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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması la

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah

rum hfT'llkmavtmz. Tııtm e•enn fivah 7 liradtT. 
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Paris 1 Londradan Sonra 

Fransa Başvekili Bir 
Temerküz Kabinesi 

• Ankarada 1 

Balkan 
Bayramı 

Teşkilini ileri Sürd ·· 
Müdafaa v asıtalarımızı Takviye Mebusan Meclisinde Harici Siyaset 

SuretileBu Ülküye Hizmet Ediyoruz Paris~~!u~u~)er~:.~:!!_e Dün Baş'an~dı~ 
:Ankara, 25 (BaşmahCZT· Şotan. bugün öğleden sonra ~arla-
. . . ) K . R . • G M k H • • v k•ı• • mento ekseriyet gruplarının mumes-rırımiulen teıe1o"'" Antant onseyı eısı . eta sas, arıc11"e e ı ımı- sillerini kabul ederek kendilerile mü 

Bugün Ankara, senelik Balkan 1 • . s . • c"' v d• lhim siyasi meseleler hak.kında götüş bayramının ilk günün.Ü yaşa- zın Nutkuna Aynı Hararet ve am1mıyetle evap er ı müştür. . . . 
dı. Bu bayramın istasyondaki karş1- Başvekil B. Şotan, şımdiki şartlar 
lama şeklinde. marşlar ~alınması. ~i- ı -- -içinde. harici siyasetin dahili siyase-
yaretler yapılması suretinde merasım ·' Şef Atatürk te sıkı bir surette bağlı bulundu.ğunu 
tıırafı da vardı. Fakat asıl bayram • " ' j soylemiş ve geniş mahiyette bır te-

duygulnrı kalplerde yaşıyordu. Ara- Ankarada Karşdandı merküz kabinesinin vücude getiril • 
daki birlikten, ahenkten, emniyetten 1 mesi icap ettiğinı bildirmiştir. Lazım 
ve sevgiden doğan bir bayram . · · Ankara, 25 (Tan muhabirinden) - gelen vasıflan haiz bulunan herhan-

Müttcfik Balkan milletlerinin kıy· RelıılcUmhur AtatUr-k buglln saat 9•45 gi bir şahsiyete mevkiini terketmek · 
metli reisleri trenden indikleri za· de ıehr-lmlze teref ver-dller- BOyOk suretile bu tarzda bir birlik kabinesi-

Şef, Gazi istasyonunda Ba9baknn B 
man ortada bir kardeş buluşmasının CelAI Bayar ile lçıııer-I Bakanı ve nin iktıdar mevkiine gelmesını kolay 
68mimi manzarası peyda oldu. Her ta Par-ti Genel Sekr-eter-1 ŞUkr-11 Kaya. laştıracağını söyliyen B Şotan, birleş 
raftan hemen hep tanıdık yuzler go- Oışlıler-1 Bakanı Dr-. Tevfik RU,tO A· me hususunda zorluklar kendini gös-
rülüyor, dostlar biribirlerini hakiki r-as tar-atından aellmlandılar-. Ankara terdiğf takdirde siyasi gruplardan 
bir sevinç ıçinde buluyorlardı. ıataayonundıı lac, başta Millet Mecıısı memleketin menfaati namına kendi 

Reisi AbdUlhallk Rcnda bulunduOu ... 
Ankara Palasa varıldığı zaman Bal halde BOyUk 'frklnıhar-blye Rclııl Ma siyasi akidelerini bir an ıçin bir tara-

kan gazetecileri derhal salonda top- reıaı Fevzi Çakmak, vcklllcr. mebus· ı fa bırakmalarını ve bu düşüncesinin 
landılar. Odalara dağılmak. biraz ıar- ve vckftletler llcr-1 gelenleri tara· t.ahnkkuku için geniş ölçüde itimat is 
dinlenmek kimsenin hntırına gelmı- fından aeUlmlanmıı ve bir- kıta aaker tiyece inj ilave etmiştir. 

r".,.o~ori 7 • V 0 8 El- , "4l!Am ve lh lr.am re mini ifa etmlııtlr ~..'i -D Ç'-.1.-- T-cs~t.1.. 
lektaşlara hakimdi. Herkes Ulusa sa- Antantı Konseyfnin toplanmakta 1 ıL!Z • re ile mütesanit bulunmanın bir za-
rıldı. Başlıklardan, resımlerden bir Ankarada Hariciye Vekaleti binası - iM eşhut Suçlar ruret olduğundan bahsetmiş ve Fren 

" lük" vakalar hakkında mana çı sanın kolle.ktif emniyet prensiplerine gun • (Tafsilat 6 ncı sayf amızdadır] F B k 
karmıya çalışıyordu. Ulusun yenı A k f / k ve Milletler Cemiyetine bağlı oldu- ransa aşve ili 
olgun şekli çok takdir topladı. Falih .E i V U Q l ğunu bir daha tebarüz ettirmiştir. Bu B. Şotan 
Rıfkı Atayda, yavrusunu dostlarına H t d· M f d t ' ı .;. 

1
. l • sabah toplanan Mebusan Meclisi, ha- l -----

nta1· ngı~ntannubtirkubabbu·· atu._lln tihhaavraıdvı·sar1.dştı.1. hŞaulaş-- a ay a e Se e • Vt; 'cra Ş erz rici siyaset hakkındaki müzakerelere 1 - Avusturyada Hitlerci 
başlamıştır. Bir Üniversite Kapatıldı rını kabarttı. Muvaffak Menemenci- Mecliste Avusturya hadiseleri, AJ- Viyana, 25 lA.A.J - Vıyanadan 

oğlu Anadolu AJnnsını seferber hale "İttihadı Vatan,, cılar Türklere manyanın müstemlekeler hakkında· verilen bir emir üzerine Nasyonal 
koydu. Birkaç dnkika içinde herkes ki mütaleaları, Italya ile normal mü· Sosyalist tahrikat ocağı olan Gratz 

,Ajansın, bu nutku havi fransızca bili- Karşı Silah Dag"" ıtıyorlar nasebetlere gidşrne keyfiyeti, Ispan- Universitesi kapatılmış. Belediye bi-
teııine kavuştu. ya hadiseleri üzerine müzakereler Cf nasına gamalı haç işaretli bayrak çe-

reyan etmiştir. ken Gratz Belediye Rcısi de azledil-Rcyhaniye, 25 (Hususi) - İttihat 
dı vatan mensupları Reyhaniyede ki 
raladıkları bir evde yeni bir toplantı 

yapmışlar ve yeni bir klüp açmışlar
dır. Bu açılışa İskenderun. Antakya, 
Kırıkhan hükumet memurları ve 
mandaterlerin emellerine hizmet e-

Meslektaşlarla dünya hadisele
rinden bahsederken, ınsana. 

bir liman içinden fırtınalı bir filemı 
seyretmek hissi geliyordu. Akşam 

Hariciye Vekilimizın zıyafetinde o
kunan nutuklar da bu yolBa hisleri 
kuvvetlendirecek mahiyettedir. 

denler hususi surette davet edilmiş-
lerdir. .... 

Toplantıya gelerıler arasında bulu
nan Mehmet Kaçar, mezhep tefrik 
etmeden herkesin klübe girebileceği
ni ve gayesinin komşularla iyi geçin- ı 

I Devamı "'. ıncıda ı 

Balkan milletlerı realist ve müsbet 
bir görüşle barış ve istikrar arıyor
lar. Milli istiklallerini tam miınasile 
korumaktan ve Balkanları elbirliğiy· 
le dünyanın barış ve istikrar dolu bir 
Mhası haline getirmekten başka bir 
emel beslemiyorlar. Kimseye karŞl 
gizli bir maksat ve düşünceleri yok
tur. Bu kadar berrak kıymetler eken 
Balkan milletlerinın senelik mahsul
lerini gozden geçirmek için bir ara
ya gelince ektikleri tohumlara uygun 
mahsullere kavuşmalarından tabii 
birşey olamaz. 

Londra - Roma - Berlin 

Hariciye Vekilimizin nutkunda 
dediği gibı. Balkan milletlerı. 

dünyanın halini beraberce gozden ge
çırirken, Balkan Birliğinin ne kadar 
mühim bir barış ve ıstikrar amilı ol
duğunu görüyorlar ve hadiselere sa
kin bir vicdanla ve biribırlerini an

ladıklarından tamamile emin olarak' 
bakabiliyorlar. Yunan Başvekilının 
nutkunda da Balkan Birliğinin acı 
tecrübelerden. uzun mücadelelerden 
\1t> akim rekabetlerden sonra elde e
dilmiş olgun bır kıymet olduğu va 
daima inkişafa devam edeceği teba
rılz ettirilmıştir. 

Zivafctten sonra Hariciye Vekili· 
nin daveti geç vakitlere kadar devarr 
etti Bu bayram havası ıçınde yalnı:z 
bir kederli nokta vardı O da kardeş 
Iran Hariciye Nazırının bir ameliyat: 
neticesinde ölümüne dair bugün gf
len acıklı. elemli haberdi. 

Ahmet Emin YALMAN 

"Süveyş,, Meselesinde 
Bir İhtilaf Belirdi 

Londra, 25 (Hususi) - Mister E
denin Hariciye Nezaretinden istifası 
üzerine Nezareti idareye memur edi
len Lord Halifax, Hariciye Nazırlığı
na tayin olundu. Kral, bugiın öğleden 
sonra bu tayıni tasdik etmiştir. Müs
teşarlığa da Lord Kranbornun yerine 
:Mister Butler tayin olunmuştur An
l1:tşılan Mister Chamberlain Avam 

Kamarasına karşı mtihım harici me
seleleri bizazt tavzih edecektir. Lord 
Halifax'ın tayininden biraz evvel, 

Avam Kamarasında yeni Harıciye Na 
zırının Lordlar Kamarasından değ'il, 
fakatA vam Kamarası azasından olma 
sı liızımgeldiğı muhalefet lideriMister 
Atlce tarafından ısrar ile istenmiş ve 
Mister Atlee hali hazırda en mühim 
meselelerin harici meseleler olduğu 
icin Hariciye Nazırı Avam Kamara
sına mensup olmadığı takdirde bir a
nayasa meselesı çıkacağını söylemiş
tir A l~dcn Mister Ben de Harıci
ye Naz"ırınm a · mdan olmasının te
am'·· • tiril\vldığını izah etmiş-

• 
......... ,.,,._~-- ~şvekil Lord Hali- 1 

'Devamı 9 uncuda] 

Bir nutuk daha söyliyen 

Mister Eden 

Müddeiumumi 8. Onat 
Dört gün evvel Adliye Vekaleti 

tcırafından Ankaraya çağırılan Is
tanbuJ Müddeiumumisi B. Hikmet 
Onatla Icra Reisi B. Hamdi dün dön
müşlerdir Dün bir muharririmiz B 
Onatla görüşmüş, ve bazı şeyler sor
muştur. Muharririmizin suallerini ve 
aldığı cevaplan aynen yazıyoruz: 

- Ankaraya niçin gittiniz? 
- Vilayetimiz Adliyesinin işleri 

hakkında izahat vermek üzere yük· 
sek Bakanlıktan davet edildim ve bu 
mevzu üzerinde temaslarda bulun· 
dum. 

- Avukatlık ve noterlik kanunla

{ Drvamı 9 mırurüı / 

Türle Bankaları 
Şefleri Londrada 

---<>-

"Times ... Dikkate Değer 
Bir Makale Neıretti 

ITimes) gazetesi 22 şubat tarihli 
nüshasında. Türkiyenin endüstri ve 
ekonomi sahalarında inkişafına çalı
şan üç Türk bankası müdürünün Lon 
draya gelmelerini Türk • İngiliz mü-

{Detxımı 6 ıncıdaj 

Sosyalist mebuslardan Roux. 23 kü miştir. 

nunusani !Mihinde asi IspanyoJ tay· ( Şuşniğin nutkuna ait haberler ii-
[Dcvamı 9 uncuda] çüncü sayfamızdadır.) 

Türk Casusu M. SIFIR'ın 
Mütarek Hahralan 

} stanbuJun işgal kuvvetlerinin çizmeleri 
altında çiğnendiği o kara ve uzun yıllar 

içinde İstanbulda gizli bir mücadele de
vam edip, gidiyordu. Bir tarafta mil
letin manevi mukavemetini kırmak. mem
leketi köle haline i11cfirmek için hol macldi va
sıtalarla. genis teşkil Hila çah. anlar vardı. Di
ğer tarafta hir a\·uc Türk casuı;:u, İtilafm kuv
vetli ceph~c;ine kar ı yalnız f ednkfirhkJarma 
ve yurt sevgisine dayanarak sm•a açmışlardı. 

Türk casus teşkilatı içinde en canlı rol oy
mvanlardan biri. casusluk hnvatındaki adı 
(l\f İl\1 SIFIR) olan kıymetli hir arknrlastı. 

Bu arkadas. casuı;:Juk hatıralarmı c-azete
miz için yazmıştır. Bunları okuchıl'!nnuz za· 
man g-öreceksini7 ki knr,..mız;:ı hatfiı;:ııf,.rin 
uzaktan ctuvulmuş, anlatılmış bir hikayesi 
çıkmıyacaktır. 

(MİM SIFIR) ın hatıralan büYük kticük 
herkeste arnka uyandıracak yoldadır. nu ha
tıralarda eski nesil, mütarekeyi venirlen du
yacak ve ya ıyacak. yeni nesil çok '\·akın bir 
tarih devrinin gizli kalmış hikayelerini en 
canlı bir ş~ilde öğrenecektir. 
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POLİSTE~ · HARİÇTE: l BELEDİYEDE: 

Ankaradan 
T .Woa ve Telırafla 

Yeni Emniyet 
Tayinleri !':::': .. ::.= Gizli Bir Çekoslovakya Gazi Köprüsü 

H b• N E Musevi Mektebi ile Dost İQşaatı ~:,.rr:~ 
ar ıye azın nvet Bulundu Münasebetimiz Durduruldu =~~~,;.;: 

P N 1 
Hastöyde gizli bir Muaevl eır.t. başhekimi Mecit beşinci şube müdür-

AB Ha1clar Mithat 

aşanln apo Yonca 
bi m Praı elçimiz B. Yakup Kadri, bir Gazt knprüsflnOn tnpatı tekrar ıqtbıe, Ankara emniyet Amlrlerin-

meydana ~ müddettenberi memleketimizdi buluı dıtrmUftur. Sebebi, infaatı üzerine a- den KmaaI bir derece yüksek eiDJı1. .,!Wlflfll ...... bdmhıftll '1- _,... B. Yilkup K8dri. dün lrılncUsi- lan grupla beledtye arasında tekrar y9t imirliltne İstanbul emnlyet &-. H .. 1 la ıu.ı! eddarl "'•• llzU _.., ı. ~ bir muharriıimllıe Türk!- ihdW çılrmalldır. mlrı.rtııdm zeki fllbe müdir muavin . u ya rı b ta ~=it haber .ıı,....,, za- ye - Çekoslovakya münasebetleri hak Bu seferki ibtiW ta dllerlerf gibi kazık liğine İstanbul emniyet fUbe müd(ir 
ı anmmn arqtın:nü.aı' kında fU beyanatta bulunmuştur: meselesinden çıkmlfbr. On sekiz metrelik muavJm Hamdi ~ lldnoi 8UUf 

yapıbmftır. ~ 'İ'a .. esen ltO'- ~eklerle olan mOWebetlerlmlz fevka- kazıkların metaneti temin edebilecetine ev _.,.,.,.et A.-~..1•5: .... ta-'- ...-1....,. leı"o 
No. 11 

Enver Pqa hakkuıc:ta hazırla
dıjmı sllAl ı.krirlaıe dair 

MecUa Relai7le ~diri 
gün aonra idi. Meclis koridorunda 
Env• Plfa brpıa ~bana do
m ki: 

- Takrlrbıtze cevap 't'etmek 
için geldim. Meclill Mebuslmda stz. 
Ayada AlımM Ruıa .,. bW rahat 
bırakmıyonunu. Suallerlniıe ale
ni .eevap mı ~UZ. faba 
husus!mt? 

- Bu ıualinJr.den maksat aedtr'? 
-Aı.atlmr .... ııll + ..... 
dır,,~~y~ 
........... ft MWuit 
d\11111a.kfltlyonaım~ç... 
11aJrWea.n dlfU1 ~ .. 
~ .. kanaat ...... _. 
de Jlab edebilirim. 

ta.a-ı.ıt bir eski zaman~ 
sine benziyordu. 

Zatea Enver P8f8DUl Jauı,a A
leminde YAfMDl•nm teelr~ göz
Bntbıde duruyordu. fa,e meaelele
rinde Enver Pqa, TalAt P• ile 
bir nüfu ve rekabet kavtplllllll atıl 
Jnıftl. Levuma IWll ı..mı JlakJa 
Pqanm her hareketine siper olu
yordu. Tallt Paşa da fırkanın n8-
fuıhl relaleıbldeıı Kemal B8yi ıu. 
tuyordu. Bu rekabet aramda İstan
balck ......,. çıllnadan flbııştı. 

Cemal Paşa da Suriyede istedli1 gi
bi harekette serbest kalmtftı. Ev
velce ayan Azasından ve mebuslar
dan bazılarıdı fi1phe üzenıle asmı1-
tı. • 

kaimda la ~ 9fde oimaa ilde ~. Biribfrlırdle karii mQteka- "* ll(llanedflmtı olmama ralmlll. flriDa .,._.._., _.._.... ~- ~ iNii 

Samuel ... Jfeihli a.n. -· 01-all llfatlle, blıiblrlnıı. Jra1'll JDt1teka- tellrar noktal nazarında ısrar etmektedir. dir. 
Mwıevt bil bir sempati ile mQtebaaislz: Bundan Mflteahhit Alman grupu, 18 metre ayak 

çocuklarına den Veril"ken batka onlarla sulh alyuetlnde il blrllll 18 üzerine yapılacak köprüden tramvay ge- Ankarada Kml 
ciirmü meşhut baHDQtt yakalanmıg- ~. Huaaten. Mmetl• cemiyetinde, ctrflmedilf halde mukavemet edemfyece-
tır. Sin~ ba "..,da, \UUD a. Tdtk ve Çek mvabhaalan IUlh lehinde tınt iddia etm11. binaenaI.e-h ayaklarm Ankara, 25 (Tan m.uhabirlnden)
mandanberi pıt ..._t taPıJdılı berce s~. Allarn bir bale konubnan llzıın gelece- Son günlude Ankarada lnZll vat. 
tesbit edtldlM ı .. ı- N--ı- Hara hak ftriaaacu mUnuebetlerimlze ıelince, f(lp- ltbi b1ldlrerek yapmayı durdurmuştur. lan.,.....,.,...,., Bu yüzd' ilk _,_.__ 

IY' ~ '9lm • ıa.tz daha mflblmdlr, Bu münaebetlerimia Müteahhit Alman firması, bu sefer da- ---..,~. en mca.ııı::p-
kında t.ahklkata bafknıyqPr. Gizli gittikçe lnldtaf ediyor. Evvelce Pragda bir ha kaU bir vaziyet alc:ııtından ve ~ ler 15 gün tatil edilmiştir. 
~ 22 pull buluD*U-.· klirlnı ant•rı•-, :rapdmıftı. lon defa Aıı 1l &Ordütünü ileri ltırdül08den Nafıa v... Dealzbaakta T...tnlW 
Y 

1f1 L • karada bU ....... daha fule PldlleUl• kıı.ti habedir ecUlmJtUr, .,. • 
......_ ~ _ ....... Marifelf dL Bqta tcıttfn oJnıaJıı Gzere pmdfye ka- Vekilet, Jrapriller mftdftrft Kemal- Ankara, 25 (Tan muhabirinden) -

Evvelki aq.n BalarklJ ıı-e,ınct dar bizden aldıkları mabaullere Ulve ola- le mütehassıs Demayodan miiı'ekJu.lıp Denizbank idar9 JIWC)ili ıels1. ve ._. bir,,_..,,. ~Attlllll ~~ :' :: ~· .::.::: bir heyet kurmUftur. Bu 1aa7~ ı. hklan baklnndald kanmame ~ 
Ceına1 ft ~ ••tl'll1e lld ta-~. ' ~ lthrimlze g.ı.c.k 9'e .-..ı tasdikten çıJnmft;uı. Bu kar8mame i-

lebe Kumkapıduı trtfbe bhınri,ı. Cekoalov&Qa maretteh ve rahatbr. o ife b'aşlıyacaktır. _ le reialiğe banka ve deniz ikıtsadi if-
Yeıükapaya llldtl...ı mıuta ngo ~ kadar ld, etrafındakilerin pptaauu teli- Ete Konacak Azami Fiyat lerinde tecrübe ve bilgfsf olan Ba7 
ıma MhanhlJndan tojıı1adık1m. ku-~ blı vaba mauarası ,._.., di- Et komiayona., bazırlac1ılı projede Ziya Taner, azalrlrlara da İzmir tüc-

Ja kar topu 7apuü t.tu.ronc:ta duran .., kuzu ve lnvırcıia 50, dajhca 47, ka- carlarmdan Cemal Şehtp_aiıaJ U.J(a 
TodoftJSI ve Bekir ~ ikt pula UN1vERslTEDE: ramana 48 karQf azamt fiyat konul- liye VekaleUnce inha .ec1i1m alte-B u defa da F~lhavrl E- fırlatmı§lardır. Berlldler de derhal masını teklif etmiştir. ~u fiyatlarda ka1t deniz INbaJı Sedat tqiA ed~tı 

fendfyf <Suriye delegesi oıa.. tat topıayarü bulllan c.naı ve sa. PedatOP lnstltlisl daba bir miktar ucuzluk 1apıım- tir. 

- MpJsNM'ım1 Barblye !faıat'IDI 
Jholtle Nırmak 8UNttyle~ 
~ ,.piDÜ dellJdtr .......... 
ld cleUDarlnlz vardır, hURll lllNtı
ta b18IJan MJınek bJw lrAMfr, 

tak son zamanlarda Partse littıtlt- Mytne fırlatllUflarcbr. Her ikisi c1e ımJrAnlan aranmaktadJr. llr Temyiz Karan . :> .:= ~~ V:1: muhtelif yetlertnden yanlanmııJar, Tahtllelerlnln Stafl * Beledl19 fırmcılarm mtıncMtt Ankara, 25 (Tan muhabfrindell) ~ 
pise attıluu duyunca Arap mebus- tedavi altma ahmmıı~. ' ttntventtıe pedagoji emtit6at1ncle Gzerlne y::.. Jdloluk elmMk çıkan!- Sahte senet lstfmalfnden dolayı md 
Jarlyle temasa ıeçtfm. ICanclileıine . iki Paket Eroin Çıktı bir :rldanberl nuart eten 8(SnDekte ==km =~-=: telif milddetterte hapse mabkam an. 
fU \eklifte bulundum: ı:D.nty.ı aç.t olan abfıat ve fen fakOltelerl IOD l&tılwktır ' len Yeııtşehlrll Haydar, M'atnqut, 

- Hep beraber bir takrir hazır. lan, dtln, Sirk="== eörwtT talebeleri, marttan ttllMreıi * 8'ldr ııd.., dGnkl top1mtmnda-. L6tft, avukat Mel~ noter k&tlbf Ş... 
~. Altına ben de lmzajrjı koya !Atflye ile Kenanm oturdukları ev- lilelerde tatbikata 91k.,..klımbr. lCIS 11 Wrll&rl 8&'m0f. beledt.7• _...., taa file ve _~t ~ litanbul *lll' 
... .,.,._ de ve erkek bu talebeJerln 200 Jbnatnamalıdn mtlzakea91De .._ • ceza UMID&eınıı:m.uuu. ve'rdlfl kanr 
-..- anmZJD arama ,.apırnflar, yemek ..,_ mlfllr. Sah ıana. fekr# -~· ~ mahkemesince bozu1mui • 
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f~ .. LTG .. lfN~I 
Şuşnig'in Nutku 

Omer Rıza DOCRU L 

A vusturva Başvekili Doktor 
Şuşniğin nutku, Avusturya 

istiklali tezi üzerinde dönüp dola· 
pvordu. Avusturva. BaşvekiHne 
ıöre, Avusturya, hürriyetini, istik
lalini koru) acak ve hududunu mu
hafaza edecektir. Fakat Avustur
ya da bir Alman milletidir ve bu 
Alman milletinin bir vazifesi de 
Almanbğa hizmettir. Son anlaşma 
bu yolda atılmış büyük ve müs • 
pet bir adı .. dır. Çünkü anlaşma, I· 
ki memleketin münasebetlerini tan 
sim etmiştir ve banş dairesinde in· 
ki şalı sallamıştır. Almanya, A vus
turyanın iç işlerine her mUdahale-
7i menetmiştir. Artık Avusturya, 
nazileri hariçteki nazilerden yar • 
dun görmiyeceklerdir. Avusturya 
be. Führerin hem şahsına, hem sö
silne itimat ettiği i~in anlaşma hü
kümlerinin tamamile tatbik eclile
ceii fÜphe götürmez. 

Doktor Şuşniğin Almanya ile A· 
.ustıırya hakkındaki münasebetle
re dair bu sözleri söyledikten son· 
n İtalya, Avusturya münasebetle
rinden bahsetmiş ve bu münu. 
betlerde bir deiişiklik bulunmadı
iuu. İtalyanın Avusturya iç işleri· 
ne karışmamak için daima dikkat 
cösterdiğini, ve bunun böyle de • 
vam edip citmesinin ümit olundu
iuna anlatmıştır. 

Avusturya Başvekilinin kanaati
ne pre, memleket içinde beş sene 
dren kardeş mücadelesi artık ni
hayet bulmuştur. Çünkü sosyalist 
lerle eski nasyonalist sosyalistler 
ntanseverler cephesi içinde çab
pcaklar ve ayn ayn partiler teşkil 
etmiyeceklerdir. Bunun ilerisi yok 
tur. Çünkü, Avusturya muhakkak 
lair ve müstakil yaşıyacaktır. 

D oktor Şuşniğin Avusturya Is 
tiklilini korumak azminde 

1nılundutuna dair söylediği sözler, 
memleket içinde ~ iyi karşılan
llllfUr. Praı ve Peşte. nutuktan 
.................... aflllaat-
• f.__,&_ ~ ..... 1,~..-rr.-rınıncur-ına~ 

buatının nutku nasal karşıl~dığını 
hentls bilmiyoruz. Falkat fnglltere
İtalya müzakereleri sırasında A· 
vmtarya meselesinin de konuşula
cağı muhakkak sayılıyor. Sonra Al 
manyanın Avusturya hakkındaki 

dül}ünceleri yeniden tevile ihtiyaç 
cöate,ıniyecek derecede sarihti. Bu 
cfln Avusturya nazileri, vatanse
verler cephesinde çalışacaklar ve 
bu çalı,mayı muslihane hulGJ için 
fırsat tanıyacaklar, yani kaleyi i
çinden fethetmek için her fırsata 
kelhyacakalrdır. Nazist bir Avus
turya, bugünün meselesi detilse, 
7arm muhakkak bu mesele teıkil 
edecektir. 

O halde, Avusturya meselesi hııl 
olunmama,, yalmz Pancermanizm 
•akumndan yeni bir adım atılmıJtır 
n bu adımı butalwn adımlar ta
kip edecektir. 

Her Bitler, dün söylediği bir nu
tukta, Avusturyada vukubulan son 
•Hiselerin cebir ve tazyik eseri ol
madıjuu bilhassa tebarüz ettirmek 
lstemif, ve Almanyanın A vustur • 
ra ve Çekoslovakya hududuna as· 
ker sevki şayialarını, Yahudi tah
rikitı eseri saydığını, bu tahriki. 
ta karp Almanya dahilinde tedbir 
alınaeajını anlatmıJtır. Alman ma 
Jaafill Her Bitlerin bu sözlerini ya
•ancı cazetelere karşı son bu ihtar 
laJ'maktadular. 

TAN 

ORTA AVRUPA: 

Şuşnig'in Nutku Prag, 
Roma, Peşte ve Pariste 
Çok Müsait Karşılandı 

Viyana, 25 (Hususi) - Dün ak- arasında cereyan edecek olan görüş
şam Avusturya Başvekilinin federal meler esnasında da mevzuu bahsola· 
diyetinde Avusturyanın istiklalini e- caktır. 

hediyen muhafazaya azmetmiş oldu- F rcınnz matbaatınJa 
ğunu söyliyen nutku Avusturyanın Şuşniğin nutku hakkı~da Fransız 
her tarafında güzel karşılanmıştır. guetelerinin mütalealan böyle hü -
Dinlerce kişi Şuşnigi alkışh~·arak so- lasa edilebilir: 
kaklardan geçmişlerdir. lşçiJer, köy- "Avusturya Başvekili, Almanya -
lüler, burjuvalar Başvekilin etrafın· nın eski Viyana sefiri Von Papen'in 
da toplandıklarını ilin etmişler, va- alet olduğu Seriinin tazyikı önünde e 
tanperverler, memleketin yapıcı kuv- ğilmemiş, Avusturyanın hürriyetini 
vetlerinln iştirakile A vusturyanın sarsılmaz bir surette müdafaa edece 
müstakil ve serbest olmasına azimle ğini teyit etmekle diğer milletleri 
çalışmak arzusunu izhar etmişlerdir. muhtemel mesuliyetlerle karşı kar • 
Şuşnig Diyet Meclisinden çıkarken şıya bırakmıftır. 
bazı nümayi§ler olmuş ve bütün bun- Bu cesaret ve bu sönmez iman. bed 
lar müsait bir hava içinde ve Avus- baht devlet adamının Reich'in müs
turya nam ve hesabına yapılmış te- takbel arzulanna karşı göstereceği 
uhürat mahiyetinde kalmıştır mukavemet için hayırla bir faldir. 

Hariciye Nazırı 
Vefat Etti 

Nutkun yabancı memleketlerde de Avrupada müstakil bir Avusturya' 
busnü tesir yapmıf olduğu anlaşıl- istiyen memleketler tarafından teşvik 
maktadır. Varşova siyasi mahfe~le~i 1 ve yardım g~sterilmesi için henüz va
Şuşnigin bilhassa Avusturyanın ıstık kit geçmemıştir. 
JiıU hakkındaki azimkir sözlerini mü· Dolfüs'ün Avusturyası ölmemiş -
salt bir şekilde karşılamaktadırlar. tir. Birkaç gün içinde dahili ve hari-

ci bir kalkınmanın vukubulması ü -Pqfe, Prtı6 t'e RomaJa 
mit edilebilir.,, 

Müteoella B. Semii 

Tahran, 21 (A.A.) - lran Hariciye 
Nazırı Semii dfin bir ameliyat neti
cesinde vefat etmiştir. Nutkun iyi çizilmemiı hudutlara Hiderin yeni bir nutka 

dair olan telmihi. Macaristanın mu· Münib, 25 (A.A.) - Hitler dun Nas ŞARK 
ahedelerin yeniden gözden geçirilme- UZAK • 

Yonal - Sosyalist partisinin kuruldu- • si hususundaki iddialarına kaı-şı bir 
ğu Burgerbrau salonunda Nasyonal 

sempati tezahürü şeklinde tefsir e- } 
dilmekte olduğundan Macaristanda ~~?'alizmin yıldonümünü kutlamıı - 1 CO,OOQ Çin İ 
da iyi tesir yapmıştır. Her Hitler Almanyanın müstemle- •dd } b • 

Çekoslovakyada nutuk çok iyi kar keler talebi üzerinde ısrar etmiş da- şı et i . r 
şılanmıt ve Çek Meclisinde bir mü- ha sonra Avusturyada vukubulan • • • 
ukere sırasında Şuşnigin adı teza· son hAdiseler sırasında Almanyanın taarruza S?°11JŞmJŞ 
hürlerle ~· A h dud --'- •-'--ıt et 

vusturya u una --.er _."T" - Nevyork ış (Husust> - Uzak Şark 
Roma ..,.... mahaftU A,,.._ tittne dair buı ecnebi sa-telerln ya. tan alınan en son haberlere ..A-

lı ı;m un!?rı1ınl"~!i ııcİZilrfı'ı"'Th1.Th.ucı1Me • • • ·• • · 1 , v ".,._, hudi tahriki eseri o1acağını aiiiaiarik 'i"".,'""'- ' ... u mu uı.cmau uu. ı.:.t:pm: 
de Avusturyanı; müstakil kalacağın Almanyanın Yahudi tahrikçiler aıq. üzerinde Japonlar ile Çinliler arasın
dan şüphe etmiyen ltalyanın noktai hinde tedbirler aı.caauu bqan et - aa son derece fidcletli bir muharebe 
nazanna uygun olduğunu beyan et- mlştir. başlamıştır Çin kuvvetlerinin 100,000 
mişlerdir. G t 1 Füh 'f b bey t kadar olduğu tahmin ediliyor I1d ta-aze e er rer n u ana ını .. .. 

Dolaman bir -ytaya göre Avusturya b tel "htar mahi rafın bu tun kuvvetleri bir dağ geçi· r- r- ya ancı gaze ere son ı ye- . . . . . 
meselesi yakında Italya ile lngiltere tinde telakki etmektedirler. dinı ele geçırmek ıçın uğra~makta-
~-=============================- dır. Daha cenupta japon denız tayya 

SURiYE: 

Tevkif Edilen 
Muhalifler 
125 Kişi 
Şam, 25 (Hususi) - Muhalefet par 

tileri p!flerinin tevkif ve mahküml -
yetleri üzerine Başvekil B. Mardam 
milli blokun bir toplantısında, hüku
metin politikasını müdafaa eden bir 
nutuk söylemiş ve bu tevkiflerin se
beplerini anlatmıştır. 

Başvekil B. Mardanı. muhaliflerin, 
Suriyenin istiklali için yapılan müza
kereler esnasında bile anarpye sebep 
olmaktan çekinmediklerini ve bu is
tiklili tehlikeye düşürecek hareketler 
de bulunduklarını tebarüz ettinni§
tir. 

Başvekil, bu arada, petrol anlaşma 
sı, Suriye bankası ve Cezire meselesi 
üzerinde Pariste bazı musait vaitler
de bulunulduğuna dair çıkan pyia

f'SPANYA: 

9önüllüler İçin 
lng:liz Formülü 
Kabul Edilmiş 
Londra, 25 (Hususi) - İspanyadan 

gönüllüleri çekmek meselesine alt o
lan İngiliz formülü esas itibarfle İ
talya, Almanya ve Fransa tarafından 
kabul edilmiş bulunuyor. Fakat esas 
itibarile teferrüat üzerinde bir ta
kım ihtiliflann çıkmasına mlnJ de
ğildir. İngiliz formülü. İspanyada car 
pışan iki tarafa, gönüllülerin çekil-
miye başlaması üzerine muhariplik 
hukukunu tanımaktır. 

News Chronicle gazetesi İngiliz for 
mülünü kabulün hiçbir taahhudü ta
zammun etmediğini kaydediyor. 

Ademi müdahale komitesinin, İn
giliz planının tatbikine ait teferrüa
tı tespit etmek üzere bugünlerde içti
maa daveti beklenmektedir. 

releri sahilde olan Chuchov. Fuchow. 
Changchow ve Amoy adındaki Çin 
şehirlerini bombardıman ederek yer
de bulunan birçok Çin tayyarelerini 
tahrip etmiştir. Bu arada iki Japon 
tayyaresi tahrip edilmiştir. Çin kay
naklan yabancı lejiyonerler tarafın
dan idare edilen bet tayyarenin 
Psinh - Siang şehrini bombardıman 
ettiğini ve garda bulunan mühimmat 
trenini ve tayyare meydanını tahrip 
ettiğini bildiriyor. Çin ta,varelerl 
bir zarara uğramadan geri dönmüt
tür. 

lngilterenin Çin sefiri ~azetecil@re 
beyanatta bulunarak. sulh teklifleri 
getirdiğine dair yapılan pyiaları tek 
zip etmiştir. 

Çin hükö.meti Almanyanın Man
çuko hükUınetini tanımasını protesto 
etmiştir. 

Amerika Reddediyor 

ROMANYA: 

Anayasa için 
Verilen Reyler 
Yüzde yüze yakın 

- 3 

Bereket Çok 

Yağmı\·or ! 
[Yazan: B. FELEK] 

Bereket ki, lstanbul tabiatin çok 
çetin bir ikliminde değildir. Allaha 
bin tfikilr. bizde ne Nevyorktaki el· 
bi sıcak dalgası. ne orta A vrupadald 
gibi soluk dalgası var. Poyra2 eser 
kış, lodos eser yaz olur. Dün kar va· 

Bükref, 25 (Radyo) - Yeni Ana· tarken. bugün günlük güneşlik olur. 
yasa için dün sabah bqlıyan Plebi- iki rün lodos hararet derecesinde 10 
sil akpm altıya doğru nihayete er- santil(l'at bir fark yapar. Gerçi bu, 
miştir. Rey verme ifi büti.an Roman· ! birçok1an için sıhhi sarsıntıları mu
yada milli bir heyecan havası uyan- cip olar amma bb:im şehrin hu atı 
dırmıştır. Herkes yeni anayasanın için çok iyi bir şeydir Eter bizde bir 
kabulü lehinde rey vermiye koşuyor- hafta kar devam edip sokaklar bus 
du. Her tarafta sevinç tezailürab var- tatsa muhakkak şehrin faa1ivetinde 
dı. büyük sekteler yapar. Halhukl baoıka 

Reye iştirak nisbetl. bütün tahmin· yerlerde gece yatan kan ertesi cünll 
leri geçmiştir. Köylüler, musika ve sokakta ıörernezsiniz. 
bayrakları.. her zamankinden daha Dftn de- lstanbula kar düştü ve P
çok bir halde rey verrniye g•lmişler- ce devam ettitf için sabahleyin sokak 
dir. Bütün Transilvanya. müttefikan lan bembeyaz hulduk. Böyle faınhıb 
reye iştirak etmiştir. Almanlar. Ma- karlar lstanbulluları pek yıldırmaz. 
carlar ve Yahudilerin de hep birlikte Yalnız. eğer ayaza çeker de kar do
reye iştirak ettikleri görülmüştür. nar, sokaklar kaymı)·a başlarsa iş de-

4,295.308 i Lehde ve 5.4151 aleyh· tişir. Dün de şehrin güneş trörmivea 
te, yani yüzde 99.88 i lehte olmak ü- hazı yerleri hakikaten tehlikeli birer 
zere verilen reylerle kati surette ta· g~it haline gelmişti. 
karrür etmiş olan yenJ kanunu esa- Anzab ve yoktt~1n yn1111,.dan in· 
siye ait plebisit netayicınin ilanın- mek çıkmak eli ayajı tutanlar ıcıa 
dan sonra dün gece caddelerde fener bile güç bir mesele iken yaşhlarla 

alaylan yapılmıştır. çoluk (OeUğun buralardan. ırU('liikle 

K al 1 !I ·c1· gelip ıittiklerini kestirmek zor dejil• 
r ng:.dereye •' ıyor dlr. 

Bükreı. 25 ( A.A. l - Salihiyettar 
mahfeller Kral Karol'un gelecek mar 
tın yirmi ikisinde Londraya gideceti· 
ni beyan etmektedirler. 

. NGILTERE: 

lrlanda • lngiltero 

T:caret Görüımesi 

Diln sahah erkenden belediye ku
lan temizletmek için elindeki amele
yi yollan salmı~u. Bir şeye dikkat 
ettim. Gerek Doğruyolda. gerekse A
yazpaşa. Taksim. Maçka ttibi ayakal
tı olan yerlerde halk yollann temi .. 
lenmeslni yalnız beledinden '-ekle
mekte ve kapısının önilndeği yavakal 
dınmının ikf santim inceliğindeki 

buz tahakaınnı kazıtıp oradan &~en
lerin tehlikeden kurtulmalannı dtl· 
şünmemekteclir. Kale glhi apartamaa 

Londra. 25 (A.A.) _ İngiliz • trlln lann kapıcılan. detil bütün apartı· 
da ticaret müzakerelerine dün de de- manın, hatti yalnız kapısının önilnll 
vam edilmiftir. lnıiliz mahfilleri an- bile. temizlemeyi akhna getirmfyerek 
~annr lmü' edftınieli .,... "Oldu • aslan -9'1n e .. ttnealni veya Hle
ğunu bıldirıyorıar. liU iW~IUi. ınu- .ti:yc amclee;nın knldırmaııını bek· 
dafaa meselesinden ayrı olarak yapı lemektedlrler. Bau dükkinlann ön
lacaJctiii tı"~ ~~ sQ 1e1'1 seçllenıl~I kiilar buz tttt. 
nQ Dubllne d&unfye n Londrada muş olclufu halde içeride mftşterl 
müzakerelere 3 martta tekrar bq1a bekliyen dükkancı müşterilerin pi. 
mıya karar vermiftir. mefline mini olan buzlan kaldımu-

Londra, 25 (Hususi) - İrlanda. in- ya ilşenmektedir. iniş ve çduşlarda 
giltere siyasi müzakereleri gelecek 1 halkın uğradığı zorluğu gören kona 
perşembeye başlamak üzere tatil edil komşu da iki kürek knmlirtozu veya 
miştir B. dö Valera gelecek çarşam- kili atmayı akıl etmemektedir. 
baya Londraya dönecektir. Kendisi Deditlm gibi hereket ki. bizde bf 
bugün Dubline gitmek üzere Londra- çok olmuyor, sokaklar uzan müddet 
dan hareket etmiştir. buz tutmuyor. Eter hövle olq birçok 

YUGOSLAVYA: 

Yeni Sene Bütçesi 
Meclste Kabul Edi~ct; 
Belgrad, 25 <A.A.) - Parlamento. 

96 reye karşı 183 reyle 1938 - 39 se
nesinin bütçesi hakkındaki kanun ll
yihasını kabul etmiştir. 

Belgrad. 2Ş <A.A.) - Demlryollan 
umum müdürlüğü. Yugoslavyayı zi
yaret eden ecnebi seyyahlar için ye
nJ kolaylıklar yapllllfbr. 

Bu cümleden olmak üzere ecnebi 
seyyahlar bir yerde bet gün kaldıkla
n takdirde yüzde elli tenzilatla seya 
hat edebileceklerdir. 

sokaklanmızda yürllmek lmkln hari
dne çıkar. Nedir bu biribirimize. ma
hallemize. şehrimize ve sokatımısa 
karşı olan kaYJ11Ruzlağumuz! Nedir 
bu dafanddıpmız! .• 

BULGARIST AN: 

Eski Part:c:lerin 

Gizi Bir Toplanhsı 
Sofya, 25 CA.A.) - Polis. Grigor 

Vaallef'in evinde gizli toplantılar ya 
pıldıjanı ve bu toplantılara feshedil
mlf olan eski siyasi parti mensupla • 
nndan on kişinin i§tirik ettiğini gör
müftür. 

A vusturyada son IMdiseler ltaş lan tekzip etmi§tir. 

ladığı, yani Avusturya ka- Bazı muhalefet liderleri, Fransız 

Bugün Sovyet Birliği elçisi Mays
kt, ademi müdahale reisi Lord Ply
mouth 'u ziyaret ederek İspanya me
selesi hakkında İngiliz formülü üze
rinde konu§D'lustur. 

Nevyork, 25 (Radyo) - Amerika 
hükumeti, Japonyanın bütün Ameri
kahlann orta Çinden çıkmalanna da
ir verdiği notaya cevap vererek Ja
ponlann talebini reddetmekte ve J a
ponyanın Amerika tebaasına isabet 
edecek her zarardan mesul tutulaca 
janı anlatmaktadır. 

AMERiKA: 

Siyasi partilerin feshf kanununa 
muhalefet edildığini tesbıt eden bir 
zabıt varakası tutulmuş ve bunlar 
polis miıduriyetine sevkedilmı$1er • 
dir. Kısa bir isticvaptan sonra hepsi 

Mnesine nazist nazırlar alınması makamlarına başvurarak yapılan tev 
Dıeseleai mevzuubahis oldutu za. kifler hakkında müdahale ve tavassut 
illan Her Bitlerin A vusturyaya bir . t işi fakat Fr k lan il ima • • ıs em er, ansız ma anı , 

tom. verdıtı ve ültimatomun 1 bu hususta bitaraf bulunduklannı bil 
lllıflddeti bıtmeden anlaJma hüküm d' i 1 rd" M kuf .. ı.-ı:.rı _ _,_ le . ırm ş e ır. ev m~ıa-111 sa 

rinln yenne cetirilmesini istedi- yısı 125 kadardır. 
it pyl olmaJ, daha sonra, A vua • 
turya hududu üzerinde cörülen ... 
ileri faaliyetin seri bir karar ve
libnesini temin ett"ii ileri sürül· 
.. til. 

tiltimatom ile askeri sevklYat ha 
laerteri ister doğru, ister esa~Rız ol
•un; hiçbir kıymeti haiz delildir. 
ÇiiJakü Almanya gibi, aşağı yuka
l'ı Avustur) anan on misli büyüklü 
itinde bir devletin Avusturya ıibl 
ltüçük, komşu ve Almanlarla mes
•tba bir devletten vuku bulacak 
taleplerini, yumnak kullanarak ta· 
laaku ettirm.m. bir lfinm yok. 
ı.. Kunetleria mlllant..ırbll. idi 

çflk tarafın mesnetalzlitl, nihayet 
ırk ve kültür baiTılıta, bu taleple
rin kabulü için lifi müeyyideler 
teşkil eder. 

Hulasa gerek Her Bitlerin. l'e
rek doktor Şuşnliin beyanata, A· 
vusturya meselesinin kapanmış ol 

duğunu, bu meselenin yann yeni· 
den çıkmıyacapnı, orta Avrupa me 
selesinin halledildijini anlatmak • 
tan çok uzaktır. 

Bililds, önilmtbdeld .anterde bu 
meselelerin 1IZ1lll konapna•an .... 
'llepol-.caiı~ 

Asilerin Tebliiine Göre.. 
Harp vaziyetine dair lsılertn teb

liğinde, Teruel cephesinde işgal olu
nan yerlerin tahkim edilmekte oldu
ğu ve düşman tarafından terkedilen 
mebzul mühimmatın toplanclıiı bil
diriliyor. 

Asiler bugün iki tayyare akına yap 
mışlarsa da bu yüzden zayiat olma-
mıı. yalnız mühim hasarlar olmUf • 
tur. 

FRANSA: 

Yeni lı Kanunu 
Kabul Ecli~cll 

Bununla beraber Amerika hükCame 
ti tebaasının bazı sabalan tahliye et
mPl@rinJ ta""tve edecf"ktir. 
13 Japon Tayyaresi Dütürüldü 

Hanceo, ~ CA.A.) - 59 Japon tay
yaresi, kinagsi eyaletinde Naçanga 
bir hücum yaparak tayyare karargl
hını ve diğer askeri hedefleri bom
bardıman etmiye teşebbüs etmlfler
dir. 

Müteaddit Çin tayyareleri derhal . 
llavalanarak Japon tayyarelerine hü 
cum etmişler ve 13 Japon tayyaresi
ni düsürmü$lerdir. 

Cümhurreis&ğl lç:n 

Yeni Bir Hareket 

serbest bırakılmıştır. 

SolyaJa kanser ve (/o 
Sofya, 25 <TANı - Sofyada artan 

Washington, 25 (A.A.)-nllpln va kanser hastalığa müptelalanrun yarım 
1iai Mac Mutt, Reisiclimhur Rooeevel-

1 
da tifoya da tutulanlar çoğalmıştır. 

ti ziyaret ederek, Uzak Şark vaziyeti Tifonun eıı ziyade hüküm sürduğü 
ve bilhusa bu vaziyetin ll'ilipln ada- semt çingene mahalleleridir. 
lan üzerindeki tesiri haldwıda izahat * Sofya, 25 (TAN) - Bulgaristan 
vermiştir. la YugoslayYa arasında bir koopera-

Mac Mutt'un ziyareti, kendisinin tiftefriJd mesai birliği yaptlacaktır 
1940 senesinde Reislcümhur namzet-

liği lehinde siyasi bir nümayişe vesile LEHiSTAN: 
teşkil etmiştir. Mac Mutt. demokrat 
partisine mensuptur. ve merkez dev

kavelelerinin tanzımi hakkındaki ka- letlerinde pek sevilmif bir şahsiyet • 
nun layihasını kabul etmiştir. Bu 18 tir. Fakat Reisicümhurluğa intthabı- Goertng Avlanıror 
yihada bilhassa umumi idare nizam. na ait pyialar hakkmda §imdiden bir Varşova. 25 (AA.)_ Reisicumhur 
namelerinin tanzimi esnasında eıı hükUnı verilmez. ve Goering'in ~ir&.k ettikleri av par 
çok temsil salAhiyetini haiz amele te- Mac M~tt'un dostlan kendlafnln tileri dün Bio.lovieza ormanJannda 
fe)dtülünün • umumi it federuyonu. bunıda mezuniyeti biter bitmes J'ili- hetlam•ftlr. 

Parls, 25 (A.A.) - Parlhıento 108 nun - müfAl8U'na milracut edilmell pin aclalanna .._..... tmata .a • a....., 
"8.V• karp "2 197Je-.--. mu-~~ .. 
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TAN 
Gündelik Gazete 
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TAN'tn hedefi: Haberde, fikirde, her• 
ıeyde temiz, dürUst, Nmimf olmak, 
kariin ga:ı.eteal olmıya çaııımaktır. 
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'.M11leUerarruıı posta tttihı:ıdına dahl1 ol
mıyan memleketler \çin 30, 16, 9. 3.5 11-
radır. Abone bedeli peşindir. Adres de
ğiştirmek 25 kuruştur. Cevap tein mek
tuplanı 10 kuruşluk pul H!vest ltızımdır. 

1 GONON MESELELERİ 1 

Ne Çabuk 
Unutuyoruz? 

[Yazan: M. Zekeriya] 
Geçende Eminönü kaymakamı u

mumi )>ir teftiş yaptırdı. Lokantala
n, fırınlan ve dilkldinlan teftişten 

geçirdi. Bozuk gıda maddeleri satan· 
lan cezalandırdı. Bu ani teftiş derhal 
tesirini gösterdi ve müspet neticeler 
elde edildi. 

Fakat ~imdi ylne her günkft nıtln 
teftişlerle iktifa olunuyor. Yine es
naf bildiğini okuyor. Yine lokanta ve 
fırınlar eskisi gibi pislik içinde. 

Halbuki bu sıkı teftişi biran bırak· 
mamak llzımdır. Halkın sıhhatini ko
rumak için bundan başka çare yok
tur. Esnaf daimi surette sıkı bir kon
trol altında bulunduğunu, ve ağır ce· 
zalarla cezalandıracaklarını bilirler· 
se belediye nizamlanm ihmal etmek· 
ten vazgeçmiye mecbur olurlar. 

Esnaf halka karşı nekadar insafsız 
)ık ederse, belediye de ceza tatbikin
de o derece şiddetli olmalıdır. 

Bu işte her şeyden ziyade takip fik· 
rine ihtiyaç vardır. Esnaf kontrolün 
arkası bırakıldığına kanaat getirme
melidir. 

• * .. 

Japonlara Karşı 
Boykot Hareketi 
... ~i\ ., even bütiin milletler bu isti
laya karşı hoşnutsuzluklarını muh
telif şekillerle izhar etmi,lerdi. İlk 
önce, Amerikada Japonyaya karşı 
boykot ve ambargo hareketi meyda
na geldi. Bundan sonra bütün millet
lere yayıldı. Bu defa 13 şubat 1938 de 
Londrada toplanan "beynelmilel sulh 
kongresi,, bu hareketin ilerlemekte 
olduğunu gösteriyor. 

Bu kongreye 19 millet 900 murah· 
has gönderdiler. Kongreye iştirak e
den milletler mfittehit Amerika, İn· 
giltcre, Fransa, Sovyet Rusya Cin 

, J , 

Kanada, cenubi Afrika, Avustralya, 
Hindistan, Yeni Zeeland, Meksika. İs
veç, Norveç, Danimarka, Hollanda, 
Belçika, Çekoslovakya, Avul'lturya, 
İsviçredir. Çin hükmeti resmi bir de
legasyon göndermiştir. Tredünyonlar, 
kooperatifler, sulh cemiyetleri, işçi 
fırkalan, birlik komiteleri dahil ol • 
mak üzere 25 ten fazla beynelıİıilel 
teşkllat kongreye lştirfik etmiştir. 

Kongre. Japonyanın Çini istilisına 
karşı bütün dünyanın duyduğ'u hoş
nutsuzluğu izhardan sonra bütün mil 
lctleri Çine yardıma davet.ıı etmiştir, 
"Sulhil kurtarmak için, Çini kurtar
mak lizım,, düsturunu ortaya sür -
müştür. İki gün devam eden kongre 
fU kararları vermiştir: 

1 - Sulhe taraftar olan bütün 
milletleri ve teşkilatları boykot fikri 
etrafında toplamak, 

2 - Hükumetleri, Çini kurtarma 
meselesinde faal rol oynamıya sev
ketmek, 

3 - Japon eşyası kullanmamak i
çin milletlerin reylerine ve hislerine ı 
müracaat etmek, ' 

4 - Boykot hareketi için munta -
zam neşriyat yapmak. 

Kongre münasehetile Londrada 
boykot lehine 25 nümayiş yapılmış· 
tır. İngiliz ve Amerikan limanlann
daki ameleler, Japonyaya sevkedi
lccck demir, çelik ve sair eşyayı na
kHdcn imtina ettikleri için Japonya. 
Ya hareket edecek bütün gemiler se
ferden kalmıştır. 

A ncrikada da, Nevyorkta Japon
Y va boykotaj için bir konferans top
lanmış, bu konferansa 600,000 azalı 
nıuhtelif tcşckkUlleri temsil eden 
1000 murahhas iştirak etmiştir. Kon
feransa işltrak edenler arasında ayan 
ftzalan, mebuslar, büyük profesörler 
tie vardır. 

Biltiba dilnyada Jaoon mallan kul-

TAN 
5 

EVLiLERE 
ON NASiHAT 

[Yazan: Gönül Doktoru] 
1 - Tahammül et ve aHet. 
2 - Beraber çalış, beraber eğlen 

ve beraber ya~a. 
3 - Küçiik kavgalardan kaç. bü

yük kavgaların da önünü almış olur-
sun. 

4 - Snlhe yana~. Boşanmanın pan
zehri sulh arzusudur. 

5 - Mesut evin temeli şu üç !'!Ütu

na dayanır: Sevgi, neşe ve karşılıklı 
anlaşma. Bu üç prensipi tatbik et. 

6 - Kahvaltından evvel veya son
ra hu:rsuzluk etme. 

7 - Kayınlarına hürmet et. Onla
rı ne tenkit et, ne de başkalarının on• 
ları tenkit etmesine müsaade et. 

8 - Bir odada bile oturuyorsanu, 
evini yap, yuvanı kur. 

9 - Biribiriniz için kavga edin, 
fakat biribirinizlc değil. 

Chamberlain Siyasetinin fa§izm Mabuduna Sunduğu Kurban: 
Eskiden birtakım ilahların gazabını teskin etmek ve rıza~ını kazanmak için ~banlar takdim edilir: . hatt~ 

10 - Kocanın hem kar151, hem sev
gilisi, hem arkadaşı ol. Yalnız sevgi 
ailenin saadetini temine kirli değil• 
dir. 

in · k b b tl .... d d""kütur·· dil ın· gı'liz karikatüristi İngı.lterede vukubulan son hadiselerı sanların dahı anı uma u ar onun e o • 
bu şekilde temsil etmişti:r:.:.l ___________________________________ _ 

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

.. 
•• 

Bir okuyucumdan şikayet mekftı .;:_ 
bu aldım. "Daima evli kadınlardan, 
ev dertlerinden bahl!lediyor, biz genç
leri tenvir edecek yazılar yazmıyorsu 
nuz,, diyor. 

Bu okuyucum şimdiye kadarki ya
zılarıma bakarak bu hiikmü vermek· 
te haklıdır. Fakat üzülmesinler. Sıra 
onlara da gelecektir. 

Bu sütunda gönül meseleleri birer 
birer tetkik ve tahlil edilecektir. Ya
zılarımı takip ediniz, herhalde siz de 
derdinize deva olacak fikirlere rast-

lb©tr<dl Ha~üfax 
~<dl<® ifil Ü ifil v <® lr Ü ifil <dl<® 

gidişlerini değiştlrmiyecektir. Bila- lamakta Kecikmiyeceksiniz. 
• ngiltere Hariciye Nazır--
1 lığına tayin edilen Lord 

(Halıifax)ın en beUiıbaşlı va
sıfları, derin dindarlığı, kır 
hayatına atetli bağlılığıdır. 
Lord Halif ax, üç batmdanbe
ri, lngHtereye hizmetle tanm
nns 1..ir a·ı~nin vladıdır. Lord 
~ ...tfna.r :rra- ı u~ı ıı ı u~.aı ıa 

ğına getirmit ve 1926 da Hin
distan Umumi Valiliğine tayin 
ebnİftİ. Fakat Lord Halif ax 
Hindistan Umumi Valiliğin
de muvaffak olamadı. Ve in-
giliz emperyalizmini, selefi o
lan Lord Reading'in ve halefi 
olan Lord Willington'un de
virlerinden daha çok karan
lık ve çirkin gösterdi. 

H alifax, görüş ve yaşayış ba

kımından halis İngiliz sa
yılacak bir sınıfa mensuptur. Na
:dk ve kibar bir adamdır. Esaslı ol-, 
mıyan ihtilaflar üzerinde uzlaş -
maktan ve uysal davranmaktan çe
kinmez ve tam manasile memleket 
centilmenidir. Muhdtabına verdiği 
intıba, siyasi hayatının, hakiki ala
kalan haricinde kaldığıdır. Lord 
Baldwinin bahçcsile uğraşması, Sir 
Edvard Greyin kuş merakı ne ise 
Halifaksın av köpeklerile alakası 

da ayni derecededir ve kendisi san 
ki bu av kôpekletile meşgul olına
yı başvekillikle uğraşmıya tercih 
eder. Şu var ki, vazifenin davetine 
karşı lakayt kalmak istemez ve 
Muhafazakarlar partisi onu çok lü
zumlu bir eleman saydığı için o da 
hizmet için vlıkubulan daveti, ka: • bul ile karşılar. 

Fakat Halifax, maksadı sarih 
ve sözü vazih bir kimse de

ğildir. Kendisi, beyninin içinde dö-

nenleri, kendi nefsine bile anlata

mıyan bir mistik gibidir. Düpedüz 

prensipleri, ve apaçık düşünceleri, 
bu yüzden sevmez ve dünyada gü
zel hislerin anlatıldığı loş bir sah
ne gibi yaşamaktan hoşlanır. Onun 
en hoşlanmadığı şey, ameli tatbik 
istiyen fikirlerdir. Çünkü nereye 

}anılmasına karşı boykot hareketi A
merikada başlamış, giinden güne bü
tiin dünyaya yayılmıştır. Ve boykot 
hareketi Japonyaya mühimmat, de • 
mir, çelik ve sair nılihim eşyanın ih
racını menedecek kadar kuvvetli bir 
hal almıştır. 

Bu hareket tatbikatta da ayni de
recede muvaffakıyet gösterirse, Ja -
ponyaya bilyük bir darbe indirecek -
)erine ıüphe .Joktm. 

YAZAN: kis ikisi de işlerine geldiği müddet- MÜTEFERRİK : 
çe onunla konuşacaklar ve Hali-r Prf. HAROLD fax, onların ağızlarından daha gü-

zel sözler işittikçe samimiyetlerine 
daha fazla inanacaktır. Halifax, 

Balkan Demiryolları 

Konferansı Dağddı 
doğru gittiğini bilmek istemez. 

Lord Halifax, 1936 danberl, 
perde arkasında, mlJli hükfrmetin 
~~ -t•f'u..,lu a1ac:_1 i.rl1 Ra lA.urinin hfi .. 
KUmet başınaan aynlması, nüfuzu-
nun armtasına saik olmuştur. Bald
winin Başvekilliği sırasında Hali
fax, diktatörlerle anlaşmak siya
setinin en bcllibaşlı müdafii idi. 
Çünkü aristokratlar her ne pahası
na olursa olsun harbe karşı gelmek 
fikrindedirler. Halifax ta Ingilte-
reyi harpten korumak için kendini 
ikna etmiş bulunuyor. Ona göre, 
bu yolda hiçbir fedakarlık büyük 
sayılamaz. Avusturya, İspanya, Çe 
koslovakya, Çin, Sovyetler birliği, 
sulh ihtiyacı yanında birer hiç sa
yılırlar. Ona göre, Hitler ile Mus~ 
solini, İngilterenin esaslı menfaat· 
lerine dokunmadan, kendi impa -
ratorluklannı kurm~k için, peka
la ikna edilirler ve ikişi de centil
men diliyle konusmavı. oekala öi!
rene bilirler. 

L ord Hali!ax'ın düşünüşüne 
göre, harp, ihtilal demek

tir. İhtilal ise, sosyalist cemiyet 
manasındadır. o halde diktatörle
rin dileklerini yerine getirmek, 
böyle bir "facia,, ile karşılaşmak
tan evladır. 

Lordun, görmek istemediği şey 
kendi düşüncesinin doğuracağı ih
timallerdir. Mesela diktatörlerin 
bütün dünyayı kendilerine ait bir 
bağ sandıklarını ve bu bağdan di
ledikleri gibi istifade etmek istedik 
!erini, Halüax, aklına getirmiyor. 
Sonra yine diktatörlerin en kati 
kati taahhütlere aldınş etmedikle
ri meselesi de Halifax'm bir lahza 
düşünmediği noktalardandır. Ve 
yine diktatörlerin İngiltereyi, en 
son düşman saydıkları, ayaklan 
altında yaşıyan bir faşist Avrupa 
vücude getii"dikleri zaman, İngil
tereyi imha etmek istiyecekleri, o
nun aklından geçmiyen meseleler
dendir. 

H alifaz ta, Edvard Grey gi-
bi, hoşuna gitmiyen her 

manzara karşısında gözlerini yum
mayı bilen bir açiamdır. İstediği za
man dudakları Milletler cemiyeti 
lehinde söz söyler ve kollektif em
niyet hakkında bir mev'ize irat e-
der. 

Hakikat şudur ki, Lord Halifax, 
rehberlik etmek istediği bu 8Iem
de faal olan kuvvetleri kavnyama
mak.tadır. Onun asıl niyazları hiçbir 

sulhün dayandığı şartlar hakkında 
hakiki bir fikir sahibi olmadığı için 

Balkan demiryolları konferansı mu 
idare edeceği kuvvetler arasında hh 1 d .. b h A karadan 
kPncfisine bir vol bulaınıvacaktır. ra_ as a

1
n, un -ıedsa a "

1 
b" 

- donmuş er ve og en evve son ır 

lngilterenin yeni Hariciye 
Nazın Lord Halifcvc 

va.kit Hitler veya Mussolini üzerin
de tesir etm.iyecek veya onların 

L ord Hallfax, Avrupa sulbü 
için vahim bir tehlikedir. 

Çünkü sulh ile demokratik mües
seselerin biribirine ne derece bağ-

lı olduğuna dair hiçbir fikri yoktur. 
Gerçi onun bütün jestleri çok asi
lane olacak, bütün sözleri barıştan 
bahsedecek, fakat yavaş yavaş de
mokrasi istihkamını karşı tarafa· 
teslim edecektir. 

Bu teslimin centilmence olacağı 
şüphe götürmez, faakt neticedeLord 
Halifax, kendini demokrasi namı-
na mücadele ediyormuş sanarak 
İngiltereyi faşist karargahına götü
recektir. Ve biz de onun yüksek 
karakteri, ve temiz ahlakı uğurun
.:a pek ağır bir yük ödeyeceğiz. 

Sebebi, Halifax'ın diktatörleri 
yıkmaJr istedikleri dava lehinde ka-
zanac~.gını sanmasıdır. 

"Dailyı Herald"dan 

l.M U VA P I== A K. ..\'~_.. 
~OLMANIN SIRRl-tc 
iŞ ADAMINA BiRKAÇ öGüT 
Gençlere hayatta muvaffak 

olmanın sırrını anlatırken, 

iş hayatına atılmış kimselere de 
her vakit kullanıp tatbik edebile
cekleri bazı prensiplerden bahset
mek istiyorum. 

Bu kaideler uzun tecrübelerden 
ıonra tespit edilmiştir. Herhangi 

bir işte olursanız olunuz, bu pren
siplerden ayrılamazsınız. 

1 - Rakiplerinize daima sizden 
daha zeki nazarile bakınız. Fakat 
bunu tekzip edecek surette çalışı· 
nız. Onlan kendinizden küçük gö
rürseniz enerjinizi ve hamle kabi
liyetinizi kaybedersiniz. 

2 - Rakibinizin en küçiik hare
ketini gözden kaçırmayınız. Kendi
nize güvenip rakibinize ehemmiyet 
vermemek sizin için bir zaaf vesi
lesi olabilir. 

3 - Başkalannın size gelmesini 
beklemeyiniz. Siz ona gidiniz. 

4 - Eğer paranız yoksa, kredi
niz de azsa şahsiyetinizi sermayeye 
kalbediniz. insanın en büyük ser
mayesi kendisi ve kendi kabiliye
üdir. 

5 - Biç kimseye. bilhassa kendi
nize, üstün olduğunuzu iddia et • 
"lleyiniz . 

6 - iş sıkıntınızı kendinize sak 
layımz. Felaketten haykıran bay -
kuşu kimse sevmez. Piyasada da 
itibarınızı bozar. 

7 - Büyük rüyalar görmekten 
korkmayınız. Büyük bir iş sahibi 
olmayı hayal etmek size zarar ver
mez, fakat size inıklnlan gösterir, 
\'e çalışmanıza ona göre hız verir. 

8 - Dost yapınız. Fakat unut
mayınız ki, dostlar çok istismar edi 
liderse çabuk bıkarlar. 

9 - Aptal denecek kadar dü
rüst olunuz. İşte en iyi siyaset na
muslu olmaktır. 

10 - Başkalarının nasihntlerİni 
dinleyiniz, fakat kararlarınızı ken 
diniz veriniz. 

11 - Yaltaklanma! İnsanlar ba
şı dik adamı severler. 

Psikoloğ 
<lı adamlarına, moe .. uemlz tar•· 

fından aatılmakta olan "M uvaffakı
)'et", .. Kendini Tanır mıaınf", .. ideal 

BOl'O'", .. MOtkOllerle mOeadele.. ... ,. 
lerlnı okumalannı tavaly~ ederıııı-

toplantı yaparak dağılmışlardır. 
Dünkü içtimada. konferans zaptı o

kunmuş ve imza edilmiştir. Konfe
rans bu toplantılarında müşterek ha
reket nizamnamesinde yolcu ve ba
gaj kısımlarını tetkik ederek imzala
nan projeyi meydana getirmiştir. 

Bu arada, eşya kısmı için de tet
kiklere geçilmiş, ve birinci fasıl ta
mamlanmıştır. Konferans, bu kısmın 

da bir anlaşmıya bağlanması için ma 
yısta Bükreşte tekrar toplanacaktır. 

Yugoslav ve Yunan murahhasları 
dün akşam memleketlerine dönmüt
lerdir. Romen murahhası da birkaç 
gün sonra bir gezinti yaptıktan son
ra dönecektir. 

Gümrük Muhafaza Te,kilab 

için Telsiz T e&isatı 
Gümrük muhafaza teşkilatı mer

kezleri arasında muhaberatın sürat
le yapılması için bu merkezlerde tel
siz tesisatı kurulması kararlaştırıl

mıştır. Bunun için icap eden malze
me getirilmiş ve kurulmasına başlan 
mıştır. Dün, Çinili Rıhtım hanında
ki başmüdürlük merkezinde, getiri
len malzemenin ilk tecrübeleri ya
pılmıştır. Bu tecrübelerden alınan 

neticeler muvaffakıyetlidir. 

Tesisatın kurulacağı merkezler, bil 
hassa, cenup hudutlarımızqaki muhı;ı
faza gruplarının bulunduğu yerlerde 
olacaktır. 

Bu suretle, gruplar arasında mu -
habere işleri ve bilhassa ta.kipler çok 
koleylaşmış olacak ve kaçakçılığa 
karşı zamanında tedbir alınması 

mümkün olabiİecektfr. 

Emlakten Alınacak Faizler 
Hükumet, bank.alarm ikraz ve is

tikraz işleri hakkında yeni bazı ka
rarlar vermek üzeredir. Halka daha 
fazla kolaylık gösterilmesi esası göz 
önünde tutulmaktadır. Emlak üzeri
ne para ikraz eden müesseselerin al 
dıkları faiz ve komisyon miktan in
dirilecektir. Faiz hesapl&nnın ağır
lığı ve tediye şartlarındaki darlık 
dolayısiyle mal jpotek eden birçok 
kimseler borçlarını ödiyememekte
dir. Emlak kıymetleri mütemadiyen 
düşmektedir. Emliik Bankasının al
dığı yüzde 9,5 faiz miktarı da yüz
de sekize indirilecektir. Bu hususta 
hazırlanan kanun JJıyihası Meclise 
sevkedilmJ§tlr. 
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.ı.4nkarada Büyük Siyasi 1 ezahürac/ Türk Bankaları 
Şefleri Londrada 

Bir Fen Harikası : 

Ö!müş Bir Adam 
Ameliyatla Dr. Ar as Dedi ki: Prensibimiz 

Politik ve Ekonomik Istiklildir 

( Ba~ 1 ıncıdP.: 

nasebetlerlnln ilerlemesi bakımın -
dan mühim bir adım saymakta ve bu 
bahse dair bir makale neşretmekte -
dir. 

Makalede, İngiliz sanayicilerinin 
.Karabükte 1937 de inşaatı başhyan 

ağır sanayi fabrikalan için Ankara
ya vukubulan zıyaretleri anlatılmak 
ta ve bu ziyaret esnasında Türkiyenin 
Yakın Şarkta mühim sanayi merkezi 
ve mühim iktisadi amil olmasına da
ir doğrudan doğruya malumat alındı
ğı s<>ylendikten sonra Bay Salahad -
din Çam Bay Muammer Eriş ve İlha 
mi Pamirin l..ondra ziyaretlerinin M. 
Waley ve Nixon tarafından vuku bu
lan ziyaretin semere!iz kalmadığını 
g\>sterdiği ilave edilmektedir. 

Ca.na Kavuitu 

Ankara. 25 (Tan muhabirlnden)
Balkan antantı daimi konseyinin al- ' 
tıncı toplantısına iştirak etmek üzere 
memleketimize gelen Yunan Başve
kili Metaksas. Yugoslavya Başvekili 
Dr Stoyadinoviç ve Romanya dış iş- , 
leri müsteşarı Komnen. bugün saat 
10.30 da Ankaraya varmışlardır. 

Şef Atatürk 

M:safirlerimizi 

Kabul Ettiler 
il Ankara. %5 (A.A.) - Rei~idim 

hur Atatiirk. huı{iin öğleden son
ra. Elen Başvekili ve Ralkan An
tantı Konııey Reisi 8. Metaksası. 
Yugoslavya Başvf'ki1i 8. Stovadi
noviçi ve Romanya Hariciye miis 

1 

il 

tesarı R. Comnene'I hirhiri ardına ı 

kahul etmi lerdir. Ve nezt1erin- . ı 
de avrı ayrı uzun müddet alıkoy
muşlardır. 

8. Comnene':n 
ihtiaculan 

Ankara., 25 (TAN Muhahirin- ' 

Kıymetli misafrllerimiz. istasyon
da Başvekil Celal Bayar. Dış İşleri 
Bakanı Dr. Rüştü Aras, Başvekalet 
müateşan Kemal Gedeleç. Ankara , 
vali ve belediye reisı Nevzat Tando
lan. Dış işleri Bakanlığı Genel Sek
reteri Numan Menemencioğlu ile An
kara mevki kumandanı General Ke
mal Gokçe. Emnıyet direktorü. mer- . f 
kez kumandanı. kordıplomatik ve Yu 1 

nan. Yugoslav ve Romen sefaretleri 1 
erk8nı tarafından istikbal edilmişler-) ' 
dir. 

Muhterem misafirler trenden iner " den) - Romanya haridve müs· 
Kon•ey Re'ai 

C eneral M etak cu 
inmez Başvekil. ve Dış işlen Vekili- teşarı 8. Comnene Atatiirk tara-

. k fından kahuliinden hiraz f'vvel ~a 1 

quz, endilerine hoş geldiniz. demiş-
ler ve dört devlet mumessilleri refa- 7.etemize şu beyanatta bulunmuş· 
t 

tur. 

devletler mumessilleri şerefine bu ak 
şam verdiği ziyafette şu nutku irat 

11 
etmiştir. 

"Bay Başkanlar. Bay Bakan. 
Ankara, Balkan Antantının tesisin-

at ve maiyetlerinde bulunan zevatı 
"- Gli7.el memleketinizrff' hu

mütekabilen biribirlerine takdim et- ! lunmak ve hiraz !l;Onra Riivük A-
aıişlerdir. 

1

, den beri ikincı defa olarak. Antant 
tatiirkiiniiz tarafından kahul e- 1 Bundan sonra mızıka. dört mütte- daimi konseyinin müzakereleri için 

fik devletin· milli marşlarını çalmış. l
1 

fi ilmek şerefine naiJ olmak dü-
1

, I toplanan müttefik devletler mümes
iinrf"lerile r.ok me<ıuıfum. ve misafirler kendilerine ihtıram res 

1 
T"' k .11 t' k d' • . 'kl"I 11 sillerıni kabul etmekle bahtiyardır. 

.. if k . , ur mı e ı. en ını ıstı a H"k. t k . . l"k .. d 
mıru a etme te bulunan asken kı- 1 1 

ıc. k t h" 
1 

hi' u ume mer ezımız şen ı ıçın e-
ve var ı~a avuş uran ov e ı- d' M d" · · A k d tayı teftiş eylemışlerdir. .. . . ır evcu ıyetınız n ara a ger-

Balkan Antantı devletlerinin bay- vuk hır •"ama malık oMuihından çek bir dostluk havası yaratıyor. Bu 
raklarile süslenmiş bulunan istasyon- 1 dolayı nekadar gurur duysa az • , hava içinde müzakerelerimiz netice 
da geçen bu merasimi takiben Yunan l 1 dır. itibarile semereli olacak ve bizi b\r-
flaşvekılı Metaksas Başvekil Celal Ba Atatürk. kalbi mitli imanla do- j leştiren bağların her zamankinden 
yar ile, Yugoslavya Başvekili Stoya- lu bir idealisttir. Balkan hirl"ii 1 daha sağlam olduğunu ve ittifakımı-
dinoviç. Dış işleri Bakanı Dr Tevfik onun miispef ruhu "8''esinrfe ha- zın doğmasına sebep olan ve onun 
Ri.ıştü Aras ile. Romanya Dış işlerı : kikat haline ırelehilmiştfr 811 ide istihalesinde de amil bulunan büytik 
Bakanlığı müsteşarı Komnen de Dış- ı alin herrak hir şekilrfe tahakkuk barış davası yolunda elele yürÜ]l'leye 
işleri Bakanlığı Genel Sekreteri Na- ('ttiğini ve Balkan milletleri ara- , 1, 

1 azmetmiş olduğumuzu bütün dünya-
ınan Menemencioğlu ile birlikte oto- o;ancfaki 2ave iştirakini temin et- li 1 yn gösterecektir Cumhuriyet htikü-
mobillere bınerek ikametlerine hu- . ı tiğini hatırlatan hö,·le hir ~tinde I meti adına. sizlere Türkiyeye hoşgel-
wsi daireler tahsis edilmiş bulunan ı Atatiirkiin huzuruna cıkara~m- diniz derim. 
Ankara Palas oteline gitmişlerdir. Is- ıfan dolayı derecesiz sevinç du-

id Y Y u uıuuı • ., 
tasyondan otele g en unan. ugos 
lav. Romen ve Türk mılli renklerile ' l...;iiiiiiıiııiiiiiiii.._. ........... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;_.-...-...1 

aiıslenmiş bulunan yol iızerinde ve Başvekil ekselans Metaksas ve Yu
Ankara Palas oteli onunde toplanmış goslavya Başvekili Ekselans Stoyadi
olan halk. muhterem misafirleri sa- noviç ile Romanya dış bakanlı~ mus 
mimi tezahürlerle selamlanınışlardır. teşarı Ekselans Comnene §4!refine bu 

Her APvde. piimnm•xiz • 

Dört senelik yorulmaz bir faaliyet 
ten sonra. Balkan Antantının tam ve 
mutlak muvaff akıyeti hakkında en 
kiiçük bir ihtirazi kayıt dermeyan et
meksizin. onun blançosunu yapabili
riz Fakat kuvvetimiz. yalnız geçmi
şe> iftiharla bakabilmemizde değildir 
Tstikbali de .. barış olan davamızdaki 
doğrulu~n bize verdiği tam itimatla 
ve onun zaferine olan imanımızla der 

piş edebiliriz. 

Yakın tarihten dersler : 

Bu son yılların tarihi. verdiği ders
ler itibarile çok müsmirdir. Biz bu 
derslerden istifadeyi. menfi ve mo
rali kıran bir fikir ve ruhla değil. ta
mamen kurucu ve sağlamlayıcı müs
pet bir istikamete tevessül etmesini 
bildik. 

İşlerimizin sevk ve idaresindeki bu 
salim zihniyetin neticesi iyı olmuş

tur. Bugün mutat olduğu veçhile bü
tün politik meseleleri gözden geçir
mek üzere bir masanın etrafında ta
mamen müsterih bir kalple ve bütün 
noktalarda biribırimizi anlıyaca~mı 
za tamamen kani bulunarak toplana
biliriz. 

Ban, idealimiz ~ 

"Times,. makalesıne şu şekilde de
vam ediyor: 

"Türkiye Cümhuriyetinin tedbir
li, ayni zamanda dinamik bir şahsi
yet olan Cümhurreisinin arzusu. Bü
yük Britanya ile en iyi mündSebetleri 
tesis etmektir. 

Başvekil onun muktedir yardımcı· 
sıdır. Iş Bankası, bilhassa 8. Celal 
Bayarın idaresi altında iken. Türki
yenin 1918 feliketinden sonra iktı-

Bay Başkanlar ve Bay Bakan. sadi kalkınmaya çok yardım etmiş ve 
Ranş, idamesi için, mUstemir bir Celili Bayar daha sonra Iktısat Veki

dikkati ve hiçbir zaman eksik ol- h sıfatile memleketin iktısadi hayatı
maması mu1ctezi hir teyakkuzu is- na yeni bir şekil vermış, bu hayatı 
tilzam eden bir nimettir. Hükumet organize etmiş ve bankacılık ile en-
lerin mesuliyeti ağırdar. Fakat bu düstriyel faaliyete eskisinden daha 
hükumetlerin deruhte ettikleri ezi- çok geniş bir saha ayırmıştır. 
d vazife. memleketlerinin iyi anla- "Times. bundan sonra, Türkiye 
şılan menfaati ve barışın yüko;ek Başvekilinin Türk sermayesile zengin 
menfaati namına elde ettikleri Türk madenlerini istismar etmek ve 
müspet basarılarla ziyadesile mü- Ingiliz sanayicilerini tesisat ve teçhı
kifatlanmaktadır. zatı yapmıya çağırmak istediğini. ge-
Balkan Antantı azası olan devletle lecek yıllarda bu yoldaki Türk sipa

rin hükümetleri bu mükiiıfatı kesretle rişlerinin beş milyon •sterline vara
hak etmişlerdir ve gelecekte. politik cağını ve bunun Ingiliz teslihatı ytl
dürüstlükleri sayesinde. bu sahada zünden istifade etmiyen sanayicileri 
yeni neticeler elde etmek suretile. müstefit edeceğini bildiriyor. 
başka memnuniyetler de hissedebile Times, nihayet. hülasa olarak şöy-
ceklerine derin kanaatim vardır. le demektedir: Türk misafirlerimiz 

Balkan yarımadasında tesisine mu Ingilterede hararetli müzaheretlc 
vaffak olduğumuz karşılıklı banş ve karşılanacaklardır. 

teşriki mesai anlaşması devresini he --------------
yecanla selamlıyarak kadehimi ma-
jeste Elen Kralı ile Majeste Roman
ya Kralının . Majeste Yugoslavya Kra 
lının ve Altes Nai.P- Prens Paul'ün 

tantı azası devletlerin itila ve refah
larıfta ve bu devletleri birl~ştiren de 
ğişmez dostluğa içiyorum. 

G Metaksaun cevabı : 

miz olan başarıcılarmın bağladıkları 
i.ımitlerin tamamiyle tahakkuk et
miş bulunduğunu bir kere daha ila
na..hi'lpıem,,.liı:uınl.-llJlr mı 2 J)l.ozr.Dları.. 

çevirecek olursak elde edece~~i~ n~ 
tıcelerden iftihar edebileceğımızı bı
liyoruz. Balkan Antantı konseyinin 
muayyen toplantılarında ve hükümet 
lerımiz arasındaki iştişarelerde yal
nız doğrudan doğruya Balkan men
faatlerimize temas eden meseleleri 
değil. fakat bizi al8kadar edebilecek 
beynelmilel mahiyette bütün mesele 
leri daima ayni gözle mütalea ettik. 

Yaralı kalbe operatür 
dikif atıyor 

Paristeki Saınt - Antoıne hastaha
nesinin profesoru Dr Gegoıre'm üç 
genç asistanı cerrahi tarıhınde şiın· 
dıye kadar gorulmemiş bir ameliyat 
ta muvaffak olmuşlardır. Kalbinin 
sol tarafına buyuk bır mutfak bıça· 
ğı saplıyan yaralı kırk yşlarında O. 
dar işsiz bır ameledır Karısı bıçap 

kendi eliyle çekmıştir. Yaralı çok 
kan kaybetmış. gece otomobille has
tahaneye goturtilurken kendını tama 
nııle kaybetmıştır. Hastahanede. de
lınmiş kalp uzerınde muhım bir ame 
lıyat mevzuu bahsolduğundan. he
men profesore haber verilmıştir Mü
~hedede kalbın tabıi hadden takri· 
ben beş misli buyudiığu ve durmak 
üzere bulunduğu anlaşılmıştır Kal· 
bin sol tarafındakı buyuk delik te 
farkedilmiştir. Bıraz sonra profesö
run nezareti altında buyuk ameliya
tın ilk nişterı atılmıştır Kalp mey
dana çıktığı vakıt ışın. butün tah
minleri aşan giıçluğü hemen gözük
müştü. Yara buyuktur ve ikı santim 
kadar kalbin derınlığıne ışlemıştir. 

Bıçağın gırdıgi yer kalbın ucuna dol 
ru olmadığından dikış tµtturmak me 
selesi ayrı bir muadeleyı ortaya ko
yuyordu Çünkü kalbın o tarafların
daki nesiçlerı diger yerlerıne naza
ran daha zayıftı Dikışler kan kaçll\
dığı takdirde. her i ne ayrı bır bıçak 

rımesur 1S nn.attl11 r •W: ~ 

Misafirlerımiz Ankara Palasta bir akşam Çankaya Dış Bakanlığı koş -
müddet istirahatten sonra Millet Mec künde bir akcam ziyafeti vermiştir. 
lisine giderek buradaki Başvekalet Başvekil B. Celil. Bayar ile bütün 
makamında Başvekil Celil Bayarı ve vekiller. bir kısım B M Meclisi azala 
muteakıben riyaset makamında B. n, Yunan, Yugoslav ve Romen elçile 
M. Meclisi Reisi Abdülhalik Rendayı rile Atina. Belgrad ve Bükreş elçile 
slyaret etmişlerdir. rimiz ve Dışişleri Bakanlığı. Antant 

Muhterem Misafirlerimiz Hariciye devletleri elçilikleri erkiıni hazır bu
Vekiletinde de Dış işleri Bakanı Dr lunmuşlardır. 
Tevfik Rüştü Arası ziyaret etmi~er- Çok samimi bir hava kinde geçen 
dir. bu ziyafeti. kor diplomatik ile veka-
Müteakıben B M Meclisi Reisi Ab letler erkanı ve Balkan Antantı Kon

dülhallk Renda ile Başvekil Celal seyi müzakerelerini takibetmek üze 
Bayar ve Dış işleri Bakanı Tevfik re şehrimize gelmiş bulunan Elen. 
Ruştü Aras Ankara Palasa giderek Yugoslav. Romen matbuat mümessil
fiç müttefik devlet mümessiline iadei lerile Türk gazeteleri mümessilleri
slyarette bulunmuşlardır. nin de iştirak ettikleri bir resmi ka~ 

Banşan dünyada bir huzur nU
munesini teşkil ettik. Bütiln politik 
icaplarda en geniş anlayışı ispat et 
tik. Ananevi dostluklanmızı idame 
ve iyi münasebetler çerçevesini in
kişaf ettirdik. Ahenkli halisane ve 
her türlü müzmar fikirden iri bir 
siyasetle dünyaya itimat verdik ve 
bugün, datılmu birliğimizle. mil· 
letler arasında bir dostluk vasıtası 
olmak emelindeyiz. 

Ankara, 25 (A.A.) - Bu akşam şe
reflerine verilen ziyafet esnasında. 
Dış işleri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü 
Aras tarafından söylenen nutka kar
şılık olarak Elen Başvekili Ekselans 
Metaksas gerek kendi namına ve ge
rek Yugoslav ve Romen meslektaş
ları namına şu nutku söylemıştir: 

"Bay Bakan. 

Dost ve müttefik dört Balkan 
devleti arasında kurulan ve bu dev 
letlerin karşıhklı münasebetlerin· 
de hakim olan itimattan kuvvet 
bulan anlaşma. beynelmilel saha
da aradaki hirlik ve ahenk sayesin 
de her cün daha hliyük bir ehem
miyet almaktadır. Öyleki. Balkan· 
tann istikran ic;in tasarlanan Bal· 
kan pakta. umumi sulh dava.<ıı hiz
metinde de kıymetli bir imil olmuş 
tur. 
Birliğimizin istikbaline sarsılmaz 

sına olursa olsun ışe başlamalarını i· 
şaret etmışti Elın ıyı ışlemediği bir 
yeri dikmeye başladıkları sırada. esa 
sen pek hafif vurmakta olan kalp 
durmuştu Ecelden daha çabuk da,,.. 
.-anmak lazımdı Genç operator. uçer 
dikiş daha atıp yarayı şoyle böyle ka 
padı ve hemen eliyle kalbı tekrar it
letmek üzere pek nazık hareketlere 
girişti. Kalbin durduğu saniyeden. 
dikişlerin atılıp kalbi tekrar işletmek 
hareketlerinın başladığı an arasından 
ancak yirmi sanıye geçmışti Kalp, 
pek hafif fakat tekrar çarpmıya bat" 
tamıştı Fakat yenı bir feliket bat 
gostermiştı Alelacele atılan dört di
kiş kanı muhafaaz etmıye kili gel
memiş. yaranın buyüklüğü yüzün. 
den dikiş aralarından her kalp atısm 
da kan sızmıya başlamıştı. Biraz da
ha beklense dikış araları yırtılabilir
di. Siraz sohra tekrar dikilmiye baf
landı. Kalp tekrar durdu Bir daha 
dikişi yarıda bırakıp kalbı ışletmek 
mecburiyeti hasıl oldu Boylece dört 
kere son nefesim veren yaralı hayata 
döndürüldü. 

Misafirlerimiz öğle yemeğini ken· bul takip eylPmistir. 

dJ sefarethanelerinde yemişlerdir. Dr. Aras Diyor ki: 
Dr. Arasın Ziyafell 

Ankara. 25 <A.A.) - Dışişleri Ba
kanı Dr Tevfik Rüştü Aras Balkan 
Antantı Konseyi azaları Yunanistan 

Ankara 25 ı A.A.) - Dışişleri Ba
kanı Dr Tevfik Rüştü Aras. Balkan 
Antantı Konseyine iştirak etmek üze 
re gelmiş bulunan dost ve müttefik 

bir imanla mütehassis olarak. kadehi· 
mi Ekselans Türkiye Cümhurreisinin 
şerefine. dost ve müttefik değerli 
Türk milletinin yükseklik ve refahı
na ve Ekselimsınızın şahsi saadetıne 

kaldırıyorum. 

Belgrat Alkııladı : 

Dorduncü defasında dikişler ta
mamlanıp kalp bir daha işletildiji va 
kit bir habbe kan sıztnıyordu. 

SPOR: 

İzmirli Futbolcular Dün 
Şehrimize Geldiler 

Balkan antantının nazarımızda sa
mimi banş ve teşriki mesai belgesı 
demek olduğunu ve büyük hudutla
nmız dahilinde ne kadar birleşmış 
milletleri ihtiva ederse. bizi çekmiş 
ve toplamış olan büyük ülkünün ha
dimleri sıfatile kendimizi o derece 
kuvvetli hissedeceğimizi beyana lü
zum var mıdır? Emellerimizde hiç
bir şüphe noktası, fakat haklarımız
da da hiçbir z8f olmaksızın diğerleri
ni pek ziyade anlamıya imadeyiz. 

Dört devletin iıt klali : 

Bizlere gösterilen hararE'tli kabul
den dolayı ekselansınıza. gerek ken
di namıma. getek mümtaz arkadaş
larım Romanya ve Yugoslavya mü
mesilleri namına teşekkürlerde bu
lunmak ve güzel memleketinize ayak 
bastığımız andan itibaren gördüğü· 
müz ihtimamdan son derece mütehas 
sis olduğumuzu beyan etmek şerefi
nin uhdeme terettüp etmiş olmasın
dan dolayı bilhassa bahtiyarım Hak
kımızda ibzal olunan muhabbet eser
lerinin sadece ananevi misafirperver 
liğinizin bir ifadesi değil. asil Türk 
milletinin memleketlerimize karşı 

beslediği dostluğun ve antantımız fik 
rine olan bağlılığın bir belgesi oldu
ğunu hissediyorum Bu hislerimize ar 
kadaşlanmın da iştirak etmekte oldu 
ğundan katiyen eminim. 

lttif akımızın temelleri : 

Belgrat. 25 CA.A.)) - Sosyal basi
ret nazın dün akşam bütçenin kabU
lünden evvel muhalefetin muhtelif 

Mutfak bıçağiyle yaralanmış otan 
amelenin kalp yarasından muhakkak 
bir ölüme mahkum olan hayatı kur
tarılmıştı. 

Milli küme maçtan için bugün 
Gtlneşle. yarın da Fenerbahçe ile 
karşılaşacak olan Izmir şampiyonu 
Uçok takımı dun şehrimize geldi. 
Kafile 14 oyuncu ile bir idareciden 
murekkeptir. Kafile reisi B. Mehmet 
muharririmize şunları söylemiştir: 

.. _ Takımımız formundadır. iyi 
bir derece almak için çalışacağız. 
Kadromuz şudur Nejat · Ziya. Nec
det Halım Adıl. Mustafa Kemal 
Saıt. l)lamık Hamdi Namık."' 

Bugunku Gune - Uçok maçını ha
kem Adnan. yarınkı Uçok - Fener 
mus bak ını da Ahmet Adem idare 

edecektır. 

Haftanın Şi"t. Maçlan 
Şilt maçlarına bu hafta da devam 

edlleeekttr. Yann Şenf stadında sa-

al 11 de Beşiktaş ve Vefa takımları 
oynıyacaklardır. 

Voleybol Müaabakalan 
Voleybol bırincılik müsabakalan

na bugün Galatasaray salonunda baş 
lanacaktır. Bu haftanın maçları §UD

lardır: 

Vefa - Anadolu saat 14. Süleyma
niye - Hilal saat 15. Galatasaray - Is
tanbulspor saat 16, Eyup - Fener Yıl
maz saat 17. 

Güref T etvik Müıabakalan 
Istanbul Gureş AJanlığı tarafından 

tecrubesız gureşçıler arasında tertip 
edılen ve geçen hafta başlanan kar· 
şılasmalara yarın Güneş klübünün 
Fatih şubesinde devam edilecek ve 
muhtelif kluplerin tecrübesiz güreş
çileri biriblrlerile brp1apcaklard.ı. 

Dört memleket için tlıf po- Milletlerimizin aralanndaki birlik 
litikatla hakim olan prensip kuvvetile kendilerine milletler cami-

" ' asında daha büyük bir istikbal temin 
politik ve ekonom'k i tEl:lfui. etmek üzere kardeşçe yaşamak azim 

miz.i korumakhr ve bu pren- terinden doğan Balkan paktı bir anın 
aipin en iyi banf zamanı tef- siyaset icaplarına istinat eden bir bi
ki' ettifi luınaatiyletlir lr., tla• na değildir. Hiç kimse aleyhine müte
hili mukavemet lıuvvet'mw veccih olmamak itibarile hedefini bu 
ve harici mütlalaa vaatalan· lur bulmaz ortadan kalkmıya mah -

• L.J!!._ • b t"ncl talı · kum bulunmuyor Balkan Paktı. ne-
mızı lnll«UI nıa e 1 e oıye ticesiz uzun ve elemli mücadele ve 
etmek mretile ba ülküye h~ rekabetlerin acı tecrübesini görmüş 
met ettifimm mütlrilt bulunu· olan Balkan milletlerinin serbestçe 
yoruz. tezahür etmiş siyasi rüştlerinin bir 
Dış politikada realizm. Balkan an- ifadesidir Hikmeti vücudü. memle-

tantı devletlerinin bu devletlerin en- ketlerimizin biribırinin ayni olan 
temasyonal icraatlannın vasfı olan menfaatlerine daha iyi hizmet etmek 
tam itidalle kullandıkları diğer bir için derin bir surette duyduktan se
unsurdur. Balkan müttefiklerinin en batlı işbirliği ihtiyacında mündemiç 
ternasyonal taahhütlerine ve bu ta- tir. Manevi temeli ise müşterek sulh 
ahhütlerin amili bulunan büyük pren emellerimizdir. 
siplere sadakat polltikalannı kolay- Tahakkuk eden ümitler : 
lqUruı da bu ruHmvtir Bu sullı eterlne bimt :mlDetlerl· 

suallerine cevap vermiştir. mebuslann muttehıt alkışlarile kar1I 
Nazır. dış politika meselesi üzerin- lanmıştır. 

de bilhassa durmuş ve Yug~lavy~- ı Belgrat gazetelerinde : 
nın Fransaya karşı olan dış sıyasetı-
nin katiyen değişmediğini. iki mem
leket müşterek fedakarlık ve men
faatlerle bağlı olduğunu kaydederk 

demiştir ki: 

Belgrat. 25 IA.A.l - Bütün gazete 
ler. bu sabah B Stoyadinoviçin di
ğer Balkan antantı konsevi azalarile 
birlikte İstanbula muvasalatına dair 
uzun haberler neşretmektedir. 

Gzeteler. Yugoslavya Yunanistan. 
ve Romanya mümessillerinin lstan -
bulda gerek resmi makamlardan ge
rek halk tarafından 'tÖrdtikleri bil • 
hassa hararetli hi.ısnu kabultl teba-

.. _Balkan antantı dalın& ayni kal 
DUf ve antant memleketleri arasın
daki münasebetler daima ayni dere
cede samimi ve sıkı olmuştur Bugün 
dünyanın her tarafında ihtiliflar baş 
gösteröi~i halde. BalkanlaM!1 .d~n~a
da sakin bir bölğe teşkil ettığinı gor-

Ba rüz ettirmektedir 
mekle bahtiyar bulunuyoruz şve-
kil Stoyadinoviçin antant konseyinın 
içtimaında hazır bulunmak üzere An 
karada olduğu şu ırırada bu antant a
zası arasındaki münasebetlerin bu. 

l{iin her zamanından daha samimi ve 
daha sağlam oldujunu beyan ederim. 

Nazınn bu sözleri. ayala kalkarak 
Balkan antaııtmı ..ıAmlJyaD btıtOn 

Balkanlı mealekta,•anmu 
Ankara. 25 ı A.A. ı - Balkan An-

tantı konseyının muzakerelerini ta• 
kip etmek üzere gelmekte bulunan 
Yugoslav. Romen ve Yunan matbuat 
ıni.ımessıllı!ri bu sabah şeh"ımi7e 
,;-ar~!.1r w t.staaynnda TüTk TD4"\\.'JE 

dqlarm tarafmdan 1elAmlamışlardır. 
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Büyük 

Hikaye 

Akıllı bir çiftçi epey para sahibi Mallan, merkebe öfkeyle yüklet-
olmuştu. Üç oğlu vardı. Bu üç oğlu- miye başladı. Ambarda hiçbir şey bı
nun her birine ikişer bin lira para da rakmadı; hepsini zavallı hayvana 
ayırmıştı. Fakat köylünün bir tek yiıkledi. O zaman eşek kendi kendi
merkebi bulunuyordu, ki onu paylaş- ne: 
tırmanın imkanı yoktu. - Bu yükün altında nasıl yürüye-

Bu merkep, gayet uysal ve köyün, bilirim, muhakkak ölürüm! Bu ağa
en güç.lü kuvvetli ve yüke dayanır 1 beyisinden de betermiş .. Bu da adam 
bir hayv~ıydı. o1mıyacak .. diye sö~lendi. 

Köylü dayı uzun müddet merkebi Mustafa merkebin üstüne atladı. 
ııangi oğluna bırakacağını düşündü; Ve dürtmiye başladı. Fakat merkep 
nihayet en büyük çocuğu olan Ahme taştanmış gibi yerindeq kımıldamadı. 
di bir gün yanına çağırarak: Üstündekinin insafa gelmesini bek-

- Oğlum, Ahmet, dedi, ben artık ledi. 
,Jıtiyarladım; senin bana yardım et- l\Iustafa bu vaziyet karşısında büs
hıen lfizım. Bugün kasabaya. pazara bütün hiddetlendi; ve tekmeleri daha 
sen git .. Ambarda pazara gidecek mal ziyade çoğalttı. Para etmeyince çu
!ar duruyor, onları yüklet.. Mallan valdızı çıkanp merkebin boynuna 
~atınca dönersin olmaz mı? sapladı. O zaman eşek dayanamadı 

· Ahmet merkebi alaPak ambata git bu kadar haksızlık çekilmezdi doğ
:ti; ve küfelere sebzeleri doldurmıya rusu .. 
başladı. Merkebin yükü tamamlan- Mustafa büsbütün kızdı; eşeğin bu 
inıştı. Fakat semerin ortası açık kal- inadına iyice içerlemişti. Bu sefer ko
huştı. Ahmet: ca çuvaldızı yarısına kadar · batırdı; 

- Oh .. şimdi ben de oraya biner hayvan ~an acısından zıpladı. Ve çif
kasabaya rahat rahat "giderim! diye te atmıya başlıyarak üstünde ne var 
liüşündü. ne yok yere döktü .. Mustaf~ da yere 

O vakit merkep, Ahmedin bu dü- yuvarlanmıştı. 
~ünccsini anlamış gibi kendi kendine İhtiyar köylü bu sahneyi de pence-
~öylendi: resinden seyrediyordu. 

- Tamam.. Halbuki sırtımdaki "Bu çocuk ta nafile!,, diye düşüıi-
:tük yeter artar; bu tembel delikan- dü. Bir merkebi idare etmekten aciz!. 
lı yayan ~rümekten korkuyor .. Hiç * 
bir vakit iyi bir çiftçi olamıyacak.. Sekiz gün sonra köylü dayı küçük 

Bu sahneyi ihtiyar köylü de pence oğlu Aliyi yanına çağırdı. Ve yardı
.-esinden seyrediyordu. O da başını mını istedi. Ali: 
esefle salladı.. - Başüstüne baba! diyerek mer-

* kebi bağlı olduğu yerden çözüp am-
.Ertesi hafta ihtiyar köylü ortanca barın önüne çekti. 
•ğlu Mustafayı yanına çağırıp: Merkep Aliyi görünce kulaklarını 

- Oğlwn, dedi, artık ihtiyarladım; dikerek: 

"an~ yardım etmelisin .. Bugün Ağa- - Bakalım bu ne haltedecekl diye 
bcyın burada yok; onun yerine paza- · söylendi: 

r~. sen gidi:er. Ambarda, merkebe O gün yük daha fazlaydı. Pazara 
yu~Iet~eğın mallar duruyor. Dos- iki küçük kuzu da gidecekti. Ali, seb
do,:U gıt, gel!.. zelerin hepsini küfelere doldurduk-

ustafa, P8:ara gitmesini hiç iste- tan sonra kuzunun birini ôrta yere o
miyordu. Bugun çaya gidip balık av turttu Öbu·· ·· .. d k ~ ldı 
l kt - . runu e ucagına a . 
ıynca ı. o · 

zaman merkep <bu vazı yete şaş
~Y~a-zı-s-ız-:h~ik7ay~A-e.:__:----~------------------~ 

T ANın Çocuk ilavesi 

. 
Köylü Dayı ·ile Merkebi 

tı. Nasıl olur? Kuzunun birini Ali ı sinden seyretti. Fakat bu sefer kaş
kendi kucağına almıştı. lannı çatıp üzüntüyle başını salla-

- Bu kardeşlerine benzemiyor ga madı. Yüzünde memnuniyetten do
liba! diye düşündü. Olursa çiftçi bu ğan geniş bir gülümseme peyda ol
olacak. Babasının yerini ancak bu oğ- muştu. 

lu tutabilecek!. Ali erkenden malları satıp eve Ia-
Ali yük işini bitirince hafifçe mer- zım olan öteberiyi alıp çabucak dön-

kebe dokundu ve: dü. 
- Haydi bakalım ayaklı kaptı İhtiyar köylü artık memnundu. 

kaçtı: Dedi. Pazara erken varalım.. Hakiki yerini tutabilecek bir oğlu bu 
Köylü dayı bu sahneyi de pencere- lunduğu için çok seviniyordu. 

Y a.zı•ız büyük hikaye : 

Alpla Babası 
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Garson üstünü fırcaladı diveoahı1ı verecek deiil ya .• O 'da1 onun üıtü.ıü fırçalar 'e öJq;r .• ı, 

T ANın Çocuk lliveı.l 

. 
iITE· BUNU . . . I 

~BiLMiYORDUM. 

Uk Buhar Gemisi 

Savannah adındaki bu buharlı ge

Acayip 

Bir Flüt 

mi ilk defa olarak Atlas Okyanusunu 1 Kova Vazifesini 
geçen bir Amerikan gemisidir. Bu ilk 
yolculuğunu 1815 senesinde yapmış-

tır. Yandaki çark gemi fırtınaya da-ı Gören Ağaç 
yansın diye takılmıştır. 

--=-o-

Taştan 

Yelken 
Şu götdüğünüz 

geminin yelkenle
ri taştan örülmüş

tür. Bu gemi Mek
sikanın Guadalüp 
şehrinde yapılmış-

J tır. · 

.-:· . - a 

TAN· Çocuk 

Bilmece Kuponu 

Bilmece:, hal kağıtlarile 

beraber bu kuponun herhal

de gönderilmesi lazımdır. 

Kuponıuz gönderilen kii

ğıtlaT gelmemİf addedilir. 

Bu Filipinli kadın evinin bir gün
lük su ihtiyacını resimde gördüğünüz 
bambo ağacından yapılmış uzun ve 

• . .. . · __ -_ . - 9 1 geniş boruyla taşıyor. 

AVCI KÖPEGILE ÖVÜNÜYOR!. 

Avcı - Giirüyor nnısun bu kö· 
pcği, eşi yoktur. 

Arkadaşı - Onu nered.en aldın?Bir 
avcıdan mı? 

A\'cı - Hayır bir cambazdan .. 

Avcı - Haydi, Toto ön ayakların 
Ustüne yUrii de görsün! 
Arkadaşı - İşte bu hüner iyi .. Av 

için nasıldır? 

Arkadaşı - Öyleyse marifetini gö
relim. 
Avcı -Görüyorsun ya, çok hüner

li ve zekidir. 
Arkadaşı - Bu birşey değil, ki bü· 

tün köpekler bunu yapar. 

Tam bu sırada karşıdan bir silah 
sesi duyulur. Avcı köpeğinin methini 
bitirmeden Toto korkudan kulakları· 
nı dikip kaçınıya başlar. 

3 

·································-····--·-··-········ Ojt? Kahkaha· Kö~es? 
------- _.. ....... .... 

AMMA DA ÇOK UYUMUŞ HA! 

.- .,_ - .,,.~;-~~' 
~ ~Gr.. ~) 

.--- . ,,~ 
1 - Gürültüden kaçan tembel da·\ 2 - .•••.. kestirmiye başlıyor. O za 

yı parka geliyor '\"C bir sıranın üstüne . man karşısındaki kiic;iik Ö:ıcan sıkı· 
oturuyor. Bir kaç kere esnedikten lıyor ve kalkıp gidi")'or. 

sonra ... 

3 - Özcan'ın kalktığı yere bir ih· 
tiyar sakallı gelip oturuyor .• Tembel 
bir hayli uyuduktan sonra ..• 

.... 

- Cüzdanımı evde unuttum. Bana 

elli lira borç versene .. 

- Al sana elli kuruş, otomobile 

4 - .... uyanıyor ve kendi kendine: 
"Amma da çok uyumuşum, diyor, 
küçük koskocaman bir ihtiyar ol
muş.,, 

Şoför (lokomotif makinistine) -

Geriye çek, ben, senden evvel gel· • 

dim. bin de git evden cüzdanını al.. 

. ~~9~ôi\:-.lverliMan;;-
Kendısı :,, . .. . _,J~~~\ . T ft 

~ :x. ~1ıW ara ar 
Bilmiyor mu ki •. ' ı , .'!~4 R . • zif '. • ·k ~ ... 

\,ı,U, lU~ - esım va esını yapma ....... 
"*' neden çini mürekkebi kullanmıyor-

- Anne bak bu ihtiyar adamın ba- sun? 

şında hiç saçı yok.. . - Yerli mallan koruma taraftan· 

- Bağırarak söyleme.yavrum son- yım da ondan .. 

ra işitir. 

- Kendisi bunu bilmiyor mu zan

nediyorsun? 

-0-

,'°\ ~ 
• 'ı • ·"t'... \ ~

,;• ,_ .. 
Meğer kı /,~f~ 
Sabırsızmıı .c~J~~ 

Balık avcısı (Seyirciye) - Üç saat

tir bana bakacağıll3 eline bir 9lta alıp 

avlansan daha iyi edersin! .. 

Seyirci (Avcıya) - Ben mi? Yok 

canım .. Benim o kadar sabrım yok

tur 
----<>-

Yüzden Wn~) 
Ü- uı Okurmuı .. 

- Ben insanların yüzünden benim 
için ne düşündüklerini apaçık ve ko
laylıkla okurum .. 

- Ya öyle mi? Şu halde kusurumu 
affedin! 

RESiM· BOYAMA 

Üç renkli kalemle bu tabloyu şÖY· 

lece boyayın! 

1 - ( +) lı yerleri kırmızı .. 

2 - (-) lı yerleri san .. 

3 - (X) lı yerleri mavi. 

Renkle doldurun .. Bir kaç işaretin 

bulunduğu yerleri de o işaretlerJb 
renklerile karışık bir surette boya· 

yın. İşaret olmıyan kısımlara dokun· 

mayın! 

Boyalan doldurduktan sonra gö
receksiniz ki çok güzel bir tablo mey· 
dana çıkacak. 
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Meşhut Suçlar Londra-Roma- Hatayda 
r1e İcra İşleri Berlin Mefsedet ! 

<Ba~ı l incide} 
fax Hariciyeye girmiş bulunuyor. 

(Başı l ıncide) 

n bu sene çıkacak mı? 

- Bu ikı kanunun Meclise veril
diğini haber aldım. 

Hakikatte büyük harpten beri an
cak iki Lord Ingiliz hariciyesine gel
miştir ki biri 1920 - 19j4 te Harici

- Meşhut suçlar kanunu genişle- ye Nazırı olan Gurzon. diğeri 1931 de 
tilebilecek mi? Hariciyeye gelen Lord Rceding'dir. 

- Bu kanunun iyi neticeler ver- 1905 ten başlı yarak Hariciye Nazır
tnesi hasebile genişletilmesı için ba- lığlna tayin olunanların hepsi de a-
zı hazırlıklar yapıldığını öğrendim. vam azasındandır. 

- lstanbul vilayetinde bir sene- Eden'in yeni nutku 
de ne kadar meşhut suç vakası ol- Mister Eden bugün Lemıngtonda-
ınuştur? daki müntehiplerine hitaben bekle-

- MülUkat ta dahil olduğu hal- nen nutkunu söylemiş ve Avam Ka

de büt·ü·n vilayet dahılinde Müddei- ı marası~da. anlattı~larınd~." hi~- .bi.r 
umumılığc gelen meşhut suçların sa- şey dcğıştırmeğe tuzum gormetlıgını, 
yısı tam 6845 tir. Bu mikdardan bilakis bu sözler üzerinde sebat etti-
4425 i mahkemelere verilmiş 2383 ü ğini söylemiş, daha sonra Ingiltere · 
ademi takıp kararile neticelenmiş. 37 Italya mi.ıznkerelcri b'ahsine geçerek 
si umumi hüki.ımlere tabi tutulmak demiştir ki: 
suretile neticelendirilmiştir. Bu su- "- Hariciyeye gelen evraktan. bu 
tetle gelen işlerin hepsi senesi içinde müzakerelerin ya şimdi olacağını. ya 
\"e aynı gı.inde neticelenmiş. Miıdde· hut asla olmıyacağını anladım. Ve 
lumumiliklerin elinde tek bir iş kal· bunlardan, birkaç gün evvel Ka
mamıştJr. Mahkemelere verilmiş o- marada izah ettiğim manayı 
lnn 4425 işten 4395 i hükme bağlan- CYani tehdit manasını) çıkardım. 
mış. senenin son gününde gelmeme- O za~an vaziyeti arkadaşlarıma i
sinden veyahut yaş tahkikinden do- zah ederek bu vaziyet karşısında çe
layı mahkemelerin elindeki işlerden klleceğimi söyledim. Çünkü dış iş
yalnız C 30) tanesi 938 yılına devre- }erden parlamentoya ve millete kar
dilmiştir Bu 30 rakamının içinde şı mesuldum. Muvafakat etmediğim 
Çatalca,, Silivri. Şile ve bütün vila- bir siyaseti tavsiye edemez ve bu si
yet suçları da vardır. yasete ait müzakerelerin idaresini 

Müddeiumumi iHikmet Onatın üzerime alamazdım. Bana kalırsa. 
bu hadise. bütün dünyadaki vaziye
timiz üzerinde tesirini gösterecektir. 
Başvekil ile aramızdaki gorüş farkı 
hakikidir ve derindir. Benim o za -

(Ba~ı 1 incide} 

mek olduğunu söylemiştir. 
Buna cevap veren Ali Ağa Berna. 

bu beyanatı şiddetle reddetmiş ve su
reti mahsusada getirtilenler de Ali 
Ağaya ıştirak etmıştir. 

Klüp mensuplarından Ali Halef 
isminde birisi, Reyhaniye pazarını 

dolaşarak "İttihadı vatan .. kütlesınin 
emirlerine itaat edeceğine dair ye -
min vererek isimlerini kaydettirenle
re on Suriye lirası ile birer tabanca 
verileceğini soylcmiştir Bu cemiyet
ten maksat evvelki "İttihadı vatan .. 
partisinin iş görememesinden ileri 
gelmektedir. 

Adını biraz değiştirerek yeniden 
kurulan bu klübün başlıca vazifelerin 
den biri. azalarını silahla kuvvetlen
dirdikten sonra halkı para ve silah 
vadile kandırmak ve Türklere karşı 
harekete getirmekten ibarettir. 

Nüfus Sahtekarlıkları 
Antakya, 25 (Hususi) - Hatay va

tandaşlığını iktisap etmek üzere 
Türklerin vaki müracaatlcri sudan 
bahanelerle reddedilmektedir. Nüfus 
memuru Hüseyin. müracaat edenle
rin resmi kayıtlarına bakmadan "Nü-
fus kaydi bulunamamıştır.,, diye ka
ğıtlarını geri çevirmektedir. Türkle
re böyle gayri kanuni muamele ya
pılırken diğer taraftan diğer anası

rın Sancakla münasebetleri nazarı 

dikkate alınmadan hemen celp ve 
nüfusa kayıtlarına dair emir veril-

mektedir. 
Bu suretle birçok çöl Araplannın 

B o R SA 
25-2-938 

PAUALAR 

A111 Satı& 

Frank 78.- 83.-
Dolar 123.- 126.-

L.ıret 98.- 106.-
Bclcıka Fr 80- 84.-
Drahmı 18.- 22.-

lsviçrc Fr, 575,- 582,-
ı..cva 20.- 23.-
Florın 65.- 70.-

Kron Çclr 78.- 82.-
Sılın Avusturya 21.- 23.-
Mark 22.- 25.-
Zloti 20.- 22.-

l'engo 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Oınar 48.- 52.-
Kron lsvcç 30- 32.-

~terlln 627.- 632.-

ÇEl{LER 

Acı hı; Kapan ıs 

Parls 24,41 24.42 
Nevyork 0.7955 0.7945 

Milfıno 15.1365 15.1365 

Brüksel 4.6!ll2 4.69 

Atina 86.7-360 86.7460 

Cenevre 3.4272 3.4272 

Sof ya 63.4920 63,4920 

Amstcrdam 1,4234 1.4234 

Prag 22 6380 22 R380 

Viyana 4.2063 4.2063 

Madrit 12.9810 12.9810 
Bcrlin 1.9686 1.9784 

Varsova 4.2063 4 2063 
Budnpcşte 3.9875 3 9875 
BDkreş 106 19 106.19 
Belgrat 34.2857 34 2R!i7 
Yokohama 2.7268 2.726R 
St-Okholm 3.0810 3.0810 

Londra 630.- 630-
Moskova 23.7025 23 7025 

son cevabı Adliyedeki süratin temi
ni bakımından çok mühimdir. Meş

hut suçlar kanunu tatbik edilmeden 
evvelki senelerde adi işlerin yeni se
neye devredilen mikdarJarı binleri 
geçerdi. Nüfusu 800 bini geçen bir vi 
layette meşhut suçlardan yalnız (30ı 
rakamile ifade edilebilecek bir kıs
Mısının yeni seneye devredilmiş ol
ması Cümhuriyet Adliyesi hesabına 
kaydedilecek şerefli bir iştir. 

man istediğim ve istemiye devam et- 1 y h 
tig-im mesele, yeni anlaşmalara gi- ve Sancakla alakası o mıyan a udi- İstanbul !kıncı İflas Memurluğun-

lerin bile nüfus muameleleri yapıl - d l\•"fl' t k ş·şmanoğlu ve ş·· rişmeden evvelki taahhütlere riayet an: ·ıu ıs sa ı u-
tir. Hükumet bunu istemedi. Halbu- maktadır. rekiısı şirketi masasına gelen alacak-
kl sebat göstererek ayni neticeye Hep Türklere Karşı! lı D Angeli Frua vekil ve mümessili 

A k 25
. CH ·ı ~ . Herant Uslukçiyanın istediği 791 6.1 

varmak mümkündü. Hükumetin va- nta ya, ususı - .:;>On gun- . 
1 d 

.. f rit h. k' ta af d 1 Jngiliz lirası tutarı 720 hesabıle 5697 
ziyetini güçleştirmemek ıçın fazla er e mun e a ım r ın an 
söz söylemiyorum ve hükumete mu- Türklerin muhakemeleri yapılma - lira kırk kuruşun maa faiz ve protes-

Bay Hikmet Onat Istanbul hapis
hanesi ve icra işleri hakkındaki sua
li de şöyle karşılamıştır: 

vaffakıyet diliyorum. Vesikaların makta ve işleri uzatılmaktadır Buna to harci hakkındaki talebi ülas idare
şimdi neşrolunması fikrinde değilim. mukabil diğer anasırın muhakemele- since tetkik edilerek ibraz edilen se-

netlere nazaran mururu zaman oldu 
Fakat ben bunlardan "şimdi veya as- ri günü gününe· görülmektedir. 

- Şimdilik Istanbulda hapishane 
olmadığından mahkümiyetleri bir se
neyi geçenler - Usküdar da dahil ol
du~ halde - civar vilayet hapisha
.. .,ı,.-Mnn nsık Prlilmt>kt.Prlir Rir "l'!nıt 

Vt>ya daha az hapis cezasına mah
kum olanlar da Istanbul Tevkifhane
sinde hazırlanan hususi yerlerde mah 
kumiyetlerini bitireceklerdir. Hapıs
hane tamamen tahliye ve müteahhi
di'.' ihale edildikten sonra vıkma işi 

bashyacak ve bitince de yeni Adliye 
sarayı yapılacaktır. icra işlerinin ıs

lahı me!=ıelc5i ancak mütehassıs gel
dikten sonra halledilecektir Şimdilik 

S M 1. R • l k ğundan bunu kateder vesaikin ibrazı 
la!,, manasını istihraç ettim. Bu te- uriye ec ıs eısi s en- . 

d d T 1 Y 
hakkında yapılan tebhgata rağmen 

lakkiyi müdafaaya hazırım. Fakat bu erun a emas ar ~pıyor alacaklı gelmemiş ve bir vesika dahi 
hareket milli menfaate uymıy.acağı İskenderun, 25 <Hususı) - Şam 1 göndermemiş olduğundan mürunı 
için bundan vazgeçiyorum. Vesikala- mebusan meclisi reisi Rarisülhavri ya 1 1n k 1 · ·· · ih h-kin- - zam na uğrıvan aca6 .n ayıt ta e-
rın neşrı uzerıne tar u unu ve- nında karısı ve Lübnanlı filozof E- • 

icra işlerinde bir değişiklik yapılmı
yacaktır. 

Bay Hikmet Onat Usküdar hapis

hanesinden kaçan Fakabasmaz Ihsan 

hakkında da şunları söylemiştir: 

- Ihsan Marsilyada yakalanmış

tır. Fransa hı.ikümetile aramızda a

di mı.icrımlerin iadesi hakkındaki 

?nukavcleye dayanarak Fransa hükU-

tnetinden istenilmesi için iktiza eden 

teşebbuslcrde bulunulmuştur .• 

Londradan 
Sonra Paris 

(Başı 1 incide) 
hreleri tarafından Fransız toprağl-

bın bombalanmış olduğunu hatırlat-

bıış ve bazı Fransız gazetelerinin. 

~ransa ile ispanya arasında büyük a

lış veriş. bir gidip gelme olduğu şek
linde vermiş oldukları haberlerden 

bahsederek bunların doğru olmadığı-

recektir.,, 
Mister Eden, Lord Kranbomun 

hattı harcketıni takdir ederek onun 
ilerde daha büyük işler yapmıya nam 
z~t olduğunu söylemıştir. 

Roma - Londra arasında 
İngılterenin Roma sefırı olup. İtal 

ya ile müzakereleri açmak üzere 
Londraya gelen Lord Perth, bugün 
Chamberlain tarafından kabul olun
muş ve Lord Halifax ile de görüş
müştür. Anlaşılan Lort Perth'e tam 
salahiyet verilmiyecek. ve Londra i
le sık sık temas temin olunacaktır. 
İtalyanın Süveyş kanalına ait talebi 
dolayısile İngiliz mahafili bu ışın 
munhasıran İngiltereyi alakadar et
tiğini anlatmakta ve Londranın ne 
gibi müsaadelerde bulunacağının ma 
lıim olmadığını söylemketedir. 

Mısırın bir itteği 
Mıısr hukumetı. İngıltcre ile İtal

ya arasında başlıyacak müzakerele
rin Mısırı da alakadar ettiğini naza
rı dikkate alarak bu müzakereye iş
tirak arzusunu izhar etmiştir. Mısır
İngiltere ittifak muahedesinin altıncı 
maddesi, İngiltere ile Mısırı alakadar 
eden bir mesele. üçüncü bir devletle 
görüşülürse, iki devletin müşterek 
hareketirıi istilzam etmektedir. 

Mısırın eski parlamento reisi, dok
tor Ahmet Mahir. bugün seçicilere be 
yanatta bulunarak, hiçbir yabancı 

devletin Mısır müdafaasına karışmı
yacağını söylemiş ve İtalyanın Sü-

tıı soylemıştir. veyş kanalını müdafaaya iştirak te-

Meclisin mı.izakcrelcri yarın da ı• şebbı.isüne ~e~~.P ver:niştir. Dokto,: 
devam edecek ve belli başlı hatipler Ahmet Mahır. SuveH kanalının mu 
'öz ı· kl d' B .. k · t 1 ı dafaası yalnız Mısıra aittir. soy ıyece er ır. ugun u op an • 
tı İngiltere. Mısır müdafaasının teşek-

esnasında yalnız sağ ve solun ar- k"l" k d M d ed k 
~ u une a ar ısıra yar ım ece -

saflarına mensup bazı mebuslar tir,, demiştir. 
'öz söylemişlerdir. Ve gazete'ere gelince 
Meclistekı müzakere esnasında Londra gazeteleri. İngiliz - İtal - 1 

~1.>syalist mebuslardan Grunbach Al- yan görüşmeleri mevzuu ile meşgul i 
ltıanya ile anlaşma yolunun açık tu- dür. Daily Mail görüşmelerin netice
tu1rnasını tavsiye ve Fransanın bir sinden emin gorünmekte ve Almanya 
~ınber içme alınmamasına ışaret et ile de görüşmelerin yakında başlıya
l'tı.i cağını söylemektedir Aynı gazeteye 

ş ve Fransa - Sovyet paktının hır gore Ribbcntrop haftaya Londraya 
'ulh unsuru olduğunu söylemiştır. I gelerek veda mektubunu verecek ve 
~cısyal Partısinden Ibarnegari Şuşni- Chamberlain ile hazırlık görüşmele
~. tnethe{mış. Italya ile bir yaklaş- ri yapacaktır Chamberlain geçen haf 
ltıanın lazım olduğunu anlatarak, In- ta. Almanyanın İngiltere ile müzake
tilter · h ek ti . takdir il reye hazır olup olmadığlnı İngiltere-

emn son ar e nı e . B 1. f' . .1 · • 'n nın er ın se ın vasıtası e Fon Rıh-= 
ltaJ. ?nıştır. "Almanyaya karşı uyanık, bentroptan sordurmuş, Ribbentrop 

Y&ya karşı dostluk, A vusturyaya müspet cevap vermiş ve yakında Lem-.. 

binin reddine iflas idaresince karar 
minülreyhani olduğu halde İskende- verilmis olduğu il5n olunur l5343l 
runa gelmiş. yüksek mahkeme müd-
deiumumisi ve müstantiği ile ırörüş- ğına da gitmiş ve uzun müddet Ha
müştür. Farisülhavri hükumet kona- san Cebbarenin yanında kalmıştır. 

Süt Neden 
Ankarada pek sa~·ın bir okuyu

cumuz, birkaç giin oluyor. sütle
rin en iyisi diye burada yazdığım 
fıkrada satırların yanlış olduğunu 

bildirerek. haşka ba ka siitlerin bir 
tahlil ceh·elini gönderiyor. 

Yazılarım4n hu sayın okuyucu
muz gibi yiiksek salahiyet sahibi 
zatlar tarafından görülmesi. doğru 
su koltuklarımı kaharttı. Onun i
çin kendisine teşekkiir ederek ıön
derdiği cetveldeki bilgileri buraya 

insan sütiinde: Su 87 .55; yağ 2 
ahıomınıı maddeler 3,5; laktoz 6,50 
tt.zlar 0.54 
İnek siitünde: Su 8.5; yağ 2.5, al 

bomin 3,75. liiktöz 4.5; tuzlar 0.75. 
Koyun sütünde: Su 81. yağ 6.98 

albomin 5,54, laktöz 5,42, tuzlar 
0,90. 

Sayın okuyucumuz kısrak ıı;iitile 
eşek sütünün tahlillerini de yaz
mışsa da, hu siitler her yerde bu
lunmadı~ından onları almadım. 

Tabii tahmin edersiniz ki, bu 
sayılar hüshiitün kesin neticeler de 
ğildir. her kadının sütü başka ka· 
dınların sütlerine tamamı tamamı
na benzemediği gibi, ineklerden 
hepsinin siitü de mutlaka bir ör
nek olmaz. Bundan dolaYl .süt tah
lili cetvelleri arasında da büyük 
farklar vardır. 

l\tcseliı kadın siitiindcki yağ nis
hcti hir tahlilde mouc; ·ingnultl hin 
de 2:1. bir ha ka tahlilde <Villiersl 
.hinde 45: Kazein nisbeti bir tah
lilde H\lillon) binde 7. bir baska -
sında CSimon) 38 gram çıkar. Şe
ker nisheti hile binde 43 ile 77 ara· 
sında değişmiştir. 

Bu değişmelerin sebebi bir kere 
peuğun yqıdır. Dolum unaam• 

Değişir? 
nesinin siltiinde yağ ve şeker ar -
tar. albomin azalır. 

Sonra, siit veren annenin yediği 
yemeklerin siilii iizerinde. en ziya
de yağ nisbeti ile albomin nisbeti 
üzerinde biiyiik tesiri vardır. 

En sonra da iiziintiilerin. keder
lerin süt üzerine tesirlerini herkes 
bilir. 

Hayvanlarda da. onlara verilen 
yemlerin süt üzerine tesirleri olur. 
l\luntazam surette otla. pan<"arla 
ve kepekle beslenen ineklerin ''e· 
recckleri sütlerle ı:;elişi güzel sebze 
artıklarile ve süpriintülerle bcs • 
lenen İnl'klerden 'iağılacak sütlerin 
kimya bakımından tahlilleri bir 
Öm<'k olamaz. İnek muntazam bes 
lendiği vakit siitiindcki yağ nisbe
ti binde 42 hatta 45 grama kadar 
çıkar ... 

Yazdığım fıkradaki satirlann \'Rn 

lış olup olmadığına gelince. o fık· 

rada anne sütüniin en ziyade hiyo· 
loji bakımından haıı;ı;alannı ~·az · 
mış ve insan çoc·uğu için en iyi süt 
anne siitü olduğunu sövlemiştim. 
Halbuki yukarıda yazdığım tahlil 
cet\'eli kim:\'a bakımındandır. O 
fıkrada yazdığım birkaç kim~·a sa
yısı ile hu cetveldeki sayılar ara
sında fark bulunursa o da siitl('ri 
tahlil edilmiş olan ayni cinstPn 
haYvanlar arasındaki farktan ileri 
gelir ... 

Pek sayın okuvurumın: j!a7.et.cYe 
göndcrdij!i kartpostalın üzerine hir 

de i im ya7.nıı~. hu gn7.etcdr sağ"lık 
ö{:iitlerini ~·a7.an kendisinin tahmin 
ettiği zat değildir. Bu yazılarda :van 
lış bulunursa bunu o zata isnat et
mek şiiphesiz haksızlık olur. 

Ankarada B. İhsan - Benim bil 

BAKIRKÖY 

Bez ve Pamuklu 
MENSUCAT FABRiKA Si 

Türk Anonim Şirketinden : 

Şirkef mizin umumi heyeti e

ŞARK 

c;JGORTA ANON1M ŞİRKETİ 

lSTANBUL 

"Şark, ~ıgorta anonim şirkPtinin 
alelade umumı lıeyetı. 29 Mart 1938 
tarihine miisadıı c:alı rrünu sant on 
birde şirketin Galatada ~ark hanın

da üçüncü kattakı merkezinde topla 
nacağından sayın hissedarlanı '.UZ top 

sas mukavelenamesinin 40 ınrı lantıya davet olunur. 
maddesi mucibince 25/3 938 ta-

rihine müsadif cuma günü saat 

15 te Galatada Sümer Ban\.. ls
tanbuJ şubesinde aşağıdaki ruz-

I namede yazılı hususlan mfü~a
kere etmek için adiyen içtima e

deceğ'nden umumi heyeti teşkıl 

edecek azaların mezkur gün ve 

! saatte ic:timada 

ları ilan olunur. 

hazır bulunma· 

MOZAKERAT RUZNAMESi 

1 - idare mecli:i ve muraktb 

raporlarının okunması. 

2 - 1937 yılına aid mevcu-

Müzakerat Ruznamesi : 

1) İdare Meclisı ve murakıp rapor
larının okunması. 

21 1937 hesap senesine ait bilnn~ 
ve kar ve zarar hesabının tasdıkı-

3l Meclisçe muvakkaten ıntihap ::>

lunan bır azanın kevfıyet1 tayınınin 
tasvibı ve geçen hes-ıp d('vresı ıcınde 
icrayı vazife eden idare meclısı uye
lerinin ibrası. 

41 1937 senesi kazancına ait teklif 
lerin tetkik ve tasdıkı. 

5l 1937 hesap devresi için idare 
meclisi üyeleriııın huz.ır haklarıle 

mürakibe verliecek ucretin tespıti. 

61 1938 hesap devresi için idare 
dat def terinin. bilançonun, kiır meclisı üyelerile murakıbın seçılmesi 
ve zarar hesabının ve temettu 71 Şirketle muamele icrası husuc:un 
tevzii hakkındaki teklifin tetkik da idare meclısı uvelerile dırektor-
ve tasd ki. idare rnec'isi aza!a
rile müdür ve murakibin ıbrası. 

3 - Esas mukavelenamenin 

23 üncü maddesine göre açık 0-

lan idare meclisi azalığı için ic

ra edilen intihabın tasdiki. 

4 - Müddeti biten murakıbh

ğa yenisinin tayini ile senelik 

ücretinin tesbiti. 

Tasfiye halinde 

TÜRKiYE MiLLi 
Sigorta Şirketi Hissedarları 

Tasfiye halinde Türkiye Milli Si
gorta Şirketi hissedarları şirket esas 

mukavelenamesı ve Ticaret kanunu 
hükumlerine tevfikan 28 Mart 1938 
tarihine rastlıyan. Pazartesi günü sa
n 1 da Gala ada .. rki e Milli Ha-
nmda kain dairede senelik hissedar-
!ar toplantısına davet olunurlar. His
sedarlar toplantısına asaleten veya 
vekaleten en az on hisseye sahip olan 
lar iştirak edebilir Hissedarların ı~

tima tarihinden bir hafta evvel malik 
oldukları hisseleri yukarda yazılı ma
halde tasfiye memurluğuna tevdi ile 
mukabilinde makpuz almaları lazım· 
dır. 

Müzakerat Ruznamesi : 

1 - Bilanço ve kar ve zarar hesa

bının tetkik ve kabulü, 

lere salahıyet verılmesi. 

ihtar. - Şırketın esas mukavelena 
mesinın 29 ncu ve 31 ncı maddeleri 
gereğınce umumı heyet toplantısına 

iştirak edebilmek ıC'ın en az "30 l'\is 
sE: senedine malik hissedarların bila-

sale veya bilvekiıle hamı! oldukları se 
netleri toplantı tarihinde~ en az on 
gün evvel şirket vezn('sıne veva ls
tanbuldaki bankalardan bırıne ver
meleri muktezıdır. 

İDARE MECLİSİ 

İstanbul. 25 Şubat 1938 

Beyoğlu Blrinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden. Yorgı. Kemal. Mü
nıp. Atai. Vehbi Osman Mazhar. Ha
lide. Kerıme. Ali Namık. Suphıye, 

ve Aliyenin hissedar oldukları 34000 

o1uz dört bın lira tahmın edılmiş kıy
metli Beyoğlu Teşvikiye eskı Nışan
taşı. yeni Kağıthane caddcsınde eski 
96 yeni tapo 140 ve beledıye 142 nu-

maralı on ve arkası bahçe bırınci kat 
ta beş oda bir mutbak. bır hela bir 
hamamlık. ikinC'· •a karşılıklı beş 

oda bir hela. uçı.. .atta ıkı sofa ü-
zerine üç oda. en alt katta bodrum. 

terkos. elektrik. havagazı. tesısatını 

havi kon:ık ve arkasındakı bahçede 
iızeri çınko ve yanları tuğla duvarlı 

ıçınde u mırhaneyı havı garaJ ye ay
nı bah..;cdc 9 çam ağacı ve bır tuğla 

duvarlı dığerı ..;ınko lle yapılmış ıki 
baraka bırlikte tamamının ızaleı şü
yu ıçin açık arttırmaya konulduğun
dan 30 Mart 1938 Çarşamba gunü 

2 - Murakıp raporunun okuruna- saat 15 den 16 ya kadar Beyoğlu 
sı, Sulh Mahkemesı başyazganlığma 

3 - Tasfiye memurlan raporunun müzayede ile satılacaktır. 

tetkik ve taı:vibi ve tasfiye memurla- 1. - Arttırma bcdelı tahmin edi
nnın teklülerı hakkında karar ittiha- len kıymetın yuzde 75 ını o gun ı

hale edılecektir Bulmadığı takdırde 
zı. 

15 incı gune gelen 14 Nısan 1938 Per 
Tasfiye memurları 

şembe giınu saat 15 den 16 ya kadar 

Hali tasfiyede bulunan 

Üsk.üiar v Kadıköy 
Türk Anon:m 

SU ŞiRKETi 

ıc:ra olunacak ve en çok arttırana iha 
le edilecektır 

2. - ihaleye kadar birikmiş ma
lıye. beledıyc vergılen ve vakıf ıca
resiyle 20 senelik evkaf taviz bedeli 
\'e tellaliye muştrıye aıtur. Mıktar
ları dosyasında yazılıdır. 

30 Mart 1938 Çarşamba gUnü saat 3. _Arttırmaya gırmek ısteyenler 
10 da Umumi heyetin adi surette top muhamn.cn bedelınin yuzde 7 buçu
lanması ~ nısbctınde temınat akçesı veya u-

Hali tasfiyede bulunan Üsküdar 'usal bır bankanın temınat mektubu
ve Kadıköy su şirket hissedarları nu getirmeleri şarttır." 
1938 martının 30 çarşamba günü saat 4. - Arttırma bedeli ihaleden iti-
10 da Galatada. Bahtiyar hanında 49 baren 5 gün ıçınde mahkeme kasa
numerolu dairesinde adi surette topla ... ına yatırılacaktır Aksı takdırde i
nacak umumi heyete davet olunurlar hale bozularak farkı fınt ve zarar zi-

Bu toplantıda hazır bulunmak isti- van bila hükum alınacaktır 
yen h~edarları~ Tic~.ret kanununun 

1 

5 - 2004 sayılı ıcra ve ıflas ka-
371 ncı maddesırıe gore toplantıdan -ıununun 126 ıncı maddesıne tevfi
laakal bir hafta evve] hisse senetleri- kan gayrı menkul ı.izerındekı ıpotek 
ni OSMANLI BANKASINA tevdi ey sahibi alacaklılar ıle diğer alakadar-
lemeleri icap eder. \ar gayrı menkul uzerindekı hakla-

Müzakerat Ruznamesi : rını hususiyle faiz ve masarife dair 

1 - Tasfiye memurlan raporunun 
ve 1937. Hazıran otuzunda toplanan 
fevkalfıde hıssedarlan umumi heye-
ti zabıtnamesının okunması. 

2 - Biliınconun tasdikı ~e tasfiye 
memurlarının ibrası. 

3 - Murakip raporunun okunma-
sı. 

4 - Tasfiye memurları ücretleri
nin tesbiti, 

5 - 1938 • yılı için yeniden mura
kıp ve bir yedek murakıp seçilmesi 

ıılan iddialarını ıc:bnt ıcın ılan gü
nünden itibaren 20 gün içinde evra
., musbıtelerıvle bırlıkte satış me
rnunına müracaat etmelıdir Aksı tak 
~ırde hakları tapu kutu~u ılc> abıt 

olmıyanlar satış parasının paytaşma

:;ından harıc kalırlar 

6 - Suphıye hıssesı 2000 liraya 
ıpoteklidir 

7. - Şartname mahkeme divanha
nesinin herkesın gorebılecP~ yere 
asılmıştır Fazla n:ıalümat almak ıs
tiyenlerin 834 de 31 sayıaiyle baş 
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P A T 1 
iç ve 'dıt basur memelerinde, baıur memelerinin lier türlü 

iltihaplarında, cerahatlenmit fiatüllerde, kanayan baaur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle tifayı temin eder. 

SAC balcmu aiiZP.lliiin en birinci aartıdrr. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve ıaç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep 

'bir ilaçtır. 

DAVETNAME 
Hali Tasfiyede Bulunan 

Şark Demiryolları işletici Kumpanyası 

Türk Anonim Şirket[ 
Hali tasfiyede bulunan Şark Demiryolları Işledici Kumpanyası T. A. ş. 

hissedarları Istanbulda Sirkecideki Şirketin merkezinde 28 Mart 1938 ta
r.ilıinde saat 11,30 da yapılacak alelade umumi içtimaa davet olunur. 

MüZAKERAT RUZNAMESI 
1. - 1937 ~enesine ait likidatörler kolejinin raporu. 
2. - Mürakip raporu. 
3. - J131 K. evvel 1937 tarihine kadar bilançonun tasdiki ve likidatör

ler zimmetlerinin tebriyesL 
Esas mukavelenamesinin 25 inci maddesi mucibince gerek aseleten ve 

gerek vekileten hiç olmazsa on hisseye malik olan her hissedar işbu· iç
timaa iştirak edebilecek ve gerek asaleten ve gerek vekaleten malik ol
duğu her on hisse için bir reye malik olacaktır. Fakat Ticaret Kanunu
nun 365 inci maddesi mucibince nefsinde on reyden fazla cemi edemiye
cektir. Reyi vermiye hakkı olup bu umumi heyete iştirak edecek olan her 
hissedar hisselerini en geç 18 Mart 1938 e kadar aşağıdaki müesseselere de 
pozito etmelidir: 

TURKlYEDE: 
Istanbulda, Slrkeclde Şirketin Merkezinde. 

A VUSTURYADA: 
Vleııada, Oesterreich.l.sclıe Creditanstalt Wiener Bankverein müessese-

,ıııde 
~k 

Brtlbelde, 48 r. de Namur'de, .. Banque de la Cociete Generale de 
J!elg:lque• mO.ess es esinde. · 

FRANSADA: 
Pamte, 18 bel de8 ItaDens'de "Banque Natlonale pour le Commerce et 

rtndustrie" müeuesesiJvle. 
HOLANDADA: 

Amsterdamda, MM. TEIXEIRA DE MAT'l'OS mOesseaeslnde. 
ISVlÇREDE: 

Bil'de. "Banque Commerciale de BAle" müessesesinde. 
Zmih, BAI, Ceneve ve Saint - Gall'de "Crectit Suisse" müessesesinde. 

Bll'de ''MM. SPEISEB. GUTZWILLER et Cie" müessesesinde. 
ŞARK DEMlRYOLLARI 

Işledici Kumpanyası Lilddatörled 

35 Lira AsU Maaıh 

Mukavemet ve Betonarme 

il 

T.I BAHKA~I 
1938 

Küçü~ Cari He&aplar 

ikramİ'ifl pl&.nı== 
4 adet l 000 liralık-4000 lira 

8 '' 500 " -4000 " 
16 '' 250 '' -4000 " 
76 '' 100 " -7600 " 
80 " 50 " -4000 " 

200 " 25 " - 5000 '' 

384 " 28600 " 

Kuralar : 1 Mart, 1 Haziran, 1 EyUil, 1 ı 
Birincikc1nun tarihlerinde çekilecektir, 

En Az 50 Lira Mev
duatı Bulunan Hesaplar 
Kuralara Dahil Edilecektir. 

Bq, dit, nezle, grip, romatizma, Nenalji, kınklık ve bütün 
atnlamuzı derhal keser. lcal»mda günde üç ka.te alınabilir. 

Deniz Levazım Saflnalma Komisyonundan : 
Deniz Fabrikalan Umum Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere TOR

NACI alınacaktır. isteklilerin dilekçe ve bonservisleriyle birlikte Gölcük
te mezkıir müdürlüğe müracaatları. (1043) 

Muallim Muavini Aranıyor 
Gilzel Sanatlar Akademisi Yüksek mimari şubesinin 35 lira asli maaşlı İatanbul Asliye Mahkemesi İkinci ı 

Mukavemet ve Betonarme asistanlığı münhaldir. Haftada 6 sa,atten ibaret Ticaret Dairesinden: Ziraat Banka
olan bu vazifeye talip olacak mimar ve mühendislerin vesikalariyle bera- sı tarafından Galatada Manokyan ha
ber Akademiye müracaatları. (1038) nında 1 • 2 No. da Marko Eğiz aley -

Dr. IHSAN SAMI ~ 

Bakteriyoloji L~tuan 

------------------ı-------- hine bir kıt'a emre muharrer senede 
Sllıhat ve içtimai Muavenet Yektletl müstenit alacalı olan (400) lirayı ö-

Taıflz: Heyeti Reisliğinden: demediğinden meblajı mezburun ye-
Yanya mübadillerin ve Pendik miırettebatmdan Mustafa Paşonun di gün zarfında mahkeme vemesine 

baldyei istihkakı için verilen 6032 sayılı bir Kuponlu ve 1380 lira kıymet- depo edilmesi aksi takdirde :i:f1isına 
li tasfiye VHllra'll'ın Yunaniatanda kalan ve hayri mahiyette olan Arslan, karar verilmesi talebini mutazammın 
Zülfikar ve Mehmet vakıflarına karşı verildilf tebeyyün etmiş ve keyfi- açılan davanın cereyan eden tahktka
yet heyetimizin 4/1/1938 tarihli içtimaında görü§illerek mahiyetleri iti- tı IU'UUlda: 

Umumt kan tahlllltı frengi rıok

tal nmrından (Wa .. erman ve 
kahn teamülleri) kan kUreyvatı aa
yılmuı Tifo ve ıaıtma haataltkları 
teıtılal idrar balgam cerahat kazu. 
rat ve eu tatılllltı Oıtra mlkroekopl 
tıuıuef aıılar lstlhzarı kanda Ure, 
ıeker KlorUr Kollıaterln miktarla · 
,.,.,," bvlnl Dlvaıtyolu No. 1 U 

Tel 20981 

bariyle hususi mülkiyete inkılap etmelerine kanunen imkan bulunmıyan 
bu vakıflara kartı Mustafa Paşo namına gayri kanuni oJ.aı!ak tanzim edi
len bu tasfiye v•kasının iptaline karar verilmif olmıJrJa keyfiyet ilin o

Müddealeyh Marko Eğizin ikamet- saat 14 de bırakılmasına karar veril
gihıııuı meçhuliyetine binaen ilAnen miş olmakla tebliğ makamına kaim 
teblilat icrasına ve tahkikatın 31.3. olmak üzere keyfiyet ilin olunur. 

lunur. (951) 

RESiMLi ZABITA 

SANA. MRU .. 
MDE FENAL 
IJ(.ETMEDIM 

938 tarihine müsadif perşembe günü (5346) 

ROMANI: 45 
YİNt! SENM ç.U<.T 

:TIN KARŞIMA. 

26 - 2 - 938 

• 

FEMIL 
ve 

&Acıt 
Bu sJllhl ve Pratik ldet besleri her tlearet

haneıe sayuı Bayaıalanmum .bJsmetleriM 

~· 

.. 
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1 ilk ve 10 lu!< S A L 1 H N E C A T l 'nin K E S K i N K A Ş E L E R i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. kutuları vardır. 

" BIOCEL 
merkezinden 
• • • 
ıçın yenı ve 

• • • Cild hüceyratı 
istihsal edilmiş cild 
kıymetli bir cevher 

28 gün zarfında yaşlı kadınları 
daha genç gösterir. 

Cildinizin genç, terü taze ve pembe kalması ıçın onu 
besleyiniz. Artık burutukluklar kalmadı: 

~'> yaşından sonra. 
cildiniz, luymeUl 
Blooelinl kaybet • 
mlye başlar. Eğer 
hemen beslenip ih
ya edilmezse bu
ruşup solar ve ih· 
tlyarlar. 

50 yaşlarmda mil· 
yonlarca kadınların 

karakterleri genç o
labilir. Fakat, ihti-
yarlamı§ gibi gö-
rUndükleri cihetle 
erkeklerin yUzilnde 
hiçbir ltibarlan yok
tur. Son zamanlar
da bUyUk bir Alim, 

n f o c e 1 bu yenı 
cilt unsurunda cil
diniziııklnln ayni 
dir. Adeta beşere
nlzin lazımı gayri 
mUfarikldlr. Olldi· 
nlzt açlıktan öldür 
meyiniz. Onu Bi
ocel ile besleyiniz 
ve ya.51a.ndığmız 

zamanlarda bile 
cildinizin dalma 
taze ve cazip gö
riinmeslnl iemin 
edlnb. 

tesirini gösterdi 
Tecrübe edebiliriz. 

BioceJ'J zengin bir cilde 
malik olan 50 yaşlannda 
bir kadm 80 ve 80 yaşla
rında bir kadın 24 ya.sın· 
da görUnebtllr, Genç kız. 

lar da bi~bir vakit gör& 
mlyeceklerl şayanı hayret 
bir tene mallk olurlar. 

'\"!;> .uıa Tıp Fa'kU1tesıntn proreso
.t.TÜ tarafından keşfedilen bu yeni 
cild unsurunda kemali itina ile 
intihap edilmiş genç hayvan • 

larda gfalenmi§ cild hüccyratı me,r. 
ke?Jndeu. istıhsa.J edilmiş saf BioceJ 
vardır. Bu cevher, tIBmbe rengin
deki Tokaloo kreminde cildınlzi 

beslemek ve gençleştirmek için 
matli\p nisbet dairesinde lilevcut
tur. Gecelerı yatmazdan evvel kul· 

lanınız. Beyaz rengindeki (yağsız) 
Tokalon kremini sabahlan k~ 

nmız. Terkibinde "Beyaz Oksijen., 

bulunduğundan birkaç gUn zarfın-

da birb)rinden daha beyaz Oç !e
vin üzerine cildinizi §ayanı hayret 

bir surette beyazlatır, Siz de hemen 
• 

bu iki kremi kullanmıya başlayınız.. 
Memnuniyetbahş neticesinden son 
derece memnun kalacaksınız. 

Eiocel'li TOKALON Kremini 

kullanınız ve her sabah 
daha genç görününüz •• 

Binlerce T okalon müşterisinden müessesemize mektub ya
zanların mü9ahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delil
lerdir. 

(T okalon Kreminizden bihakkın utilade ettim. Yü
zümdeki çirkin kabarcıklar zail oldu ... ) 

Z. B. H. O. Fatsa 
(T okalon kreminin benim cUJimin neacine çok uygun 

geldiğini itfral etmeyi bir vazife bilirim. Cildim e•mer 
olduğu halde T okalon sürdükten sonra beyaz/anmakta ve 
ulak kabarcıklar tamamile zail olmaktadır.) 

8. Şehir l. B. M. Efi.. Tü. Konya 
Mektupların asllları dosyalarımızda sakhdır. 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usulile .ck§iltmeye kon ulan 29225 lira 35 kuruş keşifli Ts

lahiyedc yapılacak memur evlerinin 7-2-938 tarihine müsadif pazartesi· 
günü ihalesi yapılmak üzere evvele e ilan edilmiş ise de talip zuhur et
mediğinden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi mucibince ve evvelki 
§artlar dahilinde 7-2-938 den itibaren bir ay müddetle pazarlık sure
tile eksiltmeye konmuştur. 

lhalesi 9-3-938 tarihine müsad if çarşamba günü saat 14 te Gazlan 
tep Nafıa Müdürlüğünde müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 
Daha fazla izahat almak i~tiyenlerin Gaziantep Nafıa Müdürlüğüne mü
racaatları ilim olunur. (835) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
16/3/938 Çarşamba günü saat 15 de Istanbul Nafia Müdürlüğünde 

<2985.13) lira keşif bedelli Istanbul Erkek lisesi asfalt ve kurşun tamiratı 
nc;ık eksiltmiye konulmuştur. · 

~1ukavele eksiltme Bayındırlık İşleri Genel hususi ve fenni şartname
len proje keşif hulfısasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (224) liradır. lsteklilerin en az (1500) liralık bu işe 
~enzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
stanbul Nafia Müdürlüğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınını§ 

ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarile gelmelcrL (1046) 

HAKiKİ YALDA 
PASTILLERi SİZİ 

BOGAZ HASTALIKLARİLE 

VE GRİPTEN 
KORUR VE TEDAVİ 

KAYIP - Maarif Vekaleti mümey 
yizlerinden merhum Bay Hayrinin 
tatbik mührü hastalığı esnasında kay 
bolmuştur. Mührü ile hiç kimseye 
borcu olmadığı ilan olunur. Bay Hay
ri veresesi 

• 

DEVLET DEMIRY.OLLARI ILANLARI 1 
' Ameliyenin cinsi Dökme, Cevher, Maden Kömürü Kok Kömürü ve Briket Malzeme ve muhtelif eşya 

· Ton Muham- Tutan Ton Mu-

1-Vapur dahilinde vinçle supalan 
yapmak bu ameliyede rıhtım 

veya vapur güvertesine vermek 

men kurll§ ham-
bedeJ men • Tutan Ton l\luhnmmen Tutan 

bedelkuruı bedeli kuruş 

bırakmakta dahildir. 64991 12 779892 4418 30 132540 4100 30 123000 

2 - Supalandan açık vagona tahmil 
ve mütekabilen vagondan supa
lan yapmak ve idare vinçile va
gondan denize vermek veya mü 
tekabilen denizden almak. 72919 8 583352 3340 12 40080 13688 10 1~6880 

3 - Vinç iştirô.ki olmaksızın nhtım 
veya silo iskelesine veya güver
teden vagona tahmil etmek ve-
ya mütekabilen. 34514 22 7'59308 510 25 12750 12417 2Q 248340 

4 - Supalandan alınıp açık araziye· 
nakil ve istif etmek milteka-
bilen. 34511 24 828264 - 24 

· 5 - Silo iskelesine yanaşmış vapur 
güvertesinden veya silo iskele-
sinden nakil ve yerleştirmek. --- 6 

6 - Vinç iştiraki olmaksızın vagon
dan açık araziye mağazalara na-
kil ve istif ve mütekabilen. 56623 14 792722 

- 10 

25 

20 

18 

9844 25 246100 

7 - Vagondan idare vinçi ile açık 
araziye ve istif ve mütekabilen. --- 8 3084 10 30840 15 

8- Vinçsiz merakibi bahriyeden 
küfelerle veya arkalı veya el 
ile çıkarılarak vagona tahmil· 
açık araziye mağazalara nakil 
ve istif ve mütekabilen. 

9- Vagondan olukla tahliye 

10 - Saatle müteahhitten alınacak 
amele. 

11 - Yevmiye ile alınacak amele. 

567 24 

6 

264125 

67 20 
753 140 

Umum! Tonaj yekılnu 

13608 341 28 

10 

3757146 11693 

1340 
105420 

106760 

TON 

264125 
11693 
62662 

338480 

9548 2930 

19683 

225758 62662 

KURUŞ 

3757146 
225758 

1060836 

106760 

"5150500 

24 . 
12 

70320 

236198 

1060838 

İdaremizin Derince Limanına bir sene zarf1nda gelecek olan maden, kok, Briket kömürlcrile muhtelif eş
ya ve malzemenin 11 ameliyeden ibaret tahmil ve tahliye işi bir sene müddetle yukarıda takribi tonaj miktari
le her ameliyenin hizalannda yazılı tahmin bedelleri üıerlnden 9-3-938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
11 de Haydarpaşada Gar binası dahilindeki birinci işletme komisyonu tar af .ndan kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. Yukarıda her ameliyenin hizasında yazılı Tonaj miktan takribidir ve umum miktar 338480 ton olarak 
tahmin edilmiştir. Bu miktar ihaleyi müteakip akit ve imza edilecek mukaveleye esas teşkil etmiyecek ve müte
ahhit bir sene zarfında Derince Limanına gelecek olan maden, kok, Briketkömürlerile muhtelif eşya ve malze
menin tahmil ve tahliyesini taahhüt edecektir. Bu işe girmek isteyenlerin (3825) lira (25) kuruşluk muvakkat 
teminatla 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 3257 numaralı nüshasın
da intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni günde saat 10 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri lilzımdır. Teklif mektuplarında yukandaki listede gösterilen ameliyelerin vahidi kiya
si fiatlarının her birinde yapılan tenzilat ayrı gösterilecektir.Bu şekilde verilmemiş mektuplar kabul edilmiy ... 
rek iade edilecektir. Bu işe ait şartnameler ve mukavele projeleri Havdaruasa Liman bas milfettisli~de para 
sız olarak dağıtılmaktadır. (954) 

Havayolları Devlet lıletme idaresi 
Ahm Satım Komisyonundan : 
1-Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Çimento fabrikası karşısında tay

yare meydanında yapılacak wnum müdürlük ve tayyare istasyon müdürlü 
ğü binası. 

2 - Keşif bedeli: 125,440 yüz yirmi beş bin dört yüz kırk liradır. 
3 - Eksiltmenin şekli: Eksiltme kapalı zarf usuliyle görülebilir. 
4 - Muvakkat teminat: 7522 liradır. Bu teminat nakden verilmek iste

nildiği takdirde Devlet Hava yollan idaresinin Ankara Ziraat Bankasın
daki 3667 sayılı hesabına yatırılarak Bankadan alınacak makbuz teklif 
mektuplariyle birlikte komisyona tevdi edilecektir. 

5 - İhale günü ve mahalli: 2-3-1938 çarşamba günü saat 14 de Ankara
nın 10 kilometre garbinde Devlet Hava yollarına aid Tayyare meydanın-

daki umum müdürlük binasında yapılacaktır. 
6 - Keşü evrakı, şartname, ve mukavele projeleri Ankaradn P. T. T. 

umum müdürlüğü binasındaki ve ls tanbulda Karaköy Postanesindeki Ha 
vayollan gişelerinden ve İzmirde Nafıa Müdürlüğünden altı lira yirmi se
kiz kuruş mukabilinde alınabilir. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı Belgeler ile muvakkat temi
nat ve teklif mektuplarını muhtevi kapalı zarfların en geç eksiltme sa
atinden bir saat evveline kadar um um müdiirlüğe vermiş olmaları la
zımdır. Posta teahhüriı kabul olunmaz. (834) 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 
Keşü bedeli 20023 lira 84 kuruştan ibaret ve Ankara da Jandarma 

Subay Mektebi civarındaki Jandarma kışlası pl8nındaki yerinde yaptı
nlacak bina 9--3- 938 Çarşamba saat 15 de kapalı zarf usuliyle ihale 
edilecektir. Bu yapıya ait keşi!name ve şartname ve teferruatı hergün 
komisyonda görülebilir. 

Eksiltmesine girmek istiyenlerin 1501 lira 79 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya Banka mektubunu muhtevi tekili mektuplannı en geç 
eksiltme günü saat on dörde kadar komisyona vermiş olmaları. "927,, 

SIRT AGRISININ 

SAY ANI HAYRET 
~ 

TEDAVİSİ 1 

Bütün bir hayatın tecrübesi, 

bu tedbirin kusursuz ve tam 

tesirini ispat eder. 

Bay N. P. yazıyor: "Bunaıın oo sene 
evvel, pederim bana delikli ALLCOCK 
yakılıırmı tanıtmıştı. Bunlnrı, sırt ağrıs
ına karşı ç.ok müessir bulmuştu. Bu 
yakıları ihmnl ettiğim zamıı.n sırt o.ğrısının 
müthiş snncılarile kıvranıyordum. Hıı.l-

1 
buki en sürekli ağrılıırnnı bir tek delikli 
ALLCOCK yakıısile 2 • 3 gundo tamamen 
geçirdi. Du yakılan karnı nezlesı, ro-
matizma, mafsal yorgunluğu vesair hu 
gibi ahvalde de kullandım. Seri ve pek 
müessir ecmeresini gördüm.,, 

~yet müthiş sırt ağrısındnn kıvranıyor 
veya siyntik \•c iltihabı B.SAptnıı ıztırnp 
çekiiorsnnız yalnız bir delikli ALLCOC,:K 
yakısile bir kaç saa.t zarfında hıı.lıuı ve 
sükun bulursunuz. Saçtığı sıhhi sıC'aklığı 
01'0MA'l'İK BİR .MASAJ OIBl ağrıyan 
yerin etrafına yayarak kanı tahrik cıdrr 'e 
bütun ağrıları aniycn defeder. AT LOOCK 
yakısımn terkibinde Cnpsieum, Frankin
serue, Myrrho H·saire gibi kı) metli mııd. 
deler vardır. 

Ucuz taklitlerinden snkmmnk için hnldld 
delikli ALLOOCK yakısındaki kırınız: 
daire ve karta.) resmine dikkat ediniz. 
Bütün eozaııelerde 29 l /t kurup aatılır. 
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GOnlUk mefgalelerlnlzln yorgunluftundan kurtulmak için R C A radyonuzun kadran1nı çevirmeniz klfldfr. Bu suretle 
Londrayı, Tokyoyu, New York'u dinleyerek iyice lıtlrahat edeblllrılnlz. 
Radyonuzu seçerken, telslz tatbikatına mütedair TEKMiL aksamın R C A tarafından imal edlldl§lnl hatırınız~an çı
karmayınız. Ancak bu kabiliyette bir firma tarafından vUcude getlrllen bir ahize ihtiyacınızı tam manaıJle tatmin 
edeblllr. 
RCA' nın harlkulAda ahengi sizi teshir edecektir. Onun zarafeti zevkinizi ok,ıyacakt1r. 
Haııh, yuvanıza bir R C A aldıl}anız gUn, hem radyo hu~usundakl tekmil arzularınız tatmin edilmiş ofacaktar. Hem 
bu zevki her gUn duymuf olacakıınız. 

IDURLA lilADEALER ISTANBUL - ANKARA - IZMlR 

Bütün agrdarın panzehiridir •• 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz ! 

NEYROZIN 

BiR TEK KAŞE 

NEVROZIN 
Bu muannid baş ve diş ağnlannı 

;üratle izaleye kafidir. Romatiz
ma evcaı, sinir. mafsal ve adale 

ıstırablan NEVROZİN'le 
+.cdavi edilir. 

Nezle, grip ve bronsite 
karşı en müessir iliç 

NEVROZİN'dir. 

tercih ediniz 
icabında günde 3 kaıe ahnabilir 

htanbul Defterdarhğından : 
Lira. Kr. 

Arnavutköyünde: Subahçesf sokağında eski 25 yeni 23 sayılı 175 00 
evin 7 /20 payı. 

Mahmutpaşada: Çuhacı hanın alt katında eski ve yeni 45, 46 175 00 
sayılı odanın 1 /2 payı. 

Yukarıda yazılı mallar 4/3/938 Cuma günü saat 14 de satılacaktır. Sa· 
tış bedeline istikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. 
Taliplerin % 7,5 pey akçelerini muayyen vaktinden evvel yatırarak def
terdarlık milli emlak müdürlüğünde müteşekkil satı~ ko~onuna mü
racaatlarL (F) (1059) 

Nümunesi mahfuz 

2503 ÇiFT t.1ERCAN TERLiK 
· · satın a'ınacaktır. 

Alii:kada.rların nümuneyi görmek ve 'eraiti anlamak üzere 
Yeni postane civarında (Kızılay Hanında) 

l(ızllay Deposu Direktörlüğüne 
3 Mart 938 tarihine müsadif Pel'feDtbe günü aktamma kadar 

..................... 8'&~...ıla.n. 

S. M. A. gefdi 
Fazla istek karşısında piyasada 

mevcudu kalmıyan büyük kut-:ı 

~ S.M. A. 
~~~ net - net 450 Gr 

1
111 Amerikadan geldi. 

ff, Sayın çocuk dok-
~ torlnrımız ana sü-

tünün eşi olan ve 
A ve D vitaminlerini muhtevi 
bulunan S M. A. yı annelere 
ehemmiyetle tavsiye etmekte
dirler. Her eczanede bulunur. 

Tafsilat için: 
Galata P . K. 1097 ye müracaRt. 

İNKl&AZI 
HAZIMSIZLIGI 

MiDE 
EK$ iLİM VE VAHMALARINt 

MAZON 
MEYVA TUZU 

••oa••D 
MIDl vt SA054KLA.RI 4LıŞl•RMAZ 

IÇİLMUI LATİF TESiRi KOLAV 
VE MULAVIMOIQ 

VERİNİ HİÇ BiR MÜMASİL 
MUSTAHZAQ TUTAMAZ 

ZENITH 
Bütün Avrupa ve Amerikada 
en fazla aranan Z e n i t h 
radyolarmdan üçüncü parti 

B A K E R 
MAÔAZALARINA 

gelmiştir. Tiikcnmeden evvel 
radyonuzu intihab ediniz. 

Sahibı Ahmet Emin VAL.\1AN 

Of ne müthiş 
ağrı yarabbi 

Hakkı var, dün kırda ya
kalandığı soğuk algınlığı 
ona tahammül edilmez ağ· 

rtlarla hücum etti. 
Lôkin yalnız bir lcaıe 

GRIPIN 
alarak bu ısbra.bı geçirmeğe 

muvaffak oldu. 
icabında günde üç k&.fe alma. 

bilir. isim ve markaya dikkat 
taklitlerinden &akmmz. 

"INTURIST" 
Seri ve muntazam posta 

"SVANETIA .. 
lüks vapuru, 27 Şubat Pazar günü 
tam saat 12 de Galata Rıhtımındar 

kalkarak Pire - Hayfa ve Port Said 

Umanlanna gidecektir. 

İstanbul • Pire seyahati 22 saattir 

İstanbul • Hayfa .. 63 .. 
Fazla tafsilat için Galatada Hova 

ııimyan hanında birinci katta lNTU 

RfST acenteliğine ve yine Hovagim 

yan Hanında G SCHEMBR1 acen 

tasına. Telefon: 42653 ve Galatasa 
Umumi Neşryıatı ldare Eden: rayında NATTA. Galatada VAGON 

S. SALİM Lİ seyahat ncenteliklerine ve Rıh-

\\O\ ' . ~O. \~\\\ttV.. llR TEKLİF/ 

~ ~~<$- GÜLNİHAL /f 
LOks g&mlek mağazası, l 
fevkal6de bir rekllm ••lı" 

Harici ve d::;,:i:a::::~;::;~ızdan •• l ;,l 
çilecek 2 gömlek alıcıaına, birinci gömlek 
esa5en gayet makul olan tt0rmal flat 
Uzerlnden, lklncial lae yan FIATLA hff•P 
edilecektir. 
Bu sergi için huausl aurette tertip edilen 
camekinlarımıze bir def• bakan lıter 
latemez dükkAna girecektir. 
Bu fırsatı :kaçırmayınız. 
MOT ı OO"'lel<• kto•oo, "ko, PIJ•"'O. 14 ça ....... w.a ,-ı 

•Okk"'"""O• utd•" bCIUlft atY• "" iMi"• Cl•~•ı.ıır 
lstanhut, norsa karşısında .,.... 

KUMRAL 

S IYAH 
Saçlara gayet tabii surette u 
teni'en rengi verir. Ter ve.,. 

kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Bütün dünya sergilerinde sıhhi f!l'll 

aafı haiz saç boyalan arasında bi

rinci gelmi,tir. Saçları ve cildi 

kat'iyyen tahri, etmeden isten'len renkte bo 

yayan yegane sıhhi saç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - IST AN BUL 
G~~~il~~ N~ny~ N~ Llmi~ t~~~~~~~n~ara~A~O- il-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Şirketi. Basıldılı yer TAN matbaası NAROS'a müracaat. Tele.fon 43777 ı 

• 


