucuz ve maktu satar. 

4 - 12 mağazadan ayrı ayrı alacağı nrz 

eşyayı size zorluksuzca bulur. 

Anafarwlar cmltle.'fi 66. Teleforı . 

2171. 

Bayramınızı ku tlularız. 
Oska 

Mağazamız bayramda 

açıktır. 

A 

.. 

Pasta alona - ANKARA 

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

Bayram ve Yılbaşı miinasebetile 

En yeni spesyali te ve en yeni hediyelerini sunar. 

Telefon: 2077 

Emlak ve Eytam 
Türk Anonim 

Bankası 
Sirke ti ' -

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

Mevcud veya inşa edilecek binalar 
"" j 1mukabilinde ikrazat 

ve banka muamelatı ya p ar 

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

: BONMARSE : 
: D. M. C. VE FANTAZİ YÜ~ DEPOSU • 

• 
1 •••••••• • Tuhafiye, Itriyat, Billfiriye, Emcyye, Mutbah Levazımatı Her Cina 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 

-~·························-~··· Talih Bakkaliyesi "'°5 JlbJitJQıJ"$ UliOO!Oll010bVt L1'if 

H. Avni Berke Terzi Orhan 
Değerli müşterilerinin bayramını 

sayğı ile kutlular 

Bankalar Caddesi 

-..:ııs.1JL10 ----~1II1lliL1ICJIJ07 " ROliL7ıl1lıt1JL~ 26'1 
Yeni açılan 

• Sakarya eczanesı 
Muhterem ankaralılarm bayramını tebrik eder. 

Her gece eczanemiz açıktır 
I tina, siiraı, fiadarda itidal 

Ankara Müdafaai llukuk Caddesi, Kulüp Sineması strasında Telefon 2018 

"1Eall..__...,."117 SOiını.?.............., &alL?ıiJ1ıt1t:L11Jc o o o o o o o 

OSMANLI BANKASI 

Sermayesi: 
10,000,000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde bulunan 

ŞUBELERiNDEN başka 

P ARİS - MARSIL YA - NlS - L ONDRA 

MANÇF.sTER'de ve 

MISIR - KIBRIS - IRAK - F1LISTIN 
YUNANIST AN' da ŞUBELERi ile 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, SURiYE 
ve YUNANlST AN' da 

Müessisi bulunduğu Bankalan vardır. 

Bilumum Banka Muaınelatile 

iştigal eder. 

NOR.GE 
Markalı havagazı ocaklan am evlerin en bQflı tcuarrul 
vasıtasıdır. Furun ve ı•kara tertibatı mükemmeldir. 

Satış yeri : 

Elektro{ en Türk Anonim Şirketi 

Anafartalar caddesi: No: 10 Telefon : 1171 

s,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
1 1 Kasap İbrahim öul 1 1 Yenişehirde Memurlar Kooperatifi bitişiğinde 1 1 Motörle her istenilen yere en seri bir surette et yetiştirilir.. 1 

§ Sayın müşterilerinin bayramlarınx hürmetle kutlular § 
§ Telefon: 3285 1 
lrK11.1ıııııııııııııııııı,1ıııııııııııııı•I 

Ortaç 
Büyük Giyim Evinde: 

Bayan, Bay ve Çocuklar • • 
ıçm 

Mevsimin en yeni çeşitlerini bulursıınw:. 
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YERLERi: 

Türk 

KIZILAY 

HELE ŞÖKÔ~ 
KEMiKLERiM 
· ISINA6i LOi ~ 

h 

Merkezi: Maden kömürü işleri T. A. Ş. Bahçekapı Taş Han Telefon; 21195 
Galata : Türkiye lş Bankası şubesi Telefon: 44630 
İstanbul: Adapazar Türk Ticaret Bankası, Bahçekapı Taş Han Tele: 22042 
Ankara: Yenişehir, Ali Nazmi apartımam. Telefon 1162 
Ankara : Adapazar Türk Ticaret Bankası Tel. şube 2316, Müdüriyet: 2319 

Adapazarı 

Ticaret Bankası 
Bilumum Banka Muamelatı 

KUPONLU VADELİ MEVDUAT: 
HER AY F AIZI 'TERİLEN SAGLAM GELiR 

Genel Direl{törlüli: Anl{ara 
Ankar?. 
Adapazarı 

Bandırma 

Bartın 

Bolu 
Bozöyük 
Bursa 

Düzce 
Eskişehir 

Gemlik 
İstanbul 

İzmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

ADAP AZARI F ABRIKALARI: Araba 
Mobilya 

l)emir imalatı ve teahhütleri. 
Bili'ımum komüsyon ve ticaret 
işleri ve kereste satı~arı. 

Bartmda; Ormancılık Endüstri Ltd. Ş. ti: BilUmum orman işleri ve 
lSTIRAKLER: 

.;;,;!> 

Ankarada; Ticaret Türk A. Ş.ti: 

l(ART AL RAl(ISI 
Bu bayram yeni çıkan 45 de

recelik Kartal Rakısını deneyi
niz. 

SEKERCi 
' 

~ı\ 14 ı u zır N 
Saym müşterilerinin bayramlarını 

saygı ile kutlular f 

kereste fabrikaları. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : TUR.KAN Kolonyası : • • 
• Limon ve portalwl çit,;·eklerinin saf ve temiz rulılarile • 
: fennin en son terakldlerine muvafık usullerle imal deilmek- : 
e tcdir. Sa(' Jiriksiyonu. baş tuvaleti ve banyo için yegane ko- e 
• lonya suyudur. • • • : SATIŞ YERLERi : . • • ı 
• lstanbul Eczanesi - Telefon: 1225 • • • e }'enişelzir Eczanesi - Telefon: 1863 e 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ızılayı D atma, acı gönlerde 
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12. 18 birinci kanuu Ulusal Tasarruf haftasıdır. 
Kumbaralar 19 Birinci kanun cumartesi gününe 
kadar bankalarımıza getirilerek at:tırılacaktır. Biri
kcıı para tasarrufa otan bağlıhğı gösterect·ğinden 
bu hafta içinde münıkiin olduğu kadar para birik· 

lusal bir borctur . . 

\. t . ,. • ,• ., ~.. 1 

~ ' . . 

KUTLU PASTA SALONU 
Muhterem müşterilerinin 

Bayramını Kutlular 
Tel. 3660 Ankara - Yenişehir 

. ,, . ,~ . . . .. . . ~ . 
1' ' :.. . J .. ~ ~ ' \..'_ ~ · "•1. ~ ,,,. D :-~ ~· . · ~ ;; • -Sayın Baylar ! 

Güzel Ankaı anın meshur laüukçusu 

TAY tan r 
1 

FUR s 1 

unu n ı z. 

Şimdi o; sizin yüksek varlığınıza sıgınarak İş Bankası karşısında 
M EY D AN PALAS oteli altına taşındı. 

Yüksek ve temiz servis, kaloriferli, sıcak ve nezih bir salon 
rl oplu ziyafetler de kabul edilir. Ucuz ve temiz yemekler, her türlü mewubat 

Peşin para ile tenzilatlı karnelerimiz var. TELEFON: 1625 

SWll~4'.ll'lllll.1.l.l_l.1.1.l.l.IJJl'll.l.l.l..J/T.ll.l.IJ~Vl.l.Q"l""'1rA ~ 

~ EYÜB SABRi ~ 
~ ~ 
~ Muharrem ve Mehmet Kardeşler ~ 

~ Tüze Bakanlığı karşısında ~ 
1 ANKARA ~ 
1 1 ~ Her çeşit tuhafiye, 1 
1 Kavafiye, şapka, 1 
s .. 1 k . ~ i gom e ve saıre ~ 

s ~ 
§ ,.,...,,,.,,...,,,,,,,,kııııı116'11ııırrır,,.ıı,,-ııııı.1.1.1:1~ 

sana yardımcı o dar 
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•• ~!" •.J\ .... r "" ~"-""""'•' "'-'! • 
1 •'!\•' :..,,_ :.~J::~. . . ~ -~_ ,,_ - . 

.. , ..._.. #t 1!"'11 •· L " - ~- ~ -. • 

=········~···························= 

Ucuz 
ID 

Siha tini ve canını seven: 

Temiz 
mal 

1 Şehir Çiçek Mağazası 1 • • • 
ı S __ APUNCAKIS ı • • 1 Bahçelerinizi şimdiden düzelttiriniz 1 
1 Her cins Avrupa çam, meyva, orman ve müzeyyenat ağaç 1 
• ve fidanları için mevsim geçmeden sipariş veriniz. • 
• yıldız, teber, kana, glayöl so ğanları ve bahçe aletleri 1 1 bulunur. Telefon: 3718 • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AKBA KiTABEVi 

Her nevi bakkaliye çeşitlerini hilesiz, temiz ve ucuz yalnız KOOPERA Tlf' te bulur. 

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. 

Titiz ve müşkülpesent Bayanlar, Baylar: ·' Maarif Vekaleti karşısında Telef.on: 3377 
-------------~.,_,.,_,_ _____ ----

Memleketimizde mevcudu çok aza.lan bütün Avrupa içkilerinin her nevi ve markasını ve yerli fabrikalar 
İnhisarm bütün içki nevilerini en müsait şeraitle yalnız KOOPERA T1ITEN tedarik edebilir. 

ı-11111'.illl il l il llllll llllll llllllllllllllllllllll llllllllllllllll 

~ 1937 Y L = AŞI = Urfadan hususi surette ve yalnız müessesemiz için getirttiğimiz halis sade yağları ile Edimede yaptırdığımız 
nefis peynirlerin mevcudu bitmeden nlmalanm ortaklarımıza ve müşterilerimize tavsiye ederiz. § Türk Hava Kurumu Büyü k Piyangosu ~ 

Şirket en müsait şeraitle Alman KOKUNU ve YERLi ANTRASlTl müşterilerine temin eder. - -
~ Büyük ikramiyesi ~ Ankaranın sayın şekercilerine : - -

Her zaman ve arzu edildiği mikd darda Toz ve Kesme şekeri toptan olar ak Fabrika fi yatma mağazanıza kadar 
teslim eder. ~ 500,000 liradır ~ 
KOOPERATiF 

_Ayrıca: 200.000. J5o.ono. ıno.ooo. 70.000. ::: 
:= 60.000. 50.000. 30.000, 20.000, 15.000 liralık E: 
= ikranıh·clt•rlt• (4· 00.000 H' 100.000) liralık :E 

Şeker, Kahve her nevi mahrukat, Meşrubat ve bakkaliye emtiası üzerine toptan da muamele yapar. 
KAR marka zeytin yağı, Kuru kahveci Mehmet Efendi Mahtumları kutu kahvelerinin acentasıdır. 

- . -
iki adet mükafat vardır. = = Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. ;;;;; 

Hemen her arzu ettiğinizi yalnız KOOPERATİF'ten arayınız; Menfatiniz 
:= Biletler: (2,5) (5) ve (10) liradır.. 1 

il 
Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

10 ay 
l\'Iohilya 

HARAÇÇI 

iktizasıdır. 

taksitle 
ihtiyacınızı 

Kardesle:r den. 
..J 

temin ediniz 
Kınacı Han, Belediye Karşısında 

l(adııı saçları ve lloyama 

mütehassısı Hasan l(opi 

Avrupadan gelmiştir 
Gazi Bulvarı caddesinde 36 No. da meraklı 13ayanlara arzeyler. 

Telefon: 3568 

Model 

Bayram günlri kişemiz açıktır. 
-ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı-

: •• ••••••••••••••••••••••• ••••• · 
: OZ TURK PAZARI i • • • Saygı değer müşterilerinin bayramlarını kutlular. e 
: Mevsimin en lüks ve modern giyim ef ya ve kumaşlarını : 

• getirdiğini mü.jdelt!ı: O 

: Ve e 1 • • e T enzilitlı satıştan istifade etmelerini : 
e Diler---

k .. k 'b" • e ur . ve manto gı ı eşyayı 12 ay, giyim eşyası ve tuhafiyeyi 9 
• 8 ay vade ile satar • 

•••••••••••••••••••••••••••••••• •na--------------- _%JLLLVL2%.U%UALUL7 ... so o soıı:ıc sıoııı..? SClO sıı:ıcııı.n. 

Cumhuriyet Yıldız Lokantası 

Ankara' nm en temiz lokantasıdır. 

Sayın mütterilerinin bayramlarını saygı ile kutlular. 

Hakiki bir müzik aletidir. 

Her istasyonu kolaylıkla alabilir. 

Gayet tabii sese maliktic. 

Görüp dinleyiniz ! 

Mutlaka bir MARKONt .. alacaksınız! 

Vehbi Koç Ticaret Evi 
Telefon: 2155 

MODA 
PAZABI 

Muhterem mütterilerinin bayramla
rını saygı ile kutlular, 

HiLAL 
Manifatura mağazası 

Mallarının ucuzluğu, sağlamlığı 
ve güzelliği ile tanınmış Ankara
nm en eski mağazasıdır. 
Şık bayanlara mahsus, güzel, sağ
lam ve ucuz kumaşlar. Bilhassa 
yerli fabrikaların metin ve zarif 
yünlü, ipeklileri ile manif atoraya a
id her cins mal bulundurarak bü
tün ihtiyacı karşılar, 1 ve sayın 
müşterilerinin bayramlarını kut
lular. 

Kuru Kahveci 
1BRAH1M MELEK 

Muhterem Mütterilerinin 
ramını kutlular. 

rv-"/""'. 

Eskişehirli 

İBRAHİM HAKKI 
Sayın mi.işterilerinin bayramlarını 

hürmetle kutlular. 

.,~ .................................... A....4..4 

~ ~!~ ~.~m: ~: 
~bir zaferi! Zarif hafif ve sağlam 
_.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. 
.~~ ~....,, ...-~~ ......... .....--............. _......l 

Kiralık Daire 
Y enişehirde Konur sokakta dört 

oda ve bütün müştemilatı havi bir 
daire kiralıktır. Taliplerin Yeni Hal
de 4 numaralı Köklü bakkaliyesine 
müracaatları Telefon: 2368 
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CHFVROLET, PONTtAC, OPEL 
Otomobil ve J(amyonları Başsatıcı 

M. ve HANEF K AR D ESLER - ANKARA 
.» 

Yeni 1937 modellerini takdim ile, sayın müşterilerinin bayramlarını kutlular. 

Adliye Vekaletinden: 
Vekalet ve temyiz mahkemesi odacı ve müstahdemlerine şartnamesinde ya

zılı şerait içinde yalnız kumaşr Vekaletten verilmek ve diğer bütün masraf ve 
malzemesi müteahhide ait bulunmak üzere 97 takım elbise ve kasketin dikti
dlmesi eksiltmeye konulmuştur. . 

Muhammen bedel beher takım elbise 9 liradan mecmuu 874 liradır. Muvakkat 
teminat miktarı 65 lira 45 kuruştur. Bu işe ait şartname levazım müdüriyetinde
dir. İsteklilerin ş_.artnameyi görmek üzere her gün levazım müdürlüğüne müra -
caatları ve eksiltmeye iştirak için de 2490 sayılr kanunun 17 inci maddesi mu
cibnice teminat mektubu veya makbuzla riyle birlikte 18-12-936 pazartesi saat 15 
de Vekalet binasında müteşekkil levazım müdürlüğü odasmdaki komisyona mü
racaatları. (2098) 

~ - ' . . •• •.• . 1 

Elektril~ ve Havagazı 
Sirli:etleri 

' ~ 

Sayın abonelerinin Bayramlarını kutlular 
ve saadetler diler. 

SINEMAI.AR 
HALK 

BUGÜN BU GECE 
BAYRAM MÜNASEBETiYLE iKi 

BÜYÜK FlLM BiRDEN 
1-AŞK GÜNEŞi 
2 - 1 1 inci Berlin olimpiyadları 

SEANSLAR: 
12-2.45-4.45-6.45. GECE 9 DA 

YENİ 
BUGÜN BU 'GECE 

Senenin en büyük sergüze,Ş;t ve 
macera filmi 

KORKUSUZ KAPT A?-l 
Seanslar: 12-2.30-4.30-6.30. Gece 9 da 

Halk matinesinde (saat 10 da) 
Hindistan Kahramanı 

Fiatlar: Balkon 20 - Salon 10 kuruştur 

Türk Philips Ltd. Şirketi sayın 
halkımızın Bayramını kutlular. 

' ' 

. . ' . ' 

Ticaret Evi 

VE 
Vebbi oç Resmi Ford Acantaiığı 
Sayın müşterilerinin . Bayramını kutlular 

Ne§riyat Müdürü: FAZLI. Ulus Basımevinde basılmı§tır. 

Hayat 
Ankaranın en temiz memba suyu HAY AT SUYUNDAN yapılmış 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 ediniı 

Kızı/aya olmak yurdumuz 
c • 

ıcın 
' 

borctur. 
' 


