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l'Af~.İ~·;k .... ;.~h~i.~i~e şeref verdiler 

.. .. nnd · · A k ra Garında Kendilerini karıı lıyanlar arcuında Buyuk v erımız n a 
.• At tü k J'"n ıaat 9 45 de feh· lannuftır. 

Cumhurreın a r _, j · Ankara iıtaıyonunda iıe, bCJ4ta Büyük Mil-
Timis,. avdet buyurmu~ar ır. let Mecli•i Reiıi Abdülhalik Renda bulunJu. 

Dost ve müttefik devlet 
delegeleri şehrimizde 

Sayın misafirler Ankara garında 
l<arşılandılar hararetli tezahürlerle 

Doıt ve müttefik Balkan devletleri delegeleri Ankara garında kendüerini karfılayanlar arcuında 
[ Bu husustaki tafsilit S. inci sayfamızdadır. ] 

Büyük Sel, Gaz;i iıtaıyonunda Batbakan fu halele Büyük Erkôntharbiye Reisi Marqal 
Celal Bayar ile le işleri Ba_kanı ve Pariti Ge· Fevzi Çakmalı, Vekiller, Mebu•lar ve Veka- --------------------------------------
nel Sekreteri Sükrü Kaya ıJe Dış işleri Bakanı letler ileri gelenleri tarafından ıelamlanmq 
Doktor T evlik Rüftü Araı tarafından .elam· ve bir kıta cuker ihtiram re•mini ila eylemittir. 

Dün akşamki ziyafette çok samimi nutuklar 

yerildi ve bunu bir kabut resmi takip etti 

Balkan ani anlı karısık dünya 
icinde bir huzur numunesidir 
Gözlerimizi katedilen yola çevirince 
elde edilen neticelerle övünebiliriz 

Dı, i•leri bakanı Dr. Tevfik R~lttü 
A :s k seyi aza an 

raa Balkan antantı on M 
Yunanistan Ba•vekili Ekselans e

T kT Ekse· 
lakaaa ve Yugoslavya Başve 1 1d b _ 
lana Stoyadinoviç ile Romanya ış a 
kanlığı müsteşarı Ekaelanı Kornnen 
ferdine dün akşam Çankayada ~ış b~i 
kanlığı köJkünde bir akşam zıyafe 
Vermiştir. . ... 

Başvekil Celal Bayar ile bu~~n ve· 
killerin bir kısım B. M. Meclısı aza· 
larrnın, yunan, yugoslav, ve r.~rnen el
çileriyle Atina, Belgrad ve Bük_:eş el
çilerimiz ve dış işleri ?aka~lıgı, an· 
tant devletleri elçiliklerı erkanı huır 
bulunmuşlardır. 

Çok aamimt bir hava içinde geçen bu Doıt devlet JeleReleri B~bahan B. Cclcil Bayar'ın nezdinde 
(Sonu S. inci sayfada ) 

-
Balkan 

gazetecileri şehrimizde Avusturyada 

1 Graç üniversitesi r 
=-~ 1 tatil edildi 

1 Viyana, 25 (A.A.) - Havas muha
biri bildiriyor: 

l k tleri gazetecileri ,ehrimizde 
Balkan antantı m~~ ek:,ıdayanlar ara.ında k M -ı 

kendilerını terini takib etme uzere ·- -
• · ıııüzakere üm ... m.n cliin •· 

Viyanadan verilen emir Uıerine, 
Stiryada nasyonal ıosyaliımin tahri
kat ocağı olan Graç üniveraiteıindeki 
dersler tatil edilmiştir. 

J?iğer taraftan, dün nasyonal sos· 
yalııt tezahürlerin tazyiki ile, bele
~iye binası üzerine gamalı haç iıaret· 
lı bayrak çeken Graç belediye reisine 
mezuniyet verilmi§ti bu mezuniyet 
bir azil mahiyetini haiz bulunmakta
dır. 

ATATÜRK 

misafirleri 
kabul 

buyurdular 
Refet Cumhur Atatürk, 
dün öğleden sonra, Elen 
Batvekllf ve Balkan An
tantı Konsey Reisi B. Me
taksas 'ı, Yugoslavya Baş
vekili B. Stoyadinoviç'i ve 
Romanya Hariciye Mü~te
pn B. Comneni biribiri 
ardma kabul etmi~ler 
ve n.ezdlerinde ayn &)TI 

uzun müddet alıkoymuş
lardır. 

DAİL Y MAİL GAZETESİNE GÖRE 

İngiltere Almanya ile de 
görüımeler yapacak 

ltalya ile yapdacak konusmalara 
Mısır da istirak etmek istiyor 

Londra, 25 (A.A.) - Dün ak,am r------·-------
Londraya gelen lngilterenin Roma bil
yük elçisi Lord Perth. gelecek hafta 
Romaya dönmek niyetindedir. BB. 
Chamberlain ve Halif ax ile görüşerek 
Roma görütmeleri hakkında talimat a
lacaktır. 

Umumi olarak zannedildiğine göre 
milzakereye giritmek için Lord Pert· 
he tam aalahiyet verilmiyecek ve mu
maileyh 11lnıık Londra ile istipre et
mek mecburiyetinde kalacaktır. 
Süveyş kanalının ıtatüııü hakkında 

(Sonu 5. İnci sayfada) 

Bir dost kaybeHlk 
Tahran, 25 (A.A.) - (Sabaha kar

şı) - Hariciye nazırı B. Samii bir .., 
meliyat neticesinde vefat etmi,tir. 

ULUS - Dost ve kardeş İranın 
kıymetli hariciye nazırının bu vakit
aiz ölümünden dolayı duyduğumua 
teesaür ~ok derindir. 

Bursamız 

Bugün 16 sayfa ilôvemiz 
"Ulus" un bugünkü ilivesi Bura 

şehrine tahsis edilmiştir, Bir ecnebi, 
dostlarından birine: "-Her Türkİy• 
seyahati Bursa ile tamamlanmalıdır.,. 
diyordu. 

... 

' . 

- ; ',, ·-· -

.BURSA 
SOnat 

kaplıca 

Bu ilavemizin içinden 4 sayfalık çocuk 
çocuklar1nıza veriniz ilavemizi çıkarıp 

Sanat şehri, tarih şehri, kaplıca şeh
ri, kış sporları şehri, tabiat Bursadan 
hangi lütfunu esirgemiştir? Fakat A
tatürk bir yeni otel yapılmağı temine-
dinceye kadar, Bursa, akşam üstu Js
tanbula dönülmek lizmı gelen bir gur
bet idi. 

Bursa'nrn büyük hususiyetlerinden 
biri henüz G a 1 a t a • sız olmasıdır. 

Bursa, henüz, eski ita/yan şehirleri, 
veya, Nürenberg gıbı eskiden kalma 
bütün şehirler, nasıl, tarihlerine, pey• 
zajlarına, bütün karakterlerine hür
met edilerek, ve yeni bina şekil ve mi
marileri onlara uymağa cebrolunarak 
imar olunuyorsa, öyle İnkişaf ettirile
cek bir vaziyettedir. Bursanrn bir daha 
bulunmaz ve yerine gelmez hususi
yetlerini yeni hayat ihtiyaçları ile 
mezcetmek, ne dunu bugüne, ne de bu
gunü dune esır ve mahküm kılmıyaralc 
~ehir meselelerim halletmek, yaşadı
gımız asır sanatkarlarının çoktan sır
rrnı bulmuş oldukları şeylerdir. Bursa 
umrsncısı, bu sırları bilen sanatkir
larl~ el birliği ederek çalışmalıdır. 
_ Bır de Bursa Çekirge yolunun üs

tunde geniş, içinde saatluce avunula
bili: bir park İster. Yeni planda park 
yerı, yalnız, şimdiki büdce imk§nları-
1?'ız değil, fakat gelecek %amanların 
ımkinlarr da hesab edilerek geniş tu
tulmak, sonra kısım kısım yapılmak 
lbımdır. 

Balkan antantı k~yJDIJ'en .,. yun•~ ıııatbua:w l•n &arabDclu 
lbekte bulunan yu.goala•, J'Olll ;.tuJ.OOcla tiirk ..-1 •I 
balı tebrimi:se .anmflar ~· · 
a-limıJ ....... rıı-. 

Feder.a~ cumhurreiıl, Almanya bil· 
yUk elçıaı B. von Papeni kabul etmif 
ve \'On Papen, cumhurrelıine veda ey· 
lemiftir. Kendisi, bir müddet dJnlen
mlk J&laı bk dai mllAt ptcqtıda 

Bursa tabiatın olduğu kadar tDrk 
,.
••••••••••••••••••••••••• .. 

2n~im.n ~e tı~ihi~in eseri ve Türkiy• tıwmum.a ~pur bu hızaesidir •• Fatay 
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Ordu millet 
:A.skerlik hizmetimi yaptığım esnada, orduda, küçük ve büyük bü

tün amirlerin, yabancı ideolojilerin kışlaya sokulması ihtimaline karşı 
ne kadar hassas -ve askerlerin pek sevdi)c.leri bir tabirle, ne kadar asabi -
davrandıklarım yakından müşahede etmek fırsatım elde etmiştim. Gözü 
kapah itaat ve disiplin, kuvvetinin tek paro}ası olan ordu için, bu hassa
siyet kadar yerinde ve haklı ne olabilir~ Vatanı günün birinde, smrrlar
da müdafaa etmek ve bu uğurda icab ederse kanlanru akıtmak ağır va
zifesini omuzlarına yüklemiş olanlar arasında müşterek bir vatan sevgi
sinden başka her türlü temayüllerin yayılması elbette ki en büyük teh
likedir. 

Ancak, harbsonrası dünyasının takib ettiği istikamete ve modem 
harbın taşıdığı karakterlere dikkat edenler, kendilerini her türlü tehlike
lere karşı korumak istiyen milletlerin ordulaşmak zaruretinde bulun
duklarını pek iyi takdir ederler. Bir ordu kadar içinde tecanüs, disiplin, 
vatan sevgisi ve müşterek bir ideal bulunan bir milletin, hariçten gelecek 
tehlikelere karşı güveni hududsuz olacaktır. 

Şükrü Kayanın HaI·kevinde söylediği büyük nutukta, ideolojiler 
bahsine temas eden kısmı, işte bu hakikatin men§urundan, layik oldu
ğu ehemiyet ve dikkatle mütalea edilmelidir. Bizi muhtelif ütopist dok
trinlerin peşine takarak zümrelere bölecek ve bu suretle bugünkü kud
retimizi sarsacak her türlü ithalat malı propagandalara karşı, türk mil
letinin kucağı, türk ordusu kadar hassasiyetle kapatılmak lazımdır. 

Dünya, hayallerle beslenmeye müsaade etmiyecek kadar müşkül sa
atler yaşıyor. Milli birliğimizin ve tesanüdümüzün kıymetini hergün bir
az daha vuzuhla kavrarken, bizi yanlış yola sürüklemek istiyecek hayal
perest veya maceraperestlere karşı, türk milleti her zamandan ziyade 
uyanık ve dikkatli olmak mecburiyetindedir. -YAŞAR NABİ 

Bütün memlekette 

ULUS 

Balkan antantı 

demiryol konferansı 

iılerini bitirdi 
Balkan Antantma dahil olan dev

letlerin demiryolları konferans? İs· 
tanıbulda sona ermek üzeredir. Bu 
konferansa iştirak eden memleketler 
delegeleri AnkarayI görmek için şeh
rimize gelmişlerdi. Delegeler Nafıa 
vekili B. Ali Çetinkaya ve devlet de
miryolları umum müdürü B. Arif 
Eren tarafm<lan kabul edilmişlerdir. 

Delegeler kendilerine tahsis edilen 
otomobiller ve devlet demiryolları 
memurlarınm delaleti ile Ankara gar 
binasını, İsmetpaşa kız enstitüsünü, 
Ankara Halkevini, Barajı, Ziraat ens
titüsü ve çiftliği gezmişlerdir. Dele
geler, kendilerine gösterilen samimi 
alakadan dolayı çok mütehassis ol
muşlardır. 

Demiryolları konferansı delegeleri
ne devlet demiryolları tarafmdan ev
velki gün Karpiçde bir öğle yemeği 
akşam da Orman çiftliğinde bir çay 
verilmiştir. Delegeler gezintiyi müte
akib akşam ekspresiyle İstsanbula ha
reket etmişlerdir. Demiryollar konfe
ransı Balkan Antantına dahil devlet
lerin arasında yolcu, bağaj ve eşya 

nakillerine aid nizamname ile meşgul 
bulunmaktadır. 
Görlişülen meselelerden yolcu ve 

bağaj kısmına aid olanlar halledilmiş
tir. Eşya kısmı ile alakalı olanlar da 
bitmek üzeredir. 

Delegeler 1stanbula vardıktan son-
ra son toplantı da dün yapılmış ve 

GAZI 
Köprüsünün 

inşaatı 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Gazi 

köprüsünün inşaatı tekrar durmu§tur. 
Sebebi in:>aatı üzerine alan grupla be
lediye arasının tekrar açılmasrdır. 18 
metrelik kazıkların istenilen metaneti 
temin edebileceğine evelce hülanedil
diği halde firma tekrar görüşünde ıs -
rar etmektedir. Mesele, Baymdırlık 

Bakanlığına bildirilmiştir. Bakanlık, 
köprüler müdürü Kemalle mütehassıa 
Dünrapol'dan mürekkep bir heyetin 
İstanbula g9nderilmesini kararlaştır • 
mıştır. 

Kızıl dolayısiyJe 
mektepler tatil 

Kızıl hastalığı dolayısiyle An~ 
kara ilk okulları ile Türk Kültür 
kurulunun Y enitehirdeki koleji 
dünden itibaren 14 marta kadar 
tatil edilmiştir. 

Maarif vekôletinin 
mühim bir tamimi 

Ha 1 kevleri n in yı 1 dön Ü m Ü I konferans nôhayete ermiıtir. 

b. b . b. k I d Tllt • cekosloYak münasebetleri 
1 r ay ra m g 1 1 U t a n 1 İstanbul, 25 (Telefonla) - Prag el-

İstanbul, 25 (Telefonla) - Maarif 
Vekaletinin mekteblere gönderdiği 
bir tamimde, bir muallimin iktidarı 

talebesinin muvaffakıyetile ölçülebi
leceği, halbuki ekseri mekteblerde ta· 
!ebeden çoğunun dönmekte olduğu 
kaydedilmekte, muallimlerin vazifede 
muvaffak olduklarına dair rapor ala
bilmeleri için en az sınıf mevcudunun 
Uçte ikisinin geçmesi lazım geldiği, 

bundan sonra bu esasa göre çalışılma
sı icabettiği bildirilmiştir. 

Partiye yurdun her tarafında11 
bir çok telgraflar geldi 

Halkevlerinin altıncı yıl dönümn 
bayramı 209 halkevinde bir milli bay
ram olarak kutlanmıştır. Halkevle
rinden Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Sekreterliğine gelen telgraflar, 
bunun en giizel delillerini teşkil et
mektedir. Bu telgraflardan bir kaçını 
neşretmekle, yurdun yüzlerce köşe
sinde bu kutlu günün derin ve samimi 
akislerini belirtmi§ olacağxz ı 

Eleşlı·irt' den : 
"Hararet derecesi sıf ırm altında 16, 

yerde bir metreye yakın kar. Hararet
li türk gencinden mürekkeb 25 kızak
lı büyük bir kafile ile Eleşkirt halke -
:ı.·ini açmak için Karaköseden harekoet
le Eleşkirde gelindi. Biittin Eleşkirt 
halkının candan ve gönülden heyecan
lı tezahürleri arasında büyük şefin adı
nı alkışlarla anarak Eleşkirt halkevi 
bu glin açıldı. Doğu ellerine ayak ba
san bu büyük milliyetçilik, cumhuri -
yetçilik fikri hareketi devlet sistemi 
dışında halkın vicdanına giren bir 
başlangıç oldu. Yeni halkevimizin ulu 
partimizin umdelerini halka yaymak 
için bugün harekete geçtiğini Eleş
kirt ve Karaköse temsil kollarından 
müştereken bu akşam lstiklal piyesile 
Himmetin oğlu piyesini temsil ede
ceklerini arzederken Eleşkirt kayma· 
kamı Cevdet Barinin bu husustaki 
mesaisini yüksek katınıza arzetıneyi 
vazife biliriz. Törene aid fotograf
ları ayrıca göndereceğizi saygılarımla 
arz ederim.,, 

Safranbolu> dan : 
Halkevimizin yıl dönümilnün coş

kun bir sevinçle kutlulandığını ve bu
nu yaratan Atatürk'ümüz ve onun yar
dımcılarmm şükranla anıldığını arze· 
derim. 

Ceyhan'don ı 

Halkevi başkanı 
Kadri Ganioğlu 

Atatürk'ün açtığı nurlu yolda aziz 
illkilye doğru hız alan Kemalizm rej.i
minin şuurlu ve feragatli evladları hız 
ceyhanlılar bu gün nur ocaklarımızın 
yıldönümünil coşkun sevinç içinde 
kutlarken halkımız Ata'larma ve bü
yük rejime' karşı sarsılmaz bağlılıkla· 
rınm yüksek katınıza iblağını diledi
ler. İçten gelen bu dileği yerine getir• 
mekle sevinç duyar, haklı:mıızda gös
terdiğiniz itimad ve emniyete lfiyık ol
mağa çalışacağımızı arzederbn. 

Halkevi başkanı 
Abbas Ülkü 

Çarşam6a' dan ı 
Evimizin ikinci yıldönümünU bli

yük bir sevinçle kutlayan halkevi ço -
cukları bizi dalına en ileri ve en yük • 
seğe ulaştıran eşsiz Atalarına ve onun 
partisine sarsılmaz bağlılıklarını bir 
kere daha tekrarladılar. Arkadaşların 
bu duygularını sonsuz saygılarımızla 
ulaştırmakta en bUyUk zevlcl. duymak
tayım muhterem büyüğüm. 

Halkevi ba,kanı 
Celal Balkar 

çimiz B. Yakub Kadri, Türkiye • Çe
koslovakya münasebetleri hakkında 
şunları söylemiştir : 
"- Çeklerle olan münasebetlerimiz 

fevkalade iyidir. Müttefiklerimizin 
müttefikleri olmak srfatile birbirimize 

14 üncü 

HALK KONSERİ 
karşı karşılıklı bir sempati ile müte- C b k 1 w F'l 'k o · . lh umur aş an ıgı ı armonı r-
hassısız. Bundan başka onlarla su k t t f d M" 'k Öw tın 

• • • • y . • es rasr ara rn an uzt gre en 
siyasetmde ış bırlıgı yapıyoruz. Has- k 1 k 

1 
d ı.. .. t . . . .. o u u onser sa onun a 11.1ugun 11aa 

satan mılletler cemıyetın~e turk ve 15,30 da 14 üncü halk konseri verile-
çek murahhasları sulh lehınde bera- kt' 

1 1 1k . d~ il b ce ır. 
berce ça ışıyor ar. tısa ı m nase et- Şef Ernst Praeterius 
ıe.rimlze. g~linc~ ş~phesiz. bu mühim· ı. _ L. van Beethoven (1770-1827): 
dır ve gıttıkçe ınkışaf ediyo_:... Piyano konsertosu' mi bemel majör, 

Bir yangın başlangıcı 
Dün Atıfbey mahallesinde yangın 

başladığı itfaiyeye haber verilmiştir. 
B. İsmail Hakkının 16 numaralı evin
de sobanın yanında kurutulan bezle
rin tutu§ması ile meydana gelen yan
gın g~nişlemeden mahalli tedbirlerle 
derhal ıöndürülmiiş ve vaka yerine 
yetişen itfaiye ateşi söndürülmüş 
bulmuştur, 

Zonguldak belediyesine 
yardım 

Zonguldak belediyesinin 120.000 li
ralrk içme su tesisatı için Belediye· 
ler Bankasmdan borç almasına İç Ba
kanlrkça müsaade edilmiştir. 

Kar f ırtması devam ediyor 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Kar ve 

fırtına devam ediyor. Karadenizdeki 
ıtddetli fırtına henüz dinmemiştir. 
Zonguldaktan gelen bir telgrafta tipi
nin gittikçe arttığı bildirilmiştir. 

op. 73. 
~) l\.Uegro 

b) Adagie un poco mosso 
c) Rondo, Allegro 
Solist: Edvard Zuckmayer. 
2. - L. van Beethoven: 
2 inci senfoni, re majör, op. 36. 
a) Adagio molto, Allegı:o con bric 
ib) Larghetto 
c) Scherze - Trio, Allegro 
ç) Allegro molte 

SON 
Gelecek konser 4. 3. 1938 cuma gU· 

nü saat 20,30 ve 5. 3. 938 cumarte&i 
günü saat 15,30 dadır. 

tlaskiyde glıll yabudl •ktebl 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Hasköy

de musevi sinagogunun kadınların i
badet ettikleri kısmın gizli mekteb 
haline getirildiği ansızın zabıta tara
fından yapılan aramada teabit edil
miştir. Nesim Haro isminde biri 22 ço
cuğa ders verirken suç üstti yakalan
mıştır. 

26 - 2 - 1938 

Başlıca mahsullerimizin 
satlşları çok iyi gidiyor 

Dış piyasalardan yüksek fiatlorlel 
talebler devam ediyor 

Şehrimize gelen malfimata göre yur
dun büyük ihraç maddelerinin bugün
kü durumu şöyledir ı 

Kuru üzüm: 

Rekoltenin 42.000 ton olduğuna dair 
yapılan tahminler gerçekleşmiş gibi
dir. Son hafta içinde lzmir piyasasın
da muamele gören kuru üzüm fiatları 
7 numara 12,.l5-12,75; 8 numara 12,75-
13,25; 9 numara 13,25-13,75; 10 numara 
14,50-14,75; 11 numaranın fiatı da 16,50 
kuruştur. 

Bu yıl mevsim başından şubatın i
kinci haftası sonuna kadar İzmir lima
nından dış ülkelere 25.000 ton kuru ü
züm ihraç edilmiştir. İnhisarlar idare
sinin şimdiye kadar yaptığı satın alma 
4844 ton, yurd içindeki sarfiyat da ay
rıca 3000 tondur. 

Halen Ege mıntakasında, mutavas
sıt ve ihracatçı tüccar elindeki stok 
mikdarınm 900 tondan ibaret olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Mevcud stokdan mühim bir kısmı
nın önümüzdeki yortular dolayısiyle 
ihracı kuvvetle umulmaktadır. 
incir : 

34.000 tonluk rekolteden 3'1.500 tonu 
müstahsilin elinden çdamş bulunmak
tadır. Elde mevcud stok ancak 2.500 
ton kadardır. Son hafta içinde İzmir 
borsasında muamele gören incırl~rin 
fiatları süzme 10-16; elleme 8-9; paçal 
8-7; hurda ise 4,5 kuruştur. 

Bu sene mevsim iptidasından şubat 
ortalarına kadar memleketimizden dış 
ülkelere 25.000 ton işlenmiş ve işlen
memiş incir ile 4600 ton hurda incir 
ihraç olunmuıtur. Bunlardan 6400 ton 
incirle 1225 ton hurda Almanyaya, 
5400 ton incir İngiltereye, 27 5-0 ton in
cir ile 283 ton hurda İtalyaya, 1063 ton 
incir Birleşik Amerikaya, 1016 ton da 
Belçikaya satılmıştır. 

Pamuk: 

Ege mıntakası pamuk rekoltesinin 
20-22 bin balyesi Akala ve kalanı da 
yerli olmak üzere 62.000 balya olaca
ğına dair olan tahminler gerçekleşmi§ı
tir. 

kadarI~'rbörS'asıncfa takribe~ 3s.ooô 
balya pamuk satılmıştır. !talyadan va
ki talepler dolayısiyle son günlerde 
İzmir piyasasındaki sağlamlık devam 
etmekte ve muamelelerde büylik bir 
hareket ve iatek görünmektedir. 

Mersinden gelen malQmata göre, bu 
mıntakada Romanya ve İtalya için 
külliyetli mikdar üzerinden muamele
ler yapxlmaktadır. Bu arada Çekoslo
vakyaya da birkaç partilik satış yapıl
mıştır. Piyasa sağlamlxğını muhafaza 
etmektedir. 

Tütün ı 
Ege mmtakasından verilen en son 

marn.mata göre 36.000 ton tahmin edi
len rekoltenin hemen tamamı müstah
sil elinden çıkmış bulunmaktadır. 

Bundan 20.000 tondan fazlası İzmirde
ki depolara sevkedilmiştir. 

Samsundan gelen haberlere göre de 
mevsim başından şubat ortalarına ka
dar istihsal mahallerinden Samsuna 
1.494.400 kilo, çaqamba piyasasına 

200.000 kilo tütün sevkedilmiştir. Baf
ra piyasasına inen tütün mikdarr ise 
200.000 kilo talunin edilmektedir. 
Trabzonda anbara konulan tütün mik
darı da 400,000 kiloyu bulmuştur. Son 
hafta içinde yapılan satış fiatları şöy
ledir: 
· Maden: 104-130; Canik 91-117; Ev

kaf 78-104; Bafra 65-97; Çarşamba 40-
60 kuruştur. 

Zeytin yağı : 
Ege mıntakasında taktir ameliyesi· 

ne faaliyetle devam olunmaılctadır. 

Zeytin istihsalinin yüzde 65-70 i taktir 
edilmiştir. Mahsulün idraıki sıraların
da istihsal mikdarı 35.000 ton taluniıı 
edilmişti. Bu mikdarm 5-6 bin ton nok
san olacağı söylenmektedir. 

Son hafta içinde İzmir bo1'6asmda 
muamele gören beş asidli sıra mallarm 
fiatı 33.25-33.50 kuruş arasındadır. Pi
yasa normal vaziyetini mubafaaz eylo
mektedir. 

Denizbankta tayinler 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Deniz· 

bank umum müdürü B. Yusuf Ziya 
Öniş, salı günli İzmirden şehrimizo 
gelecektir. Bankanın umum mi.idtit 
muavinliğine eski devlet matbaası mü
dürü Hamdi Emin Çap tayin edilmiş
tir. Fen muavinliği şefliğine de şeker 
fabrikaları mühendislerinden Osman 
Sezai ~•tirilmiştir. 

Haliç vGpuru karaya oturdu 
İstanbul,25 (Telefonla)-Halic ida• 

resinin 8 tonluk val--1ru bugün Karaa
ğaçta karaya oturmuştu •. Vapur öğle
den sonra kurtarılmıştır. 

Üniversite talebe1eri tatbikata 
çıkıyorlar 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Univer&J. 
te pedagoji enstitüsünde yıllardan be. 
ri naazri ders gören edebiyat ve fen 
fakültesi son sömestr talebeleri mart
tan itibaren liselerde tatbikata çllka• 
caklardır. Bu talebenin sayısı kız vo 
erkek 200 dür. 

* ta .... ,. nrnf"cü)..-1a.d hu crlil\ ~:r
hanede birer konterans vermışıerdır. 
Konferansta 500 kadar talebe ve hoca
lar bulunmuştur. 

• Londra üniversitesi, üniversitemi
ze müracaat ederek talebe sayısı vo 
tedrisat hakkmda malfunat i.atemiştir. 

Her tarafta kıra kıı 

Ağrr C .H P. Başkanı İlbay 
B. Teker 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

kakta bir adamı tabanca ile yarala· 
mıı olduğunu habrlarlllllZ. Şimdi 
Simon'un muhakemesi, aerbeıt ola~ 
rak, görülmektedir • 

Dün şehrimizde hava bulutlu ve 
rüzgarlı geçmiş, ısr gece srfınn altın
da 11, gündüz gene srfırm altında 
2 derece kaydedilmiştir. Yurdun Ege 
ve Cenubi Anadolu mmtakaları bu· 
lutlu, diğer mıntakalar da yer yer ya
ğışlı geçmiştir. Çoğu kar şeklinde o
lan yağışların kare metreye bırakıtrk
ları ıu mikdarlan Rizede 40, Orduda 
33, Trabzonda 21, Islahiye ve Gire
sunda 14, Niğde ve Boluda 7, Kocaeli 
ve Ulukışlada 5, diğer yağı~lı yerler
de 1-4 kilogramdır. 

Elbistan' dan : 
Büyük şeflerimizin yarattığı eşsiz 

türk dünyası halinde bizi tek ülkü, 
tek amaca götüren balkevimizin yıl
dönümünde yolumuzdan dönmiyece
ğimize bir daha and içtik. Bize bu gü
nü bağışlayan ve yaşatan büyüklerimi
ze sonsuz saygılarımızı arzederiz.,, 

Elbistan halkevi başkanı 
Salih Doğuç 

Samsun'dan : 
Halkevlerimizin yıldönümü müna

sebetile gösterdiğiniz yüksek iltifata 
karşı hepimiz derin teşekkürlerimizi 
sunar, gelecek yıllarda da bizden bek
lenen verimli çalışmalara bütün varlı
ğımızla devam edeceğimizi saygıları -
mızla arzederiz. 

Samsun halkevi başkanı 
F. Tuksal 

'Aydın'dan: 
Işık ve hızını devrimci partimizden 

alan halkevlerimizin yıldönümü bay
ramında parti büyüklerimize bağlılık 
ve yürekten sevgi ve saygılarımızı 

arzederim. 
Halkevi başkanı avukat 

N. Akkor 

S. 'h' 'da ıvrı ısar n: 

Çocuklarımıza 

söylenecek masallar 
Darülfünunun eski müderrislerin

den Bay Ferı'd, lstanbul gs.ntele
rinden birisine glSnderdiği bir mek
tcıbda diyor ki: 
"Çocuklarımızın maddi, hakiki 

hayatlarını güzel, makul ve manalı 
hikayelerle inkişaf ettirmek Jbrm 
gelirken o masumların henUz te
şekkül ve tenemmilv halinde olan 
dı'mağlarınr evham ve hayalat Ale
minden başka bir yerde vücudu ol
mayan korkunç masaJJarla doldur
maktan, onlara umacıların insan eti 
yediklerini, sı'hitli blr çizme kuv
vetı'yle bir adımda, bilmem, kaç fer
sah yol alan Gulyabanilerin koşu
larını ve bunlara benzer daha bir 
çok saçma sapan şeyleri radyo ba
şında dinletmekten hasıl ola.calr. ne
ticenin faydası mı vardır, zararı 

mır" 

bet bilgi olan bir ülkede bütiin bu 
"evham ve baya/at" kahramanları
nın kara listeye yazrlı bulunduğu
nu unutmamalıyız: Masum çocuA 
beyinlerine anlan tıkıştırmak, hem 
yudc, hem de günahtır! - T. 1, 

Otomabil kazasından 

doğan .~airlik : 

Bundan bir sene önce Londra
da bir otomobil kazasına uğradıktan 
ıonra uyumak hassasını kaybeden 
genç bir kız, doktorların kendisini İ· 
yi edeceklerinden ümidini kesince 
iti ıairJiğe vurmuı. 

Bir yıllık hayatı beyaz günler ve 
beyaz geceler halinde geçen ve bir 
haıtabk neticeıinde ıair olan kızın 
kitabı yakında basılacakbr. 

ten sonra insanın Fuzuli'ye hak ve· 
receği geliyor.: 

Şebi yeldltyi müneccimle muvakkit 
ne bilir, 

MilpteUiyi gama sor kim geceler 
kaı; saat. 

Kiıab tenk{dinde yeni moda : 

Gazetemizin Bibliyografya sütu· 
nunu yazan arkadaıımıza bir kitabm 
müellifi sordu : 

- Neden benim kitabım için bir 
ıey yazmadınrz ? 
Arkadatnnız cevab verdi : 
- Daha vakit bulup okuyamadım. 
Müellif, biraz durakladı ve sonra 

dedi ki ı 
- Okumadan yazamaz m11mız ? 

lıtanbul gazetelerinde bazı meıhur 
muharrirler öyle yapıyorlar; hatta 
okumadan yazdıklanm hqiyelerle i· 
tiraf da ederek ... Şimdi yazınız; oku• 
yunca bir daha yazarsınız 1 

Niiktenin ciicesi 

Evvelki gün bu zanlı, muhakeme
ıinin sonunda dem.it ki ı 

- Efendim, bendeniz vaktiyle leb
lebici oyununda "Can yakan'' rolü
ne çıkardım Bir gün gelip de böyle İı· 

temeden can yakacağım aklıma gelir
miydi? 

Sonra Adliye sarayının kapısına 

gelince orada bekliyen hapishane o
tomobilini görüp önce bir irkilmiı, 
sonra ona binmeyeceğini hatırlıya
rak gülmüı ve ı 

- Bu otomobili benim için getir
mediler, bereket versin .. , demiı. 

Şimdiye kadar nüktelerin cücesi
ni çok görmüıtük; cücenin nüktesi
ni yeni iıitiyoruz l 

L~!,.*mak, eiildürmek ! 

Methur :... ;vma komiği Hardi, 
kendiıiyle görüten bir türk gazete
ciıine "Ağlatmak kolaydır, fakat 
halla giildürmek güçtür .. ,, demiı. 

Balkanlar üzerinden gelen eoğuk 
dalgası ile birlikte devam eden karın 
toprak üstündeki kalrnlığx bir mikdar 
daha artmıştır. Kalınlık Nazimiyede 
161, Muşta 155, Sarıkamrşta 54, Şile 
de 50, Karsda 32, Erzurumda 29, Ri
zede 25, Trabzonda 21, Giresunda 13, 
Bursada 7, Boluda 6, diğer yerlerde 
1-5 santimetre arasındadır. Dün en 
dilşük ısı lzmirde sıfırın altında 3, 
Edirne ve Manisada 5, İstanbulda 6, 
Bursada 7, Çorumda 9, Ispartada 10, 
Erzurum ve Afyonda 11, Kastattl<)nU 
12, Boluda 13 derecedir. 

En yüksek ısı da srfırm üstünde 
Bodrumda 5, Antalyada 6, Siirdde 7, 
Adanada 8 derecedir. 

..cıııııııııııııı•ıııııııııııııııııııııııL.. 
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S kcnferanslann ıekizincisi bugün :E ------ Ankara · Halkevinde ---: Siyasi Bilgiler Okulu 
:;: Profesörlerinden : 
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- = : Mevzu: _ 

§ Sosyal Hukuk ve : 
_ Tamamiyet Nazariyesi : 
= = 

----
Yüksek partimizin açtığı ışıklı ve 

nurlu yollarda sarsılmaz ve yılmaz bir 
imanla daima ileriye yürüyecek olan 
halkevimizin açılma törenine iştirak 
eden bütün halkımızın büyüklerimiz 
ve partimize olan bağlılıklarını ve til
kenmez saygıların arzetmekle öğünç 

Yaşlı maderris, bu genç ve taze 
dü§Uncelerinde ne kadar haklıdır/ 
Avrupada cild cild Grimlet, An
dersenler vardır. Bunların içinde 
çe§id çeşld cinlere, perilere, ~ey
tanlara, gulyabanilere, prenslere, 
prenseslere rastgelirsiniz. Fakat 
bunlar bizı'm sınırlarımızdan içeri
ye sokulacak kültür kontenjanına 
dahil değildirler. 

Aııklığı pürgatifle tedavi edilebi
lir bir hastalık sayan genç hekimle
rimiz var. Acaba, onlar, bir kaza ve 
bir hastalık neticesinde baş gösteren 
bu ıairlikten sonra ıiiri de o hastalı· 
ğın bir nevi alameti sayacaklar mı ? 

, 

Uzerinde dunıp dütünmeğe de
ğer bir cümle. Şitko yıldıza bak 
vennekte tereddüd ederaeniz, • bi
zim mizah edebiyabnı okuyunuz. O 
zaman belki de aklınıza fU tnııralar 
gelecektir. ı - Konferanslara davetiyesiz -- -

duymaktaym. 
Halkevi başkanı 

M. Çamoğlu 
Eski günlerden zl.bnlnde izler 

kalmış olanlar i~in bile bedel, mas-

Bir yıldn- uyku uyumayan genç 
kızın böylece ıairleıtiğini öğrendik~ 

lstanbulun methur cüceıl kundu· 
raq Simon'un korku yiizünden '°" 

Gülerim ben sana hüngür hüngür 
Ağlarım aklıma geldikçe 

ıfil.Üitiiklerimls 1 

E herkes girebilir. -

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııılt"" 
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" Avusturya " 
'.Avustueya baıvekili Schuschnigg, 

evelki gün bir kelimeli bir madde 
Üzerinde görü§lt1ek üzere diyet mec· 
füini içtimaa çağırdı. Avusturya bq
vekilinin ifadesine göre bu ruzname 
"Avusturya maddesinden ibaretti. 
Ve Avust~a maddesi üzerinde 
baıvekil Schuschnigg, uzun, heye
canlı ve her taraf ta büyük alaka uyan· 
dıran bir nutuk söyledi. 

Fransız parlômentosunda da 
politika görüşmeleri başladı 

Japon diyetinde 
hükümete 

hücum edildi 
Türklere kar,ı silahh 

Balkan konseyinin 

toplantısı 
Bütün gazetelcr:n ~·. ti r-.J • 

kan antantı daimi kon~ · ıin t ?· 
lantısına çevr.ilmi~ bul uyor. nu 
toplantıya iıtirak edecek <lcst mem
leketlerin kıymetli teflerinin resİm· 

Şotan geniş bir milli birliği 
lüzumlu görüyor 

Tokyo, 25 (A.A.) - Mecliste, .. mil
letin umumt seferberliği., hakkındaki 
müzakere sırasında, büyük partiler.in 
mUmessilleri hükUmete §iddetle hü
cCım etmişler ve hüklimete geniş sala
hiyetler veren bir kanunun memleke • 
tin bUtün asked, ekonomik ve entel
lektüel kuvvetlerinin seferber edilme
sine imkan vereceğini ve bunun da ana 
yasaya muhalif olacağını, vatandaşın 
ana haklarını ilga edeceğini ve bükü. 
metin istediği geni§ saUihiyetlerin an
cak acil tehlike halinde imparatora Ve· 
rilebileceğini bildirmişlerdir. 

bir hareket için 
bir kulüb kurdular 

Reyhaniye, 25 (A.A.) - "İttihadı lerine ve hayatlarınıı n:a m:ıkale • 
vatani" mensupları Reyhaniyede bir ler neırede:rek gazeteler bu toplnn. 
ev kiralam19lar ve burada bir toplantı tmm büyiik ehemiyetine ifölret et
yaptıktan sonra bir kulüp açmışlardır. melde muttehid bulunuyorlar. Baıvekil Schuschningg'in bu mad· 

de üzerinde söz söylemesini icabetti
ren aebebler ıunlardır: 

1 - Malfundur ki bir kaç hafta e
~el, Schuschnigg, Berc.htesgaden'e 
gitıniı ve Almanya ile Avusturya a • 
raaında yeni bir anlapna yapılmıt· 
tır. Bu anlatma ile A V\Uturya tar~
fından Almanyaya yapılan konsesı
Yonlar üzerinde çok duruldu. Halbu
ki Avusturyanın Alman.yadan ko
pardığı konsesiyonlardan hiç bahse
dilmedi. Hitler'in, geçen pazar günü 
aöylediği nutukta bundan bahsede • 
ceği sanılmııtı. Halbuki Nazi ıefi, 
konaesiyondan filandan bahsetmiye· 
rek, Avusturya meseleMni çok kısa 
geçti, Schuschnigg, Avusturya halkı· 
rıa ve dolayısile dünya kamoyuna 
kendisinin de Hitler' den kopardığı 
ltonaeaiyon hakkında maliımat ve~ 
inek memittir-

İcap ederııe yerini, lüzumlu şartlan 
haiz başka birine bırakmıya hazır 

Bu açılışa İskenderun, Antakya ve Kı- CUMHURiYET bat mr.kalesin • 
rıkhan hükümet memurları ve man- de Balkan antantmm naaıl bir İh· 
daterlerin emellerine hizmet edenler tiyaç mahsulü olduğunu ve ne 11U -

hususi surette getiı tilmişlerdir. Bu retle kurulduğunun bir tarihçesini 
toplantıda söz alanlar arasında Meh- yaptıktan sonra sözlerini ,öyle bi , 
met Kaçar kulübe herkesin mezhep ay- tiriyor: 

2 - ikinci bir aebeb de 5 ıubat an· 
la~asından aonra büsbütün ııma
ran Avusturya nazilerine ıiddetli bir 
ihtarda bulunmaktır. 

Schuschnigg ile Hitler arasındaki gö· 
riiırnenin her tarafta alaka ve Avuttur· 
Yaya ya.kın bazı memleketlerde he -
Yecan uyandırdığını söylemek, her
kesçe maliim olan bir hakikati ;telde 

etınektir. Bu anla§Dladan ~.nra artık 
iatikli.l mefhumundaıa eser kalmadı
iı, Avusturya'nın..J'Uİ surette Alman· 
Ya.ya iltihak ettiği her tarafta ulu or· 
ta aöyJenmeie m.ılandr. Baz~ gaze • 
teler Avıu(Urya hükümetinın ya
ba.ne: .ıevletler nezdine elçi gönder
anek salahiyetini münakaf& etmeye 
baıladılar. Binaenaleyh Schuach
bigg'in izahatına hakikaten lüzıun 
~Ardı 

A:Uııturya baıvekili görütmenin 
hedefini fU sözlerle izah ediyor: 

"1 1 temmuz ı 936 anlapaamdan 
'°'1ra muallakta kalan anlapnazbk-
1-rı ortadan kaldırmaktı.,, 

Bundan aonra da Almanyanm A· 
::_~uryaya. xı:ı.Jlı gı~gı 'tc:annua-
~ anlatıyor ı 
, ''Bu görü§me eanasmda, Hitler, 
~bnan hükümetinin, Avusturya fe • 
deraı devletinin tam hükümranlığmı 
t.ıınnakta olduğunu bildinnittir. Al
~ hükümetini~ Avusturya dahili 
'tleııine karı§lt1amaııını garanti eden 
bir seri tedbirler alııunıttır. Bunlar 
baayonal sosyalizmi de istihdaf f!IY• 
1-Uekt-~· '<:IU.lr.,, 

S ıubattan beri Avusturyada yapı· 
laıı işlerle Schuachnigr tarafmdan 
e~elki gÜn diyet mecli~in.~~ söylenen 
lözler bir araya getirıldıgı zaman, 
~defa Hitler ile Avusturya araıım· 
da.ki itilafın 1&rtlan anlatılır.:.. • 

Avuaturya, Hitler'i..oı talebı uzen· 
ile, dahili e vekilliğine SeyN lnqu· 

Paris, 25 (A.A.) - B. Chautemps, 
dlin ö~leden sonra bugiln m.ebusan 

g h · • ıyasete meclisinde açılacak olan a:ıcı 8 • 

.. t ll'k u"'zakerelere bır mukaddımu ea ı m . . 
me olmak üzere parlamento ekserıyetı 
guruplarının mümessillerini kabul et· 

miştir. 

Çekilmeyi teklif ediyor 

B. Chautemps, şimdi hal ve ~rtlar 
dahilinde harici siyasetin sıkı bır su-

dah.1. siyasete merbut olduğu 
rette 1 1 • •• • 
Utaleaaında bulundugunu soylemış· 

~ Mumaileyh, ekseriyetin genişletil
tır. . . 1 k 1 

i lüzumunu pek ıyı an ama ta o • 
mes • b' l"k ·· d 
d • geniq bir millı ır ı vucu e ugunu, :s • •

1 getirilmesini bütün kuvvetıyle teah~ · 
etmeğe ve hatta lüzumlu vasıfları haız 
h hangı· bir ııahsiyete yerini bırakma-er :s •• 
ya amade olduğum> beyan etmıştır. 
g Mamafih ı,..~vekil, bu kabil düşün
celer:n gerçekleşmesindeki müşküli
tı gizlememiştir. 

JU illi birliğe doğru 
Mumaileyh, güçlükleri yenmenin 

imkansız olduğu meydana çıktığı t~k
dirde siyasi gruplardan meınleketın 
menfaati nanuna tercih etmekte olduk
ları doktrinal akidelerini iskat etmele
rini istiyecek ve birleşmesi ve milletin 
istihsal kuvvetlerini arttırmasını iste
mek için de memlekete müracaat ede
cektir. 

Bundan başka B. Chautmps, İngil
tere ile mütesanid bulunmanın bir za
ruret olduğundan bahııetmif ve Fran
sanm kollektif emniyet prensiplerine 
ve milletler cemiyetine merbut oldu
ğunu söylemiştir. 

D~ poUıUru ıntızukerclcrl 

ba§l<İdı 
Paris, 25 (A.A.) - Mebuaan mecli

si bugün harici ıiyaaet müzakerelerine 
başlamıştır. • 

Hariciye nazırı Delbos ve hariciye 
siyasi müsteprı de Tesean hükümet 
sıralarında yer almışlardı. 

Reis müzakereler için 21 iıtfzahcı
nın ve 62 hatibin söz almıJ olduklarını 
bildirmiş ve söylenecek nutukların kı
sa olınası lüzumunu kaydeylemi§tir. 

Hükümete iki saat 15 dakika veril-
miştir. 

Görii§meler 

Radikal sosyalist Maorganc, nut
kunda, işçi ve köylü sınıfları arasın· 
da muvazene temin olunara~ Fransa· 

--· y ·11· ~. Dr Sc.h· • ~ ı, hariciye veki ıgıne · 
-..:d'' • af ilan et· ..... ı getirmeye ve umwnı 

dünyadaki mevkiinin yenıden ver· 
ya . b" 
mek ve bütiin kuvvetlen 1: .ara!a 
getirmek icab eylediğini bıldırmış-"'- · Hitler de -~ye muvafakat etm•f· 

A:vuaturyanm istiklalini tanımaya, ti~ 1 
Sosyalist GruıJbach, Al~a 1• e 

rılmadan girebileceğini ve gayesinin TORKLERIN TEMENNiSi 
komşularla iyi gt:çinmek olduğunu ''Bugün patlamasmdan korka « 

vaziyetiıt gittikçe daha vahim bir hal 
almaması için İtalya ile bir yaklaşma 
yapmak lfi.zımdır. Bu sebebden dola
yı, İngiltere siyasetindeki son hare
ket çok memnuniyete şayan bir ha
rekettir. Kalkınmanın lüzumlu un
surları §Unlardır: Almanyaya karşı 
milteyakkız hareket, İtalyaya karşı 
dostluk Avusturyaya karşı milzaha
ret. 

Hükümet ise bilakis ana yasanın 
harb vaziyetinde istisnai kanunlar im
kanını verdiğini bildirmektedir. 

söylemiştir. Buna cevap veren Ali ağa lan çıban, balkanlarda değil bqkoa 
Berme de bu sözleri şiddetle reddet- yerlerde bulunuyor Fakat bu çıl>ad 
miş ve hususi surette getirilenler de da çOk tehlikelidir .Bütün dün,. • 
Ali ağaya iştirak etmiştir. Kulüp men· yı istila etmeğe muktedirdir. 

Mebusan meclisi, bundan sonra sa
at 21.30 da yeniden toplanmak üzere 
içtimaı tatil etmiştir. 

Romanyada anayasa 
plebistinin resmi neticesi 

Bükref, 25 (A.A.) - Yeni kanunu e
sasi hakkındaki plebisitin resmi neti
celeri: 

4.295.308 rey lehte. 
3.415 rey aleyhte. 
Bu neticeye nazaran reylerin yüzde 

99,87 si yeni anayasa lehindedir. Ple
bisit neticelerinin ilanından gonra dün 
gece caddelerde fener alayları yapıl
mıştır. 

59 Japon tayyaresinin 
lıiicımm 

Hankeu, 25 (A.A.) - 59 japon tay
yaresi, Kiangsi eyaletinde Naçanga 
bir hücum yaparak tayyare karargahı
nı ve uiğer askeri hedefleri bombardı
man etmeye teşebbüs etmişlerdir. 

Birçok Çin tayyareleri derhal, ha
valanarak japon tayyarelerine hücum 
etmişler ve 13 japon tayyaresini dü
şürmüşlerdir. 

Çin tayyareleri tle Jcuıliyelle 
Hankeu, 25 (A.A.) - Yabancı lej

yonerler tarafından kullanılan beş Çin 
tayyaresi dün Çengçeunun şimalinde 

Psinhsiang'ı bombardıman ederek gar
da bulunan iki mühimmat trenini ve 
!ayyare meydanında bulunan bir kaç 
Japon tayyaresini tahrib etmişlerdir. 

Çin tayyareleri salim bir surette ge
ri dönmüşlerdir. 

B. Schuschniggin nutku her tarafta 
derin akisler uyandırdı 

Almanyada müfrit naziler 
• 

hayal inkisar1na uğradılar 
Roma mahfillerinde heyecan 
Viyana, 25 (A.A.) - Dün akpm 

parlamentoda binlerce kiti bafvekili 
alkıılamıf ve mumaileyh diyet mecli· 
sinden çıkarken kenc:üeini uğurlamıt· 
tır. 

Nümayiıler Vlyana'nm muhteHf 
mahallelerinde akpm geç vakte kadar 
devam etmiıtir. Grup halinde topla
nan nUmayitçilerdcn bir kıamu "Ya
tum Hitler,. diyebağırmıtlar, diğu 
gruplar da bunlara: "18.fUın Schuac:h-
nigg,. diye mukabele etmiJlerdir. 
İnnsbnfck eyaletinde ıckis bini &· 

mele olmak üzere ıs bin kiti batyeki • 
lin nutkundan sonra sokaklardan geç • 
mişlerdir. 

Linz'de vatanperverler cebheai tara· 
fmdan tefkil edilen bir alaya bet bin 
kiti ittirak etmiftir. On bet bin nui 
bir hidiseye meydan vermeden teza
hüratta bulunmutlardır. 

l' an· reımi bir ıeblii 

le~inde ise, Schuachnigg'in nutku bil
alua, çok büyük bir hayal inkisarı u
yandırmıftır. Berchteı.gaden mülib-
tının uyandırdığı Umidlerden sonra, 
Avusturyadan, filhakika, ba§ka tarzda 
bir hareket beklenmekte idi. Alman
yanın Avuaturyaya karşı olan siyase
tinde hiç bir değişiklik olmıyacağı ve 
Almanyanın esaslı hedeflerinin hiçbi
rinden va.zgeçmiyeceği tebarlb etti
rilmektedir. 

Gazeteler, B. Schuachnigg'in nutku
nu, bazı ,ayanı dik-kat, cihetleriyle 
ne9retmcktedir. 

Angri/f' gazetesinin bir 
makaleıi 

suplarından Ali Haicf adında birisi Ve gÜn geçtikçe ~ipnekte, kor " 
Reyhaniye pazarını dolaşarak "İttiha- kulu bir hal almaktadır. 
dı vatani" kitlesinin emirlerine itaat Onun için balkan deTJetleri ... • 
edeceğine dair yemin ederek künyele- tantınının yann toplanacak o181i 
rini kaydettirenlere on Suriye lirasiy- konseyinden bütün balkanldwt 
le bir tabanca verileceğini söylemiştir. memnun edecek neticeler çrıan... 
Bu cemiyetin kuruluşundan maksad e- nı bekliyoruz. 
velce kurulan "İttihadı vatan" partisi- Sulhun geçirmekte olduğu ~ 
nin iŞ; görememesinden ileri gelmekte- keler kaJlısmda sulhu wı k~ 
dir. İsmini biraz degiştirerck yeniden rmı seven her türkün len;e""=.n;~ ,.... 

kurulan bu kulübün başlıca vazifele- dur: 
rinden biri siHihlı partizanlarla kuv- "Balkanlılar, arama.daki dCMt • 
vetlendikten sonra halkı para vc siJah luk bağlarmı kuvvetlendirmeliyia. 
vadiyle kandırmak ve türklere karşı Biribirinize daha ziyade yaklıatı • 
harekete geçırmekten ıbarettir. nız. milletiniz ve insanhık kaJ'fUID" 

Kamrnsu:drıkltır daki va:zifeniz bunu İcab ettiriyor'9 
Antakya, 25 (rıususi) - 'fürklerin BALKAN TESANODONON YENl 

Hatay vatanddşlıgını almak üzere yap· BiR TEZAHORO 
tıkları miır .. caatlar, sudan birer baha- TAN'da aynı toplantıdan baJ.ae.. 
ne ile reddcdılmektedir. Nüfus m<:mu- den Ahmed Emin Yalman BaHr:an 
ru Hüseyin müracaat edenlerin resmi Birliğinin ba,lıca hedefi BaJka.Q 
kaydına bakmaya lüzum göımeden milletlerinin, yakm tarihinin Mll 

(nüfus kaydı bulunamadı) derkenari- günlerinde olduğu gibi, fU veya b• 
Je evraklarını geri vermektedir. Hal- büyiik devletin yedekine düpnemooı 
buki türklere böyle kanunsuz muame- leri olduğunu kaydettikten sonra a.. 
le yapılırken diğer unsurların (San- yor ki : 
cakla alaka ve münasebetleri dikkate a •• Bu defaki Balkan konseyinİııi 

lınmıyarak hemen celp ve nüfusa kay- arifesinde, dünyanın umumi aiya • 
dedilmesine) dair yilksek makamlarca set sahnesinde çok mühim ha<tiee ,, 
verilen emirler mevcud olduğundan ler baıgöstenniştir. Balkan b.irliif 
çöl araplarının ve hatta Sancakla hiç dünya va2iyetini hep beaber gö.
alakası ohnayan yahudilerin bile mu- den geçirecek ve hiç ıüphe etmiJo • 
amelesi yapılmaktadır. naz ki, bu defaki toplantı da Bel .. 

Türk davasına bakılmıyor kan milletleri arasmdaki teaanüd 
Antakya (Hususi) - Son günlerde ve birliği en canlı ve kuvvetli bir ~ 

münferit hakim tarafından türklerin kilde ifa.desine vesile olacaktır." 
muhakemeleri yapılmamakta ve işleri- YÜREKLERE FERAH VE.REN 
ne bakılmamaktadır. Buna mukabil di- BiR TOPLANTI 
ğer unsurların mahkemeleri günü gü· KURUN'da Asan Ua, konaer-
nüne göri.ılmektedir. iıtiri.k edecek dost devlet deleie • 
Şam meclia reiai lakenderunda ferini hürmetle aelimlad&ktan ve· 
İskenderun, 25 (Hususi) - Şam me- hepsinin yiiluek tahaiyetlerfoi ayn 

buaan reisi Faizilhuri yanında karısı ayrı tahlil ettikten sonra ıunlan 
ve lübnanlı filozof Eminül Reyhani söylüyor: 
bulunduğu halde İlkenderuna gelmiş " Her halde Avrupanm ıneftte. 
ve yüksek mahkeme müddei umumisi zinde ve garbmda en tiddetli bey. 
ve müatantiği ile görüşerek sahil bo- nelmilel siyasi buhranlar hüküaı 
yunda gezinti yaptıktan sonra bükü- ~ürdi:ğü ıu sırada en yüksek aa~a • 
met konağına gelerek Hasan Cebbare hiyetli devlet adamlan ile adeta bir 
ile görü~ilftUr. tek siyasi varlık manzarası göato

Berchtesgaden mülakatından beri ka· 
rarmağa yüz tutan italyan • alman mü
nasebetlerinin bir noktasını memnuni
yetle şayan bir şekilde aydınlatmıştır. 

Avııstur)-a meselesi Londrada 
giiriişiilecck mi ? 

ren Be.ikan antantı meoleket!eriniaı 
müşterek balkan emniyetini konut
malan yüreklere o ıekilde ferah Ye
ren ir tezahürdür ki bu hareket ay
nı zamanda Akdeniz emniyetine de 
ıamil olduğu için bütün Avrupayı 
da alakadar edece-k bir kuvvet " 
kıymet olarak k4bul olunmalt liı • 
zandır.'' 

bıı de..,~ctin iç itlerine karıfll1&Dlaya 
\oe A • • • ik etme· "VUsturya nazılerını te§V b 
llıe.oye razı olmuıtur. Hitler 20 f~ at 
11Ulkunda pazarlığın kendini 8.~aka· 
d~a- eden tarafını söylemeye lu~~ 
10t'tned" ç·· ı ·· ha'" dis•ler bunu ılan ı. un tu • - . d" 
edip bildirmiş bulunuyordu. Şlln 1 

bir yaklaşma yapılması için hiç bır 
. kana kapılarının kapatılmaması li· 
ım geldiğini söylemi§ ve fakat Fran· 
~~ın bir çember içine alınmamasını 

rt koşmuştur. B. Grunbaoh Fran.srz· 
şa t paktının sulh unsuru mahıye· 
Sovye . de de bilhassa israr eyle
ti üzerın 

Neıredilen yarı resmt bir tebliğe gö 
re, diln akf&lll binlerce kiti Schusch
nigg'i alkıılayarak aokaklardan geç· 
mişlerdir. Bu tebliide ucUmle JÖyle 
denilmektedir: 

B. Schuachnigg'in nutkunun nazi 
muhitlerinde uyandırdığı hayal inki
aarı, Angrifin bir makalesinde kendi
sini göatennektedir. Angriffin, Ko
mintern Avuaturyada umumi bir taar
ruza karar verdi,, sansasyonel başlığı 
altında Val')OVadan alınan haberlere 
dayanarak, Avusturya komUnistleri
nin kaybolan mevkilerini yeniden ele 
geçirmek ve miimkUn olduğu kadar 
tam bir değifme vücuda getirmek üze
re yıkıcı siyasetlerini takviyeye karar 
verdiklerini" bildirmektedir. 

Dolaşan bir şayiaya göre, Avustur
ya meselesi, yakında İtalya ile İngil
tere arasında cereyan edecek olan gö
rüşmeler esnasında bahis mevzuu o· 
lacaktır. 

Bu sabahki gazeteler, B. Schusch
nig'in nutkunu teferuatiyle neşir ve 
İtalya ve B. Mussolini hakkındaki 
parçaları hususi bir memnuniyetle 
kaydetmektedirler. 

Yakalanan kaçakçı~or 
Veril en malCımata nazaran geçen bir 

hafta içinde gümrük muhafaza te§ki· 
latı, 59 kaçakçı, 169 kilo gümrük kaça· 
ğı, 2 silah, 4 mermi, 27 altın. 37 türk li· 
rası ile 16 kaçakçı hayvanı ele geçir• 
miştir. (A.A.) 

SchUachnigg'den de Avusturya'ıım, 
llıiiatakil olduğunu, bu ütiklalin Al • 
~Ya taııafmdan yeciden tanındı • 
trııı · · l • A'---yanın karıt-' ıç J§ enne 1n~· nd . 
bııyacağını ve naziler hakkı a "'" 
lediği tedbirleri almakta serbest ol
dulh.-u .. ğr . oru .. fakat Schusch-

• .a .... , o enıy 6-• 

llıgg b t . atile, Avusturyayı 
.. u emın . b. de-

llıustakil görmek iatiyenlerı ır h 1 
teceyc kadar tatmin etse de, he~ .. k~: 
de, bu istiklalin Avusturya : du
llıetini istet!ig~ i gibi teıkil ede~': e
.. k" ya ınan • Ccede tam olduğuna iJnae •. • d 
d~a-arnıyacaktır. Nnzi giiriiltu!erı ta: 
llıhayetl . bu Schuschnıgg_ 

enırse, , . ınues-
l'~fından alınacak tedbir~erın,. bu 
&ır ı - d ğ·ı Hıtler Jn 0 llcagından e 1 , ktir 
Yold iJ • gele<:e • 
1( a emrettiğinden en lk' gün. 
~ldı ki S:huschnigg'in eve ı n ve

Jc_ii nutkunda Hitler tarafın<;la . de 
l'ildiğini b"H' d·~· teminat yenı 
d -· .. ı . ır ıı::ı uz 1936 

egi!c.ır.r. Almanya, 11 teflllll i.s-
~nlatnıasiy?~ c:le Avust~anınk_ .. ... 
t!J:;~ı· · · · lerıne ... ..,. 
Ilı e. ını tanımı§ ve ıç. lf. 

8 
itilaJm 

ı. .~a.yı teahhüd e~1• u ı.: • 
Qır· · ·ı· or ..... · .•:ıcı rnaddeııinde de:.. •. ıY fede-
1' Alınan hü~i!~"i AvusturY8 a,!tkı 
, ~.l ~evletinin tam ve r.:':ltlak h 
'<tik·- ... 

1 
·••ranısını tanır.,, 

~ . d ~ • ·-n::ı madde e ıurıur • •-
••PJ turYa na..-

) :rıer iki hü!:5::::?et, A vu~ de dahil 
orı..ı acayatizm meseleaı . dahi· 

ol- ~ 1 •• •• ek' __ ı.-.ketın 
).~ uzc:-e 0~ ı meuu - b'!" ,,_ır· 

l t ' . dil 1 1 p 
i . lll'tlarını bu menıleketın . . hükü-
.::.:ibi telakki eder. Her ıkı d ğrU· 

bu tartlar üzerinde ııe 0 

miştir. 

luılya ve Avuıturya 

f k bir celse tatilinden sonra, 
U a 1 partisinden B. Ybrne· 

Fransız sosya F ansanın kimse-
.. almış ve r 

garay soz !ete fakat ayni za. 
. hd"d etmeme ' yı te ı . de korkmamakta ol-

manda kımse~.en ettirmiştir. Bundan 
duğunu tebaruz h . i methetmiş ve 
sonra B. Schusc nıg 

w e de bilva11ta hiç bir 
dan dogruya, n . 

. . tmiyecektır.,, 
tuır ıcra e ki A vusturyanm, 

Hakikat ıuclur . t"klalini ta· 
ikide bir, AiınanJa>:a IS 

1 
• haddi 

l .. u hissetınesı, 
&'Utmak uzumun .. 
• d . st~li.lin tanı oldujuna fUP· 
zatm a dı ak bir vaziyettir. Bu, 
he uyan ırac l••,;.,,•nun iki· 

1 · ator --bize oa.-nan 1 unpar ülk• ta· 

d bır. garanti altına almanın ı t" 
e Her garan ı 

---Iıhğını hatırlatır. k- .. 
u- acık daha uçu -
altına alınd•k? az . pnwı bi
len inıparatorluk, ~hayeıl 
jn(!e kayboluvercli. 

r la beraber, 5 pbat anlat-
Bunun. . alman devleti arasmda 

nıasının ılU .. b"ır g..,.inme hava-
d·ı·k daha lfl -T 

'iın ı.ı erek Hitler'in ve gerek 
sı yarattı~ı, ~ t\3klarından anla • 
Sc:huaehnıgg ı~n~vrupa sulhu iç.in 
ııf~aktadrr. a ~tiklali etrafmclaki 
bu, A . uryün&kaf&dan daha ehe
akadeınık ın 
ıniyetlidir. A. Ş. ESMER 

"Bu unutulmu günde lıçiler, köy
lüler ve burjuvalar bqvekilüı etrafın
da toplanm191ardır. Bu,un vatame· 
verler memleketin büttlıı yapıcı kuv· 
vetlerinin ittiraldle Avuaturyanın 
müstakil ve sert>e.t olmasına uimle 
çalışmak auuaunu izhar ctmitlerdir,, 

Alman mahfilleri ıe/ıirde 
bulunmuyorl.ar 

Berlin, 25 (A.A.) - B. Schuıch
nigg'in nutku etrafında Almanyada 
mütalea ve tefsir yürütülmemektedir. 
Berlin ıaalihiyetli mahfilleri buna se· 
beb olarak, yüksek zimamdarların ha
len Berlinde olmadıklarını ve Milnih
te B. Hitlerin yanında bulunduklarını 
göstermektedir. Bununla beraber, Ber
linde tebarüz ettirildiğine göre, bazı 
hükümet merkezlerinde olduğu gibi, 
bu nutuktan pek çabuk neticeler çı
karmak doğru olmıyacaktır. Zira, bu 
nutuk ekseriyeti Dolfus sistemi taraf· 
dan olan huıuat bir kütleye hitab et· 
mek üzere kaleme alınmııtır. B. 
Schuschnigg'in Avuııturyanın cermen 
lik vazifesini kuvvetle tebarUz ettirdi· 
ği ve nasyonal soıyalinne kartı yapı· 
lan bazı hücumlardan yabancı memle
ketlerde fazla memnuniyet duyulma -
ması lazım geldiği de hatırlatılmakta 
dır. 

MüJriı nazi mah/Uwrinde 
luıyal inkit1an 

MUfrit nuyonal ıoeyalitt mahfil· 

Gazete, Avusturyanın .zayıf aosyal 
vaziyeti sebebiyle bir değipeye te-
9ebbü1Un imklnaız bulunmadığını da 
ilave etmektedir. 

J'iyana'ya gelen bir luıber 
Angriff, Vıyanadan aldığı bir ha

berde "Viyanada halkçı cephe ya
vaştan harekete başladı" başlığı al
tında neşreylemektedir. Bu makalede 
Berchtgaden görüşmelerinden sonra 
Avusturya işçileri tarafından yapılan 
protcttolar bahis mevzuu edilmekte 
ve makale şöyle bitirilmektedir.: 

"İşçiler arasındaki zihniyeti bilen
ler, bizim düşüncelerimizi teyit et
mektedirler. Eğer Avusturya bir yar
dım bulursa Avusturya işçileri bunu 
memnuniyetle kabul edeceklerdir." 

Nutuk Romada heyecan 
uyandırdı 

Roma, 25 (A.A.)-Schuechnigg'in 
Avusturyanın istiklalini müdafaa et
mek azminde bulunduğunu IÖylemeai, 
siyasi mahfillerde heyecan uyandır
mııtır. Bu mahfiller, Avusturyanın 
başvekili tarafından ileri alirülen gö
nişmelerin istikbalde de Avusturyanın 
mUatakil kalacağından tliphe etmiyen 
İtalyanın görüşüne uygu nolduğunu 
bildirmektedir. 

Filhakika Schuachigg'ln ıö.zlerl 

Şimali İtalya gazeteleri, B. Ssh
uschnig'in nutkunda Avusturya is
tikliline katiyen halel gelmiyeceği 
hakkındaki parça ile Roma protokol
larının İtalya, A:vusturya ve Alman
ya münasebetlerinde sarsılmaz esas 
teşkil ettiği hakkındaki fıkrayı, ön 
safta tebarüz ettiriyorlar. 
Londm>da: 

Londra, 25 (A.A.) - Gazeteler, B. 
Sc~ucJınig'in nutkunu tamamen neş
rediyorlar. 

Deyli Telegraf gazetesi, B. Sohus
chnig'in ilk vazifesi Avusturyanın 
hürriyet ve istiklalini muhafaza et
mek olduğu hakkındaki fıkrayı bil
hassa kaydederek: "Federal Şansölye, 
politikasını bundan daha açık ve da
ha kuvvetli bir surete izah edemez
di" diyor. 

Bıulape§te' de ı 

Kara,lcnizdP ti pi 
Giresun, 25 (A.A.) - Karadenizde 

kar fırtınası şiddetli tipi halinde de
vam etmektedir. 

nig'in nutkunu büyük harflerle dizil
miş başlıklar altında neşrediyorlar 
ve istiklal hakkındaki kısımları bil
hassa kaydediyorlar. 

Prag'da: 
Prag, 25 (A.A.) - B. Schuschnigg•

in nutıku, elverişli bir surette kar~lan
mıştır. 

Siyasi mahfiller, bu nutkun Avus
t~~y~ başvekilinin istiklal ve hürriye
tı ıçın sonuna kadar mücadeleye az· 
metmiş olduguna delulet eder ma.lıi
yette olduğu mlitaleasındadır. 

Gazeteler, nutkun A vusturyanın hü
kümranlığına mUteallik olan fıkrala· 
rını tebarüz ettirmektedirler. 
Var~ova'dtı : 

Budap~te, 25 (A.A.) - Schusch
nig'in sarsılmaz bir surette Avustur
ya istiklfiline sadakati, siyasi mahfil
lerde büyük bir tesir uyandırmıştır. 

Schusohnig'in iyi çizilmemiş hu
dudlara dair olan telmihi, Macarista
mn muahedelerin yeniden gözden ge
çirilmesi huswıundaki iddialarına 
karşı anlayışlı bir sempati tezahürü 
suretinde tefsir edilmektedir. 

Macar gazeteleri, doktor Sehuscfı • 

. Varşova, 25 (A.A.) - Siyasi mah
fıller Schuschnigg'in nutkunu bilhas
sa Avusturyanın istikni hakkındaki 
azimkar sö.ılcrini müsaid bir şekilde 
karşılamışlardır. Bununl..ı beraber 
Berlinin halihazırdaki vaziyete kati· 
yet kesbetmiş nazariyle bakıp bakmı· 
yacağı keyfiyeti suale şayan görül· 
mektedir. 
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Küçük Dış Haberler 

XBelgracl - Parlamento 96 reye 
kargı 183 reyle 1938 • 39 ıenesiniıı 

büdcesi hakkındaki kanun layihasını 
kabul etmiştir. 

Bir etttd ve bir 
mtl§ahede 

INGİLİZ ZABİTİ° 
PARALAR 

ALIŞ SATIŞ 
X Belırad - Deıniryollan umum 

müdürlüğü Yoguslavyayı ziyaret ~ 
den ecnebi seyahlar için yeni kolaY"" 
lıklar yapmıştır. 

• Server llim'in "Agah Efendi" 
ai münuebetiy)e • 

Yüzbaşı F. W. von Herbert 
Yazan: 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belç. fran11 

1527.- 632.-
123.- 126.-
78.- 83.-
98.- 106.-
80.- 84.-

Osman 

köprü 

Paşa yaralanmıştı. Bozulan 
askerler seller gibi 
istikametinde kaçıyorlardı 

Drahmi 
tı. frallil 
Leva 
Florin 
Kuron Çek. 
Şilin Avuı. 
Pezeta 
Mark 
Zloti 

18.-
575.-
20.-
65.-
78.-
21.-
-.-
22.-
20.-

22.-
582.-
23.-
70.-
82.-
23.--.-
25.-
22.-

XMünih - Hitler, dün taraftarla
riyle birlikte nasyonal - sosyalist par
tisinin kurulduğu tarihi Burgerbrau 
salonunda nasyonal - sosyalizmin ili· 
nınm o nsekizinci yıldönümünü tealıd 

etmiştir. 

XAtina - Mütevaffa prens Nikola
nın zevcesi prenses Elena yanında kı%• 
lan prenses Olga, düşeş Marina ve 
kontes Töring olduğu halde Belgrada 
hareket etmiştir. 

Server İakit'in "Agah efendi" si 
matbucttımızda layık olduğu alaka ile 
karfılandı. Bu etüdü, Server İskit'in 
na9ıl bir karmca sabriyle hutrladığı
na yakından tahid oldum. Onun için 
iyice biliyorum ki, Server İakit, Agih 
efendi hakkında ne intipr etmişse, o
nu tanımış olanların hafızasında, kü
tilphanceinde, sandığında sepetinde 
ne kalmışsa hepsini, bir arı hıraı ve ti· 
tizliğiyle birer, birer topladı. 

Bu zabitlerin bu soğuk günde 
yüzlerinden terler akıyordu; hep&i 
inıınn gücünün Üstünde bir gayretle 
çalışıyorlardı; fakat bütün bu gay
retler bo§una gidiyordu. Bu çılgm 
kalabalık içinde tahkikata gİri§lne
ğe de imkan olamazdı. Ben de bu 
seli takibe mecbur kaldım. Gözü
mün görebildiği kadar bütün ova
nın Üzerinde asker selleri köprülere 
doğru akıp gidiyorlardı. 

Nakliye kolları, piyadeler topçu 
bataryaları birbirine kanfm.I§U. Bu 
vaziyet içindeki kargafalrğı tasvir 
etmek ne kadar güç olacağını takdir 
edersiniz. 

Bu kalabalığın üzerine aık 11k 
gülleler düşüyor ve büyilk gedikler 
açıyordu. Bir kaç defa misket tane· 
si bir iki yarda yanı başımdan geç· 
ti. Atım, yolun kenarmdaki çukur
lardan birisinin içine kayarak düt
tü. Hamdolsun, kendime bir §ey ol
madı; fakat yaya kaldım. Tat köp
rüye kadar olan iki millik mesafeyi 
nasıl aldığımı &Öyliyemem. Hafı
zamda karmakarışıklık o kadar 
fazla idi ki bu mesafe bana bir kaç 
yüz yarda gibi gelmişti. 

Seyyar livadan bir kaç muııta
zam tabur, bu sırada bizimle düt· 
man arasına gİrmİ§ ve muvaffaki
yetler göstermiıti. Ben, bu hareketi 
o sırada görmemiıtim. Sonradan öğ
rendim. Bu hareketi idare eden on 
üçüncü alay kumandanı Pertev bey 
böylece kendini gösterDÜ§ti. Bu ha
reket emasmda bu ceaur kumandan 
ağır bir yara almıı, aanıraam, aon
ra da ölmüttür. 

Bütün öğrenebildiğim Oaman pa
tanın yaralandığı ve galiba Opaneç 
köprüsünden araba ile kar§ıy& ge
çirildiği idi Tabiri hi~ görme
dim. Her halde o, kıtanm kuman
dasını ele almıf ve Vid ova.smda 
muvaffakıyetin uzaklaıan ümidi 
pe~ine dütmÜftÜ. 

Köprünün üzer.indeki ana baha 
günü kadar korkunç bir manzarayı 
ne ondan önce gönnüıtüm; ne de 
ondan sonra gördüm. Paniğe uğra
mı§ bu kadar insanm, beygirin, top· 
lar ve arabalar ormanmm karfıya 
geçmeğe muvaffak olmalarına ni
hayet bir mucize denilebilir. Fakat 
hakikat §U idi ki birinci fıkra, sey
yar liva, nakliye kolları - yahut bü
tün bunlardan sağ kalanlar ancak 
iki köprüyü kullanmak üzere • çÜn· 
kü Opaneç köprü&ünden aralannda 
benimki de olmak üzere birkaç 
tabur f aydalanabiliyorlardı • daha 
rus kuvvetleri bin yarda yakla§&· 
madan kar§ı tarafa geçebilmiılercli. 

Zabitler, ancak nehrin öteki ya
kasında bu rical ve bozgunu d\D'· 
durmağa muvaffak olmU§lardı. Bu 
imkanın ele geçmesinin aebebi, u
kerlcrin kaçacak baıka yer kalma
dığma kanaat getirmelerinden da
ha ziyade arada nehir bulundu
ğu için kendilerini emniyette hia
aetmeleri, ikinci fırkanm henüz 

mağlub olmamı§ bir halde cenahta
n ve geriyi hima.ye ettiğine kani ol
maları idi. 

Halbuki Ethem pa§A, Opaneç'te 
romanyahlarm Oanıan pafa tarafm· 
dan beyaz bayrak çekildiği hakkm· 
da verdiği habere kanarak altı ta
buriyle birlikte teslim olmuttu. Ha
kikatte ise Oaman p&fa Ethem pa
ıadan, hiç olmaz~ iki aaat sonra 
teslim olmUJtur. 

Nehrin aağ kıyısına vardıktan aon· 
ra kendi kıtalarmı intizama aokma
ğa uğraıan zabitler arasından çaba
laya çabalaya geçerek kendi taburu 
mu bulmağa çalıııyonun. Böylece 
bir müddet yürüdükten aonra ken
dimi yerli müslümanlarm ara.baları 
ara&mda. buldum. Düf111anm merha
metsiz gülleleri nehrin bu yaka&m· 
da da arkamızdan yeti,ti. Artık her 
tarafta gülleler patlıyordu. Kadm· ı 
larm çığlı' ·,n en metanetli adam· 
larm &inirini bozacak kadar müthit
ti. En korkulu rüyalarımda bile 
korkunçlukta bu sahnenin yanama 
yaklaımıf olanmı görmüş değildim. 
Bir tarafta parçalanmıt bir araba 
gördüm ve altmdan dört kadmm 
cesedini çıkardan. Bütün hayatla • 
rında erkeklere görünmemek için 
çarşaflı ve peçeli gezen bu biçare
lerin, timdi Üstleri paramparça, vü
cudları meydanda idi; kan revan İ· 
çindeydiler. Tanıdığım birisine rast

Pengö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron tı. so.- 32.-

ÇEKLER 
Açrlrs F. Kapanrş F. 

Londra 630.- 630.-
Nevyork 0.7955 0.7945 
Pariı 24.41 24.42 
Milano 15.1365 15.1365 
Brüksel 4.6912 4.69 
Atina 86.7460 86.7460 
Cenevre 3.4272 3.4272 
Sof ya 63.4920 63.4920 
Amsterdam 1.4234 1.423'4 
Prag 22.6380 22.6380 
Viyana 4.2065 4.2065 
Madrid 12.3810 12.3810 
Berlin 1.9686 1.9684 
Var,ova 4.2063 4.2063 
Budapeşte 3.9875 3.9875 
Bükreş 106.19 106.19 
Belgrad 34.2857 34.2857 
Yokohama 2.7268 2.7268 
Moıkova 23.7025 23.7025 
Stokholm 3.0810 3.0810 

ESHAM VE TAHVİLAT 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 türk borcu I 19.225 19.275 
(Vadeli) .. .. " il 19.25 19.225 
(Vadeli) 

Sonkônun ayında 

dış ticaretimiz 
ladım ve ondan tanıdığım kızın ara- İstatistik umum müdürlüğü 1938 i· 
basına da bir gülle isabet ettiğini, kinci kanun harici ticaret istatistikle
içindekilerin hepsinin öldüğünü öğ- rini tamamlamı~tır. 

X Bükreı - Salahiyetli mahfillet, 
Kırat Karolun gelecek martın yirmi i· 
kisinde Londraya gideceğini beyan et· 
mektedirler. 

X Berlin - Han kov hükümetinden 
aldığı talimat üzerine Çin sefiri harici
ye nezaretine giderek Mançuoknun 
Almanya tarafından tanınmasını pro
testo etmiştir. Hankovdaki alman sefi
rine de bir protesto notası verilmiştir. 

XVartova - Reisi cumhur ve Gö· 
ringin iştirak ettikleri av partileri 
Biolovieza ormanlarında başlamıştır. 

XTuluz - Ayan azasından orta el
çi ve eski Tunus ve Fas umumi valisi 
Lucien Saint, Chateau Sacere'de elli 
yaşında vefat etmiştir. 

XTucson "Arizona" - General 
Perching ölilm halindedir. Çarşamba 
günündenberi çok zayıflamıştır. Dok
torlar gıda alamıyan generalin muka
vemetini artırmak için damarlarına şı· 
nnga yapmaktadırlar. 

X Londra - İngiliz • İrlanda ticaret 
müzakerelerine dün de devam edilmiş
tir. İngiliz mahfilleri anlaşmanın imza 
edilmek üzere olduğunu bildiriyorlar.-

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz rendim. Bugün o kadar fecialarla Alınan neticelere göre 1938 ilk ayın· 

dolu idi, ben o kadar telat içindey- daki ithalat kıymeti g ve ihracat kıy· 
diın ki bu yeni felakete pek az al- meti 13 milyon liraya baliğ olmuştur. Çocuk Esirgeme kurumu genel mer
dra.bilmiıtim. Bu mikdarlar 1937 ilk ayına nazaran kezi her sene olduğu gibi bu aene de 

Daha aonra, mwlümanlarm ceın- ithalatta 4,5 miyon, ihracatta 2 milyon Ankara ilk okullarındaki zayıf ve 
nete kadmlarm giremiyeceği hak- artıf göstermektedir. İthallta nazaran kimsesiz <603> çocuğa hergün etli aı
kmdaki itikadlarma aldınt etmiye- ihracat fazlası 4 milyon liradır •• A.A. cak öğle yemeği vermektedir. Bir ço-
rek içimden §U dindara~ türk du- cuğun bir öğünlük yemeği ekmeği ile 
aımı tekrarladım: beraber beJ kuruş tutmaktadır. Her 

'S . . • . 11. 11. Tayinler ..... ~daı kuruına be• ı...ru.___.. •• .ı .... 
- ' enuı ıçut cennetuı oaoc 41 - Ziraat VekAleti hukuk ınUp-rir etmek auretlle yonul blr J1"1'UY& kan 

Bu itibarla, kültür hayatımızda bu 
kadar mühim bir rol oy~amış olan "A· 
gih efendi" hakkında bir etüd yazmak 
tecrübesine giriten müellifi, malzeme
sini tam toplryamamış, kaynaklara ka
fi derecede nüfuz ede~iş olmakla 
itham edemeyiz. Hayır, Server İakit, 
Agih efendisini hazırlarken, mevzuu
na karşı ciddiyetsizlik, laubalilik, üs
tünkörlük göstermemiş, tam tersi, bu 
gibi monografilerde mesuliyetini müd
rik her haysiyet sahibi muharrir ka
dar, hassas ve uyanık davranmıştır. 

Hazırlanış safhasına yakından vakıf 
bir dost sıfatiyle eseri okuduktan son
ra, kendimi garip bir boşluk içinde 
buldum: 
Meğer, Agah efendi hakkında ne 

kadar az şey saklanabilmiş 1 
Agah eıendiyi dünyaya getiren ana 

ve baba nasıl insanlarmış, çocukluğu 
ve ~ekteb hayatı nasıl geçmış, aile ve 
me~teb muhiti onun oluşunda ne gibi 
tcımler yapmış, aşk hayatındaki umu· 
miyetle iç • yaşayışındaki ~ik;aklar, 
buhranlar, vuslatlar ve hı.iaranlar na:ııl 
bir seyir takib etmiş ve ne izler bırak
mı~, politik kanaatleri, cidalleri, haya. 
tı telakkisi, felsefesi neymiş, Avrupa· 
da nasıl yaşamış, şark ve garb proble
mine karşı nasıl bir vaziyet almı§ v. s. 
v.s. bütün bunlar meçhuldür. 

Agah eefndi hakkında bütün bildi
ğimiz; memurluk ve gazetecilik hayatı 
nın merhalelerini gösteren bir takım 
kuru tarihler ve bir takım kronolojik 
sicil malfunatı. 

''lnsan • Agih efendi", eldeki malze· 
menin kıtlığı yüzünden, muammalı ve 
karanlık bir sifenkstir. Halbuki, kita
bın kabını süsleyen fotoğraf, bize A· 
glh efendinin - Mona fizanın portre
ı.ini tanzir eden - o zeki, melankolik 
Ye ince tebessümiyle, ne içli, ne çok 
dı.ıvmu~. ne cok vasamış, adeta hadde
"Q.ı.: rçmı9 ısır d" .. tın oıuugunu u~ e-
diyor. 

çık!., muavini Avni Civdan hukuk müşavi· ve can venni' olur. 
Vid'.in aai kryıımda cenubta Bla· ri olmuıttur. K d'"kka .. 1 d İ 

ıiva,. ve ıimalde Opaneç ••aamda .,. urumun u n ve magaza ar a Server skit, bu eseriyle, elde mev-
.,. --:: · ~ Gümrük ve İnhisarlar vekaleti bulu a.n k ba 1 b k Osman pap ordu&u aon defa olarak n um ra arına ef uruJ at- cud ve toplanması mümkün olan bütün 

durmuıtu. Bu bozgun eaansmda müfettif muavini Şadan Dinçer dör· mak suretiyle yapılacak yardım da bu malzemeye dayanarak "Pir" imizi ta· 
Taktik le§kilatı 

0 
kadar bozulmıq düncü sınıf müfetti§ olmuştur. güzel maksadı temin eder. nıtmak gibi yalnız te~ekkür ve takdi-

ve ukerler o kadar biribirine kant- re değen bir iş yapmadı. O, ayni za-
mıttı ki bura.da bunları yerine getir- ..ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll iL. manda bize bir ihtarda da bulunuyor: 

- - "Cemiyet hayatımızda rol oynıyan 
mek için hiç bir tetebbüate bulunul- = Yazan: Alexis Tolstoi No: 11 E_ insanlara aid hatıralarınızı titizlikle 
mamıfh. Fakat askerler kendilik le- _ 

- - zabtediniz; onlara eid malzemeyi 
rinden toplanıp aaf haline girmit- : = (mektub, fotoğraf, eşya v.s.) kudsi bir 
ler ve topçu yamacı bombardmıan : 
ederken nehrin kıyı.ama dizilmitler· : : itina ile muhafaza ediniz. Ti ıJci ,ilerde 
di. Arabalar geriye gönderildi. Bü- : E her hangi bir büyük insanımız hak· 
tün 0 müthlı engellere rağmen za- : ; kında etüd hazırlamak istiyen muhar· 
bitlerin bir çeyrekle yarnn aaat ara- : : rir, benim, "Agl.h efendi" karşısmda 
aında bu nizamı alabilmeleri, g~ -- _ duyduğum istirabı, boşluğu ve hicabı 

- : tatmasın." 
çekten, her türlü takdirlere, hayret· : : 
lere layıktı. : : Vedat TÔR 

Rw aa.flan yaklaıtrklan vakit, : : 
kendilerini karıılamağa hazırlan- : E 
drk. Bir aebeble aon defa olarak a- : -- Çin ede çalıımalar 
çılan bir tüf ek a.teıinin müthlt ça· : -tırdıaı, üzüm bağlarında yangınlar 
yapmağa baılamııtı. --

(Sonu var) 

_ Aydın, (Hususi) - Çine kazası gün 
- geçtikçe daha güzel ve daha modern bir 
: yurd köşesi olmaktadır. Kasabada yapı· 
: lacak olan büyük barajın .aoooaj işi de-

RADYO 

Ankara ı 

Öğle Ne,riyatrf' 
13.30 Muhtelif p 

ne1riyabı - 13.50 Ptik: Türk musikisi 
halk tululan - 14.U • 14.30 Dahili ve 
rici haberler - 15.30 dan itibaren .M "" 
ÖGretmen mektebinden naklen cumhur 
kanlrğı fiLarmonilı: orkestrası heyet" 
kemeri Şef Praetorim. 

Ak.tam Neşriye: 
18.30 Plak n 

riyatı - 18.3S Çocuklara karagöz (Kiıç 
Ali) - 19.100 Tiırk musikisi ve halk 
kılan (H:iunct Rıza fugör ve arkadai 
n) - 19.35 Sa:ıt ayarı ve arabça neşriyet 
19.50 Tiırk muıikiıi n h:ılk ııarkılan ( 
zihe ve arkadailan) -20.15 Hukuki kon 
ma: Hukuk ilmini yayma kurumu uyel 
rinden Celil Agih aynı hakların tapuya te 
cilinden sonraki huknki neticeleri - 20. 
Türlı: musikisi ve halk ıarkılan (Saliha 
din ve arkadaşları) - 21.00 Ajans haberi 
ri - 21.15 S~dyo salon orke&trası: l • Ka 
Kozmik: lffıue Wicner Volksmuslk 2 • 
Tosti: Chanıson Napolitaine. 3 • Franca 
popy: Andalucia. 4 Maurice Yvain: Li 
Haut, Operette - 21.SS • 22.00 Yarı 
program ve iıtiltlü maroı. 

İstanbul ı 

Öğle Neıriyatıcı 
12.!0 pllkla til 

musikisi - 12.50 hlivadis - 13.05 Plik 
türk musikisi - 13.30-14.00 Muhtelif pl 
nesriyatı. 

Ak N · tam eşnyatı: 18.30 Plikla d 
musikisi - 19.00 Mandolin ve gitara: Zek 
riya Tavman - 19.30 Konferans: Unive 
ıite profesörlerinden Akif Şakir (İklim t 
daviıinden maksad nedir. Bu tedavinin fa 
ideleri ve tatbiki.) - 19.55 Borsa haberle 
- 20.00 Sadi Hoı;ıes ve arkadaşları tarafın 
dan türk musikisi ve halk prkıları - 20.3 
Hava raporu - 20.33 Omer Rıza tarafında 
arabc;a söylev - 20.45 Semahat Özdense 
ve arkadaşları tarafından türk musikisi v 
halk ııarkıları (Saat ayarı) - 21.lS Kla&i 
tilrk muıikisi : okuyan Nuri Halil, Re;ia 
Keman, kemençe Kemal Niyazi, tanbu 
Dürriı Turan, kanun Vecihe, ney Tevfi 
ut Sedad, Tanbur Refik, Kemençe Fahir 
Ut Cevdet Kozan, Ni&fiye Salahaddin Can 
dan - 21.50 ORKESTRA: ·ı • Nicolail 
Die lustigen Weiler, Ouverture. 2 - Bee 
hovcr.• Andante de 5 leme Symphonie. 3 
Strauısa: Wein, Weib und gesang, 4 • Fet 
~aas: Potpouıri hunior istique - 22.45 A• 
Janı haberleri - 23.00l Plakla sololar, ~ 
pera ve oPeı.-et pa~çalan - 23.20 • 23.30 Soo 
haberler ve en~1 ıtlnün programı. 

Avrupa: 

O.t' ~t<A ve OPERETLER: ı-., 5 Milarıo 
- 20 Prai - 21 Beromünster, .k11- _. 
21.30 Pariı Eyfel kulesi. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN• 
FONİK KONSERLER: 18.30 Beromün,. 
ter - 19.10 Berlin - 20 Sottenı - 21 Bet" 
lin, Brüksel, Stokholm - 21.30 London -
Regional, Paris • P.T.T. - 22.15 Lük&eııı• 
burg - 23.15 Tul uz. 

ODA MUSİKİSİ: 17.30 Brüksel - 19.lS 
Keza - 19 .. 45 London • Regional - 21J 
Breslav - 22.35 Droitwich. 

SOLO KONSERLERİ: 9.30 Kolonya_. 
15.30 Breslav -17.5 Stokholm - 17.15 Var
sova - 17.40 Brno - 18.30 Brealav - 20.31J 
"•N:El'l!SLI SAZL~R ~Marş v.s.J : 6.!0 
Berlin ve diğer alman istasyonları - ıı.S 
Prağ - 14.30 Stokholm - 18.25 Hamburl 
- 19.10 Frankfurt 20.20 Beromünster. 
HAFİF MUZ1K: 15.30 Hamburg - s.30 

Kolonya ve diğer alman istasyonları .... 
10.30 Frankfurt, Hamburg - 12 Breslav v• 
diğer alman i&tasyonlan - 14.10 Laypıil 
- 14.15 Berlin - 14.25 Münib - 15 Stutt• 
gart - 15.20 Hamburg - 115 Frankfurt v• 
diğer alman istasyonları - 18 Bcrlin -
18.10 Miınih - 19.10 Kolonya - 19.25 Brel" 
lav, Viyana - 20 Berlin, Frankfurt, Vat" 
eova - 20.15 Bükreı ,Stokbolm - 21 Kö• 
nigıberg - 21.30 Strazburg - 22.30 Ber• 
lin, Hamburg - 22.35 Könipberg ve di,et 
alman istasyonları - 24 Stuttgart. 

HALK MUS1K1St: 11.30 Stuttgart. 
DANS MÜZ1Cit: 21 Laypziı - 22 Vat" 

şova, Floransa, Lemberg - 22.30 Prağ ..... 
22.SO Viyana - 23 Milano, Poste • Pariıieıl 
- 23.30 London • Regional - 24 Droitwich. 
Llikııemburg, Milano, Pariı, Strazburg. 

vam etmektedir. Kaza belediyesi elin• 
deki imkanlara göre çok çalışıyor. SO" 
kaklar, binalar tertemizdir. Belediye, 
kazanın hartasını yaptırmış, elektri1' 
projesini de hazırlatmıştır. Kazaya 
Madran dağından gelen su, çok tem.it• 
dir, yalnız su borulan bozuktur. Beledi• 
ye şehrin bu mühim ihtiyacını kat'§ıla• 
makta meşguldür. 
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,... \kalmağa mahkumdur .. Bu gdadan bir 
H U LA SA suretle çıkılır: Manastıra girmek üze· 

. . . . . re .. yahud mezara .. Kimbilir kaç rar 
[Çiftliğinin demirbaş kolelerınden ıkısıni ~ 

~agırtıp bir arkadaşı ile birlikte yola kızı saçlarını yolarak, ıstıraplarını bu 
çrkan Va&ili Volkov isminde bir boyar, ken- odanın sessiz karanlığına haykırmıt· 
disine kole olarak ıatdmrş bulu!'an Alyoş- tır? .. Onları kimse, hiç kimse duyama-
ka i&minde bir de çocuk beraberınde olarak . . . . 
Moskovaya geldi. dı .. Kımbılır onlardan kaç tanesı bey· 

Hassa mılıslerinin yoklaması münaııebe· hude. ve kimsesiz hayatlarını bitirip 
tiyle Moskova:l'.a çağrrd~rş o!an boy:arlar tüketti... Kaç tanesi manastırların me· 
toplanu mahallı olarak gosterılen Lubıyan
ka'da Volkov'le uşakları yoklama heyetinin zar taşları altında yatıyor? .. Bu zaval
yanın:ı giderken Alyoı;ka kızaktaki koı;um· lı kızların isimleri bile unutuldu. Yal
ların çalınmıı; oldugunu gordü. Koştu, ba· nız bir tanesinin talii güldü O bir kuş 
!irndan geçenleri b:ı.basına anlattı. Bab":sı ~a . . . · • . 
onu bir tanıdıgına gondererek ondan bır bı· gıbı kafesınden kurtuldu. Kalbıne: 
nck atı istemesini e~retti. . .. .. . Sev! dedi. Ve işte, gözlerinin nuru, 

Bu sırada çar olmuş . ve yer.ıne: kuçük bır V as sili Vasiliyeviç • hem öyle alelade 
&ocuk olan Petro, çar ılan edılmıştir. . . . • . . • 

Danila'nm evine giden ve kovulan Alyo1- kaba saba hır koca gıbı degıl • tatlı dıl-
ka Danila'nm oğlu Aleksaşka ile birlikte 1i nazik, sabırsız bir aşık .. Ah günah 1 .. 
kaçryor. lki çocuk, dolaşa dolaea gittikleri Ah .. ah l 
pazar yerinde Stcrlıçlerin halkr boyarlara gun •• 
ve krral il.an o~u!1an. ~etroya karşı isyana Sofiya, mukaddes ekmeği bir tarafa 
teşvık ettıklerını goruyorlar. Fakat Prens b k k g""nahı kog~ar gibi eliyle bir 
Kovanski ile Goliçin bunları ıuııturuyor ve ıra ara • u 
alrp kışlaya gotüriıyorlar. Meydanda, da- harekette bulundu ... Ve aynı zamanda 
yak yimiş bir adamla yalnız kalan çocuklar gözlerini açmadan güneşin sıcak huz· 
bunun bir çörekçi olduğunu anlayıp onun 1 · h" d'. · h ll ""lüm 
çırakları oluyorlar. me erme, tes ır e ıcı aya ere gu • 
Dığer bir sahne: Çarın krzı Sofiya sevgi- sedi.. Bu kadar şiddetli bir temayülün 

!isini bekliyor.] önüne geçilebilir mi?. Vasilli ne rezalet, 
Sofiya düşünüyor: ve hatta ne de kan kar§ııında tereddüd 
- Ne olur, dua eder, günahımı af· etmiyecektir. 

ettiririm ... Bütün mukaddes yerlere Basamaklar gıcırdadı. Gözlerini a
yayan gider, yalvarırım .. Yeter ki o i· çan Sofiya onları kapıya dikti. Sanki 
çeri giriversin.. meliküssiyanesi, yaldızlı elbiseleriyle 

Uyuklamak da ne tatlı 1 Saat yavaş oradan görünecekti. Dudakları titre
yava~ tıkırdıyor .. Zaman oldu ki So· di, kanapenin kadifeli koluna dayan
fiya içinde bulunduğu bu drvarlara la- dı, yüzünü eliyle kapadı. Kalki çarpı· 
net okudu .• İstediğin kadar ağla, dö- yordu. 
vün ! .. Yıllar su gibi akıyor, gençlik Goliçin, alçak kapıdan, ihtiyatla, 
geçiyor. Bir çar kızı sonuna kadar Jr.ı.ı ba§mı eğip girerek. ae.ini ~ıkarmak· 

.~ 
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kubbeye değerek, ayakta duruyorlar
dı, 

Sofiya onlara yaklaştı, selamladı . 

İvan Mihailoviç başını eğerek kar
nı hizasında tuttuğu külahı ile ma · 
hud kürkünün müsaadesi nisbetinde 
ağzını ve sakalını Sofiya'nın kulağı
na yaklaştırıp fısıldadı: 

- Matveev Aya • Triya kilisesine 
gitti.. 

Sofiya'nın yeşilim6i gözleri bir -
den bire büyüdü. 

sızın durdu. Sofi ya onun üzerine atıl· sili Vasilyeviç'in güzelliğine hayran Öteki devam etti: 
mak, öpmek, tombul vücudu ile onu oldu. Onun arzudan kıvrandığını an- - Papaslar onu Çar gibi karşıla-
sarmak arzularını zor yenebiliyordu. ladı. Uçsuz bucaksız bir neşeye ka- dılar. 12 mayrsa doğru onu Moskova
Fakat uyuyormuş gibi yaptı. - Bu pıldığını hissederek silkindi... da beklemek lazım. Bugün, yeğenim 
daha münasibti. - Kiliseden dönüşte - Sofiya, dedi, lvan Mihailoviç ile Petro Tolstoyi oradan geldi, o anlat
insan yorulur, dudaklarında bir te· İvan Andreviç Kovanski seni bekli • tı: ayinden sonra Matveev, biz :Mi. 
bessümle, uyuklar. yorlar. Mühim haberler getirmişler. loslawki'lere halkın huzurunda ha • 

Galiçin, fısıldadı: "Sofi ya", ve el· Kalk. Vakit dar. karet etmiş ve demiş ki: "Bunlar 
bisesinin diba kumaşını hı,ırdatarak Sofiya onun ellerini tuttu, koca • karga... Çar'ın serveti etrafına üşüş-
cğildi. man göğsüne bastırdı ve öptil. Kir· müş bir sürü karga. Bizi, sarayda 

Sofiya dudaklarını araladı. Goli· pikleri, aşktan, heyecandan nemlen • streliç'lerin mızrakları Üzerlerinde 
çin'in kokulu sakalı yanaklarını gı- mişti. Küçük bir aynanın karşısında zıplatmak istiyorlar .. Amma iatedik
cıklıyordu, sıcak dudaklar yaklaştı, süslerini düzeltirken dalgın dalgın leri olmıyacak ... İsyanı bastıracağım, 
dudaklarına yapıştı. Sofiya titredi. yüzüne baktı ve içinden şunları ge • isi taburları uzak şehirlere, hudud 
Her tarafını tarifi imkansız bir ıch - çirdi: "Güzel değilim, fakat beni se- boylarına, dağıtacağım ... Bu mağrur 
vet kapladı, bir ürperme halinde vil· viyor .. seviyor .. " boyarların bellerini kıracağım.. Ve 
cudunun alt kısmında kayboldu. - Gidelim 1 mukaddes haçı, çarımız Petro Alek· 
Vassili Vasilyeviç'in boynuna dola - Sofiya'nın amcası çiçek bozuğu, seeviç için öpüyorum. Şimdiki halde, 
mak üzere kollarını kaldırdı, fakat geniş elmacık kemikli, dar ve uzun niyabeti, annesi Natalya Ki.rilovna 
şiddetle itti: gözlü Mihailoviç Miloslavaki yepyeni alsın. Ve şuradan şuraya selamet 

- Git ... Git 1 .. Rica ederim. Bugün ve çok güzel kürkü içinde terliyerek, çıkmayayım ki bu, böyle olacak." 
cuma ..• Ne günah!.. memnun, milsterih ve heyecanlı - Ko- Sofiya'nın rengi atıyordu. Kolları 

Bu sefer zeki gözlerini sahiden vanıld ile birlikte ufld bir pençere yanına sarkmış, ba'ı önüne düşmüş, 

açtı, ve her zaman olduğu gibi Yıa • ~DÜDdtt Ul1A killlıhları bÇtD bcımtn~raJQta ~ H•1ecanı. aadt 

hotozunun ve kalın örgülü saçları • 
nın hafif!je titreyişlerinden anlaşıll"' 
yordu. Kovanski, gamlı, ayaklarını1i 

ucuna bakıyordu. Birdenbire başını 
kaldırdı: 

- Tabii, dedi, bırakmıyacağ,., 
Hayır, Matvecv Moskovada hüküdl 
sürmiyecek. 

Miloslavski hemen yetiştirdi ı 

- Bilhassa, Prens Vassili Vasil• 
yeviç'e hakaret edip küfürler ediyor• 
muş, diyor muş ki: "Bu Goliçin kö
peği elini taca doğru uzatıyor. Bafı • 
nı verecek!" 

Sofiya yavaş yavaş başını çevirdi. 
sevgilisi ile gözgöze geldiler. Goli • 

!jin tatlı tatlı gülümsedi. Ağzının bit 
kenarında bir zaaf ve eza çizgisi ~ 
da oldu. Sofi ya anladı: Bahse konall 
talii ve hayatı idi. O zavallı çizgiyi <Y 

radan silmek için bütün Moskova')" 
mahvedebilirdi. .. Heyecanını yenere~ 
sordu: 

- Ya Streliç'ler 1 Onlar ne diyof" 
lar? 

Miloslavaki tereddüd etti. GO" 
liçin kapıları aralıyarak gürültü et' 

meden odanın etrafını dolaşıyordıl> 

Gelip Sofiya'nın arkasında durdu. 

Sofiya, kendini daha fazla tuta • 

mıyarak, cevab vermekte tereddüd 1' 

den Kovanski'ye sözü bırakmadı: 

( Soncı vırJ 
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Dün akşamki ziyafette 1 
samimi nutuklar verildi 

Bllk• •IMlı 
k81S8JI dil to,ludı 

1 Eden seçicileri önünde (1 z:;___ ı Jnl 
istifasının sebebini anlath SllJJ IQI 

(Başi ı inci sayfada) 
ziyafeti, kordiplomatik ile veka~etl~r 
erkanı ve Balkan antantı konseyı m~
zakerelerini takib etmek üzere şehrı
mize gelmiş bulunan el.en, .yugoe~~v, 
romen matbuat mümessıllerıyle turk 
gazeteleri mümessi~lerinin de. iştirak 
eyledikleri bir resmı kabul takıp eyle-
miştir. 

Dıs Bakanımızın nutku 
Dokt~r Tevfik Rüştü Aras, ziyafet

te şu nutku irad etmiştir: 
.. _ Bay Başkanlar, Bay Bakan, .. 
Ankara, Balkan antantının tesısın

den beri ikinci defa olarak antant da
imi konseyinin müzakereleri için ~op
lanan müttefik devletler mümcssıJle
rini kabul etmekle bahtiyardır. Hükü
met merkezimiz şenlik içindedir. Mev
cudiyetiniz Ankarada gerçek bir dost
luk havası yaratıyor. Bu hava içinde 
müzakerelerimiz netice itibariyle se
mereli olacak ve bizi birleştiren bağ
ların her zamankinden daha sağlanı 
olduğunu ve ittifakımızın doğmasına 
~bep olan ve onun istihalesinde de a
mil bulunan büyük barış davası yo
lunda elele yürümeğe azmetmiş oldu· 
ğumuzu bütün dünyaya gösterecektir. 

Dört senenin bliinçosu • 
Cumhuriyet hükümeti adına, sizlere 

"Türkiyeyc hoş geldiniz,, derim. 
Dört senelik yorulmaz bir faaliyet

ten sonra, Balkan antantının tam ~e 
ınutlak muvaffakiyeti hakkmda en ku· 
çük bir ihtirazi kayıd dermeya~ ~t
ınekaizin onun bilançosunu yabalırız. 
Fakat ku~vetimiz, yalnız geçmişe if.ti
harla bakabilmemizde değildir. İstık
bali de, barış olan dav~ı~daki doğru
luğun bize verdiği tam ıtımadla v~ o
nun zaferine olan imanımızla derpış e
debiliriz. 

Karl.§ık diinyada bir huzur 
nü mu nesi 

Karışık dünyada bir huzur nümune
ıi teşkil ettik, bütün politi~ icaplard~ 
en geniş anlayışı isbat e~ı~, ~anevı 
dostluklarımızı idame ve ıyı munase
betler çerçevesini inkişaf ettirdik, a
henkli, halisane ve her tür.~ü mu~~r 
fikirden ari bir siyasetle ~unyaya. ıt~
tnad verdik ve bugün ,dagılmaz bırlı
ğimizle milletler arasında bir dostluk 
Yurtas; olmak emelindeyiz. 

"Balkan Antantı genişlerse 
kuvvetlenir.,, 

ıı..nrım antantının nazarımızda sıt-
1nimi barı' ve teşrıki mesai bölgesı de-
ı:nek olduğunu ve, büyük hududlarımız 
dahilinde ne kadar birleşmif milletle
ri ihtiva ederse, bizi çekmiş ve topla
ı:nrş olan büyük ülkünün hlidimleri sı~ 
fatiyle kendimizi o der:ce kuvvetlı 
hiscsodeceğimizi beyana luzum var mı
dır? 

ni neticeler elde etmek turetile, b&f
ka memnuniyetler de hiucdcbilecclt· 
!erine derin kanaatim vardır. 

Balkan yarım adasında tesisine mu
vaffak olduğumuz kartılıklI barıı ve 
teşriki mesai anlatmaaı devrc•ini be • 
yecanla selamhyarak, kadehimi ma-
jeste Elen kralı ile majeste Romanya 
kralının,, majeste Yugoelavya kralı?ın 
ve altes naib prena Pol'ün aıhatlerıne 
kaldırıyor ve Balkan antantı Azası 
devletlerin itila ve refahlarına ve bu 
devletleri birleştiren değipnez dostlu· 
ğa içiyorum.,, 

Ekselans Metaksa.~'ın cevabı 
Tevfik Rüştü Aras tarafından söy· 

!enen nutka karşılık olarak elen ba?ve
kili ekselans Metaksas gerek kendı na
mına ve gerek yugoslav ve romen.m~s-

k ·· lemıc.tır· lekdaşları adına §U nut u soy ~ · 
"-Bay Bakan, . 
Bizlere gösterilen hararetlı kabul: 

den dolayı ekselansınıza, gerek kendı 
gerek mümtaz arkadaşlarnn 

namıma, •. .11 . 
Yugoslavya mumessı erı Romanya ve 

a te-kkürlerde bulunmak ve 
namın ~- b _ 

.. el memleketinize ayak astıgımız 
guz .. 'h. 

d itibaren gördüğümuz ı tımam • an an . ld _ 
d on derece mütehassıs o ugumu-
an s . . hd t 

zu beyan etmek şerefının u e~e e-
ttüb etmiş olmasından dolayı bılhas

re bahtiyarım. Hakkımızda ibzal olu -
sa . . d na 
nan muhabbet eserlerının sa ece ~ • 
nevi misafirperliğinizin bir ifadesı d~
ğil, asil türk milletinin memleketlerı
mize karşı beslediği dostluğun ve a~
tantımız fikrine olan bağlılığın hır 
belgesi olduğunu hissediyo.ru?1. Bu 
hislerime arkadaşlarımın da ış~ır.ak et
mekte olduğundan katiyen emınım. 

Siyasi rii§tÜn bir ifades! . 
Mill;tlcrimizin aralarındaki bırl~k 

k etiyle kendilerine milletler camıa-uvv . . 1 . t 
sında daha büyük bir ıstıkla temı.n e • 
mek üzere kardeşçe ya~~k azıml~-
. d n dog· an balkan paktı bır anın sı-
rın e . b' 
yaset icablarma istinad e.den b.~r ına 
değildir. Hiç kimse aleyhıne .~utevec
cih olmamak itibariyle hedefını bulur
bulmaz orta.dan kalkmağa mahkum 
bulunmuyor. Balkan paktı, neticesiz 
uzun ve elemli mücadele ve rekabetle
rin acı tecrübesini görmüş olan balkan 
miJJetlerinin serbestçe tezahür etmiı 
siyasi rüıtlerinin bir ifadesidir. 'Hik
meti vücudu, memleketlerimizin biri
birinin aynı olan menfaatlerine daha 
iyi hizmet etmek ıçin derin bir surette 
duydukları ,sebatlı i§ birliği ihtiyacında 
mündemiçtir. Manevi temeli ise müı
terek sulh emellerimizdir. 

Dost ve müttefik 
devlet delegeleri 

tehrimizde 
Balkan antantı dalmt 1ı:onceyinfn 

altıncı toplantısına iJtirAk etmek üze
re memleketimize gelen Yunan Bllf· 
nkili Ekselans Metalaıaa, Yugo&lav
ya bafvekili elctelanı Stoyadinoviç ve 
Romanya dl} işleri mliateprı ekse
lans Comnen rukOblarına tahsis edi
len hususi trenle dün saat 10,30 da 
Ankaraya varnıışlardır. 

Müttefik devletler başvekilleri ile 
hariciye nezareti müsteşarı, istasyon
da, başvekil Celil Bayar, dış işleri 
bakanı doktor Tevfik Rüştü Aras, 
Başvekalet müsteşarı Kemal Gedelcç, 
Ankara vali ve belediye reisi Nevzat 

Tandoğan, dıJ işleri bakanlığı genel 
scıkreteri Numan Menemcncioğlu ile 

Ankara mevki kumandanı general Ke
mal Gökçe, Emniyet direktörü, mer
kez kumandanı, kordiplomatik ve Yu
nan, Yugoslav ve Romen sefaretleri 
erkanı tarafından istikbal edilmişler
dir. 

''Iloş gelcliniz!,, 
Muhterem misafirler trenden irıer 

inmez başvekil ve dış işleri vekilimiz, 
kendilerine hoş geldiniz demişler ve 
dört devlet mUmessilleri refakat ve 
maiyetlerinde bulunan zevatı müteka
bilen birbirlerine takdim etmişlerdir. 

Bundan sonra muzika dört mütte
fik devletin milli marşlarını çalml} 
ve misafirler kendilerine ihtiram res
mini ifa etmekte bulunan askeri kı
tayı teftiş eylemişlerdir. 

'Ankara Palas'a gidiı 
Balkan antantı devletlerinin bay

raklariyle wslenmi, bulunan istas
yonda geçen bu merasimi takiben Yu
nan bafvekili Metaksas başvekil Ce
lal Bayar ile, Yugoslavya başvekili 
Stoyadinoviç dış işleri bakanı doktor 
Tevfik Rü~il Aras ile, Romanya dıı 
işleri bakanlığı müsteıarı Comnen de 
dı' işleri bakanlığı genel sekreteri 
Numan Mencmencioğlu ile birlikte 
otomobillere binerek ikametlerine 
hususi daireler tahsis edilmi' bulu· 
nan A.nkua Pa\aa oteline gitmi!ler
dir. İstasyondan otele giden ve Yu
nan, Yug01lav, Romen ve Tür.k milllf 
renkleriyle ıriislenmi§ bulunan yol ii
zerinde ve Ankara Palas oteli ~nünde 
toplanmr' olan halk, muhterem misa
firleri eamimt tc.zahilrlerle aelimla
mIJlardrr. 

Ziyaretler 

Demokrasiye kuwetli bir imanla 
sardmış bir adam başka türlü 

hareket edemezdi diyor 
Londra, 25 (A.A.) -Wu Wicha 

hir eyaletinde Leamingtonda eeçiçile
ri önünde istifası tcbbeleri hakkında 
bir nutuk veren B. Eden. ıö.zlerinc 
töyle başlamııtır l 

Lord Halifaks dış 
bakanı oldu 

Demokrasiye kuvvetli bir imanla 
sarılmış bir adam sıfatile, muhakkak 
ki, başka türlü hare.ket edemezdim. 

B. Eden kendisine siyasi fikirlerin 
her türlü nüansını ihtiva eden binlerce 
cesaret verici mektub ve telgraf gön
dermiş olan acçicilcrine ve umumiyet
le bütün ingiliz halkına teşekkür ct
miJ, B. Cranburnin medhinde bulun
muı ve tözlerine §Öyle dnam ctmiı
tir : 

Kararımın, aıhatımı ihl11 etmit olan 
yorgunluk neticesinde alınmıı bulun
duğunu ileri süren pyialar katiyen 
doğru değildir. Bilakis istifa hakkın
daki kararım, benim için ba~a bir yol 
olmadığı kanaatile aldım. Bu güne ka. 
dar hiç bir fCY de bu kararımı değiJ
tirmedi. 

Bu akşam, hadiselerden hemen he
men bir hafta sonra, aamimi surette 
şunu söyJiyebilirim: Aldığım kararı 

düşündüğüm zaman, bunda tamamen 
haklı bulunduğum hususundaki kana
atim her zemankinden daha ziyade 
kuvvetlidir. Eğer bundan bir hafta e
vel başka bir yol tutmuş olsaydım, bu 
gün burada kendi kendimi cidden ha -
kir görürdüm. 

Karşraında bulunduğum iki mühim 
meseleden biri şu idi: Arkadaşlarını 

benden ba9ka fikirde bulundukları 
halde, hariciye nazırı olarak hizmet 
etmekte devam edebilir miydim? Bu
nu yapamazdım. Hariciye nazırı sıfa
tile, parlamento ve millet huzurunda, 
dıf politikanın tedvirinden mesul bu -
lunuyordum. Hiç kimaenin meauliye· 
ti, bu bahiste benim meauliyetim kadar 
değildi. İstifa etmemiş olsaydım, a
vam kamaraaında tu sözleri söylemek 
vazifeım icabından olacaktı: Bunun, 
ingiliz • İtalyan mUnascbetleri mesele
sinin hal\i i(jin en iyi usu\ olduğunu 
zannediyorum. Bu usulün tehlikeleri 
mevcuttur fakat, muvaffak olacağını 
ve nihayet Avrupanın yatışma.sına ha-
dim olacağını .zannederim. • 

Maalesef, bunu .zannetmiyorum, ha
kikatte bunun tamamen tereine ina
nıyorum. O takdirde böyle bir yolu 
Avam kamara•ına nasıl tavsiye ede
bilirdim. 

Londra, 25 (A.A.) - Bu alqam 
netredilen biT resmi tebltf, Lord Ha
lifuı 'm hariciye nezaretine, B. But
ler'in de har:iciye mÜ•tetarlıima ta· 
yİn edilmiı oıduklar1nı bildinnelırt• 
dir. 

Gene reamen l>iıldirilditine göre, 
yeni hariciye naJSn lordlar kamara
ıı &zumdan b11lund-.junduı., aYam 
kama.raunda b.rici aıiy .. et haldcm • 
daki müzakerelerde mühim metel• 
ler eh-afında bizzat batvelıril izahat 
Yerecektir. 

Royterin öirendiiine cöre, lAl"d 
Halifax, tim.dilik hariciye nazrrlıiı 
ile birlikte, konaey reiıliği lordlufu
nu da uhdeılinde muhafaza edecek
tir. 

timdi hareketten doğan tehlikelere 
maruz kalmadan, elde etmenin müm
Jtün olacağını dilıünmekten kendimi a
lamıyarum. 

Fakat hükümct kararını vermiştir. 

ve ne sözümle, ne de hareketle onun 
vazifesini daha zor bir hale koymak 
arzusunda değilim. Bilakis kendisine 
samimt surette muvaffakiyet dilerim. 

B. Eden sözlerine devam ederek de
mi,tir ki : 
Azası olmakta iftihar ettiğim muha 

fazakar partinin mühim bir rolü oldu
ğu milli hükümetin lüzumuna kani 
bulurunakta devam ediyorum. 

Enternasyonal meseleler aahasında, 
bu hükümetin vazifcei timdi teyakkuz 
ve aelabetli olmaktır. Eski gerıginlikle 
ri izale etmiyc çahJmaık iyi bir §CY· 
dir. Fakat bu, Avrupada ve Amerika
kadaki eski doetJuklarmm: aleyhine 
olmamalıdır. Bizim tabii ıempatimiz 
bunlarla beraber kalmalıdır. 

Enternasyonal nizam düşüncemizde 
de devam etmeliyiz. Zira bunsuz de
vamlı sulh olamaz. 

B. Edenin nutkunu müteakib, aali
nu dolduran 9CÇiciler.. ittifakla B. E
dene tam itimatlarını bildiren bir 
karar aureti kabul etmitlcrdir. B. E
den, a.alonda ve yollarda heyecanlı te
nh ilratla kaflJlanmıttır. 

Bursanın istikbali 
Buıünkü B.rea ilavemiz bazırı.n.r. 

ken fotoğrafçı arbda§muzın ıeçeııa hM· 
ta orada çelanit oliuğu relimlcri MYJ'9" 
derek hep o ,_.. yerleri antlnn. Ç.k 
tatlı ve çok acı hMll'alariyle hayat.mil 
en 1Üızel alb ywlnu Oolcftmm 8.-..pı 
naııl unutabilirim 7 

Sina ve Golıota bence Buna ___ _ 
Şimdi cennet .A.nMradan bu B ... aapı 
diifiinüyorum ı Bir kaç hafta .W.., ve 
ova, sözlere hülyalaı- veren ,.... 
muıak reıillifi ile uçıuz bucaıkıız ıı.ir 
bahçe halini alaceılr.br. Dutlar ,..,,..... 
lıandıfl zaman yiirek)crde bir ta.., "9 

senit sayvanlarda hultılr, göze giriiııa
mez bir çalıtma bafhyacaktır: Lod.. 
ipek meniminin • büyük korku .. 
dur. Sonra, Kozahanr penbe beyaz,. ... 
murtacıklarla dolaııc:ak, ateıli bir Mit 
verit havası içinde yiizlct- güleceılıtir. 
Daha 90ftra Çekiıi .. nler temi._. 
cek. oteller huırı...ac:.k, h=-=='·• 
ıü.lenecektir: Iha meveimi ....... 
tir. Buruya, iıtinlt içinde ftnDlf ~ 
lar bir kaç hafta .... ce chd.U •da 
ıülümaemelerle ,.erlerine dönee..._. 
dir. Fakat bu ımıda eıaiz o... ~ 
servetini pazarlara dökmiİ!Nr: En i7' 
Mine, en iyi meyv .... Zarnanmcla ,.,.._ 
li kürü yapabilirsiniz. Buna -
memleketidir ele ••• 

lıtikbalin Buraauıu ben fÖyle taUıp. 
yül ecliyonnn : Dört menimde ea • 
altı ay ıüren eilencıeler ıyı tanılııİla 

edilmiı bir Protırarn: ıaları cMio 
lan, gölleri, bahçeleri, ipekM.e. 
leri, fabrikalan, tarihi eserleri, --.. 
Jeri, meyvalan, her ,eyi ile büftin B-... 
sa .... iyi kılaV\lzlar, lbtnı oldup ..... 
otokar .•. 

- Otel? 
- Fakat evler birer aile paolİ)"099 

olamaz mı? Sonra. •. Bucüa Çekil-s• 
de, yann Y eniıehirode, öbür gün 0,lat
ta, bir baıka ıün Çitli'4e kır wa:inti. 
Jeri, Uhıdağda mehtab ejlenceleri, 
Gemlik körfezinde kayık yarıılan, Mu
danyada balık avlan .•• Ya Tirilya, ya 
Apolyond, ya imik n bütün benaer. 
leri? .•. 

Buna ıtadyomunu daha iyi tertib 
edebmrıiniz: Teniı kortlan, voleybol. 
baıketbol ıahalariyle.. •. Kıt UIU41aim
dan bahse lüzum mu var 7 

Bir kaç milyon nüfuılu bir bölgenia. 
orta.unda Karaköyden, Bilecik ten, Y .. 
lovadan, Mudanyadan, Balıkeairden, 
Kütahyadan eriıilebilecelc olan Bursa 
ne tükenmez bir huıinedir l 

Relah aeviyemizia Tiiktelmninde 
rolünü oynıyac:ak olan :ımnanlıa bu ı.
yaller elbet birer Ja.lôkat o&ac.ııl.e 
tır. - N. Baydar 

t:"- 11 • • de hiç bir şüphe nokta
.&:JUJC erımız . b' aaf 

ıı, fakat haklarımızda da hı~ ır z 
olmaksızın, diğerlerini pek zıyade an-

Katedilen yola bakılınca. • • 
Bu sulh eserine, bizzat milletlerimiz 

olan başarıcılarınm bağladıkları ümid
lerin tamamiyle tahakkuk etmiş bu
lunduğunu bir kere daha ilana silmem 
lüzum var mr? Nazarlarımızı şimdiye 
kadar kattetdiğimiz yola çevirecek o
lursak elde cıdilen neticelerden iftihar 
edebileceğimizi biliyoruz. Balkan an
tantı konseyinin muayyen toplantıla: 

Sayın misafirler, Ankara Palasta 
bir milddct iıtirahattan. eonra B. M. 
Meclisine giderek buradaki bafVekt
let makamında bafVekil Cetaı Bayarı 
ve müteakiben riyaset makamında B. 
M. Meclisi reisi Abdülhalik Rend.ayı 
ziyaret etmişlerdir. 

Keza dünyadaki vaziyetimi% ıçın 
en vahim neticeler verebilen bundan 
tonraki müzakerelerin de bu suretle 
tarafımdan idare edilmesi icabedecek 
ti. Bu suretle ben bir mürai olacak· 
tnn ve hareketim parlamentoya ve 
millete kartı doğru olmıyacaktı. 

DAİL Y MAİL GAZETESİNE GÖRE 
laınağa amadeyiz. 

Baı prensip: Her sahada 
istiklal 

• · dış politikada Dört memleket ıçın, r 'k e ekono-hakim olan prensip ,po ıtı v bu 
ı:n 'k . . • . . . korumaktır ve 

ı ıstıklaJımızı teşkil et-
prensipin en iyi barış ~ı~ıukavemet 

r nda ve hükümetlerimiz arasmdakı 
ı d -istişarelerde yalnız doğrudan ogruya 

balakn menfaatlerimize temas eden 
meseleleri değil fakat bizi. alakad~r .. e· 
debilecek beynelmilel mahıyette blitun 
meseleleri daima aynı gözle mütalea 

Muhterem misafirlerimiz hariciye 
vekaletinde de dış işleri bakanı dok
tor Tevfik Rüştü Arası ziyaret et
mişlerdir. 

Baıvekilin görüıleri 

Bundan başka, bafvekilin yalnız ya
bancı polit~kanın nihat gayeleri hak
kında değil, ayni zamanda usuller 
hakkında da muayyen görüşleri var
dır, buna şüphesiz tamamen hakkı 

mevcuddur. Fakat benim de görüşle
rim vardır ve ayni görüşler değildir. 
Aramızdaki ihtilafları telif için elim
den geleni yaptrm. Ve kendisiyle tam 

İngiltere Almanya ile de 
görüımeler yapacak 

tiği kanaatidir ki, ?~11~. d ~aa vasıta-
kuvvetimizi ve hancı mu a k · et 

Müteakiben B. M. Meclisi reisi Ab
dülhalik Renda ile başvekil Cetaı Ba
yar ve dıt işleri bakanı Tevfik Rilştil 
Aras Ankara Palasa giderek üç müt
tefik devlet mümessiline iadei ziya
rette bulunmuşlardır. 

(Başi 1 inci sayfada) 
iyi haber alan mahfiller, bu mesele 
münhasıran İngiltereyi alakadar eden 
bir it olduğu için Londra'nın bu nok
tada Romaya ne gibi müsaadatta bulu
nabileceği mahlm olduğunu beyan et
mektedirler. 

!arımızı imkan nisbetinde ta vıye .•.• 
--k , ·1 b ··ıku"ye hizmet ettıgı. 
u..:; suretı e u u 
tnizi müdrik bulunuy.oruz. B ikan an-
Dış politikada realızm, al . en-

ettik. 

t . . b devlet erın 
antı devletlerının, u f olan 

t . tl rının vas ı ernasyonal ıcraa a . • bir un-
tam itidalle kullandıkl~rı dı.g~~ enter· 
•urdur. Balkan müttcfıklerını t ah
naıyonal teahhüdlerine ve bu e · 
hUdl . "' ·ı· bulunan büyük prensıp-

Balkan Paktı ve umumi sulh 
Dost ve müttefik dört balkan devl~

ti arasında kurulan ve bu devletlerın 
karşılıklı münasebetlerinde hakim o
lan itimaddan kuvvet bulan anlaşma, 
beynelmilel sahada aradaki birli~. .~e 
ahenk sayesinde her gün daha ~uyuk 
b' ehemiyet almaktadır. Öyle kı, bal-

Misafirlerimiz öğle yemeğini ken· 
di sefarcthanelerinde yemiıterdir. Almanya ile de gürİİ§meler 

)'apıltıcak mış 

erın cı.mı ı k laylaştı- kır ]arın istikrarı için tasarlanan bal-
an h. 

k aktı, umumi sulh davası ızme-

Sku111inıdan Balkan 
an p · · "' ·1 l t . d de kıymeth bır amı o muş ur. 

tın e . . . 1 Birliğimizin ıstıkbalıne sarsı maz 
. . la mütehassis olarak, kadehi-

bır ıman ..• 
. Ek lans Türkiye Cumhur Rcısının 

mı se f'k _, - ı· .. k 
f . dost ve mütte ı ııeger ı tur 

şere ıne, k 
.11 • . yükseklik ve refııhı"a ve e -

mı etının . 
n oıahsi aaadetıne kaldm-

selamıınızı :s 

lere sadakat politikalarını 0 

tan da bu realizmdir· 
Son ,.ılların dersler~ •. 

" 'hi verdıgı ders. 
Bu son yılların ta~ı . d' Biz bu 

1 . 'b ·ı ok musmır ır. 
er ıtı arı e Ç fi ve morali 

d l • 'f deye ınen ers erden ıstı a ' d - ·ı tama· 
k . 'k' ruhla egı ' 
ıran hır fı ır ve "sbet bir 

·1amlayıcı mu 
tnen kurucu ve sag · · bildik. 
• . "l etmesını um 
ıstıkamette tevessu . d esindeki bu yor '" 

İşlerimizin sevk v_e 1 
• a.~i olmuştur. 

lalim zihniyetin netıc.esı 1 
hile bütün 

nugün mutad olduug veç 'ırmek Ü-
. "zden geç 

politik meselelerı go f da tamamen 
zere bir masanın etra ;;..tün noktalar· 
müsterih bir kalble ve ~ınııza tama
da birbirimizi anltyac~g nabiliriz. 
men kani bulunarak top~ d'l·katli 
B f irın ı ~ 
arl§ı mulıa aza ~ l 

k olma ı 
ve uyanı e Bay Bakan, . 

Bay Başbakanlar v .. temir bır 
. • in mus 

Barış ,idamesı ıç ' eksik oıma-
dikkati ve hiç bir zaman istilzaJil 

. . akkUZU 
hıa.tn muktazı bır te~ .. derin ınesu· 
ed b

. . . Hukume . 
en ır nımettır. h"kümetierın 

liyeti ağırdır. Fakat bu u'fe memle-
. · vazı • 

deruhte ettikleri ezıcı enfaati ve 
ketlerinin iyi anlaşıla~ m amına elde 
barı~ın yüksek menfaatı t ziyadesile 
ettikleri müsbet başarılar a 

tnük~fatknmaktadır. .. kaf oı 
Hak edilen mı~ devletle -

Balkan antantı azas~. 0~~ntı kesretle 
tin hükümetleri bu muka ~te politik 
hak etmişlerdir ve gelebce ıbada y~ 
düriiatıükleri ~yeıinde, u • · 

ispanyadaki 
gönüllülerin 

• • • 
çekilmesı ışı 

25 (AA)_ Sovyet büyük 
Londra, · ·. · nezaretinde 
· · Maiski harıcıye t 

elçısı h' :ziyaret ederek s-
Lord Plymolut. h~kkındaki İngiliz for-
panya mese esı .. t"r 

"lü etrafında görÜfID~! ut . d k' 
mu 1 k komitesı spanya a ı 
Karışmaz ı · ı nması .. "llülerinin gen a ı 

yabancı g~n~ iliz planının tatbikine 
hakkındakı ıngtesbit etmek üzere bu-
'd teferruatı k . 

aı . . aa davet edilece tır. 
günlerde ıçtım Jahatgüzarı dün Lord 

Almanya ~sret ederek, hüküme-
1 uth'u zıya 

~ yrn_? "llülerin geri alınması ~e mu: 
tın goııu 'lmeei ıneaeleeındekı 
harip hakk~f~e~ıkabul ettiğini bildir
ingiliz telklı ıynıa bu ıuretlc ltalya ıi-

. tı'r Aman ' 
mış · • 
bi hare~ cıa:»ıtıı. ' 

konseyine selamlar 
Belgrad, 25 (A.A.) - Parlamento

da sosyal basiret nazırı dün akşam 

büdcenin kabulünden evvel muhale
fetin muhtelif suallerine cevtb ver
miştir. 

Nazır, dış politika meselesi üzerin
de bilhassa durmuş ve Yugoslavyanın 
Fransaya karşı olan dış politikasının 
katiyen deği~ediğini, iki memleket 
müşterek fedakarlık ve menfaatlerle 
bağlı olduğunu kaydederek demiştir 
ki: 

"Balkan antantı daima ayni kalmış 
ve antant memleketleri arasındaki 
miinasebetler daima ayni derecede 
samimi ve 11kı olmuştur. Bugün dün
yanın her tarafında anlaşmazlıklar 
baş gösterdiği halde, Balkanların 
dünyada sakin bir bölge tetkil etiğini 
görmekle bahtiyar bulunuyoruz. B-.
vekil Stoyadinoviç'in antant konseyi
nin toplantısında hazır bulunmak ü
zere Ankarada olduğu şu sırada, bu 
antant azası arasındaki münasebetle
rin bugün her zamankinden daha sa
mimi ve daha sağlam olduğunu beyan 
ederim." 

Nazırın lN sözleri, ayağa kalkarak 
Balkan antantınr selamhyan bütün 
mebuslarm müttehit alkıtlıriylt kar
aı3nmıatı-. 

bir dürüstlük dairesinde çalıştım. Bi
liyorum ki, kendisi de böyle yaptı. 

Geçen hafta tatilinde, başvekilin 
de anladığı gibi, bu görüı ihtilafları
nın derin ve gerçek olduğunu ve ha
riciye nazırı için takib edilecek ye
gane yolun istifa etmek olduğunu an
ladım. Hi~ bir kimse, dış işlerini baş
kasının metodlariyle müessir bir su
rette idare edemez. 

Takib ettiğim yolun milli menfaa
te uygun olduğuna kani bulunuyo
rum. Bununla beraber, hiç bir kimse
nin bunun en kolay yol olmuş oldu
ğuna inanmıyacağını umarım. 

B. Eden müteakiben meselenin ehe
miyetinden bahsederek demiştir ki: 
Tuttuğumuz yolun, müzakere halin

de bulunan iki taraftan birinden suçlu 
rolünü almasını istemeye muadil oldu
ğusöylendi.ben böyle bir şey hiç bir za 
man teklif etmediın. Müdafaa ettiğim 
ve müdafaa.sına devam eylediğim şey 
aynı meselelere varan diğer anlaşma

lar müzakeresine çalışmadan önce, da
ha evvel aktedilen teahhüdlerin tatbikin 
de ileri adımlar atılması icabedecek
tir .. 

Geçmişin tesiri altında kalmaklığı-

Deyli Meyi gazeteıi yakında Alman
ya ile görüımeler yapılacağını, dostla
rına veda için Londraya gelecek olan 
fon Ribbentropun bu mesele hakkında 
B. Çemberlayn'le hazırlık görüşmele
ri yapacağını haber vermektedir. 
Aynı gazeteye göre, geçen pazartesi 

günü İngiltere Berlindeki sefiri vası
tasiyle B. Bitlerin nutku etrafında ba
zı izahlar istemiş ve Alm::myanın İn
ı;ihere ile hemen müıaktrcyc girişme· 
ye haıır oiup olmau:ğınr .. ı.ımuştur. 
Fon Ribbentrop müsbet ceva.b vermi;i 
ve yakında Londraya geleceğini bil
<lıı miştir. 

Mısır da mii~kerelere İ§tirah 
etmek istiyor 

Londra, 25 (A.A.) - Reuter ajansı 
Kahireden bildiriyor: Mısır hükümeti 
İngiltereye müracaat ederek İtalyan -
İngiliz müzakerelerine iştirak arzusu
nu izhar etmiştir. Mısır hUkümeti bu 
talebini ingiliz • mısır muahedesinin 
altıncı maddesine istinad etirmek
te ve mezkur müzakerelerin doğrudan 
doğruya Mrtıırı alakadar ettiğini ileri 
sürmektedir. 

J,ordlar Kamarasın'da 
nuz lazım gelmese de, ondan tamamen miirıaka§(llar 
tecahül etmekliğimiz de icabetmez. Londra, 25 (A.A.) - Lordlar kama-

Hükümetin seçtiği yol, bir anlaşma- rası dün Eden'in istifası meselesini 
ya varmak için olan arzusunun samimi müukere etmiıtir. 
bir işaretidir. Fakat enternasyonal iı- Amele partisi mebuslarından Lord 
terde mutlaka kıyaaetli bir karar de- AddiMon ile muhafuakirlardan Lord 
mek değildir. Hem azimli davranmak Cecil, Eden'i takdir ettiklerini aöyli
ye hem de mümkünae a>:nı nt~ded, lfHk IQlliÔlılif aıwtileıe k1rf1 bui et. 

liller serdetmişler, Musolini iflkm iP 
rifeıinde bulunduğu fU sırada İtalya 
ile müzakereye giri~enin milnasib ol· 
madığını, bu mütakereler için kifl 
mikdarda hazırlık yapılmamış oldu· 
ğunu, ve teahhütlerini birçok kereler 
bozmuş olan ltalyaya emniyet caiz ol· 
madığrnı ileri sürmüşlerdir. 

Lord Cecil demiştir ki: 
- Korkudan mülhem olan bu ıty .. 

setin ufak bir muvaffakiyet kazanabi· 
leceğini zannetmiyorum. 

Hükümet namına cevab veren J..ord 
Halifax ezcümle şöyle söylemittir: 

- ltalyadan ve dünyadaki devlet• 
lerin his birinden zerre kadar korkum 
yoktur. Harbdan de ürkmüyorum. Ya
ni bu memleketlerin ne kadar metin 
olduğunu iyice bildiJim için bir he
zimetten korkmadığımı söylemek isti
yorum. Fakat sağduyu sahibi her adam 
gibi harbdan nefret ediyorum. 

Roma, 25 (A.A.) - İtalyan gazete
leri, dün lıord Halifax tarafından 
lordlar kamarasında söylenen nutku e· 
hemiyetle neşrediyorlar. 

Haberlere konulan başlıklar, ingiliz 
muhalefetinin antifaşist delillerini ve 
Lord Halifaxın miJletler cemiyeti le
hindeki sözlerini tenkid eder mahiyet· 
tedir. 

. 
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Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 

j - Mayilerin tren veya gemilerle 
nakli, bu işe yarar kaplar içinde olmak 
Uzere hususi hükümlere tabidir. 

12 - B gurubu ile A gurubunun II 
lnci sınıfında bulunan mayilere aid 
hükümler: 

a - Mayileri, merdiven veya koridor 
ıibi herkesin geçmesine yarayan yer
lerde muhafaza etmek yasaktır. 

b - Aşağıda yazılı yerlerde ve mik
darlarda mayilerin muhafazasına mü
aaade verilir. 

I - İkamet edilen mahallerle bu gi
bi yerlere - aralarında yanmaz bir dı
var olmaksızın - bitişiği olan mahal
lerde ve kahve ve gazino gibi yerlerde 
35 litreye kadar. 

II - lmatathanelerle perakende sa
tan bakkal dükkinlarında 100 litre ve 
kırılmaz kaplar içinde olmak şartiyle 
1000 litreye kadar, (imalathanenin şek
li ve cinsi bu mikdardan fazla mayile
rin bulunmasına lüzum gösterdiği tak
dirdi belediyenin takdiriyle bu mik
dar arttırılabilir.) 

III - İmalathanelerle perakende sa
tıf yerlerinin daima kullanılmayan de
po ve anbarlarında 400 litreye kadar 
(eğer mayiler saç variller içinde mu
hafaza edilip bu kapların üzerine ölçü 
ve doldurma cihazları tesbit edilmişse 
ve bu kaplarda her vakit içine girilme
yen bodrum katında olacak olursa de
po edilecek mayiin mikdarı 3000 litre
ye kadar arttırılabilir). 

IV - Sırf bu gibi maddeleri muha
faza etmek için yapılıp üzerinde dai
ına ikamet edilen veya insanların mun 
tazam %amanlarda toplanmasına mah
aus hiç bir daire bulunmayan yerlerde 
5000 litreye kadar ve böyle bir yerde 
ve yer altı depolarında - her tarafı en 
az 1 metre toprakla doldurulmuş ol
anak prtiyle - 15000 litreye kadar. 

V - 3000 litreden fazla hacmindeki 
depoların tesisinden evel, merkez fen 
heyetinin tetkikiyle belediyeden mü
aaade alınacaktır. 

c - 15000 litreden fazla mikdardaki 
depolar için ayrıca müsaade almak 
prttır. 

d - Müsaade istidasına lefedilecek 
biluumum malumat 11 inci fıkranın 
.(h) kısımdaki hükümleri caridir. 

e - Tren veya vapurla nakliyat, iş
bu ife yarayan kaplar içinde olarak 
yapılır, ve hususi hükümlere tabi bu
lunur. 

13 - A grupunu.n 111 Uncü sınıfına 
ıı:nensub mayilere aid hükümler: 

a - Grupun III üncü sınıfına men
aub mayilerin muhafaza, depo ve na
killeri yalnız 3 ve 4 üncü f ıkralarmın 
eau hükümlerine tabidir. Bu mayile
rin diğer ıınıf ve gruplara mensub ma
yilerle birlikte muhafazası 14 üncü 
fıkranın hükümlerine tabidir. 

14 - Muhtelif grup ve tehlike sınıf· 
larma mensub mayilerin birlikte mu
hafazası ile muhtelif şahıslara aid ma
yilerin birlikte muhafaza ve depo edil
ıucıi: 

Muhtelif grup ve tehlike sınıflarına 
ıı:nensub mayiler, aynı bir depo yerinde 
muhafaza edilmeleri halinde A &rupu
nun 1 inci ıınıfına menaub mayilerin 
tabi oldukları şartlara bağlı olurlar. 
Muhafaza edilebilecek azami mikdara 
gelince, A grupunun 1 inci sınıfına 

menıub mayiler azami mikdardan ek
aik olan her litre için 2 litre, il inci 

Karadeniz Orman ltletme 
Türk Anon.im Şirketinden : 
Şirketimiz hissedarları umu

mi heyeti 18 mart 938 cuma gü
nü .aat 14 de İstanbul Bahçeka
pı 4 ncU Vakıf han 4 üncü kat 
36-37-38 numaralı şirket idare 
merkezinde adiyen toplanaca
ğından dahili nizamnamenin 24 
neti maddesi mucibince en az 
dört hisseye malik hissedarların 
içtimaa gelmeleri ve toplantıya 
i§tirak edecek ortakların dahili 
nizamnamenin 26 mcı maddesine 
göre toplantıya takaddüm eden 
on gün zarfında hisse senedleri
ni ıirket veznesine tevdi ile du
huliye varakası almaları rica ve 
ilin olunur. 

İDARE MECL1S1 
Ruznamei müzakerat : 

1 - İdare meclisi raporunun 
okunması 

2 - Mürakib raporunun okun
ması 

3 - Bilinço ve Ur ve .zarar 
hesablarının tasdiki ve idare 
meclisinin ibrası 

4 - Müddetleri biten idare 
meclisi azalarının yerine yenile
rinin intihabı 

5 _ Müddetleri hitam bulan 
mUrakiblerin yerlerine yenileri
nin intihabı ve ücretlerinin tayi
ni. 107& 

sınıfına menaup mayi veya 2 litre B 
grupuna aid mayi veya 200 litre III 
üncil ıınıfa mensup mayi zam edilebi· 
lir. Yalnız B grupuna meneub mayiler
le A grupunun II inoi ve III üncü ıı· 
nıfına mensup mayiler depo edildill 
takdirde depo edilebilecek azami mik
darlar ikinci aınıfa veya B grupuna .. 
id mayiler için tesbit edilmiı olan aza
mi mikdarlara göre olacaktır. Ancak 
II inci sınıfa mensub mayi azamisin
den eksik her litre için 100 litre ur 
üncü sınıfa menıub mayi zam edilebi
lir. 

1 S - Muayene ve tecriibeler 
Tank tesisatı ile arabalar, A grupu

nun 1 inci aınıfma mensub mayiler i
çin yapılmı§ bulundukları takdirde, 
merkez fen heyetince muayene ve tec
rübe edildikten ıonra ite baflamaları
na belediyece izin verilmek icab eder. 
16 - Verilmit müaaadelerin 

mer'iyet müddetleri 
a - Biri depo yeri için verilen mtı

saade, tesisatta ehemmiyetli değltik
likler oluncaya kadar veya i,Ietmede 
yapılacak tebeddülden dolayı tehlike 
derecesi artmayıncaya kadar mer'idir. 
Müsaade alındıktan sonra 6 ay ite bat
lanmıyacak olursa müsaade hükümail.ı 
kalır. 

b- Müsaadesi alınmıı bir deponun 
sahibi değişecek oluna yeni mutasar
rıf 8 gün zarfında belediyeyi haberdar 
etmek mecburiyetindedir. 

iSTiSNAi HALLER 
17 - Bu hükümlere tlbi 

olmıyan vaziyetler 
a - Aşağıdaki hallerde itbu talimat

name hükümleri cari değildir. 
1 - Ham maddeden mayi iatihaal e

den müesseseler, maden milfettiıliii 
emrinde ve nezaretinde bulunan tesi
sat, 

2 - Aıked kuvvetlere aid veya bun
ların nezareti altında bulunan teeiaat, 

3 - Gümrük antrepolariyle aerbelt 
mıntaka ve rıhtım tesiaatı, 

.\-Reemt mUe11eselere ald dej,o1ar, 
(Sona .,ar) 

Kiralık oda 
Anafartalar caddesinde C91d Nafıa 

vekaleti apartıınanmuı ikinci btuıda 
blr korlclor cı.tattlnc!e bet o41a ao 119-
ziran 938 tarihine kadar prek ayrı 
ayrı ve gerek toptan kiraya verile
cektir. Taliblerin Vehbi Koç ticaret 
evinde Bay Olman Aslana müracaat-
ları. 946 
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Vilayetler 
Fabrika, anbar ve su 

deposu yapdacak 
Seyhan Nafıa Müdürlüiiinden ı 
1 - Eksiltmeye konulacak lt: A

dana Oretme çiftliğinde yapılacak çır 
çır fabrikası, kUtlil anhan ve ıu depo
su keşif tutarı olan 217715 lira 98 ku
ru.la ve kapalı nrf u.uliyle eksilt
meye konulmuıtur. 

2 - Kefif evrakını görmek isti
yenler Nafıa müdilrlUiilne müracaat 
edebilirler. , 

3 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
2-3-938 tarihine müsadif çarıamba 

günü saat on birde nafıa daire1inde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
1632 lira 28 kurut muvakkat teminat 
vermeıi ve nafıa veklletinden veril
miş müteahhitlik vesikasını göster
mesi lbımdır. 

1stiyenler teklif mektuplarını 3 lin
cü maddede yazılı saatten bir saat ev· 
veline kadar nafıa müdürlüğüne mak· 
bu.ı mukabilinde vermesi muktazidir. 
Posta ile gönderilen tekliflerin dı§ 
zarfı mühUr mumu ile iyice kapatıl
mı' olacaktır. Postada olacak gecik
meler kabu }edilmez. (837/429) 910 

Kapah .zarf usulile 
elektrik inıaatı 

Kan Valiliiinden : 
1 - Karı, Sarıkamlf, Iidır elek• 

trik projeleri hususi 9artnamelerl de· 
ğiştirilerek 15-2-938 den itibaren 45 
gün müddetle kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılmıttır. 

2 - Kan tehrinin idrolik elektrik 
tesisatı (296.400) lira. 

3 - Sarıkamıı ıehrinin lokomobil 
elektrik tesisatı (80011) lira 71 ku
ru,tur. 

4 - Ildır tehrinin lokomlblll elek 
trik teıiaatı (84692) Jlra 53 kunııtur. 

ttı:u s •-2-Hm 

5 - Kan ,ehrinin elektrik teıiaa
tı toptan veya klrgir, toprak, ahpp 
ı,leri ayrı diğerleri ayn ihale olunur. 

6 - Kara, Sarıkamıf, Iğdır ayrı, 
ayn ihale olunduğu gibi hepsi kili ha
linde (461,104) lira (34) kuruı ola
rak ihale olunur. 

7 - Toptan ihale olduğu takdirde 
iıtenine % 20 dahilinde Nafıa Veka
letine tasdik& gitmit olan Tuzluca, 
Kağınnan, Arapçay, Susuz ve Selim 
kasabaları elektrik tesisatlarından 

herhanıi biri yaptırılacaktır. 
8 - Nafıa Vekaletince tasdik edil

mi' yukarda yazılı Uç şehrin doıya
ıındakl evrak şunlardır: Proje, Keşif, 
fennt ,artname, hususi prtname, ba
yındırlık işlerı genel şartnamesi, mu
kavele projesidir. 

g - Taliplerin bu işleri yapabile
ceğini gösteren 938 takvim senesi için 
nafıa vekaletinden almı§ olduğu eh
liyet vesikası ile 938 senesi Ticaret 
odası vesikası. 

10 - Muvakkat teminatı. 
11 - Dosyası Karı ve İstanbul na

fıa mUdUrlüklerinde olup Karsın 14 
lira 80 kuruı Iğdır 4.20 Sarıkamışın 
4 lira mukabilinde isteyenler alabilir
ler. 

12 - İhale 30-3-938 çarşamba günü 
ıaat 15 de Kars hükümet konağı için
deki daimt encümen odasında topla
nacak sürel komisyonunca yapılacak
tır. 

Taliplerin 2490 numaralı kanuna 
göre hazırladıkları teklif mektupları
nı mühUr mumu ile iyice kapatılmış 
olarak madde 11 deki saatten bir u
at evveline kadar komisyon riyaseti
ne vermit olmaları. 

Poıtada vuku bulacak gecikmele
rin kabul edilmiyeceği ilin olunur. 

(409) 871 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilanı 

Eakiıehir Nafıa Müdürlüğünden: 

Eskitehir - Çifteler yolunun 3 + 
080 - 13 + 000 kilometreleri arasın
da 17597,10 lira ketif bedeli 901e esaalı 
tamiratı 26-2-1938 tarihinden itibaren 
mUnakuaya çıkarılmııtır. 21-3-938 gU 
nG llat on dörtte villyet rnaJmnmda 

,. .. 

vlliyet enc.timenl tarafından kapalı Tekliflerdeki teıuillt vahid flyatla-ı Teklif mektublan 21. 3. 1938 gUntl 
zarf usuliyle ihalesi yapılacaktır. nn umumu il.serinden yapılacaktıır. saat 14 de kadar vilayet daimi encil-

Muvakkat teminat (1319,78) liradır. Eksiltme 5 mart 1938 tarihine ten- meni riyasetine verilmelidir. Posta 
Bu ite aid e-nak: Şo9e tafaillt ve dUf eden cumarteıl gUntı .. t on bir- ve sair surette vaki olacak teahhür 

hilliaa keıifnameleri, grafik, fennt ve de huauıt muhasebe binaaı içinde top- nazarı itiıbare almmu. 
eksiltme §artnlllllffi, genel prtname lanacak olan villyet enci.imenln<le ya- (1028/524) 
ve mukavele projeleri Eakitehir Nafıa pılacaktır 

1081 

.Müdürlüğünde göriilebilir. . • 
ı. kı ·ı · b ib" · 1 • 1 Vahıdi fiyat cedveli, ,artname, mu-te ı erın u g ı ıı erı yapm" o - . 

d kl d · N f v ,_ııo, u"nden a kavelename, plln ve buna mUteferrı u arına aır a ıa eıw..ıe • 
Iınmıt mUteahhidlik veaikaaı ile aene- di.fer evrak 240 ku':1' • mukabil11:1de 
si içinde ticaret odasından almmıı Gıresunda Nafıa daıresınden verıle
mali kifayet vesikasını 2490 numaralı cektir. 
kanunun tarlfatı veçhile teklif mek· Muvakkat teminat 3662 lira ısı ku-
tuplarına lef eylemeleri lizımdır. ruştur. 

Teklif mektubları 21. 3. ı.938° gUnU lateklilerin teklif mektublannı ma-
saat 14 e kadar villyet daimi encUme- halll ticaret odası vesikası ve 1938 se· 
ni riyasetine verilmelidir. Posta n nesi için muteber Nafıa vekaletinden 
sair surette vaki olacak teahhilr nazarı alınmıı en aıağı 25000 liralık yapı it· 
itibara alınmaz. (l027 / 523) lOSO teri milteahhidlik veıikasiyle 5 mart 

Tamirat eksiltmesi 938 cumartesi günu ... t' on• kadar 
Giresun daimi encümen reisliğine 

Eakiıehir Nafıa Müdürlüjiinden ı 
28. 2. 938 tarihine mliıadlf puartesi 

günü saat 15 de Eaki,ehir Nafıa mU· 
dürlUğU binasında toplanacak komis
yonda 7726 lira 22 kurut keşif bedel
li Eskişehir ceza evinin tamirat ve 
tahkimat işi eksiltmesi açık olarak 
icra edilecektir. 

Muvakkat teminat 579 lira 47 ku-
rllftUr. 

Bu ite aid proje, ketif, fenni ,art
name, eksiltme ,artnameıi her zaman 
Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

lateklilerin bu gibi ifleri yaptıkla
rına dair ibraz edecekleri vesaika is
tinaden Nafıa müdürlüğündeq ala
cakları ehliyetnameyi ve senesi için
de ticaret odasmdan alınmı' vesikayı 
hamil bulunmaları prttır. (367) 941 

Giresonda hastahane 
yaptırılacak 

Giresun Nafıa Müclürlüiünclen ı 

Giresun villyet merkezinde yeni
den inşa edilecek hastahane binasının 

kargir ve betonarme kısımları vahid 
fiyatlar Urerlnden kapalı zarf uıuliy
le ekailtmeye konulmuttur. 

Muhammen bedeli 48135 liradır. 

vermeleri lazımdır. 
Poetada olacak gecikmeler kabul 

edilmez. (447) 947 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilanı 

Eakiıehıir Nafıa Müdürlüğünden: 

Eakifdıir • Söğ:Ut yolunun 3 + 050 
- 9 + 475 kilometreleri arasında 

12282,38 lira ke9if bedelli fOSC esaslı 
tamiratı 26. 2. 1938 tarihinden itiba
ren münakasaya çıkarılmıştır. 

21. 3. 1938 gilnU aaat on dörtte 
vilayet makamında vilayet encümeni 
tarafından kapalı zarf uıuliyle ihale
si yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: (9Zl,18) liradır. 
Bu ite aid evrak: Şoae tafsillt hu

laSMı keıifnameleri, grafik, fennt ve 
ekeiltme pr:tname.i, prtname ve mu
kavele porojeleri EakifCbir Nafıa mil
dilrlilğünde görülebilir. !eteklilerin 
bu gibi ifleri yapmıf olduğuna dair 
Nafıa veklletinde.n almı' milteahhid
lik vesikası ile senesi içinde ticaret 
odaıından almış mali kifayet vesika-
ımın 2490 numaralı kanun tarifi veç
hlle teklif mektublarma lef eyleme
leri lbımdır. 

Malatya meyvecilik 
istasyonu 

binalar1 eksiltmesi 
Malatya Meyvacıl* 1.taıyon• 

Direktörlüğünden : 
40712 lira 65 kurut ketif bedelini 

havi olup Malatyada yapılacak mey• 
vecilik istasyonu 8-2-938 tarihinden 
itibaren bir ay zarfında pazarlık SU• 

retiyle eksiltmeye konulmu,tur. Mu
kavele, eksiltme, bayındırlık itlerl 
genel, huıusi ve fenni şartnameleri 
proje, keşif hulasası ile buna mlite
ferri diğer evrak her gUn Malatyada 
meyvecilik istasyonu müdürlüğünde 
görülebilir. 

Muvakkat teminat 3054 liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için bu ite 

benzer 25000 liralık iş yaptığına dair 
Nafıa Vekaletinden müteahhitlik ve· 
ıikaıı ve ticaret odası vesikalarını 
hamilen Malatya meyvecilik istasyo
nu müdürlüğüne müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (404) 867 

4 kazanın hartası 
yaptırılacak 

Çorum V aliliğinclen : 
1 nisan 938 cuma günü saat 11 de Ço

rum viliyeti makamında ihalesi yapd· 
mak üzere 1950 lira ke,if bedelli Sun
gurlu, 3250 liralık Oemancık, 1950 li· 
ralık Mecidözü, 1625 liralık Alaca ol
mak üzere coman 8775 lira keşif bedel· 
1i yukarıda isimleri geçen kazaların 

hali hazır hartalarınm alınması açık 
eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve 
buna aid diğer evrak Çorum Nafıa da
ireıinde görülebilir. Muvakkat temi· 
nat 658 liradır. İsteklilerin teklif mtk· 
tuplarile bu işi yapabileceklerine dair 
Nafıa vekAletinden alınmış ehliyetna
me ve diğer belgelerini ihale gi!nil saat 
10 da ihale komisyonuna vermeleri li-
smıJır. \183 
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Bayındırlık BakanhOı ~ 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekiletinden: 
ı _ İstekli çıkmamış olan Nafıa 

Vekaleti lokantasının mutfak kısmın -
da yapılacak tadilat ve sıhi tesisat işi 
gene aynı şartlarla eksiltmeye çıkarıl· 
nu,tır. 

Keşif bedeli 4311 lira 13 kuru~r· •. 
2 - Eksiltme 11.3.1938 cuma gunu 

saat ıs te Nafıa Vekaleti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odaıında pazar· 
lıkla yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
ınüteferri evrak 22 kuruf bedel muka
bilinde yapı ifleri umum müdürlüğün 
den alınabilir. 

235 kalem alat1 tıbbiye 

ve La bura tuva r 
malzemesi ahnacak 

Ankara Nümune Hutanui Bat
bibliğinden ı 

Hastahanenin 1937 mali yılı lhtiya
cr · için 61S6 lira fiyatr muhammene
si olan 23S kalem alatı tıbbiye ve ıa
buratuvar malzemesi 3 mart 938 per
tcmbc günil Ankara Numwıe hasta
hanesinde saat ıı de kapah zarf usu
liyle eksiltmeye k<>nulmuftur. Mu-

3) lhale.l 9 mart 938 çarpmba günil 
aaat 11 dedir. 

4) Ekıiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, S üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle teminat ve tek
lik mektublarını ihale gününde en geç 
bir saat eveline kadar M. M. V. ıatın 
adma komisyonuna vermelerL 

(443) 961 

Gümrük ve inhisarlar 8. 

Satıhk şampanya 
A-1--ra Gümrük Müdürı::z.iirıı...- : vakkat teminah 461 lira 70 kuruştur. naa ... -

Muvakkat teminat para veya para Gümrüğümüz anbarında bulunan 

h. · d k' k komı'syonum\1%• ıahipsiz beı kilo ağırlığındaki bir da-ma ıyetın e ı evra 
ca alınmıyaca~ından bunları vermek macana şampanya memleket dıfI çı-

,. ı hal karılmak tartiyle açık artırma ile sa-
isteyenler ihale gününden evve • tışa çıkarılacaktır. Artırmaya iştirak 

Bronz tel ahnacak 
Türk Hava Kurumundan ı 

ı. - Tayyare alanlan arasında teei• 
edilecek telefon hattı için 500 Kg. 2 
milimetrelik bronz tel aatın alınacaktır. 

2. - Muhammen bedeli 62 5 lira, ilk 
teminatı 47 liradır, 

3. - Şartnameai her gün Kurum Le • 
vazım Müdürlüğünde görülebilir. 

1111111111111111111111111111 )ili 11111111111111111 

Koçuk ilan 1Qrtlan 
Dört aatıclık kiçiik illnlardan: 
Bir defa için SO brat 
lki defa için 50 kant u, defa için 70 nrue 
Dört defa için 80 nruı alınır. 
Devamlı kilçlllıc illnlann her defaaı 
için 10 nruı alınır. Meaell 10 defa 
neıredllecek bir llln için 140 kurut 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak here, her satır, 
kelime aralarındaki boıluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir kilçlik 
llln 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her nur için 87· 
nca 10 kuruı alımr. 

iş arayanlar: 

Meslekten yetiımit tedris usulüne 
vakıf bir öiretmen - Türkçe ile mu
kayeseli pratik ve grematikal fransız
ca öğretmektedir - Ulua C.B. 1077 

Almanca dersleri -Tecrübeli alman 
bir bayan almanca dersleri vermekte -

5. - lsteklilerin vesikaları ve temi - d 
ir. Ulus gazetesine "C. W.'' rumuzu -

natlarlyle birlikte belli gün ve saatte na mektupla milracaat. 980 

4. -İhalesi 7. 3. 1938 pazartesi günü 
saat 15 de Kurum Levazım Müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

hurr bulunmaları. 

Kiralık: 

Aranıyor: 

PiYANO ARANIYOR - Piyano
sunu satmak veya kiraya vermek isti 
yenlerin Ulus Gazetesinde Haydar: 
Pinyala müracaatlan. 1025 

Basit tekilde bir yatak odası, bir ye
mek odası ve bir salon takımı aran 
maktadır. Telefon: 3011 983 

Pansiyon aranıyor - Bir memur bir 
aile nezdinde pansiyon arıyor. Tafsi 
la tın yazılması. ( Yenitchir postahane 
si "Po.st restant : S.H.S.) 1075 

Satılıkı 

Sablık arsa - Çankaya caddesiniıı 
en güzel mevldinde bakanlıklara yüs 
metre mesafede yeni yapılacak B. M 
Meclisine giden caddenin köşesinde 25 
M. cepheli. Tel: 2S8S, ve 2884 87!ı 

Satılık Arsalar - Ayn ayn veya 
toptan ucuz satılık arazi. Yenişehirde 
Bakanlıklara otomobille beşer dakika. 
Ycnihal No: 37 Tel: 1237 91S 

Satılık arsalar - Yenişehir Karanfil 
sokak Nafra karşısında 485 m2, Sıhiye 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
tekliflerin 323 lira 3" :..-uruşluk muvak 
kat teminat vermeleri ve yapı işleri 

umum müdürlüğünden bu iş için alın
bUf hususi vesikayı haiz bulunmaları 
lazımdır. ( 4SO) 968 

tahaneye müracaat ederek teminatla- edecelerin ıs mart salı günü .saat onda 
rını maliye vekaleti ve.ınesine yatrra- gümrüğümüz binasında hazır bulun
caklardır. Kapalı .ıarflar ihale günün- malan ilan olunur. 1082 
den ve saatinden evvel teslim edilmif -------------
bulunacaktır. Muayyen saatten sonra 
verilecek veya gönderilecek zarflar 
kabul edilmez. Kapalr zarflar kanu
nun tarif ettiği şekilde hazırlanmıı 
ve mühür mumu ile mühilrlenmi' ol
maaı ,arttır. Bu kanun tarifatına uy
gun olmayan zarflar kabul edilemez. 
Şartname ve liste sureti Ankara Nu
mune hastahanesinde ve lstanbulda 

Münakasa tehiri: 24. 2. 1938 günü 
ihalesi yapılacağı ilan olunan telefon 
tesisatı malzemesinden 7 50 metre 2 çift 
nakilli ve 1350 metre bir çift nakilli 
kur§unlu ve arma yeraltı kablosunun 
ihalesi 7. 3. 1938 pazartesi günü saat 
15 e tehir edilmiştir. Diğerleri eskisi 
gibi 24. 2. 1938 saat 1 S de yapılacaktrr. 

Kiralık - Ziraat Kooperatifinde 3 vekaleti yanında 490 m2 iki arsa acele 
oda 1 hol, banyo, mutbak, su, elektrik, satılıktır. Telefon; 1449 939 

Ankara Bqinci icra Memurluğun-
cfan ı . 

937/4300 

sıhat müdürlUğUnde görülebilir. , 
(396) 853 

Jandarma 
Jınclırma binası yıpfırllacak 
Jandarma Genel Keaaatanlıiı Anka

ra Satın Alma Komiıyonunclan: 
1038 

- -

Defterdarhk .- · 

Daktiloluk imtihanı 

havagazını havi daire. Ziraat Enıtitüsü Satılık 800 metre arsa - Bakanlık .. 
Dahiliye başasistanı Nurettin Tel :2088 lar karşısındadır. Kültür Bakanlığı mu4 

952 hasebesinde İsmet Anduruya müra .. 
Kiralık - Adliye sarayı karşısında 2 caat. 970 

inci noterin üst katı kiralıktır. Müraca- SATILIK - Merakla yetiştirilıniı 
at. Tel No. 3717 979 iyi ötüş1il beyaz ve sarı kanaryalar ha· 

Kiralik ucuz daireler - Maltepede 
2 oda birer hol, mutfak, banyo, çok kul 
lanıılı 2 daire. Maltepe bakkalı Abdul
laha müracaat. 1024 

rcket dolayısiyle ucuzca satılıktır. İsti• 
yenlerin cumartesi ve pazar günleri 
Cebeci çamaşırhane civan uzgörenler. 
sokak No. 10 A. ya müracaatleri. 989 

Dairmizin yukarda numaruı ya
zılı dosyasında Ankaranın Kavaflar 
ÇarJısında manifaturacı İbrahim ta • 
rafından ibraz dilen noter senediyle 
Denizli belediye c. Hasan paşa ıi~it
cisi Kamile berayı tebliğ gönderılen 
icra emri üzerine verilen meşrubatta 
borçlunun yazılı adreeten çrktığr ve 
nereye gittiği belli olmacbğr anlaııl
nuf olduğundan hukuk usul muhake
ttıeleri kanununun tebliğata dair hü
kümlerine göre ilanen tebliğ~~ .k~ • 
rar verilmiş olduğundan 20 gun ıçın
de beyanda bulunması için mühlet 
,.erilerek tebliği şifahi makamına ka
inı olmak üzere ilan olunur. 1067 

M. M. bakanlığı 

Kepf bedeli (20023) lira (84) ku
ruştan ibaret ve Ankarada Jandarma 
subay mektebi civarındaki jandarma 
kıtlası planındaki yerinde yaptırıla
cak bina 9.3.938 çarpmba saat (15) de 
kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

Bu yapıya aid kefif name ve prtna
me ve teferrilatı her gün komisyonda 
görülebilir. Eksiltmesine girmek isti
yenlerin (1501) lira (79) kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya banka mektubu
nu muhtevi teklif mektublarını eıt ıeç 
eksiltme günü saat on dörde kadar ko
misyona vermi' olmaları. (417) 956 

Kiralık kat - Yenişehir Selanik cad-
Ankara Vilayeti Defterdarlıiın- desi 22 No. lu evin müstakil birinci ka

danı 
tı 45 liraya kiralıktır. 3 oda mutfak 

Sablık aparbman: Yenişehrin en p 
zel bir yerinde yılda 6SOO lira kira go
tiren yeni konforlu bir apartıman satı• 
lıktır. Kolaylık gösterilecektir. Kara
oğlan Koç apartımanı No. 4 komU.-70 kalem kimya 

alôtı alınacak 

banyo alt kata müracaat 1054 

Kiralık - Kooperatif arakaaında 
Ağaoğlu Ap. 2 inci No. 8 daire veya 
yalnız oda. IOS8 

yoncu H. Dilman Tel. 2181 999 

M. M. V. Satın Alma Ko.dan ı 
Eksiltme günü talip çıkmayan 70 

kelem kimya llat vr edevatı pazarlık
la ıatm alınacaktır. Hepıine tahmin 
edilen flat 2367 liradır. 

Muhakemat müdilrlUğUnde elli lira 
aylık ücretli daktiloluk için 4-3-938 
cuma günü aat 10 da imtihan yapıla

caktır. Orta tahsil görmUf olanların 
me%kQr saatte defterdarlık muhakemat 
müdürlüğüne müracaatları. 

Kiralık kat - Yeniıehir Demirtepe 
Urunç ıokak Na: 2 apartmanın zemin 

1027 katında dört odalı bir daire kiralıktır. (491). 

SATJLIK - Etlikte cadde üzerin
de üçer oda birer salon ahır ve garajı 
havi iki daireli ev ucuz satılıktır. Nü
mune hastahanesinde Dr. Kimileye 
müracaat. 1006 

Maliye bakanhğı 

Bir daktilo alınacak 
Maliye Vekaletinden : 
\(8 1iv"' vekfi.leti muhasebat umum 

~aurlüğünde 40 lira aylık üc
retli bir daktiloluk münhaldir. 3 mart 
938 pertembe gün il uat on ikiye kadar 
llıüracaat edenler araaında aynl gtlnlln 
laat on beşinde imtihan yapılacaktır. 
"-tağıdaki şartları haiz olanların yed· 
!erindeki vesikaları rapten muhc
•ebat umum mUdUrlUğU ikinci ıube 
llıüdürlüğüne müracaatları ilin olu
nur. 

1 - 18 yaşını ikmal etmiş bulun
l:l:ıak, 

2 - Orta mekıtcb mezunu olmak. 
1 - Daktilo kursunu bitirmiş bulun-

inak. (522) 1073 

A. Levazım Amirliği 

70.000 kilo pirin~ ahnacak 
Ankara Levazım AJPirliiİ satın al· 

.._ Komiıyonundan 
.. seseleri 

1 - Ankara garnizon rnuee 
ihtiyacı olan 70.000 kilo pirincin 22.2. 
9 d w ndan 38 pazarlığında talih çıkma ıgı . 
1. llıart 938 saat 15 de Ankara Lv'.&ıııır· 
lıfi Sa. Al. Ko. da paazrlıkla eksıltme· ,. 
1 Yapılacaktır. . k 
2 - Muhammen bedeli 10500 lıra il 

t Şartna-tltıinatı 787 lira 50 kUruftur. . ... 
ı... • yonda gorulUr. 
- \re nümuneıi kocıııı . 
leanuni \re&ika ve teminatla komııyon-
da bulunulması. (488) 1070 

...____~:::==~=-====;;;;;~ 

Pa.ıarlılı 3 mart 938 cumartesi ıUnU 
ıaat 10 da M.111. V. Atın alma ko.da,... 
pılacaktit". İstekliler kanun! 177 lira 
53 kuruşluk teminatlariyle birlikte 
c~-:ıUunc :g11n"""TI:--aı=ıim1e M. M. V, 
u.tın alma lro. na müracaat etsinler. 

(467) 1012 

Eski bez parçalan 
satdncak 

M. M. V. sat. Alma ıco.-. ı 
Akköprilde aıhiye depoeunda 3Sl ki· 

lo eaki bez parçaları artırma ıuretiyle 
satılacaktır. Satı§ 28 - fUbat - 938 pa
zartea1 günü N&t 10 da M.M. V. satın 
alma Ko.da yapılacaktır. İltekliler bez 
leri görmek için depo müdilrliiğiine 
her gün ve artırmaya girmek için sa
tıt gilnll ve aaatında ~.M.V. satm al
ma Ko.na müracaat etsınler. (469) 

1014 

Kosum atı alınacak 

Kirahk evler 
:Ankara Defterdarlıfmclan ı 

Kapu Bina Mukadder aylık 
No. No. lcar bedeli Depozito 

Lira Kr. Lira K. Müştemilatı 

5 -7 4 35 63 00 3 oda 1 mMba.h ı hela 
4 30 54 00 .. • 

2 3 15 27 00 1 oda 
37 z 115 27 00 .. 
3~ ıı 35 63 00 1 oda 1 mutbılı, J benyo, J heli 
.. 1l 40 ,, 00 • • 

8 40 72 00 .. " 
9 30 54 00 S oda, J m~ 1 hela 

85 20 36 00 .. .. 
85 15 27 00 1 oda, 1 mutbaıh, 1 heli, 
85 20 36 00 2 oda, 1 mutıbah, 1 heli 
7g 20 36 00 3 oda, ı mutbab, '1 hela. 
83 17 60 31 50 2 oda, 1 mutbah, 1 heli 
83 25 45 00 3 oda, 1 mutba.h, ı •lon, ı bela 
83 20 36 00 2 oda, 1 mutl>ah, 1 beli 
92 20 36 00 3 oda, 1mutıbaıh,1 heli. 
92 15 27 00 2 oda, 1 mut'baıh 
93 10 18 00 3 küçilk oda 
91 20 36 00 2 oda, 1 mutbüı, t heli 

Yüksek Ziraat EmtitUsU dahilinde bulunan evleri iJgal eden müdür ve 
muallimlerin oturdukları ev ve odaların ehli vukuf marifteiyle takdir edi
len kıymetleri.ne göre aylık icarları 4-3-938 cuma gilnü saat 15 de Defter
darlıkta mütcttlrkil kıomlayoada puarlıkla ihaleleri icra kılınacaktır. 

bteklilerin hizalarında yazıh depozito makbuzları ile birlikte sözü 
ıeçen komisyona müracaatları. (500) 1071 

M. M. V. Satın Alma Ko.clan: 
lki tane fayton koıwnu at pazarlık

la ıatın alınacaktır. Satılık atı olanlar 
1 • mart - 938 aalı gilnü aaat ıo da ~· 
M.V. ıatın alma Ko.na müracaat ~tsın- -----------------------------

ler. Aynı günde bir tane de beygır de- .:!Jllflfllfllllfllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 
riıi ıatılacaktır. 1016 5 

(471) ~ 

Gübre satılacak ~ 
V Satın Alma Ko.dan : 5 

M: ~~Udafaa vekileti ile genel kur 5 
Mıll b okulu hayvanlarından bi- 5 

~ay ve .~ar 1 artırma suretiyle satı- = 
rıken gubre er 

2 
mart - 938 çar- 5 

lacaktır. Arttırması d. M M.V. satın = 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PiYANGOSU 

Beıinci ketide 11mart1938 dedir 

-------------------------------.... saat ıo a . == eu··yu··k ı·kramı·ye 50.000 ıı·radır şamba gunu a ılıcaktır. 1ıtekliler 
alına Ko. da Y p müracaat et- -
o gün ıne.ıkOr komlıyona lOlS = ---- Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle~ 

Tasfiye vesikası 

iptali hakkında 
S. t Vekileti 

ihat ve içtimai Muavene 
't •afiye Heyeti Reisliğinden : 

e Pendik 
Yanya mübadillerinden " ha-

rtı" f aannun urettebatından Musta a P r lJ 
k· · . i 6032 sayı 1Yeı ıstihkakı için ver len i fı' 
b· t1 tas • 
ır kopunlu ve 1380 lira kıymek lan ve 

Ye · · ..... de a \resıkasının Yunanıı...... . 
ha Zülfıkar 

Yri mahiyette olan Arslan, 'ldigwi 
\te .... k ıu verı 4Y.1.ehınet vakıflarına ar.,. tiıni· 
tebe" .. . k yfiyet beye 

• J yun etmış ve e "riifli· 
:ın 4.1.938 tarihli içtirnaı~da g;Ulusi 
erek mahiyetleri itibarıyle 
~"1 . kaDunen 
. u lciyete inkılib etmelerıne kartı 
~kan bulunmayan bu vakıflara • 
•r.ı • pnunı 

lıstafa Paşo namına gayrı 'ka-
<>Ia fye vesı tak tanzim edilen bu tas 1 kla 
•rnr · ·ım·ıı olrna 
L n ıptaline karar verı ı.,. 
"'e"f" • A (521) 1072 

J ıyet ılan olunur. 
' 

sinler. (470) = (20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. = 
70 tane meşin ahnacak 

M M V Satm Alına Ko.dan : 
• • · . . meşin pazar-

N ilmunesi gıbı 70 tane . • 
1 kla satın alınacaktır. lsteklıler paza~ 

lık günü olan 23. JUbat - 938 pazartea 
ı d M M V satın alma 

günU aaat 10.30 a · · · 

K a müracaat etsinler. 
o.n 1013 

(468) 

100 adet subay 
çadırı ahnacak. 

M. M. V eki)eti Sabn Alına Konı • 

yonunclaıa ı 1 f 
1) 100 adet ıubay çadırı kapa ı .zar -

·ı eye konmuıtur. 
la ekıı ttn. • ~ı.-ı edilen bedeli 

2) Hepsının (,lllU&Wn 
'Ik teminat paraıı 600 

SC'~O lira olup ı 

liradır. 

----- ------1-590 -

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden --- bu piyangoya ittirik ediniz ... 
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f ........ N E R V 1 N "'"'""~ 
- -- -E Sinir ağnlan, asabi öksürükler, uykusuzluk, E 
- = § baı ve yanm baş ağrısı, bat dönmesi, e 
§ baygınlık, çarpıntı, ve sinirden ileri gelen § 
i bütün rahatıızlıklan giderir. 768 ~ 
.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Telefon: 1348 1078 

Bayan ve aile için - Uat kat sıhl ve 
kaloriferli 1 veya 2 oda. Bakanlıklar 
.Karakol yani Olgunlar sokak Tan a
partman kapıcıya müracaat. 1069 

Kurslar: 

Sablık arsa -Sıhhiye Vekaleti ya
nında asfalt cadde köşesinde 27 - 37 
cephelidir. Blok apartıman intaıına mü• 
aaiddir. Tel. 3059 1039 

Sablık ana - Yeni,ebir konur ao
kak 373, Maltepede en hSkim yerde 625 
M. ehven fiyatla verilecek. Tel. 1538 

1040 
Sablık iki arsa - I. Yenişehirde Sö-

2 ayda diploma - Mart bafmda bat· nnler cadd. İt IObğmda. il. Ankara• 
lıyac:ak olan daktilo kursunwı 44 Uncti da_ Yancm yerinde. J!'Jıven bir fiatla 
devresi iki ayda diploma verir. Yenlhal acele Ntıhktır. Ulueda (S.) rummiy
arkuı Yenihamam apartımanı bt 2 le. 1078 
Tel: 3714 l020 Acele Sabhk Ar• - Karanfil aoka-

44 üncü d~ - Daktilo kurau ay ğında 500 metre 15 metre cephe. En 
bafında bu devreaine baflıyor: Hergün müsait fiat 15 lira. Müracaat: 16 Se. 
kayıd ve kabule devam etmektedir. Janik cad. Tel: 2323 1057 
Yenihll arkaıı Yeni hamam apartmanı --------------
kat 2 Tel. 3714 1021 

Daktilo kursu - Tahıil aranmaksı-
zın herkesin girebileceği bu kurs 
2 ayda kültürden tasdikli diploJDC\ ver
mektedir. Yeni hamam apartmanı kat 
2 Tel: 3714 1022 

' 
lş verenler: 

Hizmetçi isteniyor - Çocuksuz bir 
aile yanında yemekten gayri orta hiz
metlerini yapacak bir kadın aranıyor. 
Yeni şehir Fidanlık Yifitkoıun aokağı 
No. 15. 981 

Memur aranıyor - Kefalet verebile
cek mesuliyetli bir ambar memuruna 
ihtiyaç vardır. Anfartalar caddesinde 
Emek Apartımanı Arkur §irketine mü-
racaat. 1031 

Silk o 
Romatizma, Jômbago, 

siyatik, sinir ve soğuk al

gınlığından ileri gelen §İd

fletli ağn1an teskin ve iza-

le c•lcr. 805 

!f BUGÜN· KÜMBARANIZA·ATACAGINIZ • 5· KURUŞ ) 

YARIN·KURACAGINIZ • EVİN·TEMELİDİR 
!IQ'.)eu -

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 
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Türkiyenin en eski DAKTİLO KURSU: 44 Oncü devresine ay bafmcla bqbyor. İki ayda diploma 
Yenilıal arkası 

Yeniharnaın a-
ilİ ver r .partımanı kat 2 

Tel: 3714 1023 

Grip 
nezle 

başağrısı 
kırıklık 
dikkat 
ediniz 

Bu ilk tehlike alametleıini görür görmez derhal 

-Almak lazmıdır. 

NEVROZIN soğuk alğmlığınm fena akibetler doğurmaama 
ınani olmakla beraber bütün ıstırablan da dindirir. 

İcabında gÜnde 3 kaşe alınabilir 
isim ve Markaya dikkat. Taklitlerinden aa.kmmtz. 

675 

Geceleri üzerlniZCle 
meşhur 

IYIRllDY 
elektrikli IAmbayı ta
eımadan hiçbir yere 

80URLA BIAADEllLER lstanbul·Anltaıa-lzmlı 

917 

Krem Balsamin 
Kumral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegane srbhi krem· 

terdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yarım 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
l - Krem Balsam.in yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsam.in yağsız:, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balısamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acx badem, geee için, pembe renkli. 
tNG1L1Z KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

596 

mi ............................... -

• 

HASAN meyva özü 
Mideniz bozuk, diliniz paslr, kabız çekiyorsunuz iptahanız yok, mutlaka 
alınız. Yarım bardak su iç.inde alınan ve meyva usarelerinden yapılan bu 

harika midenize rahat ve huzur verecektir. Şişe 25, büyük 
40, dört ıniıli 60 kr. 

HASAN •• •• gazoz ozu 
Limon, portakal, mandalina çeşitleri vardır. Meyve usarelerlnden ya

pılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize Hagan Ga· 
zoz özü ikram ediniz. 

Yakında ananas, çileli, muz frenk üzümti kayıır, ağaç çileği nevileri 
çıkacaktır. Şişesi 25, büyük 40, dört misli 60 Kr. 733 

.. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"' - ------------------------------------

EYÜB SABRİ MEHMET TUNCER 
li)ZE CADDESİ No. 42 

ANKARA 
ispirto fiya.tunn ucuzlanıan 11Nu.<tnde '1nnvn>• ... ı...-. 

yon fiyatlarımızda tenzilat yapıldığmı muhterem mü§te-
rilerimize saygılarımızla tebıir ederiz. 1074 

--

':911111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

Kohinor 
Size inci 

kokulu bir 
gibi dişler ve güzel 
ağız temin eder 3-6399 

.Uyanıı .. servetifttnun 
1891 

l3a,yazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

1-483 

SINIR HASTALIKLARI"" 
MOTEHASSISI 

Doktor Halit Ulaş 
Paris Salpetriere'den mezun 
Adliye sarayı hizası: Sarraf 

Hakkı Ap. No. 5. Salı, cumadan 
başka saat 3 - 7 982 

YENİ 

Şehir Tiyatrosu 
Halkevinde 

Şubatın 26 ncı Cumartesi akfamı ) UMUMA 
,, 27 ,, Pazar ,. ) ,, 
,, 28 ,, Pazartesi ,, ) Halk gecesi 

26, 27 ıuba.t cumarteai ve pazar günleri 15 de talebe ma
tinesi 

T 1 MU R 
Tarihi manzum piyes 4 perde 
Yazan: Behçet Kemal Çağlar. 990 

•======================================= 

H. M. GHAZANFAR 
T!CARETHANESt 

TESlS T AR1Ht 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarmm en büyük alıcrsı ve her nevi Hind malı lhracatç:ıu 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 
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SİNEMALAR HALK 
BU CON BU CECE BU GÜN BU GECE 

Kahkaha - Ne§e - Eğlence 

ve meraklı 
aahneleıriyle dolu Türkçe sözlü 

komedi 
ULUS - 19. uncu yıl - No.ı 5952 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
F alib Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

Şimdiye kadar çevrilen Amerikan revü 
filmlerinin en mükemmeli en 
muhte~emi ve en harikilladesi 

NEVYORK DAMLARINDA 

"Dans - Müzik. Neşe• Giizellik 

Saf Rollerd• ı 
Doris Nolan-Georgeı M\D'"}>hy 

SEANSLAR 
1 • 2.45 • 4.45 - 6.45 Cece 21 de 
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'OÇ AHl3AB ÇAVUŞLAR 

BQf Rollerd• ı 

Maurıeen 0' Sullavan - Allan Jones r 
IO 

SEANSLAR -
1 • 2.30 • 4.30 • 6.30 Gece 21 de 

alın! Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddeai. Telefon: 1230 
Şubesi: Ankara Bankalar caddeai. Telefonı 2619 595 bizden Hediyelik 


