
''Kızılay aza adedinin, mille
tin rÜ§tÜ içtimaisiyle mütenasib 
bir dereceye varmasını, bütün 
milletin bu tenasübü temin et
mesini temenni ederin;,.,, 

KAM.AL ATATÜRK 
........................ lllii .............................................................................. mı:ı .................. ~ .... . 

18 - BiRiNCi KANUN - 1936 CUMA 

ARTIRIM VE YERLİ MALI HAFTASININ ALTINCI GÜNÜ 

İç bakanıveC. H.P. genel sekreteri Bay Şükrü 
Kaya dün akşam, Ankara radyosunda 

bir konferans verdi 

Konfe~ansta, cumhu.riyet hükümetinin ekonomik ba
sarılarını kısaca an.latan B. Sükrü Kaya, hayatı ucuz-
, J 

latma yolunda alınmış ve alınmakta bulunmuş olan ted-
birleri izah etti 

Artırma ve yer

li mallar haftası 

dolayısiyle Eko

nomi ve Artırma 

Kurumu tarafın

dan tertib edilen 

seri konferans

lardan altıncısı İç 

Bakanı ve C.H.P. 

Genel Sekreteri 

B. Şükrü Kaya ta. 

r'.fından verilmiş· 

tir. 

Büyük bir ala
kn ile dinlenen bu 
ckğerli konuşma

yı sütunlanmıza 

aynen alıyoruz: 
- Atatürk inkılabının en sistematik 

ve muvaffak ba!'.arıcısı büyük Başbaka. 
nımız İsmet İnönü, başladığı sanayileş-

lla.~malwle 

ASIL DiStPI..IN 
Falih Rıfkı ATAY 

Salengro intihar ettiğindenberi, 
Fransız gazeteleri basın hürriyeti hak
kında parlamentoya teklif olunan 
kanunu münakaşa etmektedirler. Bu 
kanunun iki hedefi vardır: Biri şah
si şerefi korumak, ikincisi halle hiz
meti iddiasında bulunan gazetelerin 
gelir kaynaklannı teftiş edebilme~. 

Bu münasebetle ULUS gazetesı, 
bir İngiliz muharririnin İngiltere v~ 
Fransa basın hürriyetleri arasmdakı 
mukayeseli tetkikini neşretti. Bu mu
harririn yazdığı üzere, lngilterede bir 
şahsın en mukaddes malı şerefidir. 
Bu şerefe dokunabilmek için, en ağır 
mesuliyetleri göze almak l~ımg~li : 
yor. İngiliz muharririnin hır ı_msali 
var. Bir gün fransız gazetelennden 
birinde şu başlığı görmüş:" Alçak ka
til hala cinayetini itiraf etmiyor." 
Mahkeme bu adamın katil olduğuna 
hükmetmedikçe, bir ingiliz gazetesi 
böyle bir başlık kullanırsa -0 kadar 
ağır bir nakid cezasına uğrarmış. ki_; 
bir daha onun altından kalkınıp ıntı
şar edebilmesine pek az imkan ka -
lırmış. Her hangi bir yolsuzluk hak -
kında yazı yazabilmek için, bir İngi
liz muharriri adeta bir hakim kadar 
çalışır, vesika toplar ve iddiasını yüz
de yüz isbat edeceğine inanmadıkça, 
kaleme el dokundunnazmış. 

Gazeteler bir muhakeme tef sil atı
nı neşredebilirler, fakat bunun neti
cesinde mahkfun olan şahsın cürmü
nü istikbalde tekrar edemezlermiş. , , B' 
lngiliz muharriri diyor ki: - ır a-
damın cezasını gördüğü suçu boyu -
nl' yüzüne vurulacak olursa, onun 
kabahatini tamir etmesine nasıl im
kar. kalabilir? 

Fransad:ı böyle midir? Namus
suz, hırsız, alçak, hain sözü, bu ga
zetelerde bizim eski Said Mollanın 
gazetesinde olduğu kadar serbest ge
çer. Buna· karşı ya Briyan gibi hiç al
dırmamak, yahut Salengro gibi inti
har etmek lazımgeliyor. 

Bir gün inkılapçı osmanlı gaze -

Bay .Şükrü Kava 

tirme planına 5 yıl yerine 4 yılda var
mış bulunuyor. Tarih ve cihan huzu. 
runda bu muvaffakiyetle öğünürken, 

Başbakanın bu işte muvaffakiyetli ve 
talihli yardımcısı Ekonomi Bakanı Ce
lal Bayarı, onun bilgili ve çalışkan iş 

arkada~.larını ve onlarla birlikte çalışan 
adsız şansız binlerce türk çocuklarım 

hürmetle ve şükranla anmak hepimiz i
çin zevkli bir borçtur. 

Bu arkadaşlarımızın hazırladıkları 

ikinci beş yıllık planın da tatbikatına 
girişilmek üzeredir. Türk devleti sana

yi kuramaz, fabrika işletemez diyenle
rin yanlış görüşlerini türkün yüksek 
vasıflı kabiliyetlerini görmek istemi
yenlerin, bedbinliklerini ve bethahlık.. 
larını iyi neticeli işlerimizle tashih et
miş olduk. 

AKDENİZE DAİR 

İngiliz - İtalyan mu
valtlcat anlaşması 

haltlunda 
Londra, (A.A.) - Havas ajansının 

muhabiri, Akdenize dair olan ingiliz -
italyan muvakkat itilafın bilkuvve ak
dedilmiş olduğunu, ancak bunun aşağı
daki sebeblerden dolayı resmen ilan 
edilmemiş bulunduğunu istihbaratına 

atfen bildirmektedir: 
ı. - İngiltere ile İtalya Adisababa. 

daki elçilik meselesini halletmek arzu

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Nasıl ki bizde devlet, dcmiryolu ku
ramaz, demiryolu işletemez diyenleri 
de bilfiil tekzib etmiş bulunuyorsak, 
osmanlr saltanatının otokrat ve teok
rat rejimi yerine cumhuriyetin demok
rat ve ekonomik devleti şimdi artık ta
mamiyle iş başına geçmiş bulunuyor. 

Atatürk'ün milleti ve menileketi 
kurtardıktan sonra kurduğu Cumhuri
yet Halk fırkasının realist programı 
safha safha ve sağlam adımlarla tatbik 
olunuyor. 

Türkiye cwnhuriyeti hüküm.etinin 
bu kurucu ve yapıcı faaliyeti sayesin
de i sahalarının ve iş hacminin geniş
lemesi yüzünden mali kaynaklarmu.z ve 

gelirlerimiz artmıştır. Dış ve iç ticare. 
timiz yükselmi-:tir. Hem bu netice, bir
çok vergilerin azaltılmış olmasına rağ
:mel\ ehfo 'Cdilmiştir. Demek ki, devle. 
t imizin büyük bir imanla ele aldığı ha
yatı ucuzlatma davasında yapmış oldu
ğu ilk tecrübeler müsbet neticeler ver
miştir. Hayatı ucuzlatma siyasetimize, 
paramızın istikrarını muhafaza bakımın
dan da devama mecburuz. Türk parası 
mütarekede çok düşmüştü. Senelerce 

(Sonu 2. inci sayfada) 

iskenderuna gönde 
rilecek müşahitler 

Cenevre, 17 (A.A.) - lskenderun'a 
gönderilecek müşahidler kotnitesi bir is
viçreli, bir hollandalı, ve bir norveçliden 

mürekkeb olacaktır. Alakalı hükümetler 
bu müşahidleri şark işlerini bilen .zatlar 
arasından seçeceklerdir. 

«Dünya hu yıl silah
lanmaya 2l O_ milyar 

a)rırdı» 
B. Daladiye, Fransanm iç ve dış 

politikasını anlattt 
Paris, 17 A.A.) - Radikal sosyalist 

partisi icra komitesinde beyanatta bu
lunan B. Daladiye, Fransanın içtimai 
ve harici vaziyetini gösteriri bir tablo 

yapmıştır. 

B. Daladiyc, demiştir ki: 
_ İmtiyazların herbiri, duçar olduk

ları ahbete razı olmalıdırlar. İçtimai 
istihsalat, çalışkan kitlelerin ümidleri· 

(Sonu 2. inci sayfada) 

ÇIN HADISELERl 
Şanl~ay Şel<ln hayatta olduğu anla~ıldı 

-----
Hükümet kuvvetleri Sianfuya doğru ilerliyorlar. 

Nankin, 17 (A.A.) - B. Donald, 
Nankin hükümetinin asilerle görüşme. 

leri kesmek kararma rağmen bugün Si
anfuya dönmüştür. B. Donald'ın Ma
dam Şang _ Kay - Şek adına hareket et
mekte olduğu aşikardır. 

rek, kendisinin serbest bırakılmış oldu
ğunu ve Şang-Kay-Şek'in şahsi bir mek
tubunu hamil olduğu halde tayyare ile 
buraya gelmekte bulunduğunu bildir
miştir. 

Çin elçiliğinin tebliği 
Ankara, 17 (A.A.) - Şehrimiz çin 

HER YERDE 5 KURUŞ 

ANKARA ST ADYOMUNDA 

Uç gün süren futbol turnuvası
nın neticesinde Fener Bahce 

~ 

bi kara ücü ikin-
ciliği kazandda 

Dünliü final maçının tafs• b 

Fener Bahçe: ı Ankara Gü •• o 
dördüncülük ıçın Üçüncülük ve 

Altınordu karşılaşmadı! 

Dün, Ankara halkrna güzel bir oyun seyrettiren iki takım bir arada 

Ankara futbol turnuvasının final 
maçı dün 15 bin kişi huzurunda Fener
bahçe ve Ankara Gücü takımları arasın
da oynandı. Hava pek soğuktu. Saha-

Dünkü maçrn birinci ve ikincisine veri
len kupalarla Adliye ve Gümrük ve inhi
sarlar Vekillerimiz maçı seyrederlerken 

nın bir gün evveline göre daha ziyade 
donmuş olduğu anlaşılıyordu. 

İki takım mutad kadrolariyle saha. 
ya dizildiler. Hakem lik vazifesi fede. 
rasyon antrenörü Mister Booth tara
fından yapılıyordu. 

Fenerin lıakinı oyunu 
Oyun ua:lıar oa:z.a111az .r ..:ııeroahçenin 

çok sıkı bır oyun oynamak azmıyıe or
taya çıktığı dıkkatı ceıbetti. lierçekten 
iık cıakıkacıan ıtıbaren sarı lacıvcrdliler 

çok canlı ve çok süratli bir oyun gös
termege başladııar. Top çok büyuk hır i
sabetle ayaktan ayag.. geçıyor ve hiç 
tutmadan verilen paslarla Ankara kalesi 
önünde tehlikeli vaziyetler yaratıyordu. 

Bu sırada çekilen şutlar ya kalenin -etra
fından geçmek ve yahud gene çok iyi 
bir oyun oynamak fikrinde olduğu görü
len Ankara kalecisinin ellerinde erimek 
suretiyle sayıya tahavvül edemiyordu. 
İlk bir çeyrek içindeki oyunda Fenerbah
çe merkez mühacimi Ali Rıza ingiliz 
profesyonel santr forvedlerine yakışan 

çok canlı, atılğan bir oyun gösteriyor. 
Sağ açık Niyazi güzel koşuşlariyle ve or
talayişlariyle dikkati çekiyor, geri hatta 
bilhassa Mehmet Reşad her yerde hazır 
ve nazır, mükemmel müdahaleleriyle 
Ankara gücünün tazyikten kendisini 
kurtarmas::ıa mani oluyor:lu. 1 linci da. 
kikada sağ açık Niyazi güzel bir akından 
sonra topu Ali Rızanın önüne atıverdi. 
Ve Fener Merke.? mühacimi çok sıkı bir 
şutla Türkiye şampiyonunun muzaffer 
tek sayısını kaydetti. 

Birinci devrenin geri kalan 34 daki
kası baştan başa Fenerin güzel, seyyal, 
parlak fakat tesirsiz oyunu ile geçti. 
Yapılan akınlar biraz da talisizlik ne
ticesi bir türlü gole tahavvül edemiyor. 
du. (Sonu 3. üncü sayfada) 



SAYFA 2 -
Seciye kuvveti 
Büyük harb sıralarında "hangi 

tarafın sinirleri kuvvetli ise bu harbi 
o taraf kazanacaktır" deniyordu. Bu 
harbı kimlerin kazandığını biliyoruz. 
Gerçekten onların sinirleri çok kuv
vetlimiydi~ 

Sinir hadiseleri, nihayet fiziko -
psişik hallerdir. F erdlerin sinirleri 
vardır. Fakat milletlerin sinirleri olur 
mu? Milletler fiziyolojik değil, sos
yolojik birer varlıktır. Binaenaleyh 
yukarki sözde "'sinir" kelimesı yeri
ne "seciye'' kelimesi konacak olursa, 
manası doğru olur. 

Büyük harbten sonra, ferdlerın 
sin irleri belki, fakat milletlerin seci
yeleri gerçekten bozulmuştur. Hala 
sürmekte bulunan harb sonu buh • 
ranları icinde seciyelerini gösterebi
len milletler, şüphesiz, parmakla sa
yılacak kadar azdır. En başta biz türk· 
leri görürsek, gururumuza hamlo
lunmasın. 

Milletçe en yüksek seciyede bu
lunduğumuz halde, hele entellektüel 
dediğimiz ferdler itibariyle seciyemiz 
çok acınacak bir zaaftadır. 

Okuma, yazma bilmeyen bir türk 
köylüsü, ulusal seciye bakımından 
da, ferdi seciye bakımından da takdir 
ile görülecek bir varlıktır. Onun bil

gisi azdır, fakat fransızların "bo~ 
sens" dedikleri aklıselimi yüksektır 
ve kuvvetlidir. Ne yazık ki, bu kuv
vetli seciyeyi biz münevvrelerde gö
remiyoruz. 

Ahlak, fazilet ve saire dediğimiz 
haller seciyenin birer vasfıdır. "Filan
ca ahlaklıdır, faziletlidir" demek, "fi
lanca seciyelidir" demektir. Ahlak ve 
fazilet, bedene ve bedenin bazı yerle
rin e tea\luk eden vasıflardan değil
dir. Belki yüksek sosyal bir telakkı
dir. Yalan söylemek, zemmetmek, if
tirada bulunmak, riya etmek, söz 

yetiştirmek, milli birlik duygusun -
dan uzak kalmak, bu bahislerde inan
la değil, yalan ve dolanla doğru gö 
rünmek .. gibi haller, seciyesizliğin 
başlıcalarındandır. 

Konkre bir misal söyliyeyim: 

Onbeş yirmi kişilik bir topluluk
ta başkan seçilecekti. Adı ilk söyle -
nen başkanın, düşünüş ve duyuşları
nı kabul ettirmeğe çalışmak gibi ek
siklikleri olduğunu öne sürerek, baş-

ka birini seçmenin uygun olacağı iki 
üç arkadaş arasında söylenir. Bun -
lardan biri bu sözleri başkan namze· 
dine yetiştirir. Bu seciyesizliği yapan 

n e düşünmüştür acaba? Namzed çok 
sevdiği bir arkadaşı ise, ilk sözü söy
liyene karşı onu kuvvetle müdafaa 
etmesi lazımdı. Namzede hoş görün

m ek istiyorduysa, bundan el ile tutu
lur veya gözle görüliır bir menfaatı 
olmalıydı; maamafih bu da bir fazi
letsizlik olurdu. Görülüyor ki bu ye

ti tirici değersiz, seciyesiz bir adam
dır. Halbuki biz, milli seciyemizin 
ferdlerde dahi tecelli etmesine muh
tacız. Yepyeni bir devletiz; birçok in

kılaplar başardık. Hayatımız bir dü
ziye gitmiyor. Her gün yeni yeni in

kılaplar içinde yaşıyor ve yaşayaca -
ğız. Bütün bu milli hareketlerin ha -

şarılı olması, onların içinde didinmek 
seyrinde bulunanlann kuvvetli bir 
seciyeye sahih bulunmalariyle müm
kündür. 

Böyle bir seciye ne ile verilir? 

Seciyeli kimselerin, en ufak seciye -

sizlikleri açıktan açıga tenkid etme· 

siyle. Yarının gençlerini terbiye ile 

böyle bir seciyeye sahih kılabiliriz. 

Fakat bugiinkü ferdler, ancak doğ

ru ve alicenab bir tenkid ile yola ge -

tirilebilirler. 

Kazrm Nami DURU 

B~ Antonesl<:onun 
pariste heyanab 
Faris, 17 ( A.A.) - Romanya Hari.. 

ciye bakanı Antonesko Parise varır var

maz gazetecilere yaptığı beyanatta 
fransız politika adaınlariyle temasa ge

lebileceğinden dolayı mesud olacağım 

söylemiş ve demiştir ki: 

"- Romanya'yı büyük müttefikimiz 

Fransaya bağltyan mühim menfaatler 

hakkında konuşacağız ve iki memleke

t i.n diğer dost ve m ütt(!fik devletler le 
olan münasebetlerinin muhtelif safha
larını eözden eeçirecefiz.,, 

KIZILAY 

Artırım , .e yerli malr haf tasının altıncı günü 

B. Sükrü Kayanın konf era.nsı 
~ 

(Başı 1. inci sayfada) 
düi ük ve istikrarsız bir halde devam 
etti. Başbakanımız sayın İs.met İnönü 

esaslı mali tedbirlerle parayı tuttu. Tu
tunma tedbirleri devam ediyor. Döviz 
tasarrufunda, biz de yardım edersek 
hem vatani bir vazife gfümüş hem de 

servetimizi muhafaza etmiş oluruz. Bir 
yandan paramızı olduğu seviyede tut
mak, öbür yandan cihan pazarlarında 

fiatlarla rekabet etmek ve aynı zaman

da da Türkiyede hayatı ucuzlatmak 
mecburiyetindeyiz. Bu işin güç tarafı 
hayatı ucuzla~tırmanın müstahsilin za-

rarına olmamasını temin etmektedir. 
Gerek çiftçinin, gerek zanaatçınm is
tihsal ettiği mal, iyi fiatlarla ve çok 
mikdarda satılmalıdır ki, onların da a· 

hm kabiliyeti mahsulün çoğalması ve 
hayatı ucuzlatmakla müstahsil kütlesi
nin alım kabiliyetini arttırmak elele 
yürümelidir. 

Bizde en büyük müstahsil köylü ve 
kasabalı çiftçi olduğuna göre, onun a
lrm kabiliyeti mahsulünün çoğalması ve 
satılmasiyle artabilir. 

Bu da, birincisi köylüyü ve çiftçiyi 
toprak sahibi yapmak, hayvan ve alet. 
!erini ve tohumunu ıslah edilmiş bir 

halde kendine vermek, orak, harman gi
bi pahalı makineleri köylerin manevi 
şahsiyetlerine mal ederek mahsulü bu 

sene olduğu gibi yerde kalmaktan kur_ 
tarmakla kabil olabilir. 

İkincisi: bu büyük müstahsil küt
lesinin almağa mecbur olduğu zaruri 

maddeleri de ucuzlatmak lazımdır. Hü
kümet bu yolda dikkatle ve cesaretle 

yürümektedir. Mesela: şekeri, tuzu, çi
mentoyu, pamukluyu ucuzlattı. Demir

yolu tarifelerini indirdi. Daha bazı di. 

ğer maddelerin ucuzlatılması için ted

birler alınmaktadır. Devlet varidatını 

çoğaltmağa çalışarak vergiye mevzu O· 

lan maddelerin fiatlarmı indirmek, iti. 

raf edilmelidir ki, çok güç bir ameliye
dir. Güç işleri başarmak, ne yapalım 
ki, tür:klerin ezeli nasibidir. 

Büyük köylü ve çi!tçi kütlesinin a

lım kabilıyetini arttumak için istihsal 

kooperatifleri oldugu gibi alım ve sa

tım kooperatifleri de yapmak lazımdır. 
Bu yolda muvaffakiyetle tatbik o

lunan diğer bir politika da devletin, me
sela buğday gibi büyük mahsullerin fi. 

atını, kanuni ve mali tedbirlerle muay
yen bir seviyede tutmasıdır. Buğday 

koruma kanunu iyi neticeler vermekte. 

Başmakale 

ASIL DiSİPLİN 
(Başı 1. inci sayfada) 

yesinde~ rica eden o zamanki Lond
ra elçiliği müsteşan Abdülhak Ha
mide İngiliz m emuru demiş ki: 

- Biz bunu yapamayız. 
- Fakat Fransa yapb. 
- Olabilir... Fransa' da cumuri-

yet , İngiltere' de hürriyet vardır ! 
Fransa'yı kafi derecede müsamahalı 
bulmıyan bu emsalsiz ve geniş hür
riyet , şahsi şeref bahsi geldiğinde a · 
labildiğine disiplinleşiyor. 

N e yazık bizim meşrutiyetimiz 

d e fransız yapma hürriyetini örnek 
aldı. Bu, biraz da, cemiyetimizin ha
yat ve şahsi şeref hakkındaki hür
metsizliğini ve en basit vazife tenkid
le rini bile ev ve aile hayatına istinad 
e t t irmek manasızlığına uyuyordu. 
Şahsi şerefi, İngilterede olduğu gibi, 
muhafaza altına alan cumuriyetin 
basın kanunu, hala, bazı muharrirle
re basın hürriyetinin tahdidi gibi gö
rünüyor : istediğimiz gibi söğüşemi
yonız ! 

Fakat bize küfürsüz ve şahsi şe -
refle oynamaksızın, işlerin ve hare -
ke tlerin tenkidi terbiyesini veren bu 
kanun, gitgide, cemiyet hayatnmzı 
da t edavi edecek, ve asd disiplin, bi
ribirimize karşılıklı hürmet etmek ve 
şahsi şerefi saymak disiplini o za -
man teessüs edecek, evleri yağma et
m ek için polis kuvvetlerinin ortadan 
çekilmesini bekliyen çapulcular gibi, 
hususi hayat duvarlarını yıkarak ya
tak odalarına kadar her şeyi sokağa 
dölanek için 1908 veya 1918 hürri
yetlerini bekleyenler, o zaman, ara
mızda tükenecektir. 

Falih Rıfkı ATAY 

dir. Şeker fabrikalarının pancarı hiına
ye etmeleri ve muayyen bir fiatla alma
ları pancar çiftçilerine çok hayırlı fay
dalar temin etmektedir. 

Afyon da nisbi bir himaye görüyor. 
Yarın pamuk eken çiftçilerin de mah
sulleri böyle himaye görecektir. Yaş ve 

kuru meyva müstahsillerinin ve zeytin
cilerin, tütüncülerin ve diğer müstahsil
lerin yardım ve himaye göreceklerine 
şüphe yoktur. 

Endüstri ise zaten himaye altında

dır ve şimdiki halde başka suretle ya· 
samasına da imk~n yoktur. 

Sayın hemşerilerim; sizi yormamak 
için mahsulü bolla~tırmak ve ucuzlaştır
mak bahsinde kredinin oynadığı büyük 
rolün tafsiline girmeyeceğim. Ziraat 

bankası, Sümerbank, Etibank çiftçiye, 
sanatkara ve madenciye sermaye ve u
cuz kredi tedariki yolunda:hrlar. 

Ziraat bankasının yeni kanunu çift
çıye genişlik verecek tedbirleri ihtiva et
mektedir. 

Bütün bu tedbirler neticesinde istih
sal artacak, hayat ucuzlıyacak, herkesin 
alım kabiliyeti artacak ve bu sayede türk 

milletinin hayat seviyesi layik olduğu 

mertebeye yükselecek, Türkiye de tari

hin muhtelif devirlerinde işğal ettiği me
deni mevkiini herkesin üstünde ola
rak tekrar alacaktır. 

Sayın hemşehrilerim; istihsali arttır
mak ve hayatı ucuzlaştırmak böyle bir 
davanın anahtarıdır. 

Bu büyük idealin temeli köydedir. 
Köy ... Nüfusumuzun yüzde 70 ini için· 
dt: yaşatan en tabii v~ en esaslı müeı;se
se ! 

Köy ... Bütün gıda ve hammaddeleri
mizin kaynağı ... 

Köy ... En büyük ihracatçı. 

Köy ... En büyük ve en sağlam müş-
teri. 

Köy ... Ordumuzun temeli. 

Köy ... Kısaca Türkiye. 

1 şte Büyük Şefimiz Atatürk'ün her 

zaman ve her şeyde olduğu gibi reel ve 

rea!ist bir görüşle Türkiyenin sahibi ve 

Efendisi dediği köylümüzün bu kadar ön 

planda duran davasını, bir bütün ola

rak kültürel, sosyal, ekonomik her cep

hesin:ien ele alarak etraflı ve sistemli bir 

kalkınma planına bağlamak, türk inkila

bının programında başlanmış bir iştir. 

Türk enerjisi şüphesiz bunu da başa
racaktır. Büyük Şeflerimizin bize bu sa
adeti de göstereceklerine emin olalım. 

Dünya silahlanmaya 
200 milyar sarf ediyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

ne adalet kaygılarına o derecede uymak
tadır ki bunları tahrib etmek kimsenin 
elinde değildir. Bu ıslahat, bizzat cu · 
muriyetin bi.inyesine dahil olmuştuı-. 

B. Dal adiye,. bundan sonra bir çok 

kalkınma alametlerini gözden geçir -

miştir: işsizler mikdarımn eksilmesi, 

iflaslar miktarının fevkalade azalması, 

zirai mahsullerin k:ymet kazanması, 

yüklü vag<>nlar mikdarmın mühim su

rette artması, 

Hatib sözüne devamla demiştir ki: 

- Fransanın her halde İngiltere ile 

Amerika'nın nail oldukları refah dere

cesinde geniş bir refaha kavu~cağına 

eminim. Fransa ile İngiltere, buhranın 

başlangıcından evvelki tarih olan 1929 

senesindeki refah alametlerine hatta 

bazr noktalarda fazıasiyle malik bulun_ 
maktadırlar. 

B. Daladiye, bundan sonra milletin 
müdafaa kuvvetini çok yüksek bir dere

ceye çıkarmak ve devamlı bir içtimai 
sulh vücude getirmek lazım olduğunu 
bildirmiş ve şöyle demiştir: 

'' - Çünkü Avrupa, bir süngü or -
manı halıne gelmiştir. Dünya, bu sene 
silahlanmıya iki yüz milyar tahsis et -
miştir." 

Halkçılar cephesinin dış politika -
smdan bahseden B. Daladiye, Fransanın 
İngiltere ve Amerika ile olan teması • 

nın her zamandan daha sıkı ve küçük an. 

)asma ile olan münasebetlerinin her za-... 
mandan d aha dostça olduğunu söyle-
miştir. 
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Türlü Haberler 
H. 1\1. GEORG.ES VI 

HAKKINDA 

I\Iuhaf azaliar mahfil
lerin lianaatleri 

Londra, 17 (A.A.) - Muhafazakar
lar mahfilleri, kıralm her sahada babası 
tarafından çizilmi§ oian yolu takib et
mek arzusunu izhar etmiş olduğundan 
dolayı memnuniyet beyan etmektedir
ler. Bu mahfiller, kıra1ın Lord Vigram'ı 
kendisine daimi müşavir yapma5ma bü
yük bir mana ve kıymet atfetmekte
dirler. 

Lord Vigram, Beşinci Jorjun hususi 
katipliğinde bulunmuştur. Nihayet bu 
mahfiller, bundan böyle kıralın yarış a. 
hırlarmın beşinci J orj zamanında oldu
ğu gibi idare edileceginden ve Balmo
ral ve Sandringhaın şatolarının eski 
müstahdemine kavuşacagmdan ve eski 
kaidelerle idare olunacağından dolayı 
memnuniyet göstermektedirler. 

Stutgart kolordusunun 
takviyesi 

Berlin, 17 (A.A.} - Merkezi Stut. 
gartda bulunan beşinci kolordu garni-
0zonlarına yeni takviye kıtaları gönde
rilmiştir. Bu takviye kıtaları, alman or
dusunun miktarını 36 fırkaya iblağ 

etmeği amir olan askeri kanun kadrosu 
dahilinde beşinci kolorduyu takviye 
maksadiylc g-önderilmiştir. 

Askeri kumandanlığın ötedenberi 
clerpiş etmekte oldugu bu tedbirler, 
anormal mahiyette değildir. 

Kredi Fonsiye tahville

rinde kazananlar 
Kahire, 17 (A.A.) - Yüzde üç faiz

lı ve ıkramiyeli Mı5ır kredi Fonsıye 

tahvillerinin dünkü çekilişinde : 
1903 senesi tahvıllerindcn 762.857 

numaralı tahvil 50.000, 1911 senesi tah
villerinden 762.979 numaralı tahvil 
5.000 frank ikramiye kazanmışlardır. 

Elemli bir kayıp 
Şehrimiz tüccarlarından Doç Oto. 

mobilleri acentesi ve Dahiliye Vekale
ti Muhasebe .Müdürü Edip, Çanakkale 
Belediye Reisi Osman, Mühendis mü
teahhit Hüsnü ve Tahsin lbrahim Gü-
nelin enişteleri B. Halil Edip Seltün 
kısa bir hastalıktan sonra dünkü per
şembe günü Allahın rahmetine kavuş
muştur. 

Öğle namazı bugün Hacı Bayram 
Camiinde kılındıktan sonra Cebeciye 
defnolunacaktır. Kederli ailesine tazi 
yelerimizi sunarız. 

PANAMERİKEN 
KONFERANSINDA 

Bitarafhli projesi 
etrafında tefsirler 
Buenos _ Ayres, 17 (A.A.) - Ame

rika tarafından teklif olunan bitaraflık 
projesi, Amerika devletleri tarafından 
imza edilmiş olan muahedenamelerini 
aynı tertib içine koymak, bunları tevsi 
eylemek ve tesirlerini temin etmek mak-

sadını güden bir mukavelename haline 
getirilmiştir. Bununla beraber Arjan -

tin, Kolombiya ve Venezuella hükü -
metleri bir takım itirazi kayıdlar der. 
meyan etmişlerdir. Arjantin hükümeti, 
henüz tasdik edilmemiş olan muahede -
lere enternassyonal bir kıymet vermek 

istememekte ve sivil ahaliye gönderilen 
iaşe maddelerinin harb kaçağı telakki 
edilmesini kabul etmemektedir. Bu hü

kümet, bir tecavüz vukuu halinde en -
ternasyonal silahlara konulacak ambar. 
go meselesinde kendi hattı hareketini 
bizzat tesbit etmekte serbest olmasını 

istemektedir. 

Proje, Amerika milletlerinin her an

lac:.mazlığı sulhçu bir surette halletme

ği ve milletlerin istişarelerde bulunma

larına medar olacak altı aylık bir müh
let vermeden evvel muhasemata ğiriş. 

memeği teahhüd eylemelerini natık bu

lunmaktadır. Amerika milletleri muh

temel ihtilaflarda müşterek bir hattı 

hareket takibedecekler ve aşağıdaki 

maddeleri meriyet mevkiine koyacak -

!ardır. Bu mukaveleye iştirak etmemiş 

olan memleket, bir harb vukuu halinde 

hattı hareketini altına imzasını koymuş 

olduğu muahedenaıneler ve misaklar 

hükümlerine tevfik edecektir . 

Amerikan devletleri, Londra, Bri -

yan _ Kellog, Savedra Saınas misakla -

rına sadakatlerini teyid etmişler ve mü~
tcrck bir hattı hareket ittihazına karar 

vermişlerdir. 

Bu hükümler, aynı zamanda millet -

ler cemiyeti azasından olan devletlerin 

hak ve vezaifini haleldar etmiyecektir. 

Bu mukavelenamenin feshinden birse -

ne evvel alakadarlara keyfiyetin blidi -

rilmesi icab etmektedir. 

Madam Simpson'un 

Viyana yolculuğu 
Viyana, 17 ( A.A.) - Dük dö Vind. 

sorun etrafındak iler Madam Simpson

un A vusturyaya seyahatinin henüz mu

tasavver olmadığını :söylemektedirler. 
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lst~::i~:~~S~~~;~~z~ ~~~~~r~!kU~~:~~~:miz ve I 
düşünebiliriz; bizi cemiyete rap- gücümüzle uğraşırken bir haber 
teden bağları istediğimiz kadar geliyor: Seyhan taşmıştır. "Sey-
görmemezlikten Kelebiliriz. Fa- han taşmıştır" demek, o hadise -
kat hadiselerin gür sesi kulağı - den bir an evvel KÜlüp öğlenmek-
mızda çrnlamamak kabil değildir: te, istikbale emniyetle bakmakta 
''Elimde birer oyuncaksınrz." Fil- olan bir çok insanların, gözlerini 
vaki, bazı hadiselerin büyüklüğü kapayıp açıncaya kadar, yıkılan 
kar:şısında tek başımıza kaldığı - evlerinin , sönen ocaklarının, mah-
mız zaman, ilk önce, kudretsizli- volan ümidlerinin harabesi içinde 
ğimizin genişliğinden ürker ve cehnenem azabını tanımaları de -
sonra, inkar ettiğimiz benzerleri- mektir. Ölenler, yaralananlar, a-
mizden İmdad bekleyen gözleri- çıkta kalanlar sayısızdır. Bunlara 
mizi etrafımızda Kezdiririz. Men - kim yardım edecek, duydukları a-
subu olduğumuz muhitin, hemşe- cıyı cnlara kim unutturmağa ça -
risi olduğumuz şehrin, vatan - lışacaktır? 
daşı olduğumuz memleketin ve Fakat yakın hadiselerin hatı-
nihayet, sekencsinden bulunduğu- rasını anmak niçin? Bilmiyormu-
muz dünyanın mukadderinden yuz ki tuğyan gibi, zelzele gibi, 
kendimizi istisna etmek imkanı yangın gibi, salgın hastalıklar, çığ 
var mıdır? gibi semavi dediğimiz at etler; is-

1 mdi, içtimai tesanüdün aşağı- yan gibi, harb gibi isim vermedi-
dan yukarı veya yukarıdan aşağı ğimiz tela.ketler ve hepimizin her 
olanı da yoktur. O tıpkı taalluk gün maruz bulunduğumuz çeşit 
ettiği vaziyetler Kİbİ sağa, sola, çeşid kazalar vardır. Köyce, kasa-
öne , arkaya, velhasıl cihetlerin baca, memleketçe ve hatta ierd 
hepsine ve birden sari olmak la - ferd böyle §.!etler, felaketler ve ka-
zımdır. Bütün bir cemiyeti kavra- zalar karşısında elimiz kolumuz 
yan azametli hadiselerde benim si- bağlı kaldığı zaman kimden yar -
zi, sizin beni değil, hepimizin cüm- dım görmekte, kimin eli acılarla 
lemizi düşünmemiz lazımdır. tekallüs etmiş yüzlerimizi okşa -

Ferdi bir anda cemiyet şuuru- maktadır? 
nun ta içine fırlatan ve 'kendisine Kendimizi cemiyetin dışında 
rağmen, ona kudretsizliğinin son- veya üstünde görmek istemek hiç 
suz çölünü gösteriveren hadiseler- bir şey görmemektir. Halbuki bü-
den uzak değiliz: ·Akdenizin öte tün hadiseler ve bütün tecrübeler 
ucunda devam etmekte olan kar- ondan olmağı ve ona inanmağı 
deş harbinde olup bitenleri her bize emretmektedir. Ancak, bu 
gün ajanslar haber veriyor: Şehir- emri yerine getirmiş olmak için de 
ler yıkılmakta; büyük mıntakalar KIZILAY gibi sosyal dayamş-
karadan, denizden ve hele hava - ma fikrinden doğmuş kurumların, 
dan bombardıman edilmekte,· in - beklenmedik büyük hadiselerde 
sanlar ev ev, mahalle mahalle, köy yardımlarım idame edecek iktida-
köy, kasaba kasaba yaralanıp öl - rı muhafaza edebilmesinde amil 
mekte; çocuklar öksüz, kadınlar olmak iktiza eder. 
kocasız, erkekler kimsesiz kal - KIZI LA Y gibi cemiyetleri 
maktadır. Bunlara kim yardım e- insanlığın en ileri buluşlarından -
decek, İztirablarını kim biraz ha - dır ve ondan olmak bir teselli de-
titletecektir? ğil, bir insanlık vazifesidir. 

Dünyanın bul{Ünkü hali nisbe- Nasuhi BAYDAR 

iSPANYOL İÇ HARBİ 

Hükümet kuvvetleri, asilerin 
Madride taarruzunu püskiirttü 

Asiler şimdiye kadar 120 tayyare 
d~ürüldü ğünti hıldiriyorlar 

Madrid, 17 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Hükümet kuvvetleri, dün Madridin 
garbında asilerin Boadilla'ya karşı yap
mış oldukları bir taarruzu püskürtmüş
ler ve bir kilometre kadar ilerlemişler
dir. 

Düşmanın taarruzu, görülmemiş de
recede şddetli olmuştur. Asiler, son de
recede modern silahlar kullanıyorlardı, 

müfrezeleri fevkalade talim ve terbiye 

görmüş cfraddan mürekkeb bulunuyor
du. Milisler, ilk safların tamamiyle al
manlar:lan mürekkeb olduğunu bildir
mektedirler. 

On gündenberi ilk defa olarak asile
rin tayyareleri, dün öğleden biraz sonra 
payitaht üzerinde bir uçuş yapmışlardır. 
18 ölü ve 50 yaralı vardır. 18 bombar:lı
man tayyaresi ile 27 avcr tayyaresi, bu 
h arekete iştirak etmiştir. Bu hava filosu, 
Pozuelo mıntakasına ve Princesa köprü
sü yakınında kain kışlada ve Kuatre -

Kaminos mntakasına da bombalar atmış
tır. 

Sevil, 17 (A.A.) - Radyo ile neşro

lunan bir haberde Boadilla'run zabtedil
mesi kefiyetinin general Franko'nun 
kuvvetlerinin Ma:lridin şimaline doğru 
süratle ilerlemelerine medar olacağı bil
dirilmektedir. Zira elde edilen bu mevki 
yabancı milislerle hücum kıtalarr tarafın- ' 
dan müdafaa edilmekte ol1uğu bir mev. 
zi idi. 

Sevil, 17 (A.A.) - Kadiks ile Bale
ar adaları arasındaki ticaret hava yolu 
açılmıştır. 

Durdurulan bir tıerni 
Cebelüttarik, 1 7 (A.A.) - Siti of 

Oksford adındaki İngiliz vapurunun kap
tanı, Portekl? sahilleri acıklarından ge
çerken "Döyçland,, ismindeki alman harb 
gemisi tarafından vapurun durdurularak 

ereden gelip nereye gitmekte ol:lu ğu
un sorulmuş ve bu malOmat alındıktan 

sonra vapurun serbest bırakıl.nuş oldu
g unu beyan etmi~tir. 

!:>ıtı oı Oksıord, yalan şarka aıd yük 
ıle Lıverpul dan hareket etmiş ıdi. Va
pur, burada kısa bir zaman kalacaktır. 

Esirlerin mübadelesi 
Lonara, 17 (A.A.) - Avam kama

rasında bır suale cevab veren Eden bask 
arazısı iıe mucavır arazıde bulunan esir
lerin ve rehınelerin mubadelesi içın bask 
hüktlmetı ve general Franko arasında 

milıı kızılhaçm tavassutu ile müzakere. 
ler cereyan etmekte olduğunu ve ıngilız 
hükumetinin bu müzakerelerden devam
lı olarak haberdar edildigini söylemi~ ve 

demi~tir ki: 
"- Bizzat büyük Britanya elçisi kı

zılhaç mümessillerine faaliyetle yardım 
etmektedir. İngiliz harb gemileri de her 
iki tarafın vak iolan talebleri üzerine 
mübadele işhıde mümkün mertebe işbir
liğini kabul etmişlerdir.,, 

Eden in~,iliz kızılhaçının İspanyada 
muharib1ert'; yardım ettiği hakkındaki ha
barlen tekzib etmiştir. 

General Frankonun 
bir emirnamesi 

T alevera, 17 (A.A.) - General Fran· 
ko'nun bir emirnamesiyle 1931 sınıfının 
ihtiyat subay ve as subayları beş gün i
çinde mahalli müre ~teblerine gitmeğe 

davet olunmuş1cırdır. Bunlar, silah altına 
çağnldıkları tak:iirde mezkur sınıfın as
kerlerini talim ettireceklerdir. 

Diişiiriilen tayyareler 
Paris, 17 (A.A.) - Asi karargahının 

bir istatistiğine gö re İspanyada dahili 
harb başlayalıdanb eri hükümetçilere a
id 120 tayyare düşürülmüştür. Bunlar
dan 69 u fransız, H 7 si :;g iliz ve müte
bakisi de sovyet m en şelidir. Bu tayyare
lerin büyük bir kı smr İspanyada takıl
mıştır. 

Adliye Vekilimiz ve Fenerbahçenin birinci reisi B. Şükrü Saraçoğlu '!'ener kapta nına kupayı ver1rken 

ANKARA STADYOMUNDA 
Üç gün süren futbol turnuvası. 
nın neticesinde Fener Bahçe 
·birinci ve Ankara Gücü ikin

ciliği kazandılar 
(Başı 1. inci sayfada) 

Ankaragüçıüler bu sıkı tazyikten a
rada sırada kendilerini kurtararak Fe
ner kalesine kadar iniyorlar, fakat a
kınlarını ya karşı tarafın sıkı müda.. 
haleleri veya talisizlik eseri olarak bir 
neticeye bağhyamıyorlardı. Ankara gü
cünün soldan yaptığı akmlardan birin
de Fener sağ beki sol açık Hamdiyi fe· 
na bir şarjla ceza çizgısi içinde yere yu. 
varladı. Hakemin verdiği penaltı seyir
cıler arasında Ankara gücünün pek çok 
olan taraftarlarını derin bir heyecana 
sevketmişti. Sayılarda beraberlik husu
le gelirse Ankara takımının yeniden ga
lebeye doğru yükselmesi ihtimali pek 

çoklarını memnun ediyordu. Fakat An.. 
kara gücünün sağ beki Ali Rıza bir 
minare vuruşuyle topu havaya kaçırmış 
oldu. 'Geniş bir nefes alan fenerbahçeli
ler bu vartadan kurtulduktan sonra ge
ne aynı ahenk ve aynı enerji ile tazyik· 

!erine devam ettiler. Oyun zaman za. 
man cidden güzel manzaralar gösteri
yordu. Fenerbahçe şimdiye kadar An
karada bu ilk devredeki oyunuyla kıyas 
edilemiyecek kadar güzel hiç bir oyun 
oynamamıştı. Bununla beraber bu taz

yik ve bu güzel oyun fazla bir netice 
vermeden devre 1-0 Fenerbabçe lehine 
bitti. 

İkinci devrede vaziyeti biraz değiş
miş buluyoruz. Şimdi Ankara Gücü 
daha faaldir. 45 dakika içinde vaziyete 
hakim olduğu zamanlar çok olmuştur. 
Çektiği şütlerden bazıları Fener kale
sinin direklerine çarpmış ve 3-S santim. 

Karan fırsatlardan •. 
Geriden gelen ve kalenin sağ tara

fına doğru giden bir topa Ankara kale
cisi ile Niyazı aynı zamanda atılmışlar 

ve !<'ener sağ açığı kalecinin ayakları 

altından topu alarak uzakta bulunan 
kalenin ta önüne mükemmel bir pas 

göndermişti. Ali Rıza tam o yerde bu-
1 unuyordu. Kale ile kendi arasında 

kimseler yoktu. Aradaki fasıla 3.4 met· 
reden ibaret bir şeydi. Topu dokunu
veıse gol olması muhakkak iken Ali Rı

za parlak bir şiltle kaleyi zimbalamak 
istedi ve falsolu vuruşu topu kalenin 
üstünden bulutlara doğru götürdü. 

Bu devre, hulasa olarak diyebiliriz 
ki baştan başa iki tarafın karşılıklı ta
arruz larıy le geçmiş ve iki taraf da sa-

ve hatları umumiyet üzere iyi işlemiı 
tir. Fakat Fener kadar takdire değer cı 

lan Ankara gücü bılhassa gösterdiği t 
miz, favulsüz, sportmence oyunundal 
dolayı anılmağa layıktır. Bu takım bJ 
buçuk saat içinde hemen hiç bir favi. 
yapmamış ve teknik oyunda kuvve~ 
hasmı ile rekabet etmeğe çalı~JtıJ 

İkinci haftayımda bu rekabetin z 
zaman kendi lehine inkişaf ettiği g· 
rülmüştür. Bunu söylerken bir gün 
velki favüllü ve sert oyun ile :z:ihnen b 
kıyas yapıyor ve Ankara futbolunun 
zamanda gösterdiği teknik ve dürüı 
lükleri ümid verici terakkiyi zevkle 
nıyoruz., 

Maç bu suretle L.O Fenerbahçeni 
lehine bittikten sonra iki takım 
nın kenarında toplanmış ve Adliye ve 
kili ve Fenerbahçe birinci reisi Saraç. 
oğlu Şükrü tarafından her iki takımı' 
kupaları verilerek kaptanları tebrik d 
lunmuştur. 

Çeki Karlin 
Izmirde Göztepe ile 

1 - 1 berabere kaldı 
İzmir, 17 (A.A.) - Şehrimize gele 

Çeki Karlin takımı ile ilk maç dün Gözl 
tepe takıau ile yapıldı. Havanın güzelli 
ği tribünleri spor sevenlerle doldurmağ 
vesile olmuştu. Sahaya önce çıkan misa 

lik bir farktan dolayı gole tahavvül e
dememiştir. Buna mukabil Fenerbah
çenin aynı talihsizlikleri dikkati cel
betmiştir. Bazan muhacim hattının ace
lesi, bazan Ankara kalecisinin umulma

yacak derecede tesirli müdahaleleri 
Fenerin yaptığı taarruzları da netice
s~ bırakmıştır. Bu aracla bir tanesi has
satan ehemiyetlidir. 

Güzel bir oyunla dünkü maçı ve dolayısi yle kupayı kazanan Fenerbabçe talczmı 

yı çıkarmak k~biliy.etini ~östereme~iş- \ 
tir. Oyunun bıtmesme bırkaç dakıka 

kala Fener takımı tamamiyle tedafüi bir 
tabiye kullanmış ve bu suretle 1.0 vazi· 

yeti değiştirmeden maçı kazanmıştır. 
Fenerbahçe bu oyunu ile Türkiye 

şampiyonuna layık bir maç çık:.ırmış 

Ankara .güçlüler turnuvanın ikin cisine aid kupa ı aldıktan sonra .. 

fir talam ellerinde büyük bir türk bay-

rağı olduğu halde halkı "Yaşasın Ata

türk, yaşasın Türkiye,, diye bağırarak 

selfunlamışlar ve şiddetle allaşlanmışlar

dır. Biaz sonra Göztepe takımı sahada 

göründü. Ve alloşlandı. Oyuna seri bir 

surette başlayan göztepeliler güzel akın

larla karşı kaleye iniyorlardı. Beşinci da

kikada Çeki Karlin aleyhine penaltı ol

du. Ve Göztepe oyununun ilk golünü at-

tı. Oyun Göztepenin nisbi hakimiyeti al

tında 1 - O failriyetle 42 inci dakikaya 

kadar devam etti. Bundan sonra uzun 

vuruşlarla hücuma geçen misafir takım 

43 üncü dakikada güzel bir golle bera

berliği kurmağa muvaffak oldu. Ve dev

re 1 - 1 berabere bitti. 

İkinci devrede Çeki Karlin takımı da
ha ağır bastı ise de kati hakimiyeti ku

ramadı ve sarfettiği gayretler de seme
re vermedi. Oyun bu şekilde ilk devrede-

ki kazanılan birer sayı ile sona erdi. 

Çeki Karlin ikinci maçını yarın Altay 



SAYFA 4 

S01V 
B. Stoyadinoviçin 
Bir macar gazetecisine 

söyledikleri 
Budapeşte, l 7 (A.A.) - Uj Magyar

sag gazetesi macar mebusu janis'in Yu
goslavya başbakanı Stoya1inoviç ile yap. 
tığı b:r mülakatı ncşretmektedir. Yu
goslavya başbakanı diyor ki: 

"- Yugoslavya kendisini Fransaya 
ve İngiltereye bağlıyan rabtıalara rağ

men, temin ettiği müstakil vaziyet saye
sinde Almanya, İtalya, Bulgaristan ile 
yeni ve kuvvetli dostluk münasebetleri 
tesis etmek imkaruna maliktir. Almanya 
ile Yugoslavya arasındaki ekonomik iş-

birliği günden güne daha ziyade sıkılaş
makta:iır. Almanya ile İtalya arasındaki 
dostluk Yugoslavyanın gelecek inkişafın
da her halde müsaid bir tesir yapacak
tır.,, 

Mebus Janis makalesinde, Macaristan 
ile Yugoslavya arasıncla da yakınhk me
selesinin büyük bir terakki gösterdiğini 
ve Yugoslavyanın macar ekalliyetlerinc 
karşı olan siyasetinin de his e:iilecek de. 
rece iyileşmiş olduğunu müşahede eyle. 
metkedir. 

l\iadrid önlerinde 
hava harbi 

Madrid, 17 (A.A.) - Milli miidafaa 
komitesi bugün öğle üzeri aşağıdaki 

tebliği neşretmiştir: 

"Hükümet kuvvetlerinin aşılmaz bir 
mania teşkil ettikleri Baodilla mınta

kasmda asiler hücumlarına devam eder
lerken hükümet kuvvvetlerini diğer 

mıntakalarda kabil olabildiği kadar tut
mak için asiler 24 saatten beri Mactridin 
her tarafında şiddetli bir tazyik yap
maktadırlar. 

Son hava muharebesi sava~.ın ba§lan
gıcındanberi cereyan edenlerin tayyare 
adedi itibariyle en mühimmi olmuştur. 
Asilerin üç motörlü 20 Yünkers bombar
dıman tayyaresi ve 28 Henkel avcı tay. 
yaresi bu muharebeye iştirak etmiş ve 
hükümetin 25 avcı tayyaresi bunları 
barba tutuşmağa icbar etmiştir. Gerek 
asilerden gerek hükümet kuvvetlerin
den beşer tayyare düşmüştür. 

Fransız Parlamentosu 
Yt•ni ~iidccyi görüşmt•yc hn~)aclı 

Parıs, 17 (A.A.) - Büdcenin umu
mi müzakeresi sırasında maliye bakanı 
Oriol bir mebusun sualine verdiği ce· 
vahta Fransanın Amerikadan istikraz 
akdedeceğini yalanlamış ve "E~er ka
pitalistler h:ırice milyarlar gönderme
miş olsalardı bugün hükümct istikraz 
aktine mecbur kalmazdı,, demiştir. 

Cinde .., 

har hl er 
~iddetli 

oluyor 
Pekin, 17 (A.A.) - Nankin hükü

metinin harbiye bakanı Hoying Şing 
bugün Loyanga gelmiştir. Şang Su Li
anga karşı yapılan tedip hareketini biz
zat idare edecektir. 

Çin matbuatı Şensinin cenubunda 
Hualısecde hükümet ve Şang Su Liang 

kıtaları arasrncla şiddetli muharebeler 
olduğunu bildirmektedir. Şan Su Li. 
angın üç fırkası Şens.i ve Honan hu
dudlarında Tuguanda tehaşşüt etmekte
dir. 

Eskişehirli 

İBRAHİM HAKKI 
Sayın müşterilerinin bayramlarını 

hürmetle kutlulur. 

UMUD 
TiCARET EVl 

lBRAH1M ve oğlu HALİT 
Her çeşit bakkaliye ve soda 

imalathanesi 
Ankara, Balıkpazar Seçgin sokak 

No: 9 Telefon: 2691 
4Jf.lJIJiJ'tJll ~ anow 

Terzi Orhan 

KIZILAY 

ABERLER 
ISP ANYA HARBiNi 
DURDUR.MAK iÇiN 

· ngiltere bir tavassut 
Londra, 17 (A.A.) - Dış bakanlığı 

Fr:msa hükümetiyle anlaşarak İspanya
da bir tavassut hareketi için teklifler 
hnzırlamaktadır. Bu teklifler hazırlanır 
hazırlanmaz başlıca alakalı devletlet e 
verilecektir. 

Morning Post gazetesinin yazd?ğma 
göre, bir anlaşma hasıl olursa her iki ta. 
raf sulh müzakerelerini hazırlamak Ü· 

zere bir mütareke akdine davet oluna. 
caklardır. İki tarafa muhascmatın tati· 
1i anında ic:gal ettikleri toprakları mu
hafaza etmeleri teklif olunması muh
temeldir. Eğer muhasımlar bunu redde
derlerse ingiliz ve fransız hükümetleri 

ingilterenin hizmette 
alakoyduğu 

kruvazörler 
Londra, 17 (A.A.) - Deniz bakanı 

B. Samuel Hor, İngilterenin Londra de
niz anlaşmasının 21 inci maddesi muci
bince tekaü1e sevk edilmesi lazım gelen 
beş kruvazörü hizmette alıkoymak fik
rinde olduğunu resmen Amerika ve Ja
ponyaya bildireceğini ısöylemiştir. 

B. Samucl Hor, İngiltere hükümeti
nin bu bahta Amerika ve Japonya ile 
noktai nazar teatilerinde bulunmuş oldu
ğunu, Amerikanın şayet bu beş kruva
zöre büyük Britanyanm emniyeti için 
ihtiyaç varsa hiç bir itirazda bulunmı
yacağı cevabını verdiğini Japonyadan he
nüz cevab gelmemiş ise de bunun da mü. 
sait olacağı ümidinde olduğunu ilave ey
lemiştir. 

B. Eden'in beyanatı 
dolayısiyle 

Bir alman gazete inin ne~riyatı 
Bertin, 17 (A.A.) - Korrespondans 

Diplomatik gazetesi Eden'in nutkun
dan bahsederek diyor ki: 

"Birkaç zamandır İngilterede hatta 
yüks~k makamlada Almanya, İtal
yayı bilhassa İspanya melelesi dolayı
siyle emperyalist maksatlarla ith;:ım et
mek adet oldu. Bu ithamlar serdolunur
ken, Berlindeki İtalyan - alman konu~
maları esnasında İtalya ve Almanyanın 
biricik menfaati İspanyanın istiklalini 
ve temamiyeti mülkiyesini temin etmek 
olduğuna dair yapılan sarih beyanat ka
tiyen nazarı dikkate alınmıyor. Bazı 
mahfillerin böyle zor ve karışık bir dev
rede esassız beyanat ile mevcut ihtilaf
ları daha ziyade genişletmekten b<>şka 
yapacak bir iş bulamamalarına teessüf 
etmemek kabil değildir.,, 

Milletler cemiyeti ııak 
tının i~Iahı meselesi 

Cenevre, 17 (A.A.) - Milletler ce
miyeti paktı prensiplerinin tatbik edi
lebilmesi i~iyle meşgul olan komitede, 
Şili ve Kanada delegeleri Milletler ce
miyetinin cihanşümu~hlğü meselcsi:ıin 
birinci derecede mühim bir keyfiyet ol
duğunu ehemiyetle tebarüz ettirmişler
dir. Buna mukabil sovyet delegesi en 
mübrem işin paktı ta1<viye etmek oldu. 
ğunu beyan eylemiştir. Uruguay dele
gesi ise paktın tadilinden ziyade teah
hütlerin tefsir edilmesi lazım geldiğini 
ileri sürmüştür. 

Akdenize dair 
(Başı 1. inci sayfada) 

sundadırlar. Bu mesele halihazırda 

Londra ile Roma arasındaki görüşme
lerin mevzuunu teşkil etmektedir. 

2. - İngiltere, kendisi ile İtalya ara
sında İspanya meselesi yüzünden hiç 
bir anlaşmazlık çıkmamasından emin 

olmak istemektedir. 
Son günlerde İtalya, İspanyaya kar

§I hattı hareketini biraz değiştirmiştir. 

Bu hal, İtalyanın alman nüfuzundan sı
yrılarak bitaraflık meselesinde Fransa 
ile İngiltereye iltihak edeceğini ümid 
ettirmektedir. 

• • 
proıesı hazırlavor 

.1 

bütün dikkatlerini ademi müdahale an
laşmasının katı olarak tatbiki üzerinde 
teksif edeceklerdir. 

Royter ajansının istihbarına göre, 
Londrada fransız - ingiliz tekliflerine 
gelen cevablar bu tekliflerin prensip i
tibariyle kabulü mahiyetinde telakki o. 
lunmaktadır. 

İspanyol limanlarında silah ve mü· 
himmat ithalatını mürakabe etmek üze
re ademi müdahale komitesi tarafından 
teklif olunan müşahitler komisyonu teş
kiline gelince, Daily Telegraf bu bapta 
henüz Londraya muhasım iki taraftan 
da cevab gelmediğini yazmaktadır. 

Ball<.an Antanb 
Banka müdürleri 

konferansı 
Atina, 17 (A.A.) - Balkan antantı. 

nı teşkil eden dört devletin ihraç ban
kaları müdürleri konferansı bugün Yu
nan bankası merkezinde açılmıştır. Kon
feransta para vaziyetinden baş.ka Bal
kan antantı devletleri arasındaki ilctısa
di münasebetleri ve bu münasebatın in
kişaf ve tarsini çareleri de tetkik olu
nacaktır. 

FRANSANIN 

Yeni milli müdafaa 
istilirazımn esasları 

Paris, 17 (A.A.) - B. Vensan Oriol, 
yeni milli müdafaa istikrazı hakkında 
bir nutuk söylemiş ve bu istikraza bil • 
hassa türlü sebeblerdcn dolayı iki sene
denberi memleket altınlarını biriktir • 
miş olan kimselerin iştirak etmeleri la
zım geleceğini bildirmiştir. 

Nazır, parlamentonun evvelki gün 
bir kanun kabul ederek elde mevcud al
tınlara aid beyannamenin itası ve bu 
altınların devir ve ferağı için mühletin 
1 şubat 1937 tarihine kadar uzatılmış ol
duğunu hatırlatmıştır. Bu altınlar mu. 
kabilinde hükümet, yüzde üç buçuk fa_ 
izli ve her biri yüz frank kıymetinde e~ 
ham verecektir. Bu esham, yüz kırk 
frank olarak ödenecektir ve iki senelik 
bonoların tabi olduğu şartlar altında 
iskonto edilebilecektir . 

Bu ve bu menfaatlar, 1936 yazında 
çıkarılmış olan son hükilmct istikrazı • 
na iştirak etmiş olan kimselere de teş • 
mil edilecektir. Bunlara yüzde üç ve ay
rıca kırk frank prim verilecektir. 

İngiliz kıyılarında fırtına 
Londraı 17 (A.A.) - Bugün şimal ve 

Manş deni:derinde ve İngiltere sahille
rinde ~idtletli bir fırtına hüküm sürmüş 
ve münakalat inkitaa uğramıştır. Deniz 
kenarındaki şehirlerin sokakları su altın
da kalmı§tır. 

Almanyanın yalanladığı 

haberler 
Berlin, 17 (A.A.) - D.N.B. ajansı 

bildiriyor : 
Bazı İsviçre gazeteleri Almanyanın 

İsviçre hududunda tahşidlerde bulun 

duğunu bunun da tecavüzi maksadları 
tazammun ettiğini yaymaktadırlar. Bu 
şayialar enternasyonal havayı zehirle

mek ve Avrupa efkarı umumiyesini te
laşa düşürmek için uydurulmaktadır. 
Salfilıiyetli alman mahfillerinde bu ha
berlerin baştan başa asılsız olduğu be
yan edilmektedir. 

B. Antoneskonun 
temaslan 

Faris, 17 (A.A.) - Romanya hari

ciye bakanı Antonesko bu sabah yeni
den Delbos ve sonra Blum ile görüş

müş ve Reisi Cumhur Lebrön tarafın

dan kabul cdilmi§tir. 

18 ILKKANUN 1936 CUMA 

ÇIN HADiSELERi 
Şankay Şekin hayatta olduğu anlaşıldı 
Hükümet kuvvetleri Sianfuya doğru ilerliyorlar. 

(Başı 1. inci sayfada) gılara inzimam etmektedir. İyi bir mem
badan öğrenildiğine göre japon bahri
yesi mühim hazırlıklarda bulunmakta 
dır. Şimali Çinde ve bilhassa Tientsin 
mıntakasmda japon kıtaatınm ve hava 
kuvvetlerinin harekatta bulundukları 

H ii.kümeı kuvvetleri Sianf uya 
doğru yürüyorlar 

Şanghay, 17 (A.A.) - Sienfu üze
rine yüı ümekte olan hükürnet kuvvet. 

lerinin rabıtasını kesmek ve takviye kı
taalarmın gönderilmesine mani olmak 
için Mareşal Şangsulian kıtaatı Huayin 
civarında mühim bir taarruza girişmiş
ler ve demiryolu ile bir çok köprüleri 
atmışlardır. 

bildirilmektedir. bÇ 
Nankin, 17 (A.A.) - .Asiler hükü

met takviye kıtaatmın gelmesi üzerine, 
Siangfunun 25 kilometre batı şimalin
de bulunan Sicnyangın muhasarasını 

kaldırmışlardır. 

Japonların vaziyeti Nankin, 17 (A.A.) - Sianfuda tutu-
Şanghay, 17 (A.A.) - İmparatorun lan on rehineden biri olan Şaeynanşun-

muhtemcl hareketi endişesi dahili kay- un öldüğiı resmen bildirilmektediı". 

...........~~----,-.-... 

Dis Doktoru seker - -
hakkında ne düşünüyor? 
« Şekerin dişler üzerinde hiç bir suretle tahribat 

yaptığı doğru değildir. Maalesef bazı halk tabak.a
lan arasında şekerin di~l eri çürüttüğü rivayeti ya
yılmıştır. Çocuklara şeker yedirmek istemezler. 
Halbuki bir çocuğun kabakçekirdeği, leblebi yeme
sindense, şeker yiyip bünyesini sağlamlaştırması 
çok daha makuldür. » 

Emlak ve Eytam 
Türli Anonim 

Banli.ası 

Sirlieti 
----------~~-'~~~-

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

Mevcud veya inşa ediiecek binalar 
\mukabilinde ikrazat 

ve banka muamelatı yapar 
ı-11111'. ,ı 1ilil1111111il1il1111111il1111111il1111111il1111111111 ıı-ı 

~ 1937 YIL AŞ = 
- 'L'ürk Hava Kurumu Büyil k Piyangosu 
--
---

--
--
--

Büyük ikramiyesi ---

5 1000 liradır -
Ayrıca: 200,000. 150.000, 100.000, 70.000, = 
60.000. 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 liralık 
ikramiyelerle (400.000 ,·e 100.000) liralık 

iki adet mükafat vardır . 
Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

Bayram günlri kişemiz açıktır. 

Biletler: (2,5) (5) ve (10) liradır.. 1 
Vakit kaybetmeden hemen bil etlen nizi alınız. 

" - ·1111111111111111il11111111111111111111111il1111111111111111111111111111•• •lii 

l(adın saçları ve boyama 

mütehassısı Hasan l(opi 

A vrupadan gelmiştir 
Gazi Bulvarı caddesinde 36 No. da meraklı Bayanlara arzeyler. 

Telefon: 3568 
t.... _.. ( -ç,.. ··, .,. , 

10 ay taksit l e 
Mobilya ihtiyacınızı 

Kardesler den 
.J 

HAR.AÇÇI 
temin ediniz 

Kınacı Han, Belediye Karşısında 

j 
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.. . .... . . 

TASA RUF 

YERLi MALINDA OL lJR. 

T.i\S~t\RRUFU SEViYORSAN 

YERLİ MALI i\L ! 

Fakat yerli malını behemehal 

Slmer Ban 
Yerli Mallar Pazarından al! 

• 
.- ""·' 

Türk Philips Ltd. Şirketi sayın 

halkın1ızın Bayramını kutlular. 
' ' 

. ~- ... . . 
, . . .... . ; - I'~~~ 

Seylul ab ve Necib 
KARDEŞLER 

Değerli müşterilerinin ba)rramlarını 

saygı ile kutlular 
.1 1 -- . .. 

§ r.l'll.l.1.1.l.l.l'.l.1.1'.l.1'.1'.l.l.l.1.1..JT.l.1.l.1.lll.l.l.llJTJT.11.IM ~ 1 Kasap ibralıim Özel 1 
~ Yenişehirde Memurlar Kooperatifi bitişiğindel 
~ Motörle her istenilen yere en seri bir surette et yetiştirilir.. ~ 
~ Say:n müşterilerinin bayramlarını hürmetle kutlular ~ 

~ Telefon: 3285 ~ 
~"A'A11111111,.,,.,,..ııııııı11ırrrıııııııııııı~ ~ 

Cumhuriyet Yıldız Loliantası 

Ankara'nm en temiz lokantasıdır. 

Sayın müşterilerinin bayramlarını saygı ile kutlular. 

•cıcır P8I11li? ..._. sııms c~ n........., Pil....,,_ • 

Kiralık Daire 
Y enişehirde Konur sokakta dört 

oda ve bütün müştemilatı havi bir 
daire kiralıktır. Taliplerin Yeni Hfıl· 
de 4 numaralı Köklü bakkaliyesine 
müracaatları Telefon: 2368 

................................... 4---.A~.Jr' 

1 HERMES BABY ~ 
j ı. k ..... ~ ~ svıçre yazı ma ın~sı sanayunın > 
~bir zaferi! Zarif hafıf ve sağlamt 
~çelik kapaklı portatif yazı makine-~ 
"ı leri. Sıklet 3 Kg. ~ 
~ Satış yeri: Tarık Edip kitap evi> 
-<Ankara. Derhal bir katalog talep~ 
~ediniz. ~ 
~ Tarık Edip ,Telfeon: 3000. ~ 
.. ~ y T T .,..-T""Y"-,..-,.. y y T -,.._ 

SAYFA 5 

NORGE 
Markalı havagazı ocakları asri evi erin en başlı tasarruf 
vasıtasıdır. F urun ve ıskara tertibatı mükemmeldir. 

Satış yeri : 

Elektrof en Türk Anonim Şirketi 
Anafartalar cadd~si: No: 1 O Telef on : 11 il 

~9JJ'OıOJl(P0Ji'l(IJ(lta110 ~ 

Yeni açılan 

• Sakarya eczanesı 
l\luhtercm ankaralıların bayramını tebrik eder. 

Her ACCe eczanemiz açıktır 
itina. siirat. /iatlarda itidal 

Ankara Müdafaai Hukuk Caddesi, Kulüp Sineması s•rası"lfl:ı TelefoT'l ıoıs 

Ai.11J.7JülLL....,.-ıanaD 7alll(RJ!Jl..? sıoutı.TJ)J(J~ -----

Ortaç 
Büyüli Giyim Evinde: 

Bayan, Bay ve ÇocukJar • • 
l<'lll 
~ 

Mevsimin en yeni çeşitlerini bulursunuz. 

• •mm•••m•••••••••••••••••••••••ı 
Şehir Çiçek Mağazası 1 

SAPUNCAKIS İ 
Bahçelerinizi şimdiden düzelttiriniz = 

H . A ·· t~ ili er cıns vrupa çam, meyva, orman ve mazeyyena agaç • 
ve fidanları için mevsim geçmeden sipariş veriniz. • 

Yıldız, teber, kana, glayöl soğanları ve bahçe aletleri = 
bulunur. Telefon: 3718 • 

•m•••• ••••••••••••••••••••••••• 
AKBA KiTABEVi 

Ankaranm 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. 

·' Maarif Vekaleti karşısında Telefon: 3377 

OSMANLI BANKASI 

Sermayesi: 

10,000,000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin b<ışhca şehirlerinde bulunan 

ŞUBELERiNDEN başka 

PARIS - MARSlLYA- NIS- LONDRA 

MANÇESTER'de ve 

MISIR - KIBRIS - IRAK - F1LlST1N 

YUNAN1ST AN' da ŞUBELERİ ile 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, SURiYE 

ve YUNANIST AN' da 

Müessisi bulunduğu Bankaları vardır. 

Billımum Banka Muamelatile 

iştigal eder. 

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

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

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

!•······························ 
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 kı uııştur. 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: l775 Numaraya müracaat ediııil 
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Sayın Baylar ! 
Güzel Ankaranın meshur tavukçusu 

TA y/ 1 tan r 
FUR s 1 

unu ı Dl z. 

Şimdi o; sizin yüksek varlrğınıza sığınarak İş Bankası karşısında 
MEYDAN PALAS oteli altına taşındı. 

Yüksek ve temiz servis, kaloriferli, sıcak ve nezih bir salon 
Toplu ziyafetler de kabul edilir. Ucuz ve temiz yemekler, her türlü me~rubat 

Peşin para ile tenzilatlı karnelerimiz var. TELEFON: 1625 

Rrllllllllll.l.l.l.l.l-F.llr.1.1.lllll.1.ll.ll..llS.,.Fl.1.:'I~§ 

1 EYüB SABRİ 1 
~ Muharrem ve Mehmet Kardeşler § 
1 Tüze Bakanlığı karşısında ~ s 1 
~ ANKARA 1 
~ Her çeşit tuhafiye, 1 
1 Kavafiye, şapka, 1 
1 .. 1 k . 1 I gom e ve saıre ~ 

~ wııııııık.Jtrll'ıııııııııırr..ı1rKA'"rrrrrArl',,,"'l'""'1ll~ 

12 · 18 birinci kanım Ulusal Ta!oiarruf haftasıdır. 
Kumbaralar 19 Birinci kamın cunuırıesi gününe 
haclar bankalarımıza getirilerek açtırılacaktır. Biri
ken para ıa ... arrufa otan bağlıhğı ~üstereccğinden 
hu hafta içinde mümkün olduğu kadar J>ara birik.
tirnwk her tiirk irin Ulu~al bir horctur. . . 

.17 i RMfBANKAS il 
KUTLU 

Muhterem müşterilerinin 

Bayramını Kutlular 
Tel. 3660 Ankara - Yenişehir _ .. 

KIZILAY 18 ILKKANUN 1936 CUMA 

Adapazarı 

Türk Ticaret Bankasz 
Bilumum Banka Muame1atı 

KUPONLU VADELi MEVDUAT: 
HER AY FAiZi '1'ERILEN SAGLAM GELiR 

Genel Direlitörlük: · Anliara 

SUBEI~ER: -
Ankara 
Adapazarı 

Bandırma 

Bartın 

Bolu 
Bozöyük 
Bursa 

Düzce 
Eskişehir 

Gemlik 
İstanbul 

İzmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

ADAP AZARI F ABRIKAL~~RI: Araba 
Mobilya 

ISTIRAKLER: 
.J.» 

l\ARTAL RAl{ISI 
Bu bayram yeni çıkan 45 de

recelik Kartal Rakısını deneyi
niz. 

SEl{ERCi 
' 

AI41 UZUN 
Sayın müşterilerinin bayramlarını 

saygı ile kutlular 

Ankarada; Ticaret Türk A. Ş.ti: 
0emir imalatı ve teahhütleri. 

Biliımum komüsyon ve ticaret 
işleri ve kereste satıı;.ları. 

Bartmda; Ormancılık Endüstri Ltd. Ş. ti: Bilumum orman işleri ve 
kereste fabrikaları . 

••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : TUR.KAN Kolonyası : • • 
• IJimon ve portaluıl çiçeklerinin saf ve temiz ruhlarile • 
: fennin en son terakkilerine muvafık usullerle imal de ilmek- : 
e tedir. Saç firilisiyonu., baş tuvaleti ve banyo için yegane ko- e 
e lonya suyudur. • • • : SATIŞ YERLERi : • • e lstanbul Eczanesi - Telefon: 1225 • • • e Yenişehir Eczanesi - Telefon: 1863 e 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

HELE ŞÖKÔ~ 
KEMiKLERiM 
• ISINA6i LOi ~ 

h 

SAT 1 Ş 
VERLERi: 

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

K~z-~ laya olmak insanlık borcııdur. 

I 

.. 



18 ILKKANUN 1936 CUMA 

ALACAGı'N 

HiLAL 
Manifatura mağazası 

Mallarının ucuzluğu, sağlamlığı 
ve güzelliği ile tanınmış Ankara
nın en eski mağazasıdır. 
Şık bayanlara mahsus, güzel, sağ
lam ve ucuz kumaşlar. Bilhassa 
yerli fabrikaların metin ve zarif 
yünlü, İpeklileri ile manifatoraya a
id her cins mal bulundurarak bü
tün ihti;acı karşılar, 1 ve saym 
müşterilerinin bayramlarını kut
lular. 

1( uru l(ah veci 
lBRAHlM MELEK 

Muhterem Müşterilerinin 
ramıru kutlular. 
~ 

' 

•• P' ' . •• ' .. 
..... 

KIZILAY 

. . ..... : ~ . - . . . . , •" '" .. .. ""- .. 
I • • • ,• ..., • ,,.• • r ~ :"'f .... , ".""A" • :. .. , .. •"','il 

r • ' • • 

. ·. : ·. : .'; , .. . "'. 
, ·· , ... .. ·: ~ .... ·• : . . 

. .,, ·. . . . . . 
·: .. ( 

. .. 
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SAT ş YERİ 
. . . · 

O T. T. A. Ş. Beyo~lu, Tokatlıgan 
karşısında ve 

Bourla Biraderler ve S si 

ANKARA, IST AN BUL, tz:ulR 

Hakiki bir müzik aletidir. 

Her istasyonu kolaylıkla alabilir. 

Gayet tabii sese maliktir. 

Görüp dinleyiniz ! 

Mutlaka bir MARKONt ' alacaksınız ! 

1 1937 Model Vehbi Koç Ticaret Evi 
Muhterem müşterilerinin bayramla

mu saygı ile kutlular, 
~· 2 2 ~ .... 2 asoıı:ı JllS' 

Talih Bakkaliyesi 

H. Avni Berlie 
Değerli müşterilerinin bayramını 

sayğı ile kutlular 

Kızıl ayı unutma, 

Telefon: 2155 

acı glalerde sana yardımcı o dur 
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Dilber bir kadın diyor ki: 
''Sevebileceğim erkekte arıyacağım en başlıca meziyetlerden 
biri de şık giyinmesidir." 

Raylar~ biz de böyle diişiiniiyoruz değil mi? 

O halde Bay Bayan el ele 
verelim 

'' OSKA,, ya 
•'Gidelim. ba~tan ayağa kmfor ~iyinelim .•. 

Çünki: 
ı. - SO senelik elbise, kundura ve tuhafiye 

mağazasıdır. 

2. - Sizi şık giydirecek zevki verir. 

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

4 - 12 mağazadan ayrı ayrı alacağı nrz 

eşyayı size zorluks uzca bulur. 

Anafart<ılar caddesi 66. Telefon: 
2171. 

Bayramınızı kutlularız. 
Oska 

Mağazamız bayramda 

açıktır. 

VE 

KIZILAY 

.. ,Q'.~J ~{ ,_ . 
. • ... 'J:!'·;.;n~~.;.· . -... '· " 

1 ' .. _ • • ... ,~ 

it 

Evi 

Vebbi Koç Resmi Ford Acantaıığı 
Sayın müşterilerinin . Bayramını k tlular 

. . ( 
, . . •. " 

BAL 
Pasta Salona - ANKARA 

Şakir Birad erler 

Daima takdir ve teşviklerine mazhar olduğu Sayrn müşterilerine ..... 

Bayram ve Yılbaşı münasebetile 

En yeni spesyalite ve en yeni hediyelerini sunar. 

Telefon: 2077 
""""..., . . ; .·. . .. . .. .., . /~-·'( ... ' ~ "' 

18 ILKKANUN 1936 CUMA 

. . ·" ,. .. : ' ~ . : ,. •• ~· ı_. ~. ~.,. • - .. - • 

EGE B I R. 1-' I G 1 
TİCARET EVİ 

AbdÜrrahman Çiftçi - Kemal Sümer 
lbrahim Soykan 

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

TOPTAN VE PERAKENDE 

Telefon 
3580 

Ankara Balıkpazan Telgraf 
Egebirliği ~ Ankara 

Sayın n1üşterilerinin bayramlarını 

hürmetle kutlular. 
. . . : ' . . ' . . .. . , . : . . -·' .. • , 

. . ... . . - -........ tnOfl.Jl(RS •• 

Fenni Gözlük~cü Rıza Tevfik 
-> 

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

OMEGA ve REVÜ SAATLERİ 
Her nevi GÖZLÜK satış yeri 
Bankalar caddesi Telefon: 3025 . .--------· .- .._., &aniTI.11!1.JlO ~ n o seıwwv zı -
-- - -

TURKIYE 1 

~. -~·· .. ~, ~--"·)· .1-~ ' /' ..... ,.. ... ':. . '..ı. ..... ... 4 

Elektril{ v1e Havagazı 
Sirl{etleri . ' 

Sayın aboneierinin Bayramlarını kutlular 
ve saadetler diler. 

,._ ~ .. • •• • '(,f.ı • ) ••• ' 

••••••••••••••••••e••••••••••••• . -· ·- . 
: OZ TlJRK P.AZARI : 
• • e Saygı değer müşterilerinin bayramlarını kutlular. e 
8 Mevsimin en lüks ve modern giyim eşya ve kumaşlarını 8 • • e getirdiğini müjdeler O 
e Ve e • • e Tenzilatlı satıştan istifade etmelerini • 

• Diler • 
: kürk ve manto gibi eşyayı 12 ay, giyim eşyası ve tuhafiyeyi : 
• 8 ay vade ile salar • 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
SINEMAI.AR 

YENi 
BU GECE 

Danielle Darrieux - Henry Garat 
tarafından temsil edilen 

Çapkın Genç 
BUGÜN GÜNDÜZ 

1 - Aşk Güneşi 
JEAN KIEPURA 

2 - il. ci Berlin Olimpiyatları 

HA LK 
BUGÜN BU GECE 

Korkusuz Kaptan 

Clark Gable - Charles Laughton 

F ranchot T one 

Halk matinesinde (saat 10 da) 

Hindistan Kahramam 
Fiatlar: Balkon 20 - Salon 10 kuru,tur 


