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Şuşnig · Çeliili yQr ! 
Çek Almanları Çarpıştılar 

Almanya ve _Avusturya 
Gümrük Hududu Kalkıyor 

iki Memleketin Para 
Sistemi de Birleşecek 

Mülaim laôJi.eler• sahne olman beldenM 
'V iyanad'an bir lftClll2Gl'CI 

Suriye ve Lübnancla 
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Mısırda 
40 Kişi 
Yaralı? 
l•lıenderiye, 18 (A.A) -

R6yla ajtıMI bildiriyor: 
y efil ~mlelılilerin is _,,, 
lıatlar siiren bir toplantıları 
el..namiyetli lıavııalara •e
bep olmGf ve 40 kifi yara· 
lannuftır. Banlar arannda 
bir~ lııadm ve birka~ ta 
Aorapalı oartlır. 300 den 
lala lıimae Nalua P"f'I le
ltintle btıfırarak toplantının 
yapddıfl yeri ifııale fefeb
bila elnÜftİr. Kuovetli poli. 
miilraeleri tezalaiiratçdan 
.apa ile dağıtmaya muoal
lalı olabilmiftir. Birçolı •o
ltalı feneri, tramvay, otobüa 
oe vitrin ""8taa aframlfllr • ... 

1"ılaire, 18 ( A.A.)- Ga· 
meler biilnimeti int;laap da· 
irelerimle taviratta balan
rnalıla ittiluım ve fiJdelle 
ltikam ediyorlar. 

il Elektrik Meselesi 
IstanbulElektrikŞirketi 
Prensipleri Kabul Etti 
Tatbikatın Görüşülmesi İçin 
Murahhasların Gönderilmesi İstendi 

Nafıa Velıilima B. Ali Çetinlıaya 

Bugün çok mühim üç vesika net- le getirmek ve fuzuli surette alınan 
1 

rediyoruz. Bunlar İstanbul elektrik paralan geri vermek gibi prensip me 
işlerinin taahhütlere uygun bir hale aeleleri hakkında "evet,, veya "Ha
getirilmesine dair Nafıa V ekileti ile yır., dive cevap istemişti. 
Belçikadaki ana şirket arasında cere Şirket 15 ildncikinun tarihli. iki tez 

i:=~::ı;~:;:~===:=• yan eden temaslann ne gibi neticele- kere ile bunlara cevap v~m:11': Na-• ı re vardığını göstermektedir. fıa Veklleti de 9 §Ubat tarihli bır tez lngıltere • talya Sene sonlannda vekllet, elektrik kere ile bunlara mukabelede bulun. 
•• I rf Şirketine bir tezkere yazmış. tesisatı mUfWr'. Miizak«e e •• mukavelelere tamamile uyguft bir ha rne"""'" 9 uncuda1 

ı. Ch~mberlaln J<,.oat 
Grandi ile Din iki 

lefa Girifti 
Kutuptaki Macera J •• 

Papanin ve Arkadaşlan,Kendilerine 
Yardıma Gelen Tayyare ile Dönme

. diler, Buz Adası Üstünde Kaldılar 
Jı1oaova; 18 CA.A.) - Papaatn lboam ettikten sonra tayyarestne bl

kampı ile Taymir buzkıraıu arasın- nerek hareket etmiftjr. 
daki irtibat muntazam surette teeaüa Papantn'in evveli !emıt allt ve 
etmiştir. U. 2 tayyaresi pilotu Vla- malzemenin kurtarılması endişesile 
sow kampın iki kilometre yakınında. tayyareye binmekten kaçındığı ve 
yere inmiştir. Tayyareci ile heyet a- bu hususta bir hayli müşküllt çıkar
zası karşılaşınca büyük bir sevinç i- dJiı zannedilmektedir. Kampı ztya
çinde kucaklaşmışlardır. Vlasow A- retten dönmüş olan tayyareci Vla
limlere posta paketini ve hediyeleri sow gördüğü şeyler hakkında §W1lan 
vermiş, kendilerine bira ve portakal {Deoamı 9 uncudtı} 

Acaba Kendisi mi Öldürdü ? 
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Anşlus Davası 
ômer Rıza DOCRU L 

Günün meselesi olan Anşlus, 
hakikatte birkaç defadır or 

taya çıkmakta \'e her defasında 

zorla bastırılmaktadır. İlk teşeb
büs, eski Avusturya - Macaristan 
İmparatorluğunun büyük harp so
nunda yıkılması üzerine vukubul
du. 

Avusturyaya yüklenen Sen Cer 
men sulh muahedesi, o memleketi 
müstakil yaşatmak esasına istinat 
ediyordu. 

Fakat A vusturyada harp sonun
da başgöstcren ihtilal ve kanlı ha
diseleri, daha feci mahiyette olan 
kıtlık ve iflis devresi takip etmiş
ti. 

A vusturyahlar siyasi, teşevvüş
lerden, mücadelelerden, ve buh • 
ranlardan kurtulmak için Alman
yaya katışmayı, yani Anşlusu dü
şündüler, Fakat buna imkan bula
madılar. Çünkü hariçten mukave
met görüyorlardı. A\'usturyayı kap 
lıyan fırka aynlıkları ve kavgaları 
onun siyaseten kendi kendini idare 
edemiyecek halde olduğunu apaçık 
gösteriyor, diğer taraftan sonu gel 
miyen buhranlaı- onun iktisadi ba
kımdan da kendini idareden aciz 
olduğunu ispat ediyordu. 

Fakat galip devletler Avusturya 
istiklalini herhalde korumak siya
setinden aynlamadıklan için hari
ci istikrazlarla Avusturyanm malt 
iflasını bertaraf etmeyi düşünmüş 
ve bu tedbirlerin de dahili vaziye
ti ıslah edeceğini sanmışlardı. Ha
rici istikrazlar gerçi A vusturyanın 
ınali vaziyetini az çok ıslah etmiş 
görünüyordu. Fakat memleketin 
içindeki ayrılıklar ve karışıklıkla
ra karşı gelinemiyordu. Viyana 
Sosyalistti, fakat vilayetler kato -
likti ve koyu muhafazakardı. Fır
kalar arasındaki mücadeleler ve kı 
taller durmadan devam ediyor ve 
ınemleket mütemadiyen kanlı hadi 
aelere sahne oluyordu. 

A lmanya ile Avusturya ara
sında 1931 de gümrük bir

liği tesisi ile Anşlµ,s.a doğru yeni 

Fransa bu hareketin meşru olmadı
ğı iiserinde ısrar ettiği için dava 
Lıihi adalet divanına gönderildi 
\'e adalet divanı 8 reye karşı 7 rey 
ile davayı reddetti. Avusturya ile 
Almanya arasında giimrük birliği 
tesisinin meşru bir hareket oldu
iuna kani olan yeni devlet arasın
da lngiltere ve Amerikanın bulun 
doğu, kayda değer bir hadisedir. 

Bu teşebbüsiin boşa gitmesinden 
llonra A\'usturyada yine 1931 de 
:reni bir devir açıldı. Mali buhran 
Yüzünden Avusturyanın beynelmi
lel bankası iflas etmiş ve yine ha
rici istikrazlarla mali vaziyetin 
kurtarılmasına gidilmekle beraber 
lnernleketin siyasi vaziyetinde hiç 
bir salah eseri görülmemişti. Bili
k.is fırkalar arasındaki kavgalar 
"e ayrılıklar, büsbütün kesinleş -
bı.işti. 

1932 de Dolfüs, Avusturya par
l~nıentosunda hir tek rey ile ekse
rıyet kazanarak işbaşına geçtiği 
~an A vusturva sosyalistleri ile 

azistleri dahili bir harbe giri~ 
~ek için hazırlanmış bulunuyor • 
rtrdı. 

l>elfos, Katoliklere istinat ede -
~ek Yarı faşist, fta1yan taraftarı o-
a.n IIeirnvehr teşkilatını vücuda 

ictir-: b "k" • k l 1tı" .-uş, u ı ı partıye arşı ge -
la ıye hazırlanmış ve· Faşizm esas-

rı daire!'liode bir devlet kurmı
)"~ haşlamıştı. Hedefi, sosyalistle-
tın te kT · 
1 . ş ı atını, yıkmak ve Nazıst-
;rı dağıtmaktı. Mücadele yeni
tie~ haşladı ve 1934 te azami şidde f71 buldu. Sosyalistlerle hükfunet 
f 

1 
er arasında iki tarafın top tfi -

ek kullanarak istirak · ettigı" · bir 
ltıuh -s 
d arebe vukubulmuş ve netiee-

e Sosyalistler mağlUp edilmişti. 
d hl<'akat hu dahili harbi ikinci bir 

a ili h k " . k<un arp ta ıp ettı ve bu defa hü 

1 et kuvvetlerilc Nazistler karşı 
a~hlar • . 1 . . .. 

kö · azıst erın hedefı bir hu-
e ~et dar besilc Anslus tahakkuk 
ltirıncl,ti. • 

N n7.istlerin hiil •İnıcf darhesi 

t gcrçı muvaffak olamamış, 
akat uk 

Vekil v ~hulan miicadelede Baş-

ı 
1 

Oolflls maktül dfüıımüştii. 
tal;y b ~ bakk a, u sırada Anşlusun ta • 

şı ~kuna silah kuvvetile de kar
ge eceğini göstermek için Avws· 

TAN 

UZAK ŞARK: 

Çinliler Bir Zafer Daha 
Kazandı, Japonya Yeni 
Kuvvetler Gönderiyor 
Londra, 18 (A.A.) - Çin sefareti

nin Hankeudan alıp neşrettiği bir ha 
bere, göre, Çin kıtalan Pengchov is
tikametinde ilerliyen Japon kuvvette 
rini darmadağınık etmiştir. 

Hankeu şehri üzerinde bir cevelan 
yapmıya teşebbüs etmiş olan beş Ja
pon tayyaresi, otuz Çin avcı tayyare 
sile bir muharebeye tutuşmuştur. Ja 
pon tayyarelerinin bombalan tayya 
re meydanına düşmüşse de !llç bir 
zarar vermemiştir. 

da milli seferberlik kanunu Iayihası 
bazı tadilat ile kabul edilmiş olup 
yarın Meclise verilecektir. 

Japon Mallan ve Çin 
Japonların işgali altında bulunan 

Çinin şimal mıntakasında Japon mal 
larından gayri mal bırakılmaması i
çin yakında bazı tedbirler alınacak· 
tır. Çin Cümhuriyetinin muvakkat 
hükumeti J aponyanın ihraç edebile
ceği mallar haricindeki malların it· 
halini tahdit etmek niyetindedir. 

Tokyodan alınan haberlere göre, 
İmtiyazlı mıntaka zabıtası bu sa· bir Japon kolu dün akşam San neh-

bah erkenden Çin korsanlarından i-
rin şimalindeki Çin hatlarını yarını- kisini öldürmüş, beşini yaralamış ve 
ya ve Sinsiang'a girmiye muvaffak 

25 ini de esir almıştır. 
olmuştur. Bu şehrin cenubunda diğer 
bir kol Pekin • Hankeu dem.iryolunu Altıncı Amerikan alayının Chau-
kesmiştir. Chansideki Japon kıtalan mout nakliye vapurile Şanghaydan 
da dün Ping. Yaonun kırk kilometre Havaiye hareket ettiği bildirilmekte 
garbindek.i Peuyanga girmişlerdir. dir. İkinci alay da bugün San Diego 

Çin hükumeti, askeri tayyareleri- ya hareket etmiştir. Bu münasebetle 
nin adedini, yansı Sovyetlerden ve Amerika, Şanghaydaki garnizonu 
diğer yansı da Avrupa ve Amerika- normal haddine irca etmiştir. 
dan tedarik edilmek suretile 500 e Kumandan Değ:fiyor 
iblağ etmek üzeredir. Şanghay, 18 (A.A.) - İtimada şa-

Y eni Japon Kuvvetleri yan bir membadan bildirildiğine gö-
Tokyo 18 (A.A.) - Bugün İmpara re Çindeki Japon ordulan Başkuman 

torluk umumi karargahı tarafınciaa& · danı General Matsul Tokyoya çağı
neşredilen bir tebliğde yeni vaziyete nlmıştır. Onun yerine Kore ordusu 
karşı koymak üzere Çine yeni Japon eski kumandanı General Hatanın ge 
kıtalan sevkedilmiş olduğu bildirli- leceği söyleni.yor. 
mektedir. Bu kıtaat diğer kıtaat ye-- Bu değişikliklere sebep olarak Ge
rine ikame edilecek kuvvetlerden i- neral Matsuinin liı.zımgeldiği kadar 
baret olup takvyie kıtalan değildir. diplomat olmadığı gösterilmektedir. 
Bunların gidecekleri yerden bahse- Tokyo hükumeti Yangtse mıntaka
dilmemektedir. Japon münakalat hat sında ecnebi menafii, gümrükler ve 
larının uzmp.uğu sebebile bu yeni kuv Şanghay meseleleri hakkında daha 
vetin mikdan dört fırkadan ibarettir. uysal hareket etmek tasavvurunda 

Kabinenin fevkalade bir içtimaın- bulunmaktadır. 
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Asayiş lç:n Yeni 

Hükümler Kondu 

B. Hitlere Göre 

işsizlik Kalmamış 

Meşhur Dava l 

Almanyada Niemö1Ier isminde bir pa 
pasın muhakemesi cereyan ediyor. 
Pek meraklı bir safhaya giren bu da
va hususi bir mahkemede yeniden 
gizli olarak başlamıştır. Fakat bu hu
susta hiç tafsilat verilmiyor. Resimde 

suçlu papası görüyoruz. 

AMERiKA: 

Bir Fırtınadan 
10 Ölü ve 
50 Yaralı Var 
Louisiane, 18 (A.A.) - (Aemiraka· 

da) - Dehşetli bir kasırga . küçük bir 
petrol sanayii merkezi olan Rodessa
da büyük tahribat yapm1ş1tr. Şehrin 

büyük bir kısmı harap olmuştur. 10 
ölü ve 50 kadar yaralı vardır. Yaralı

lar civar şehirlerdeki hastahanelere 
kaldırılmışlardır. Cesetlerin bazıları 

tanmmıyacak derecede parçalanmış 

bir halde bulunmuştur. 

t,sizlere Tahsisat 
Vaşington, 18 !A.A.) - Mümessil

ler meclisi, işsizlere 30 Haziran 1938 
tarihine kadar yardım için istenilen 
250 milyon dolar tahsisatı kabul et
ı.n~tır. 

ITALYA: 

Acaba Bath mı? 
Bükreş, 18 (A.A.)- Asayişin ida

mesi hakkındaki kanuni kayıtlar, dün 
neşredilen bir emirname ile takviye 
edilmiştir. 

Bu emirname hükümlerine göre, 
gizli mahiyette her türlü siyasi teşek 
küller yasaktır. Sokaklarda askeri 
nizamla geçit resimleri yapılmıyacak 
tır. Siyasi toplantılara sahne olacak 
oteller, lokantalar, kahveler ve di
ğer buna benzer umumi yerler Da
hiliye Nezareti vasıtasile kapatılabi
lecektir. Memurların siyasetle uğraş 
ması katiyen memnudur, aksi takdir 
de derhal· azledileceklerdir. 

Bertin, 18 (A.A.) - B. Hitler, bu 1 Roma, 18 fA.A.> - Rotterdamdan 
sabah otomobil salonunun küşat res- Cenovaya giderken 11 Şubatta batı 
mini yapmıştır. Bu münasebetle söy- Akdenizinden tehlike isaretleri "'Ön
lediği nutukta Führer, bilhassa demiş dermiş olan İtalyan Gianicolo v=pu

tir ki: runu bulmak için havadan ve deniz-
."-: İşsizlik meselesi kalmaı:nıştır. den yapılan arastırmalar şimdiye ka 

Şımdı Almanya, elde bulunan ış kuv dar hiç bir netice vermemiştir 
vetlerini rasyonel bir tarzda hareke- 0 • 

turya hududuna 100,000 askerini 
göndermiş ve Almanya tarafından 
vukubulacak her harekete muka
bele edeceğini ~atiyetle anlatmış
tı. Bunun neticesi olarak Anşlus yo 
lunda vukubulan bu teşebbüs te 
boşa gitti. Ve Avusturya yine da· 
bili karışıklıklarile meşgul olmı

ya koyuldu. 
Dolfüsten sonra ayni esaslar da

iresinde iş başma geçen doktor 
Şüşnig geçen yıl Almanya ile an • 
Iaştı ve bu anlaşma ile Avusturya 
istiklalinin korunması esası kabul 

· edildi. Buna mukabil yerli Nazist
ler tatmin edilec:ek ve Avusturya 
sükônet içinde inkişaf edttekti. 
Avusturya bu siikflnete kavuşa -
madı. Fakat arada İtalya ile Alman 
ya arasındaki miimt.sebetler ilerle
diği ve Almanya İtalyaya başka sa 
halarda müzaheret ettiği için Avus 
turyanın istiklali. İta)ya siyaseti· 
ni eskisi gibi alakadar etmez oldu. 

Bunun neticesi olarak A vustur
ya istiklali yeni tehlikelerle karşı
laşmış ve son hadiseler vukubııl -
muştur. 

Avustul")·a hadiseleri henüz bit
memiş olduğu için kati netice hak 
kında söz söylemek doğru değil -
dir. Fakat gidiş, Avusturya istik
lalinin bu defa yıkılacağını ve 
Anşb~sun tahakkuk edeceğini gös
teriy:or. 

te getirmekle meşgul olmalıdır." 

Führer, halk otomobilleri imali için 

muazzam bir fabrika inşa edileceğini 

bildirmiştir. B . Führer, sanavi erba
bından otomobillerin tipleru;i tevhit 1 
etmelerini istemiştir. # 

Berlin, 18 - B. Hitlerin pazar gün
kü nutku bütün Avusturya radycr 
ları tarafından da neşredilecektir. 

ŞiMAL KUTBUNDAKILER : 

A tatürk'ün Taziye 

Telgraf:arı 
Ankara, 18 - Prens Nikolanın 

ölünıii nıünaııehetile, Ciimhur Baş· 
kanı Atatiirk'le Yugoslavya naibi 
Prens Paul arasında telgraflar te
ati edilmiştir. 

Şimal kutbfbıden cenuba doğru bir buz parçası Uz-erinde çok tehlikeli. 
çok meraklı bir fen macerası geçiren Rusyalı alimlere ait yeni bir resim 
daha veriyoruz. Bunlara dair son haberleri de bugün birinci sayfamızda bil 
dirmekteyiz. 

RUSYA: 

MasJahatgüzar 
Romada da 
Kaybolmuş! 

3 ---

Haydarpaşa - Tıbbiye 
Ca,dasine Nasd 

Gitmeli?! 
[Yazan: 8. Felekl 

Şehir Meclisi, İstanbul sokaklan 
pis midir, temiz midir di~·e tetkikat. 
ta bulunmakla belki sokaklarımızın 

Moskova, 18 CA.A. Tass) - Roman temizliği hakkmda şiiphe gösteriyor 
ya maslahatgüzarı Popesco, Hariciye amma doğrusu hazan de bu şüphesi
komiseri Litvinofu ziyaret ederek. ni haklı cıkaracak kadar pis ve ('ipil 
Romanya hükumetince Butenkonun yollarımıza da tesadüf ediliyor. Bun
kendi arzusiyle Bükreşten ayrıldığı- )ardan hirisi, Haydarpaşada entani 
nın tesbit edilmiş olduğunu söylemiş hastalıklar hastanesi yanından geçen 
tir. Litvinof, Sovyetler birliğinini Bu tramny yoludur. 
tenkonun kendi arzusiyle gittiğine Gerçi hu yol İbrahim ağa mahalle
inanmadığını ve Butenkonun Roman sile Haydarpaşa • Tıbbiye caddesi a
ya hariciye nezaretine yazdığı rasmda bulunması yüziinden pek iş
mektup sahte değil de bizzat Bu- lek olmamalıdır amma rıhtımdan ge
tenlt0 tarafından yazılmış dahi olsa, len yol demlryolu iizcrindeki geçit yü 
bu dakikaya kadar onu kaçıran- ziinden bazan saatlerce kapalı kaldı
ların tazyiki altında yazılmış te- ğından acele i~i olanlar, ~eddin açıl
liikki ettiğini Bükreşe bildirmesini masanı beklemedense Yeldeğirmeni 
Popescodan rica etmiştir. Sovyet- ça:nrını çepeçevre dolaşıp demiryol 
ler birliği hükumeti, Romada köpriisüniin altından geçerek tram
bulunan Butenkonun kendisine bu vay yolunu takihen hu yoldan Hay. 
ismi veren bir beyaz Rus olduğuna darpaşa . Tıhhiye caddesine çıkmayı 
kanidir. Buna binaen Sovyetler Bir tercih ediyerlar. Onun için mesell 
liği hükumeti 10 Şubat tarihli nota- bu cadde iizerindeki Haydarpaşa lise 
sındaki talepleri tamamiyle ika et- sinin talebesi sabahları geçit kapab 
mekte ve bu taleplerin isafını iste- olduğu zamanlar. derse gecikmemek 
mektedir. Litvinof, Sovyetler Birliği için buradan cıktıklar1 gibi hastane 
hükumetinin Pragdaki Sovyet elçisi ye giderek hastalar da muayene saat. 
Aleksandrovskiyi tahkikata ve ica- terini kac;ırmamak için ayni yolu ter· 
bında Romanya hükumetiyle muzake cih ediyorlar. 
reye girişmeye memur ettiğini iliı.ve Lakin hu vol. hele yağmurlu hava-
etmiştir. tarda dize kadar çamurdur. Ge('ende 

Roma, 18 (A.A.) - Messagero ga. had bir apandisit ameliyatı için nö
zetesinin yazdığına göre. Sovyet elçi mune hastane!"ine hu yoldan getiril
liği katiplerinden biri Butenkoyu zi- mekte olan bir haır;tanm araba!ııJ ça

yaret etmek istemiş ise de Butenko mnra saplanmıs ve ancak varım saat 
katibi kabul etmemiştir. kadar uğraşıldıktan sonra kurtanl • 

Roma, 18 CA.A.l - Sovyetlerin es- mıştır. 

ki Bükreş maslahatgüzarı Butenko Bu vakayı yolun ho:ıuk1ui:'llnu gös
dün Völkicher Beobahterin Roma mu termek için yazmıyoruz. Her gün yüz 
habirini kabul ederek evvelki beya: lerce adam bunu görmekte ve şiiphe
natını teyit etmiştir. siz alakadar daireler hu bapta bizden 

Roma. 18 (A.A.) - İta1yaya iltica fazla mal(ımata malik hu1unmakta
etmiş olan Sovyetlerin eski Bükreş dır. l\faksadımız yolun çamur oluşu
maslahatgüzan Butenko. Romaya nu da tenkit değildir. Çünkü hu yol 
gelelidenberi oturmakta olduğu ote- esasen tramvay idaresi tarafından a
li bu sabah terketmiştir. Nereye git- çılmış hir izden iharettir. Bu~nkü 
tiği bilinmiyor. ehemmiyeti dcmiryo1u geçidniin sık 

YAKIN ŞARK: 

Eski Baıvtkil lçtn 
Merasim Y apddı 

Bağdat, 18 (Hususi) - Bugün eski 
Başvekil Yasin İlhami Pasanm hatı
rasını yaşatmak için büyük merasım 
yapılmış. merasime lrakın her tara -
fından gönderilen heyetlerle Surive 
den gelen bir heyet ve Bağdatta top
lanan Arap tıp kongresi azası iştirak 
etmişlerdir. 

Filistin kavgalan 
Kudüs. 18 ıA.A.I - Filistinin bir -

çok mıntakalarında geceleyin gezme 
yasak edilmiştir. Demiryolunun şj -
mal bölgesinde yüzlerce şüpheli kışı 
tevkif olunmuştur Ürdün hududun
da hususi ihtiyat tedbirleri alınmış
tır. 

Kahire, 18 <A.A .) - Filistinden bil 
dirildiğine göre 1937 de Filistine 9 
bin 855 muhacir gelmiş. 29.000 hek
tar arazi satılmış 194 kişi müsade
melerde ölmüştür. 

FRANSA: 

Troçkinin Oğlunu 

Zehirlemişler mi? 
Paris, 18 CA.A.> - Troçkinin ev

velki gece Paris hastahanelerinden bi 
rinde ölen oğlu Leon Sedofun ölümü 
sebebini araştırmak için adli tahkikat 
açılmıştır. Otopsi. peritonit alamet
leri göstermektedri. Ailenin arzusu 
üzerine, hastanın iç azası alınmış ve 
zehirlenme emareleri araştırılmak ü 
zere muayeneye gönderilmistir. 

imam Y ah yanın Oğlu 
Paris, 18 <A.A.) - İmam Yahyanın 

üçüncü oğlu Emir Hüseyin dün ak
şam Parise gelmış ve resmen karşı

lanmıştır Emir Hüseyin Fransız hü
kumetinin misafirı olarak sekiz gün 
kalacaktlr. 

Paris Borsasında 
Paris. 18 IA.A.) - Borsada faali

yet yoktur. Fakat Roosevelt'in ipti
dai maddeler rayicinin sağlamlaştınl 
ması lüzumu hakkındaki beyanatı ne 
ticesinde esham eski kıymetlerini 
muhafaza etmektedir. 

sık kapah olu undan "onra haslıyo.r. 
Onun İc'İn maksat yohın bozukluğu • 
nu tenkit değil. fistllnde hir büyük 
lise. üç tane de hı-stane bulunan Tıb
biye yolile. Raydarpa!f& iskelesi v"e 
Kadıkö;riin emin ve çamursuz bir vol 
la hiribirine bağlanmasını temindir. 
Bunu. ister o yolu yaptırarak. iııter 
demiryolu geçidini uzun miiddet ka
palı tutmı:varak tPmin etmek mak • 
sadın husuliin~ kMidir. 

Denizbank Müdürü 

lktısat Vekaletinde 

Tetkikler Yapıyor 
Ankara. 18 ITan muhabirinden).....;.: 

Birkaç gündenberi şehrimizde bulu
nan Denizbank umum müdürü Yusuf 
Ziya Öniş tktısat Vekaletinde banka 
işlerine ait çalışmalarına devam et -
mektedir. Banka Deniz binası olarak 
Sovyet sefaretj karşısında bir bina 
tutmuştur Birkaç güne kadar bu 
binada faaliyete geçilecektir Deniz. 
bank idare meclisi ilk toplantısını bu 
günlerde yapacak bankaya devredi
len müesseselerin şirket ve ya hük
mi şahıs olacağı hakkında kararlar 
verilecektir Aynca banka idare kad 
rosuna ait karar da bugünlerde yük
sek tasdikten çıkacaktır. 

Yusuf Zıya Önış burada daha bir 
hafta kaldıktan sonra, lı:>t.anbula gi
decektır. 

lzmir Limanı 1 çin · 

lsmarlanan Vapurlar 
Berlin. 18 CA.A.> - İzmir limanı iş 

!etmesi için Almanyada inşa edilen 
gemilerden Efes gemisi 17 Şubatta 
Bremende muvaffakıyetle denize in
dirilmiştir. 

KISA HAB LER 
* Yugoslavya Münakı=ıUıt Nazın, 

tetkikler yamak üzere İtalyaya gıt
miştir. 

* Belclkıı hOk ü metinln. ftalvanın 
Habes istili'tsını tanıyacağı bak.kında 
yeni haberler dolasmaktadır. * Amer ika Cilmhurreist. Amerika
nın harp borcu olarak Avrupa devlet
lerinden alacağı olan p;ıra işiyle meş
gul olmıya başlamıştır. 



---- ---

' Halkevlerinin Yıldönümü 1 
TAN 

19 r 2 - 938 

Yarın 42 Yeni Halkevi 
DaJıa Açılıyor 

Dokuz Esrarkeş Tutuldu ROBERT STOLZ'un en güzel ı>pereti ... --••1111ı. 
Atk... Güzel kadınlar... Dans... Şarkılar .•.. 

19 Şubatı takip eden her tatn gü-ı muntazaman haber veren evler ara 
nü, Tur~_iyede Halkevleri bayramı- sında ilk düşünüş ve yoklayışta akla 
dır. O gun açılan Halkevleri her ta- gelebilenlerdir. Diğer muvaffakıyet
rafta ayni saatte yıl dönümlerini kut li Halkevlerinin adlarını sıralamak 
l~lar. Ankaz:a Halkevinde yapılan H~evlerinin y~ıdan fazlasını bu: 
torende Parti adına Genel Başkan raya geçirmek olacaktır. Erzurum 
Vekili veya Genel Sekreter bir nu- Erzincan, Edirne, Konya, Eskişehir: 
tukla bu bayramı ve yeni Halkevle- Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Bile 
rini açar. cik gibi muhtelif sahalarda verimler 

Bu yıl da 42 yeni Halkevi daha a- kaydeden Halkevlerinin bina ve büt 
çılacaktır. Bütün Halkevleri radyo- çe işlerini tanzimden, yahut şubele
larile Genel Sekreterin 20 Şubat rine esaslı programlar hazırladıktan 
15,30 daki açılış nutkunu dinlemiye sonra lier bakımdan faal olmaları 
hazırlanmışlardır. Ankara Halkevi- beklenmektedir. 
nin salonlarında bütün Halkevleri
nin çalışmalarını gösteren resimler, 
kitaplar, broşürler ve grafikler teş
hir edilecektir. Nutuktan sonra Hal , 
kevi amatörlerile Şehir Tiyatrosu 
artistlerinin bir arads hazırladıkları 
(Timur) piyesi temsil olunacaktır. 
Behçet Kemal Çağlar tarafından ya
zılan bu piyesin dekorlan ve elbise
leri, zamanının mimarisine ve giyi
nişine tamamen uygun olarak hazır
lanmıştır. 

Bir yılın çalıpnaları 

Geçen sene, Halkevleri üyelerinin 
sayısı 90,000 i geçmiştir. Halkevine 
muhtelif, vesilelerle gelip konferans, 
temsil, film, konser, spor, mütalea 
gibi amillerle faydalanan yurttaşla
rın geçen bir yıl içindeki sayısı 6 mil 
yonun üstündedir. 

Yarınki Merasimin 

Programı 
Kuruıuı yıldllnOmO mUn11ebetlle Paz:ar 

gOnO Halkevlerlnde yapılacak merulm için 
birer program hazırlanmıftır. Kadık8y ve 
OakDdar Halkevlerlnln programlarını afi· 
Oıda veriyoruz: 

Tophanede Kireç kapısında Mescit 

sokağında sabıkalı eroincilerden to

pal Rasirnin 62 N .lı kahvesinde esrar 

içildiği haber ıtlınmış ve evvelki ak

şam bir araştırma yapılmıştır. Kah

venin üstündeki odada dokuz gencin 

Vesikasız Tercümanlar 
Vesikası olmadığı halde bazı 

gençlerin seyyahlara tercümanlık 

yaptıkları anlaşılmış, bunun önüne 
geçmek ve müsaadesi olmıyan tercü
manları cezalandırmak üzere alaka
darlara emir verilmiştir. .. 

Kereste tüccarlarından 

Bay Pavli Karadeloğlu 
vefat etmiştir. Cenazesi bugün saat 

esrar çekmekte oldukları görülmüş
tür. Esrarkeşlerden Rasimin üstün
de 24 parça esrar bulunmuştur. Ya
kalanan diğer esrarkeşler Sıtkı, Mu
sa, Cemil, Kamil, Celal, Turhan, Ra
şit ve Hamdidir. Bunlar adliyeye ve
rilmişlerdir. 

- ' . ', . .,._ . ·-
Acı Bir Ölüm 

Tüccardan Abduş İsmail Korman' 

ın eşi ve Halil Korman'ın valdesi Sa 

finaz Konnan uzun ve iztıraplı bir 

hastalıktan sonra dün hayata gözle
rini kapamıştır. 

Cenazesi bugün saat 2,1/2 de Ni

şantaşında Şair Nigfır sokağında 8 

numaralı Safinaz apartımanından 

kaldırılacaktır. 

Bat rollerde : 

IDA VÜST - LEO SLEZAK ve HANS SÖNKER 
Hakiki musiki ve ten filmler meraklıları 

Bu hafta S U M E R SINEMASINA 
koşturmaktadır. llaveten: EKLER JURNAL dünya havadisleri --..................... ... 

22 Şubat Sah 
Günü Akıamı 

TURAN 
Tiyatrosunda 
Artistler Gecesi 

Sanatkar N aşit ve sanat
kar Safiye Şehir Tiyatro
sunun kıymetli artistlerin 
den Halide ve Muammer 
birlikte Kavuklu Alinin 
iştirakile GÜLME KOM· 

ŞUNA büyük komedi tafsilat el ilanlarında 

ERTUCRUL SADİ 

rEK TİYATROSU 

Pazartesi: (Kadıköy -
Süreyya) Sinemasında 
MÜREBBİYE Vodvil 3 

Perde 

Istanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolar" 

i~; si~ri:Fn 
dram 5 perde 

Wll --o-

167 Halkevi geçen bir yıl içindeki 
çalışmaları için hazırlanan rapor ve 
broşurlerin mütaleasından Halkev
lerinin bu yıl daha programlı ve me
totlu çalışarak daha verimli oldukla
n bilhassa konuşma ve konuşturma 
tarihi araştırma, yoksul aile ve tale
belere yardım, köylere bandolar, tem 
siller, ilaçlar gibi her türlü vasıta ile 
yeni zevk ve düşünce götürme, rad
yo ile yayın, muhiti ilgilendiren me
seleler üzerinde kitap ve broşür ha
zırlama,yeni ve faydalı, eski ve milli 
sporları teşvik etme, sanat istidatla
rını meydana çıkarıp yetiştirme, ki
tap sporlarını yayma, sergiler tertip 
etme ve müze nüveleri kurma, yurt 
çocuklarına motör kullanmak, dikiş, 
nakış vesaire gibi ameli bilgiler ver

.me, okuma yazma öğretme, köy ve 
mahalle okuma odaları açma, kütüp 
hanelerine gittikçe fazla okuyucu 
getirme gibi işlerde çok yararlıJdı 
ve başarılı olduklan anla§llmakta
dır. 

KADIKÖY HALKEVİNDE': Pazar gü 
nü s:ıat 14 de Ev s:ılonunda merasime ls
Uklfıl marşı ile başlanncnktır. KiltOphnne 
ve Yayın kolu başkanı İffet Halim Oruz 
tarafmdan bir söylev verilecektir- Saat 
15 te spor şubesinin yeni salonunda güreş 
müsabakalan yapılacak, 16 da resim ser
gisi açılacaktır. 16,30 dn temsil kolu Kuş
dili Tiyatrosunda "Cezn Kanunu,, komedi
sini oynıyacaktır. Gece saat 21,30 da Sü
reyya salonunda bir konser verilecektir. 
Bunu dans takip edecektir. Temsıl ve kon
ser davetiyeleri, Hnlkevi idaresinden alına 
caktır. 

14.30 da Kurtuluş Sincmkoyde, Sari Büyük bir yeis ve matem içinde HALK OPERETİ 
OPERET KISMI 
Saat 20,30 da 
SOZUN KISASI 

~~~~ 
~~~tııı;ı~' Alemdar Zade Apartımanından kaldı bulunan ailesi, onu seven ve tanıyan 25 Şubat.Cuma gecesi ve 26 Şubat Cu-

rılarak Kurtuluş Ayi Dimitri kilise- dost ve akrabalarını bu hazin mera- mnrtesi gundüz Şchzııdebn;ıı Turan, hafta komedi 4 perde 
sinde yapılacak dini tedfin merasimi sime davet ederler. içinde Kadıköy Silrcyya, Beşiktaş Suat Pazar günleri 15,30 da .Matıne 
ne huzurlarınızla şeref vermenizi Park. Pangnltı Kurtuluş tiyatrolarında tem ÇOCUK! 

ÜSKÜDAR HALKEVİNDE: Toplantıya 
saat lS,30 da başlan:ıcak, önce Ankarada 
verilecek konferans radyo ile dinlenecek
tir. istkldl marşından sonra Halkevi B~
kanı söylev verecek, avukat Reşat Kny
nar, Evin gayesi ve !anliycilel'.inl anlata
cakbr. Bando, klAsk parçalar çalacaktır. 
Gece toplantısında bir söylev verilecek, 
bunu temsil takip edecektir. 

saygılarla dilerler. ,-- l1lerlne bnşlıyor. Cumartesi, Çarşamba 14 de (Mavi Boncuk) 
Cenaze Levazıınatı P. A~gelidis ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ... ,,,. 1 • ... • 

Kadın terzisi 

CEMAL BÜRÜN 

LUCI EN BARROUX 
JULES BERRY 

DANIELLE PAROLA 

gibi meşhur Fransız artistlerinin zaferi 

PARiS EGLENiYOR 
Mevsim sonu tenzilatlı satışı de-

vam ediyor. Adres: B. o. İstiklal görenleri eğlendiriyor, Parisin eğlence ve gece alemleri - nefis mevzu - güzel müzik. . . . 

EMİNÖNO HALKEVİNDE: Toplanb sa
at 15,30 da başlıyacaktır. Ankara Halke
vinden verilecek söylev, dinlendikten son-

_ca_d_. _M_ıs_ır_A_p_._N_r0_·_9 ______ iııl••••••• T U R K Sinemasında . 
1 

Bugün saat ı de matine 

Başkanı ve Yönetim Kurulu ile Q

yeleri ev işlerine kendini veren, et
rafına muhitin uyanık ve ülkülü ele
manlarını toplıyabilen, muhitteki 
memur ve muallim gibi münevver 
vatandaşlaırdan yardım gören ve on
lar arasında bir kaynaşma kurabilen 
Halkevleri mükemmel muvaffakıyet 
ler kaydedebilmişlerdir. 

--~~ ••aT'll ÇBUDb.,;..,..,_, ....,.,. -

Ag:lh Sım Levent, ve Oyelerden Mellhe 
Avni Sözen birer konferans vereceklerdir. 
Bunu, Ev orkestr.ısının konseri takip ede
cektir. Gece, Alayköşkilnde 20,30 da top
lanılacak, bir konf , ns dinlenecek, Göste
rlt kolu tarafından "Kibnrlık Budalası" pi
yesi temsil edilecektir. Gündüz toplantısı 
için davetiye yoktur. Alayköşkü toplantısı 
için Evden da\''etiyeler verilecektir. 

HAREKET 
Londra sergisinde bulunmak ve' ö-

nli-":..-...J-1. • .......,~·-:.-.:--

yapmak ü~ere Baker mağazaları Di
rektörü Bay Bornştayn bugün Lon
draya hareket etmiştir. 

... . .. ' 

B O.R OV S K Y 
. . 

• 

· CHARLES 
BOYER 

1". E 

taratından . B o 
yaratılan 

sinemasında devam ediyor 

ilave olarak: 
LEK 
ISTANBUL SENFONiSi 

Halkevi Gzalan 90 bini buldu 
Bu sene en çok ve en müspept faali 

yet gösteren Halkevlerl arasında A
dana, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bar 
tın, Bursa, Beyoğlu, Denizli, Diyar
bakır, İzmit, İzmir, Elazığ, Eminönü, 
İnegöl, Manisa, Mersin, Samsun, Zon 
guldakHalkevlerini başta sayabiliriz. 
Bunlar her cephede iyi faaliyetler 
kaydeden ve merkez çalışmalarında 

TOPLANTILAR --------...... -- SENENiN EN GOZEL • EN EC.tENCELI FiLMi ___________ _ 

'1 - Ali Baba Hindisfanda • DAVETLER • 
Bugün: * Celil Esat Araeven. ıaat 20,30 da E 
minönü Hallı:evinde Iıtanbulda Turlı: lbide - TÜRKÇE SÖZLÜ ve MUSiKiLi 

Ieit:c:.rıl::>"Lıl s~rırorıi!!il 
leri.. mev20lu bir konferans verecektir, * Çocuk Eairıeme Kurumunun baloau 
bu akf&Dl Tokatliyanda verilecektir, 

1 p E K sinemasında muazzam bir muvaffakıyetle gösteriliyor 

Hasan birdenbire kesilip atılacak bir arkadaş de
ğildi; duygularına hürmet etmek, o kadar samimi o
larak söylediklerini biraz ciddi karşılamak lazımdı.. 
Düşundüm, günlerce düşündüm: sonunda vardığım 
fCY, hiç birşeye karar vermemek oldu. 

Günlerden sonra Hasandan yine bir mektup aldım: 
"O gün sizden ayrıldıktan sonra adım başında dön

mek, sizi görmek ihtiyaciyle kıvrandım. İki saat ser
seriler gibi yollarda dolaştım ve sizden ayrı kal
manın hırçınlığını sinirli bir uyku ile dağıtmıya ça
lıştım. Tekrar sizi göremezsem, bu yorgun vücudü 
nasıl taşıyacağımı bilmiyorum." 

Bir başka mektuptan: 
"Ocaktaki arkadaşlarla beraber resim aldıracsk

tık; bunu size de haber vermemi bana bırakmışlar
dı; ben de sizden aldığım söz üzerine onlara söz ver
miştim; verdiğiniz sö.zü unuttunuz ve gelmediniz. Siz 
olsanız, böyle vaadini unutacak kadar arkadaşile 

alftkadar olmıyanlara darılmaz mıydınız? 
O gün resim aldırmadık; sizin de beraber bulunma 

nızı hepimiz istediğimiz için bir başka güne bıraktık. 
Teşrüiiın kabilse, hiç olmazsa arkadaşlara kar
şı olsun mahcup olmamam için llı.tfen defterinizin 

bir köşesine: "perşembe, saat dört; Türk Ocağı .. " gi
bi ufak bir not kaydetmenizi rica ederim. Pek fazla 
hırçın olduğum için ne yazdığımı bilmiyorum, beni 
affediniz." 

Hasanm kaf~sında bir sabit fikir olmuş gibiydim; 
benimle görüşebilmek için bütün çarelere başvuru
yordu ... Ben, ona kendimi unutturmak istiyordum. 

Bir gün bir mektup daha aldım. 
"Arkadaşlarla yapacağımız gezinti için görüşmek 

üzere dün akşama kadar sizi bekledik, gelmediniz ... 
E er siz gelmiyecekseniz, bu gezintiden vazgeçilsin; 
çünkü sizin bulunmıyacağınız bir yere benim gitme
me imkan yok. Belki aranılınm, diye perşembe günü 
aat beşten yediye kadar Ocakta bulunacağım." 

Gezinti adada yapılacaktı; arkadaşlarla sabahleyin 

-2Z-
vapura bindik; Köprüden açılırken etrafımızda de
mir kaleler gibi yükselmiş, direklerine renk renk bay 
raklar çekilmiş yabancı vapurlara !tin dolu gözlerle 
baktık; Hasan bana döndü: 

- Yıldız Hanım, çok yakın bir zamanda bunlara 
baş eğdireceğiz; güzel sularımızdan onlan kovaca
ğız ... Hiç bir düşman bu mukaddes yurdu çiğneye
mez; hele o sizin gibi mert, kahraman analara malik 
oldukça ... 

Hasan ne kadar samimi konuşuyordu! .. Memleke
tin bağn yanıktı, milletin bağrı yanıktı; ben çocuklu
ğumdan beri bu yanıp kavrulan yurdun ateşiyle 

kül olacak kadar yanmıştım. 
Benim değer vereceğim arkadaş, duyduğum acılan 

duyan, onlarla mustarip olan insandı ... 
O akşam ayrıldıktan .sonra bir zaman Hasanı dü

şündüm; içime adeta sebepsiz bir üzüntü çöktü ... 
Hasan, açık kestane gözleri, uçuk san benzi, 

zayıf vücudile şekilce silik, göze çarpmaz bir 
gençti. Lakin güzelliğe karşı sonsuz tutkunluğum
la beraber seveceğim insanda maddi güzellik araya
cak değildim, o zamanki ruhi hal içınde ancak mane
vi bir değere bağlanabilirdim. 

Hasan da galiba böyle kıymetlere değer verdiği 
için bu hülyaya düşmüştü. Bir gün not defterini 
gösterdi; içinde bana ait satırlar vardı: 

"Onun hayatında yalancı faziletler yok; onun bir 

inci kadar saf, güzel varlığı, bütün güzelliklerin üs
tünde ... O, faziletlerin, iyiliklerin, güzelliklerin peri
si.. Her türlü fazileti unutmuş bedbahtların arasın
dan ayrılarak onun hayatına karışmak öyle sonsuz, 
öyle yakıcı bir ihtiyaç ki ... 

Ne olur, beni de ebedi ışıkları~ yanan yüksek fe
zasına alsa!. .. Hem belki Yıldızımın bu yalnızlık ha
yatında kendisine bir peyk olacak bir arkadaşa ihti
yacı da vardır. Bir arkadaş değil, bir esir ... Yarattı
ğı ve yaşadığı yüksek alemin perestişkar b\r mahlu
ku ... Kendisine ve faziletine secde eden bir mahlCık .. ,, 

• •• 
Hasan bir gün benimle ciddi görüşmek istediğini 

söyledi; açıkça bir teklüte bulundu, hemen nişanlan
mak istiyordu. Birdenbire durakladım; sebebini bil-· 
mediğim bir korku beni evlenmekten ürkütüyordu. 
O zamana kadar istiyenlere baş çevirmiştim; bunla
nn kimisini çirkin, kimisini manasız, kimisini züp
pe bulmuştum; kimisinin de mensup olduğu aileyi, 
anasını, babasını \>eğenmemiştim . Babamdan, amcam 
dan, Fahir Ağabeyden ve onlann mazbut, temiz mu
hitlerinden sonra bana muhit ve insan beğendirmek 
pek kolay değildi... 

Kimbilir, belki bunlar da birer bahane idi; asıl o
lan şey, daha kafama evlenmek mevzuunu koyma
mıştım .•. Hasana yine cevap vermedim. 

• ... 

Kıştı, bayram tatilini geçirmek için Adada bulu -
nıtn bir arkadaşıma gitmiştim; döndüğüm zaman Ha
san bana yine hatıra defterini uzattı; beni kendisine 
inandırmak istiyordu: 

"Hala beni anlıyamadınız; hala samimiyetimden e
min olamadınız, hiılil kalbinizde bana ait şüpheler 

var ..• 

Ağır, tahammül edilemez neticeler vereceğini dü
şiinmeden bir haftalık Ada gezintisi... Bununla neyi 
anlıyacaktınız? Benim sabır ve tahammül derecemi 
mi? Size olan rabıtamın derinliğini mi? Lakin zan
nederim delice iştiyaklanmla size, yeni bir tecrübe
ye ihtiyaç bırakmıyacak surette ·bunu göstermiştim. 

Yoksa, bu, kendinizi tecrübeye yarıyncak bir u
zaklaşma mı idi? 

Mağrur kadın! Neden daima masum, nurlu ask 
yolumun üzerine siyah bir gölge gibi tereddütlerini
zi, itimatsızlıklannızı serpiyorsunuz? İnanmıyar mu
sunuz ki, size ve yalnız sizin aşkınıza bütun gençli~ ini 
ve hayatını hasretmeyi en yüksek bir gaye bilen bir 
arkadaş eli, sizin itimadınızı bekliyor. 

Bu arkadaşın, belki biraz çocuk saflığı ile, 
yürüyeceğiniz hayat yolunda demirden bir istinat 
gibi size aciz elini uzatmasına hayret ediyor ve gü
lüyorsunuz, değil mi? 

Size istediğim gibi yazamamaktan, fikirlerimi 
duygularımı olduğu gibi anlatamamaktan doğan bir 
ıztırapla eziliyorum. Düşündüklerimin bir zerre "l.1 

bile anlatamıyan bir hiçlikten ibaret old1ığ"umu o
rerek hırçınlıkla elimdeki kalemi parçalamak ı ti • 
yorum . ., 

Hasanın defterinde daha buna benzer birçok say· 
falar ... Bir sayfada yüzlerce defa yazılmış (Yıldız) 
kelimesi.... Bana benzetmek için yapılmış krokiler. 
portreler ... 

<Arkası var) 
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ı-GONON MESELELERi 1 

Sovyetler Nasıl 

Hazırlanıyorlar ? 
[Yazan: M. Zekeriya] 

uazeteler telgraf haberi olarak neş 
rettikleri zaman aklım almamıştı, 

fakat son gelen A'\'rupa gazetelerinde 
okuduktan sonra inanmamakta haklı 
olduğumu anladım. Hakikaten inanı· 
lır şey değil. 

Sovyetlerin garp hudutlarmda al
dıkları bildirilen müdafaa tertibatın· 
dan bahsetmek istiyorum. Almanla
nn Avustur~ayı boyunduruk altına 
almaları, Orta Avrupayı istilaya ça· 
lışmaları ve nihayet Dantzig mese
lesi hep bir hedefe varmak için takip 
edilen yolun muhtelif safhalarından 
ibarettir. Bu hedef te Sovyet Rusya
dır. 

Sovyet Rusya bunu bildiği için da
hilde kurmıya çalıştığı Sosyalist dev
letini haricin tehdit ve istilasından ko 
rumak üzere bir taraf tan ordu ve do
nanmasını kuvvetlendiriyor, bir ta· 
raf tan hudutlarında müdafa&& tertiba 
tı alıyor. 

Bu cümleden o181ak garp hudu
dunda, yani Estonya, Letviya, Lit
vanya ve Polonya hudutlarında yep· 
Yeni bir mildaf aa şekli tatbik etmek
tedir. Bu hudutlar boyunca 50 kilo
ınetrelik bir sahayı baştanbaşa bir çöl 
haline getirmiye karar vermiştir. Bu 
saha dahilinde bulunan bütün köyle-

'er lı J•,p,... mr.' 1 'At "t 

le Sovyet Rusya arasında bir tren hat 
tı bırakıyorlar. Bunu da ilk işarette 
berhava etmek üzere tertibat alını
Yor. 

Yine bu saha dahilinde nekadar 
ekilebilir arazi varsa buraları taşla 
doldurularak istifade edilemiyecek 
bale getiriliyor. 

Yine bu saha dahilinde ne varsa 
Yakılıp yıkılıyor. Bundan böyle bu 
Saha dahiline ancak askeri müsaade 
ile girilebilecektir. 

Bu iş bittikten sonra bütün bu sa· 
hanın altı elektrikle işler bombalarla 
doldurulacaktır. Stratejik mahaller· 
de büyük bentler yapılıyor, bu bent· 
ler icabında açılarak bu saha su altın 
da bırakılacaktır. Bu planın askeri 
llıerkezi Leningrat olacaktır. Şimdi
den Leningratta nekadar ecnebi var· 
aa şehri terketmiye davet edilmiştir. 
!:c:nebi konsoloshaneleri kaldırılmış
tır. Leningrat garp cephesinin kara, 
deniz ve hava askeri üssü haline ge
tirilmiştir. 

Bir harp vukuunda düşman askeri 
bu sahaya girerse Leningrattan veri
lecek işaretlerle bu saha yeraltı bom· 
halarile berhava edilerek düşman 
)ok edilecektir. 
il' Bu suretle Ruslar garp cephesinde 
k~ansızların meşhur Maginot istih -

8 hllanndan daha esaslı müdafaa te
•isatı vücuda 2etirıniş oluyorlar de
inektir. 

Jf 

Şehir Meclisi 

Nelerle Meşgul 
Şehir Meclisinin bu devrede meş· 

:uı olduğu nıühim meseleler hakkın· 
,~ bir fikir vermek için size birkaç 
,...ne· · sını sıralıyorum: 

d 
1 - İstanbul sokakları kirli midir, 

"iil rnid' ., ır. 

_} - Stadyomlarda bağırılabilir 
..... h w 

agırılamaz mı? 

11 
3 

- Otobüslerin boyu 2,10 mu yok 
a 2·30 nıu olmalı? 

llı 4 
- Otomobillerin rengi kırnnzı 

1

1 oksa mavi mi olmalı? 
.... stanbul gibi bütün dertleri a(ık 
• Jllra g· b · d 
lal 1 ı uran bir şehirde başka 
.~~l olacak i~ bulamıyan şehir mec 
.... ~ı~ın bu faaliyetine hayran olma -
~ lllÜnıkiuı değildiz. 

Y enicami Kasrının yapıl

dığı zamanı, mimari, 

tarihi kıymetini tayin etmek 

için mimarlardan ve müzeci

lerden mütetekkil bir komis
yonun faaliyete geçeceğini öğ· 

rendim. Bu heyetin hakikate 

erecf!ğinden ve bu esere el ~Ür· 

memekte ittifak edileceğin

den eminim. 

Eski Şehremini operatÖT 

General Cemil, bu kasrı bo

ğazdaki bir ura benzetiyor. Ki· 
fİnİn fikri ne ise zikri de o 

olur. Fakat sayın operatör neş· 

terini kazma yapmamalıdır. 
Genernl Cemil Gülhane parkını 

yaarken tarihin birçok hatıraları
nı yıkmıştı. Topknpı sarayının ta
rihi huviyctini tayinde büyük bir 
yeri ve rolü olan Beşinci meydanı 
bir gece gizlice berhava etmişti. 
Beşinci meydan yıkılmadan da pek 
ala ve şimdikinden çok iyi bir 
park yapılabilirdi. Operatör Ce
mil o vakit muhteşem bir Türk e
seri olan buradaki surları da yerin 
den kazıyacaktı. Fakat Matbuat, 
kazmasını tutmuştu. 

TAN 5 

GONU~ 
İSLERİ 
Okuyucuların 

Dert Dökme 

ihtiyacı 
Eski atalar sözüdür: Paylaşılan 

dert çabuk zail olur. Hayatta her
kes bir dert ortağına muhtaçtır. Bu 
ihtiyaç bilha sa gençlerde fadadır. 
Çünkü bunların tecrübesi ve hayat
taki görgüleri azdır. Hayatın realite
leri ve müskülleri ile kar ılaşınca şa-
ırıp kalırlar. O vakit dert dökecek, 

mii küllerine çare bulacak birini a
rarlar. 

Nitekim her gün okuyuculanmız.. 
dan birçok mektuplar alıyoruz. Biz -
den muhtelif meseleler hakkında fi
kir sorarlar. Bu mektuplann çoğu o
kuyucuların en samimi, en mahrem 
hayatlarına tema ediyor. Size soru
lan suallerden birkaç nümune vere
yim: 

Y eni rejim eski eserlerin, ta
rih yadigarlarının üstüne 

titriyor. Abidelere kör kazmayı 
musallat etmez. Cümhuriyet devri 
abide yıkmaz, onlan saklar. Bu 
kasn da yıkmıyacaktır. Bu kasır 
Boğazda bir ur değil, Yeni Cami 
abidesinin göğsünde pırlanta bir 
madalyondur. Mabedin manzarası 
nı bozmuyor. Caminin önündeki 
mabetten daha alçak olan şadırvan 
lı avluyu tanzir ediyor. Yalnız şa
dırvanlı avlu mabedin sağında tek 
bir kanat gibidir. Kasır da mabe
de ikinci kanat olmuştur. Köprü
nün üstünden bakan her göz bu te
nazuru ve bedilliği derhal görür. 

Yenicami ile Karın yapılıfından rubu asır ~u'Clar IQitra, 1680 •eneainde yapılmıf olan reami 

1 - Sevmeden evlenmek doğru 
mudur? 

2 - Seviyorum, fakat sevilmiyo
rum, ne yapayım? 

Kasrın çinilerinden, mimari yük 
sckliğinden, bir fen harikası olan 
kemerinden başka hususi bir yapı 

oluşu da kıymetini yükselten baş
ka bir amildir. Çünkü o devirler
den kalma kasırlar ve hususi bina 
lar, evler hiç yok gibidir. 

F il~akik~ bu .~ası~- ~~:~: 
Temeli c miyle beraber atılma
mış olabilir. Fakat Hatice Sultanın 
külliyesile beraber yapıldığında 

hiç şüphe yoktur. Hatice Sultanın 
miman, Davudun planını tadil e
derken buraya bir de kasır ilave 
etmişti. Kasır camiyle yaşıttır. Ca
miin inşasından rubu asır kadar 
sonra 1680 yılında yapılan bir re
simde kasn da görüyoruz. Yalnız 
kasnn ahşap olan tavanı sonradan 
tamir görmüştür. Camiin kıble du
vanndaki saçak izleri de bunu gös 
termektedir. Kasır camiin vakfi
yesinde de vardır. Kasrın içindeki 
kitabelerden de bunu öğreniyoruz. 

Bir Tarih 
Yadigarı 
Ve Tarihi 

~- .............................. ·ı 
L::.".'. .. '~~~:i: .. ~~k-~· .. ~~-".::J 

Kasrın ayağını bir Bizans eseri o
lan Gomlekli kuleye dayamak i
r.in k.e re ördü~müz sekil veril 
miştır. ura a yı«ılmaması ıazım-
gelen yalnız kasır değildir. Cami
in kuruluşunda mühim rolü olan 
ve şimdi kasnn bitişiğindeki Arpa
cı hanı içerisinde bulunan Sinago 
na da dokunulmamalıdır. Şimdi lo 
kanta olarak kullanılan bu Sina
gon da bir Bzians eseridir. Meyda
na çıkacak kasırla Sinagon bir müze 
halinde herkese açılmalıdır. Bu 
müzede, mesela Yenicami külliye
sinin çok kıymetli olan vakfiyesi 
de teşhir edilebilir. 
Şimdi ayağı tramvay caddesin

den görünen gömlekli kule, Peçe
lihisar Türkler tarafından en son 

fethedilen bir burc olması itibarile 
fevkalade mühimdir. 

.MUVAFl=A~ ·~•I 
•OLMAN iN SIRRI~ 

l şı.e hatıl.:~ ô.'.>111 auıu uııınau, 

hem Vasilin bu tarihi ku
lesini, hem de Yahudilerin Sina
gonunu muhafaza etmek için kas
n bugünkü şekilde yapmıştır. Ye
nicami külliyesinin kurulacağı yer 
de Yahudi evlerinden başka bir 
Sinagon ile bir de kilise vardı. 

Bunlann ikisi de Bizans eseri idi. 
Evler ve bu mabetler yıktırılacak
tı. Ev sahiplerine değerlerinin iki 
misli bedelleri verilecek, mabetle
rin yerine de harap bir Sinagon ile 
bir kilise tmair edilecekti. Fakat 
Safiye Sultanın bina emini Kara 
Mehmet Ağa vazifesini suiistimal 

etmişti. Sinegonu tamir ettirmedi
ği için azlolundu. İşte bu azle se
bep olan Sinagon şimdiki biraha
nedir. Sinagonun asıl kapısını kas
nn meyilli yolu kapatmıştır. 

Kabiliyetimizi Artırmanın Sırrı 

B irçok şeyler vardır ki, kul
lanmakla inkişaf eder. İş

lenmiyen demir paslanır ve niha
yet kullanılamaz bir hal alır. 

Vücudümüzde mütemadiyen ha
reket istiyen adalelerimiz kulla
nılmazsa elastikiyetini kaybeder. 
İşleıniyen vücut yağlanır, tembel
leşir, faaliyetten kalır. Onun için
dir ki, vücude mütemadiyen id
man yapmayı tavsiye ederler. Da
ima idman yapan bir adamın vü
cudü her vakit zinde ve tazedir. 
Fakat vaktinin çoğunu oturarak 
geçiren tembelin vücudü gevşek 
ve atıldır. 

Vücut gibi, demir gibi işlenmek 
istiyen birçok maddeler vardır. 

Bunlardan biri de istidat ve ka
biliyetimizdir. İnsan kabiliyetini 
kullanarak artırır. Dimağını 

kullanarak düşünme kabiliyetini 
inkişaf ettirir ve bir atletin vilcu
dü nasıl inkişaf ederse, dimağını 
;kullanan adamın da hisleri, düşün
celeri. inkişaf eder. 

Bu basit hakikati birçok kimse
ler görmek istemezler. Vücutleri
ni ihmal e«tenler olduğu gibi di
maği kabiliyetlerini inkişafa çahş
mıyanlar da pek çoktur. Bunlar 
daima hayat basamağının alt eşi
i:inde kalmıya mecburdurlar. Çün-

kil -dimağlan ve kabiliyetleri in
kişaf etmedikçe ilerlemelerine im
kan yoktur. Bilakis günden güne 
gerilerler. On sene evvel ne iseler 
bugün de ya odurlar, ya biraz da
ha düşmiiştiirler. 

İnsanlar için böyle olduğu gibi 
İf için de bu mütalea doğrudur. Bir 
çok işler vardır ki, inkişaf edemez 
bir hale gelmişlerdir. Bunlarda bir 
hareketsizlik göriiliir. Bu işler, ek 
seriya az çok muvaffak olmuş mil· 
esseselerde görillür, Muvaffakıyet 
bunJan gurura sevkeder. Artık ye
ni kuvvet ve yeni enerji sarfına lü 
zum görmezler. Deve gibi geviş ge
tirerek şöhretlerini yerler. 

Her şey gibi iş te daima yeni 
hamleler, yeni kuvvetler, yeni ha
reketler ister. tı başında bulunan 
adamın dimağı mütemadiyen işin 
inkişafı için yeni hamleler bul
makla meşgul olur .. 

Onun içindir ki, girdiği yolda on 
sene evvelkinden farkı olmaksızın 
yiirüyen müesseseler artık ihtiyar
lamış sayılırlar. işinize yeni bir ha
yat vermek istiyorsanız onu dai· 
ma genç tutunuz. Daima faal bu
lundurunuz . 
Unutmayınu ki, itlemiyen demir 

paslanır. 

PSiKOLOG 

K asrın yapılışı hakkındaki en 
kuvvetli mai'.ılmatı Evliya 

Çelebinin seyahatnamesile Fındık 
lılı Mehmet Efendinin Silahtar ta
rihinde buluyoruz. Yalnız şunu 

derhal söyliyeyim ki Evliye Çele
binin matbu nüshaları tarihi bir 
vesika olmıya o derece layik de
ğildir. Onu basan Necip Asım mer
hum, herhalde bilmiyerek bazı tah 
rifler yapmış, asıl nüshada açık 
kalan yerleri karihasından ekle-

mek suretile doldurmuş veyahut 
bu noksanlan nazarı itibara almı
yarak cümleleri biribirine eklemiş 
tir. Bu eserin yeni baştan basılma
sını istemek yerinde bir temenni o
lur. Ben Topkapı sarayındaki yaz
ma nüshayı nazarı itibara alıyo
rum. 

E vliya Çelebi Yenicamü an
latmıya şöyle başlar: 

"Mukaddema Fatih Egri Sultan 
Mehmet Hanın valdesi on Mısır ha
zinesi mal sarfedip ... ,. 

Asıl nüshada (Fatih) kelime
sinden sonra (Egri) kelimesinin ye
ri açık bırakıldığı için B. Necip A
sım Merhum matbu nüshada bu 
boşluğu muhafaza etmemiş ve "Fa 
tih Sultan Mehmet Hanın valde
si ... " gibi yazmış ve camiln; Fati
hin anası tarafından temeli atıldı
ğı kanaatini uyandırmıştı~. Bu ha
tayı yerli ve Garpli tarihçiler de 

tekrarlamışlardır. Yine Evliya Çe-
3 - Sevdim, fakat aldatıldım. Haı

kik-i sevoi 11asıl anlaşılır? 
4 - Evliyim, fakat bedbahtım 

evlilikte saadet olur mu? 

Bunlar öyle suallerdir ki, okuyucu 
bunları ancak en mahrem dostuna. 
en yakın bildiği kimselere sorabilir. 
Halbuki gençler ekseriya böyle sami· 
mi bir dert ortağından mahrumdur
lar. Sırlarını olur olmaz kimseye 
açmıya cesaret edemezler. Dertleri· 
ni içlerinde saklarlar. Bu da onlan 
bedbiniye, teessür ve kedere sevke • 
der. 

Biz bu sütunda okuyuculanmızuı 
bu kabil meselelerde dert ortağı ol· 
mak istiyoruz. 

Zaten senelere nberi muhte = 
lif gazete ve mccın larda okuyucu· 
larımızın sırdaşı olmak '\'azifesini 

Oldu her kUşesi bir ıeyhi güzine me gördüm. Binlerce okuyucunun en sa· 

· lebi Yenicamiin Kanuninin şehza
desi Sultan Mehmetle Atpazarın
daki Sultanahmet camilerinin tar
zında yapıldığını anlatırken Necip 
Asım merhum bu Sultan Mehmedi 
Dördüncü Mehmet sanmış ve Çele
binin bu fıkrasını yanlış olarak 
mevhum bir Sultan Mehmet cami
inin serlevhası olarak koymuştur. 
Evliya Çelebi, camiin ve kasrın, ya 
zılan Tekneci zade Mustafanın Ka
rahisari tarzında yazılan Çiniler
le süslendiğini söylediği halde Ne
cip Asım bunu camie Tekneci zade 
nin elyazısiyle yazılmış kuranlar 
konduğu şeklinde tahmin etmiş
tir. Evliya Çelebi camiin kıble ka
pısı üzerine inşa tarihini gösteren 
şu: 

Camii Valde Sultan bulup itmamını 

va mimi, en mahrem derdine ortak ol • 

Sali itmamına tarih murat etmiştim. 
Biri kalkıo tfptfilrlm n 074 - KAbei 

ehlittakva) 

Mısraları asıldığını söylediği hal 
de Ahmet Refik merhum kapının 
üzerine böyle bir tarih h8k edil
diğini kabul etmiştir. Halbuki Şa
dırvanın karşısındaki kıble kapı

sının tam üzerinde ve iki yanında 
Hasan isminde bir şair tarafından 
arapça yazılmış (9) beyit vardır. 

Ve taşın üzerine hakkedilmiştir. 

Tarihi gösteren mısra da şudur: 

::ami - ül - bir mile - üt takva 

1074 

Ş arklı ve Garpli tarihçiler
den hiç birisi camii ve kas

ri bizzat tetkik etmedikleri için 
başkalarının yaptık.lan hataları ka 
bul etmişlerdir. 

Evliya Çelebi camii anlatırken 
der ki: 

"Ye haremin ta vasatında bir 

havuz ve şadırvan vardır. Ve hare 

min iki yan ve bir kıble kapısı ve 

dahi taşra haremi bir sahrayı azi

min içinde nice yüz ecnası eşcan 

müsmire ile müzeyyen bir harem

dir. Kıble tarafında Valde Sultan -
ömrü tavil ile muammer ola - bir 
kubbei pürenvar, bir türbe inşa 
etmişlerdir. Ve Sultan Mehmet 
Han mihrap önündeki bahçe hari
cinde gömlekli kule nam bir burc 
üzerinde bir kasrı ali bünyat et
miştir ki gt1ya kasri İremdir." (Top 
kapı sarayı Bağdat köşkü kütüp
hanesi No. 304, yaprak 88) 

F ındıklılı 1071 hicret yılı va
kalarını sıralarken kasrın 

ve camiin nasıl yapıldığını şöyle 

anlatır: 

.... Ve ancak eski binanın üzerin
de bir sıra taş sökülüp bina ve ih
timamına siyi beliğ ve dikkati 
tam olunup icareyle musakkafat ol 
mak üzere etrafına çüte çarşı ve 

bir türbe ve bir darülkura ve bir 
mektep ve iki kapılarında birer se
bilhane ve deryaya nazır bir ali 
kasır dahi yapılmak emrolundu." 
(Silahtar tarihi cilt 1 ve sayfa 207) 

İşte kasrın cami ile beraber ya
pıldığını gösteren vesikalar ve re
sim... 

dum. Onlara elimden geldiği kadar 
yol göstermiye çah tım. Birçok aile
leri yıkılmaktan kurtardım. Şimdi 

bana bu vazifeme TAN sütunların.da 
devam etmek imkanını verdiler. 
Dertlerinizi, mü küllerinizi bana yazı 
nız. Hiçbir şey saklamadan, hiçbir 
şey gizJemi) e lüzum görmeden 'a
zınız. Yazdıklarınızın mahrem kala· 
cağına emin olabilirsiniz. Sımnızı 

yalnız ben bileceğim. Cevaplarımı 

ya bu siitunda vereceğim, yahut hu· 
susi mektupla bildireceğim. Yalnız 

hususi cevap istiyenlerin mektupları
na posta pulu ilave etmelerini rica e
derim. 

Hiç Uyku 
Uyuyamıyan 

Bir Adam!. 
Ölüm Cezasına MahkGm 

Edilmesini istiyor 
Atina tıp alemi son gunlerde uy· 

kusuzluk vakalarının en muhimle
rinden ve en tuhaflarından bıriyle 
karşılaşmış bulunuyor. 

Günun birinde 35 yaşlarında Evs
tratos Daiopolos adlı biri Selanik 
miıddeiumumisıne müracaat ederek 
demiştir ki: 

"- Beni ölüme mahkum edin, 
çunkü yıllardan beri gozüme uyku 
girmemiştir! 

Bunun üzerine hadise tahkik olun 
muş ve şu noktalar anlaşılmıştır: 

Evstratos 1931 de garsonluk edi
yor, geceleri geç vakte kadar çalışı
yor, yalnız arada bir uyuyordu. Çok 
geçmeden gozune uyku gırmez ol
muş ve bu hAdise tam yedi sene de
vam etmiştir. Evstratos uyku uyu· 
yamamaktan yeise duşmuş ve dağ 

havasından istifade ederek uyku u
yumak emeliyle çobanlığa başla· 

mış, fakat bu çare de ışe yaramamış, 
o da büsbutün ümidi kesmiye mec
bur olmuştur. 

Evstratos uyku ilaçlarının hemen 
hepsinı aldığı halde 1931 d nb ri 
bir lahza uyku uyumamış bulunu 
yor. 

Bu yüzden ölümüne hü}tüm veril· 
mesini istemek için adliyeye mura 
caati düşünmü~. Yunanistan tıp file 
mi bu derde bir care aramaktadır 
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Büyük hikaye : 

Yıldızla 

Yıldızın amcası zengin bir adam- liyorlardı. Hemen oraya tırmandılar. 
. Üç yeğenini de pek severdi. Bir Önlerine gerçekten korkunç _ ve ko

az, onlara motör kullanmayı öğret- caman bir mağara çıktı. İçi zifiri ka-
i. Bir de güzel motör aldı. Adını ranlıktı. Fakat çocukların büyüğü 

~Dalga) koydular. Şimdi akşam, sa- yanında bir meşale getirmişti. Onu 
ah çocuklar bu motörle denizde u- yaktılar ve içeriye daldılar. 
ak gezintiler yapıyor, sonra karan- Yıldız, biraz korktu: 

basmadan evlerine dönüyorlardı. - Ağabey, ya yolumuzu kaybeder 
kisinin de neşesine diyecek yoktu. de, geri dönemezsek .. 

Fakat yavaş yavaş ufak gezinti - Ağabcyisi: 
erden hoşlanmaz oldular. İçlerinde - Korkma, Yıldız, dedi, ağır ağır 
kıyıdan uzaklaşmak, bilmedikleri yürürüz. Geçtiğimiz her yere dikkat 
yerlere doğru gitmek hevesi başla- 1 ederiz. Üç kişi birden kolay kolay 
dı. Bu isteklerini birkaç gün herkes- kaybolmaz. 
ten gizlediler. Fakat sonra biribirle- Yıldızın yüreği rahat etti. Elele 
riııe açıldılar. mağaranın içinde ağır ağır ilerledi-

Yıldız - Ağabey, dedi, sanki her ler. Birçok dolambaçlı yerleri geçti
akşam, sabah denizin mendil kadar ler. Böyle görülmemiş, ıssız bir yer
yerinde dolaşmak neye yarıyor. Böy de dolaşmak içlerine o kadar tatlı 
le giderse ben denizden yakında bı- bir heyecan veriyordu ki, vaktin na
kacağım. sıl geçtiğinin farkına bile varmadı-

Büyük ağabey.isi - Hakkın var, lar. Yıldızın kolunda saat olmasa da
kardeşim, dedi, biz motörü yalnız ba- ha çok yürüyeceklerdi. Onun gözü 
~mıza kullanabildikten sonra ne di- nasılsa saatine ilişti: 

ye hep şuracıkta kalalım. Biraz açıl- - A ... Saat beş! diye bağırdı. A-
malı, etrafı görmeli. daya çıkalı üç saat olmuş. Ne kadar 

Küçük ağabey de onlar gibi dü- hızlı yürüsek bu mağaradan bir sa-
iÜnüyordu. atten evvel çıkamayız. 
Amcalarından o gün biraz daha u- Doğru söylüyordu. İki büyük bir 

run zaman için izin kopardılar. Fa- şey demedile.r. Onu korkutmamak i
k:at üzağa gideceklerini söylemedi- çin ses çıkarmadan gerisin geri dön
ler. Yoksa dünyada bırakmazdı. An- düler. Mağaranın kapısına geldikle
neleri, babaları da zaten orada de- ri zaman ne görseler beğenirsiniz? 
~ildi. Onları amcalarına teslim et - Onlar içerde iken öyle bir fırtına ve 
mişlerdi. yağmur başlamış ki, görmeyin. 

Üç kardeş, öğle yemeğini yer ye- Önce dışarı çıkıp, rnotörlerine at-
ınez motörlerine atladılar. Hava çok lamak, hemen eve dönmek istediler. 
(iizeldi. Deniz sütlirnandı. °Kıyıdan Daha birkaç adım gitmeden geri dön 
ne vakit baksalar uzakta, çok uzak- düler. İçerde durup fırtınanın Çin
ta bir ada görünürdü. Amcaları bu- mesini beklemeyi daha iyi buldular. 
nun mağaralarla dolu ıssız bir ada Çünkü: tepeden aşağı inmek kolay iş 
olduğunu söylüyordu. Yıldızla ağa- değildi. Tuhaf tesadüf! Mağaraya gi
beyisi kaç kereler ona kendilerini o- rerlerken acı bir feryat duydular, bir 
raya götürmeleri için rica etmişler- kadın sesi uzaktan imdat istiyordu. 
di. Amca her seferinde: Kimdi acaba? 

- Olmaz, o mağaralar sizin gibi Sesin geldiği yana baktılar. Bulun-
küçüklerin göreceği yerler değil, ö- dukları tepe yüksekti. Her tarafı gö 
dünüz kopar, derdi. rüyordu. Çok geçmeden adanın ya-

Bu sözler, iki çocuğun merakını ' kınlarında bir yelkenlinin dalgalar a
artırmıştı. Uzun bir deniz gezintisi- rasında bocaladığını gördüler. 
ne çıkmıya karar verir vermez akıl- Şimdi ne yapsınlar? Üçü de kü
larına ilk gelen yer bu ıssız ada ol- çuk ama üçünün de yüreği çok mer
du. Son hızla oraya belki bir saatte hametli. Böyle havada imdat istiyen 
gidebileceklerdi. Bir .saatte dönmek. hiç dalgaların keyfine bırakılır mı? 
Adayı dolaşmak ta yanm saat sürer Büyük hemen atıldı: 
se tam vaktinde geri dönmüş olacak- - Koşun çocuklar! Gidip "Dalga,, 
lardı. ya atlıyalım. Şu zavallı yelkenlinin 

Dedikleri gibi bir saatte oraya var imdadına yetişelim. 
dılar. Yanaşmak oldukça güç oldu. Ötekiler hemen :razı oldular. Hep 
Çünkü, ıssız adanın her tarafı kaya- birden kıyıya koştular. Güç bela mo 
lıktı . törlerine atladılar. Bereket adanın 

Mağaraların tepede olduklannı bl- o tarafı ufacık bir koydu . . Pek dalga 

tutmuyordu. Yelkenliye ulaşıncaya 

kadar ne hal çektiler. Onu hiç sor
mayın. Kuvvetli bir rüzgar yelkeni 
şişirdi. Yanına yaklaşan motörün üs 
tüne attı. Nerede ise çarpışacaklardı. 
Yelkenden kendileri gibi küçük bir 
kız ağlıyarak onlara sesleniyordu: 

- Yetişin! Babam yaralandı. Ben 
yelkeni kapıyamıyorum. 

"Dalga,, daki oğlanlar hemen yel
kene atladılar. Kızın babası yavaş 

yavaş kendine gelmişti: 
- Korkmayın, ağır yaralı değilim. 

Başım direğe çarptı. O kadar, dedi. 
İkisini de motöre geçirdiler. Bu sı

rada kaç kereler kayalara çarpıp 

parçalanacak, yahut ta yandan vu -
ran dalglarla devrilecek gibi oldular 
bilseniz. Ne ise şimdi beşi de "Dal
ga,, da yani motörde idiler. Adaya 
ilk çıktıkları koya dönmek göre gö
re tehlikeye girmek demekti. Bunun 
için çalışıp çabalayıp oracıkta bir ye
re yanaştılar. Yıldızın büyük ağabe
yisi yelken sahibine: 

- Sizin yelkeni kurtaramıyaca

ğız, ne yapsak acaba diye sordu. A
damcağız, yelkeni filan çoktan unut 
muş kendi derdine düşmüştü: 

Beşi birden bin güçlükle adaya çı
kabildiler. Yine o mağaralara dön
düler. Çünkü: Barınacak hiçbir yer 
yoktu. Yelkenlide yaralanan adamın 
yarası da durmadan k~nıyordu. Hep
si mendillerini biribirine eklediler, 
ona sargı yaptılar. 

Denizde boğulmaktan nihayet kur
tulmuşlardı. Fakat fırtına hiç dine
ceğe · benzemiyor, gittikçe artıyordu. 

Şimdi yeni bir tehlike başgöstermiş
ti. Akşam yaklaşmıştı. Ya bu rüzgar 
günlerle sürerse .. Ne yapacaklardı .. 
Bu kupkuru adada ne bulup ne yi-

TANın Çocuk Uaves\ 

yecekler, nerede yatacaklardı. Hep
sinin yüzü gölgeliydi. İçlerini bu me 
rak yiyordu ama biribirlerine birşey 

söylemiyorlardı. Söyleseler bütün 
bütün korkuya düşeceklerdi. Halbu
ki en dar vakitlerde insana yardım 
eden kuvvet cesaret değil midir? 
Düşüne düşüne otururlarken yel

kenlideki kızın aklına ,eytanca bir 
çare geldi: 

- Çocuklar, dedi, fener pek uzak
ta değil Bir işaret verebilsek görür, 
kurtarmıya gelirler. 

Ne ile işaret vermeli? Mesela be
yaz, kocliman bir bayrak olsa.. Çok 
uzaktan görünür. Derken akıllarına 
kıyıya dönüp yelkenlinin ne olduğu 
nu görmek geldi. Ah bir onu ele ge
çirebilseler, beyaz kanadını sallıya, 
sallıya imdat istiyebilirlerdi. 

Bazan aksilikler insanın işine ya
rar. Tam onlar kıyıya inerken bir dal 
ga yelkeni kayaların üzerine atmasın 
mı? Tabü orada param parça oldu. 
Fakat zarar yok. Kanadı duruyor ya .. 
Birinin cebinde bir çakı varmış. He
men onunla bezi yerinden kopardı

lar. Sonra yine keçi gibi tepeye tır
mandılar. Yelkenin beyaz bezini sal
ladılar, salladılar. Dakikalar geçti, 
ne gelen var ne giden. Artık umutla
rını kesiyorlardı. O sırada .. Azgın de
nizğin üstünde kendilerine doğru yak 
laşan ikf sandal farkettiler. Bunlar 
kurtarıcı sandallardı. Çok geçmeden 
karaya yanaştılar. Kazaya uğnyanla
nn beşini de alıp döndüler. 

Zavallı amcaları meraktan çılgına 
dönmüştü. Onlara kavuşunca azarla
sın mı, gülsün mü şa~rdı. Kollarını 
alabildiğine açtı. Üçünü birden ku
cakladı. 

ALPLE BABASI 

f0 

'Alpin baban birisini suda çırpınır görünce hemen soyunda. 
Onu boğulmaktan kurtaracaktı. Halbuki adam, deniz yaı,ıına 
giren yüzme •porculanndan biri .•• 

'Alpin babMı iyilik yapayım derken fenalık yaptı •• 
Adamın .)larlll kcaanamamasına sebep oldu. .. 
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Çölde Otobüsler Ne;:.:•n l~~ 
Bir sanatkar arkadaşına - Ben öl

dükten sonra eserimin hakiki kıyine
_,, ı ti anlaşılacak! 

--0--
Şu gördüğünüz otobüs, Şamla, Bağdat arasında işlemektedir. Uzunluğu 

21, genişliği 2,5 ve yüksekliği de 3,5 metredir. Bir tayyare kadar da hızlı 
gidiyor. lska 

Geçmez 

.ı:.ı • 
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60 Katil 

Binalar 

Bu yüksek bi
nanın yanındaki 

ev Amerikanın Şi 
kago şehrindedir. 

1841 senesinde 
yapılmıştır. Ve şeh 
rin en eski binası
dır. İki katlı kü
çük bir evdir. 
Yanı başında şim 

di gördüğünüz 60 
katlı bina yapılmış 
tır. 

--o-

Babilden de 

Yüksek 
Meşhur Babil ku 

lesinin yüksekliği 

Amerikanın N ev
york şehrindeki 

bu binanın he
men yansı kadar
dır. 

Sekiz Sene Sonra ... 

Sekiz sene evvel bir adam babası
nın hastaltğı dolayısile bulunduğu 

şehri bırakıp gidiyor. Giderken e
mekli kedisini bir dostunun evinde 
bırakmış .. 

Sekiz sene sonra bu adam memle
ketine dönünce dostunun evine misa
fir gidiyor. Kedisi hal~ ar-dadır. İhti
yarlamıştır. 

Eski sahibinin eve girdiğini görün
ce hemen onun kucağına sıçrayıp ay
rılmamak istememiş.. Sekiz yıl son
ra sahibini tanıyan bu kedi hayret e
dilecek bir hayvan değil mi? 

-0---

Çift Süren 

Filler 

Fil, gayet uysal ve çalışkan bir hay 
vandır. İri gövdesine rağmen bir ço
cuk kadar söz dinler. Bu yüzden, fil
lerin kuvvetinden birçok istifade

ler oluyor. Birçok işlerde kullanıyor
lar. 
Binıeyyah şunu anlatıyor: 

"Hindistanda ba~ yerlerde filleri 
sapanlara bağlayıp çüt sürüyorlar-

J-r: 
- Oğlunuz üzerime bir taş attı. 

Onu kulağından tutup polise tes
lim ettim. 

- Taş üzerinize isabet etti mi? 

- Hayır .. 
- Şu halde ta~ı size atan benim 

oğlum değildir. 

--0--

1 +• ~ 
s ısnasız ~·'. "'·'··"~ ' . .., l ,,..;:. 

Kaide ımb.,~~, 
- İstis'nasız kaide yoktur. 
- Bu fikir doğru değildir. Bütün 

insanlar istisnasız ölüyor. 

- İyi ya, bu benim iddiamı isbat 
ediyor. İşte istisnasız kaide yoktur. 

--O--

Falcının 

Yanında ~ 
- Sana büyük ikramiye vuracak. 

- Ya .. öyleyse buna mahsuben ba-
na, beş on lira versene .. 

F a 

TAN· Çocuk 

Bilmece Kuponu 

Bilmece hal kağıtlarile 

beraber bu kuponun herhal· 

de gönderilmesi lazımdır. 

mış., , . I lı Kuponsuz gönderilen ka-
Anlaşılan gitgide filler, öküz ve at ,ı ftllar ırelmemİf aJJeJilir, 

yerine geçecektir. - Amma bizde de- • .. ·- _ _ _ . • 
ğil. · -

•••••••••••••• 
Daha Evvel Görmüı 

te Ondan 

- Patronla konuşmak istiyorum 

- Burada değil; 
- Nasıl olur, gelirken onu pence· 

reden gördüm. 
- Evet amma, o sizi daha evvel 

görmüş. 

Resim Boyama 

Bu resmi şu sekilde boyayınız: 

O Beyaz 

1 Çok açık mavi 

2 Açık kahve rengi 

3 Açık sarı 

4 Boz 

5 Açık yeşil 

6 Mor 
7 Siyah 

' 

Çıkacak resmJ çok seveceksiniz. 

Bacaksız Amca - Izbandut Ali 

~ 1 • 

1 - Bacaksız 2 - İzbandut A- 3 - Yumruğun 4 - Amca, on- 5 - Izbandut 6 - Fakat ku-

amca ile İzbandut ll bacaksız amca- tesirile yere düşen dan öç almak için kutuyu sevinçle tu açılır açılmaz, 

Ali karşıla~yor • bumuna bir Bacaksız Amcayı 
kurulmuş makine-

postacının elinden makine suratına nın li bir kutuyu ona 
ılar. yumruk atıyor. bırakıp aıvi§ıyor. ıönderiyor. alı.yor. fırlıyor. 
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Elektrik Meselesi 
IstanbuJ ElektrikŞirketi 
Prensipleri Kabul Etti 

Kutuptaki 
Macera! ... 1 E K o N o M 1 1 

[Btl§ı l incide] 

Böylece Nafıa Ve.~aletinin azimli 
~e haklı mücadelesi neticesinde pren 
sip davamız kabul olunmuş, müzake 
relere yol ve imkan hazırlanmıştır. 

Tesisata taalluk eden mektupta şir 
ketin kabul ettigi mühim esaslar şun 
lardır: 

1 - İsviçre frangı sermayesini 
Turk parasına çevirmek. 

2 - İmtiyazı her an satın almak 
hakkını vekalete vermek 

(1926 tadiline göre satınalrna tari
hi 1940' senesinden 1963 senesine uza 
tılmıştı.) 

3 - imtiyazın sonunu 38 birincika 
!lun 1960 senesine çevirmek (esas mu 
kavele boyle ilcen 1926 tadilinde 1993 
senesine kadar uzatılmıştı.) 

Tesisatın mukaveleye uygun bir 
hale getirilmesi için de şu sıra tek
lif edilmektedir: 

sermayemizi Türk lirasına tahvil etmeyi, 
imtiyazı her an satın almak hakkını yük
sek vekAleUnlze vermeyi ve imtiyazın so
nunu 31 BlrinclkA.nun 1960 a irca eyle
meyi bazı şartlarla kabul ettik. Ayni mak
nUa 24 İkinciteşrln 1937 tarihli notanızın 
muhtevıyatını iUbarc alarak ve bu muhtı
radaki birçok işlerin mukaveleye müste
nit taahhutlerlmizı tecavüz ettlğlnl düşün 
mek lstemiyerek yüksek vekiletinlze u
mumi blr program takdim ediyoruz. Bu 
programın tatbik ve icrası yüksek vekiıle
tinlzin memnuniyetini mucip olacaktır ka
naatindeyiz. 

.Mezkfuo umumi program teknik komis
yonda tetkik edılccektlr. Bu tetkık esna
sında düşünülen işlerin sırası ve ff'nnl va
sıtalar ve fabrikntorler tarafından malze
me teslimatı hilkOmettcn döviz ısthisali ve 
muhtemel iııçllik zorluklan itib:ıra alına

rak kra miıddetlerı tayin olunabilecektir. 
Şimdiden şu sırayı arz ve teklif eyleriz: 
- Yiıksck VekA.letln istedıği tashıh ve 

ıslah işleri Ue tevettür tahavvüllenne ait 
olanlar 

- Saatte 40 - 50 tonluk buharlı yuk
sek tazyikli ıkf kıwın te i i, 

1 - Vekôletin istediği tadil ve tas _ Alçak te\cttürlü muvakkat haval 
hih işlerıle tevettur farklarına ait o- hatların tedrıccn yeraltı kablolarına tahvi 
lanlar. li; 

2 - Saatte 40-50 tonluk, buharlı - Yüksek levetturlU hnval hatların ba-
\'e yüksek taz ildi ilci kazan tesisi. zı kısımlarının 'e alçak tevctturlu kati hn-

y vat haUann teknik komisyonca karar ve-
3 - Alçak tevettürlü muvakkat 'rilecek nlsbette ve tedricen yeraltı kablo

havai hatların tedricen yeraltı kab- tara tahvili; 
lolarına çevrilmesi. - Ve nihayet yOksek tazyikli üçüncü 

4 _ Yüksek tevettürlü havai hat- bir kauın ile takriben 25,000 kilovat am
perlik takatte yüksek tazyikli yeni bir jelann bazı kısımlarının tedricen yer-

aJtı kablolarına çevrilmesi. 

5 - Yüksek tazyilcli üçüncü bir ka 
Zan He takriben 25,000 kilovat amper 
lik takatte yeni bir jeneratör grupu 

kurulması. 
Fuzuli alınan paraların iadesine 

-ıt ilcinci mektup prensibi kabul et
lnekte, teferruatın tetkik ve tespiti
tıe luzum gostermektedir. 

Nafıa Vekaletinin 9 şubat tarihli 
cevabında taleplerin mukaveleye 
!nustenit taahhütlerin haricinde oldu 
iuna dair sarfedi1en bir söz reddedil 
!nekte Vekaletin şirketten mukave
lelerin ve teknik kaidelerin tahmil 
~tiği taahhütlerin yerine getirilme
•inden başka bir şey istemediğini an-
11atmaktadır. Butun talepler. sirketin 
lrlesul memurlarile beraber imza edi 
~rı zabıtnamelere dayanmaktadır. 

926 ek mukavelesi bir tarafa bıra
luiarak bazı prensiplerin şirketçe ka 
huıu vekalet tarafından memnuniyet 
le kaydedilmektedir. Hakiki serma
)'e ve ilk tesisat masrafı çok tabii o
larak tetkilc yolile tespit olunacak -
tll'. 

Tesisatın ıslahı için şirketin gös -
tercıiği altı senelik müddeti vekalet 
llıun bulmaktadır. 

Af uddet ve çalışma programı mese 
lelerınin müzakere ile tayini teklü 
~lınektedir. 

kaha Vekaleti tesisatı ıslaha sar!e 
CIUecek paralar için de tayin olunacak 
~Kari ınüddete gore kati teminat ve
l'ilrnestni zaruri görmektedir. 

1.~irketin halktan alınan fazla para 
~ dair verdiği cevap vekaleti tat
!tıhı etmemiş olmakla beraber miktar 
"e tediye tarzı hakkında müzakere 
~lUe bir neticeye varılması müm -
'Ull görulmektedir. 

b .. ~afıa Vekaleti, muallakta kalan 
'Ut"• un ınevzuları gortişmek üzere sa-

lihıyetli murahhasların gönderilme
•ırıe luzum gostermektedir. 

Oç Vesika 
Şiındi vesikaları okuyalım: 

İatanbul, 15 - İkincikAnun 1938 

~•fıa Vekaleti yüksek makamına: 
~kARA 

~klııciteşrin 1937 tarihli ve 4589 nu-
1-lu Yüksek teskerenizl ve tesisatın ıs
Ci it. hakkınclakı l numaralı meltufww al-

~:~~ethnız lşletmesinın müşkfil ve hattlı 
Jloıag ahval dahilinde cereyan etmiş ol
~.:a ratmcn taahhClUerimizi icrada hiç 
:>ı lliJi:tıneıniş olduğumuzu arzeden nota-

tlıf olarak takdım eylerız. 
ler llbterem VekfıleUn emir buyurdulu it
ct.bu l'rleyanında şırketin çizdiği proğrama 
!!otı:tatbirçok işler bulunmakla beraber :fen 
anernı. ftazarından lüzumu tahakkuk et
talhh olup esasen mükaveleye müstenit 
!nevc Uerfmizt tecavtız eden birçokları da 

Ut Od 
rrı Ye ç gunu mezktir notamızda göster 
~ k . 

kttrı, h mme hizmeti gl!ren bir iş-
1 ş r e n n anc resmi makamlar I
lı llec r anı ma ve tlh nk içinde ça
&acia "-rın ne kani olduC:Umuı:dan bu mak 
!ara ka k lçın daıma bircok :fedaklrlık· 
rrıaıtaa Uanınıya dalına razı olduk. İtte bu 
l'rtldiJe tla '1'e uınuını bir surette anlatmak fi 
devı~ Ba;y R Speciale tarahndan zab 
'-rfhıı t : takdim kılınan 18 Nisan, 191'7 

es ere mucibince İsviçre traneı 

neratör guruJ>V. 
Bu programın tatbik ve icrasına evvelA 

vezne mevcudumuzun tekmil fazlasını has 
redeceğlz. Gelecek beş sene zarfında dahi 
mevcut nukudumuz fazlasının hüktlmetçe 
tayin buyrulacak nisbctini t:ıhsls eyliye
ceğiz. Şirketimizin işletme kArı senede tak 
riben 2 milyon lira olduğu VekAletçe ma
ltlmdur. 

Bütün bu milddet zarfında alacaklılan
mıza tediyatta bulunmak için mezktir kAr
dan hiç bir mikdar ayr11mıyacaktır. Bina
enaleyh faiz olarak ve hissedarlara temet
tü namile yalnız hükOmctçe müsaade buy
rulacak paralar verilecektir. 

Alacaklılarımızla hissedarlarımızın mu
vafakatini şimdiden istihsal etmiye çalışı
yoruz. 

Bu vAsi programın tatbik ve icrası tak
riben 8 sPnelik bir müddete mütevakkıftır, 
fikrindeyiz. Bunwı tahakkuku için şlrketl
mb.ln yüklendiği bUyük fednkArlıklar her 
hıildc YÜkse • eklıleUnızce takdir buyru
lacaktır. 

İslerin teahhür etmemesi için VekAlet.çe 
karar verilir verilmez teknik komisyon 
hemen içUma edebilir. Sayın Vekile arı.et
miş olduğumuz veçhile, Brüksel fen mü
pvirlerlmlz tarafından şirketimiz emrine 
verilecek milhendlsler mezırur komisyon
da hazır bulunacak murahhaslarunıza re
fakat edecektir. 

Derin saygılarımızı sunal"ll. 

Fazla Ahnan Paralar 
İstanbul, 15 • İklncikA.nun 1938 

Nafıa Vekaleti :tilksek makamına: 
ANKARA 
24 İkinciteıırln 1937 tarihli ve 4589 nu

maralı yüksek taskerenize karşılıktır: 
Mezkür teskerenlzin "fazla alınan para· 

lar hakkındaki" iki numaralı meltufunda 
serdedilen muhtelif meselelere dair noktar 
nazarunızı Uişlk olarak takdim ettiğlmlz 
notada arzedlyoruz: 

Şirket, mukavele ve şartnamelerin kat! 
bükünllerlne mQgayir tahsilit yapılmış o
lan bOUln vaziyetleri, hattA bu tahsıl!t kon 
trol memurlarının zuhulen milsaadelerile 
yapılmış olsa bile. itibara almıya hazır ol
duğunu tekit eyler. 

Yüksek VekAlet. muallfık meseleleri tet
kik ederken, şirketin 1934 senesindenberi 
mukavele formüllerinin kail olarak hak 
verdiği tarifelerden aşağı tarifeler tatbi
kına mecbur kalmasından baıka 1923 den 
itibaren ve üç aylık 18 devre zarfında ta
rife komisyonları tarafından kabul edilen 
tarifelerden pek dön azamJ tarifeler tatbik 
etmek suretlle kendiliğinden muvafakat et 
tili fedakArhkJar dolayısile duçar olduğu 
zararlann itibara alınacagını ilrnit ederiz. 
Bundan ileri gelen hasılat noksanları. Ve
kAletçe muaheze edilen tekmil tahsflAtı, 
hattlı fazlaalle telAfi eder. Blnanealeyh şir
ket VekAletle bir anlaşma yapılabileceğine 
ve bunun lüzumuna kanidir. 

Geçen 29 Eylôl tarihli notamızda. Ve
kAlet emrine herhllngi bir meblAğın tesvi
yesi kanunen muhik olamıyacağıru söyle
mekle vekAletin Amme hukukunu himaye 
için mQdahale ve şirketin haksız tahsilAt 
yapmamasına dikkat etmek bak ve vazife
sine hiç bir suretle !Uraz etmek IStememiş
tlk. Ancak eter fazla abnm!J bir para mev 
cut ise bunun hukukan, her husus.! vazi
yete göre, ferden müşterilere ait olablle
cetl ve bunun umumi kanunlar çerc;evesl 
dahihndekf hükümler lkU:r.asmdan bulun
duitu fıkir ve mfitaleasını beyıın etmiştik 

Fakat mlldemkl slrket. VekAlet ile bir 
ltllAf ııktedınce bu husuııUı eshıısın her tür 
lü talep ve iddiasından mahfuz ve mıısun 
nlncağına dair teminat almıştır, tekmil ih
tnAfın hükumete yapacatı bir tediye ile 
hal ve faslolunmasına muvafakat eyler. 

Ancak, u.zlatm• neti.oeslnde tayin edile
cek meblliı bucüNdl tarihle takdim ettiği 
mlz dlllll" bir teskerede mevzuu babı. o
tan proeı amın lcraa pdkmemek Ozere 
mcınulp •e kift birkaç MneV! taksitle tes-

1Bcışı l incide) 

anlatıyor: DIŞ TİCARET: ;-························ 
· ! GUNLUK i 

Letonya ile i PJY ASA i 
yeni Anlaşmanın i Çanokkale ve Biga mmtako!ann- • 

Mühı· m Esaslan f dan getirilmiş piyasada stok m•lı no
hut bulunmaktadır. DUn 26 bin ki-

Son defa Rigada imzalanan Tür- loluk bir parti daha getirilmiş ve ki-
kiye - Letonya ticaret anlaşması, losu 6,50 kuruştan mühim bir kıs-

BORSALARDA : 

Ünitürklerin 
Mübadelesine 
Dün Başlandı 
Cümhuriyet Merkez Bankasının 

Ankara ve İstanbul şubelerinde dün-

"- Buzla kapalı arazi üzerinde 
uçarken, Papanin'in radyo ile bildir
miş olduğu tafsilata tamamile benzi· 
yen siyah noktalar gördüm. Bunun ü
zerine aşağı indik ve 50 metrede 
kamp üzerinde selam vermek için 
iki daire çizdik. Kamp daha fazla gö
zükür bir hale gelmişti. Papanin ve 
arkadaşları dışarıya elbiselerini ser
mişler ve ateşler yakmışlardı. 

Papanin kampı büyük buz parça
larından miırekkep dağlık ortasında 
küçük bir bangiz üstündedir. Bu 
bangiz etrafı duvarlarla çevrili bir 
avluya benziyor. Havada bulunduğu
muz sırada kamptaki arkadaşların 
ellerile selam verdiklerini görüyor 
fakat ne söylediklerini anlıyamıyor
duk. Papanin elinde bir sinema ma
kinesile uçuşumuzu !ilme çekiyordu. 
Nihayet tayyarenin inmesine müsa
it olan yeri elile işaret ettilcten sonra 

f!ll satılmıştır. 
gümrüklere tebliğ edilmiştir. Anlaş- • 
ma bir sene için yapılmıştır ve müd
det bitmeden üç ay evvel feshedildi-
ği bildirilmezse bir sene daha uza
mış olacaktır. Anlaşmaya bağlı bir 
listede Türkiyeye girebilecek malla- ı 

nn cinsleri ve kiloları yazılıdır. Bu ı 
arada hayvani tutkal Galalit, ağaç 
kibrit çöpü, sargılık kağıt, matbaa 1 
ve duvar kağıdı, mukavva, keten ip J 
lilc, her nevi ayakkabı, radyo maki
neleri, toprak ve madeni boyalar var 
dır. Bu mallar için de muayyen bir 
mikdar tahdit edilmiş ve bunlann 
yüzde 50 si İstanbul, ytizde 20 si İz. 
mire verilmiştir. Geri kalan yüzde 30 
merkezde kalacak ve diğer gümrük
ler merkezden tahsisat istiyecektir. 
LetOnya menşelJ olup Türkiyede ser 
gi ve panayırlarda teşhir edilerek sa 
tılan mahsulat ve mamulatın bedeli 
kliring suretile ödenecektir. Bu gi
bi eşyanın Türkiyeye ithali caiz ne
viden olması icap etmektedir. 

Karedeniz mıntakasından getiril
mekte olan iç ve kabuklu fındıklar
dan dün yeniden on bir bln beışyüz 
kllo kabuklu ve 34500 kilo iç tombul 
fındık gelml$llr fç tombul fındıkla
nndan bir parti kilosu 33-34,50 ku
ruştan ihracat için satılmıştır. 

den itibaren, tlnitürklerin mübade
ı lesine başlanılmıştır. Mübadele işlet ri, tahvilat kalemi tarafından yapıl-

ı 
maktadır. Her on adet Türk borcu 
tahviline mukabil on tane birinci ter 
tip Sivas tahvili verilmektedir. Ban
ka, bu mübadeleyi ancak onar veya 

: daha fazla tahvıllerle yapmaktadır. 

o tarafa koşmıya başladı. 
Yere indik. Ben derhal Papanine 

doğru koştum. Büyuk bir sevinç ne
fes almama mani oluyor gözlerim 
yaşla doluyordu. Bu buluşma esna
sında hissettiğim şeyleri tarü ede

mem:. 
Papanin'in yüzü kutup rüzgarları

nın tesirile yanmış ve yağızlaşmış
tır. Çenesi ufak bir sakalla örtülü

dür. 
~endisile beraber tayyarenin bu

lunduğıı yere gittik ve arkadaşım 
Dorofew'le de kucaklaştılar. Papanin 
ve arkadaşlarına akrabalarından ge
len mektuplan ve Taymir buzkıra
nmın hediyesi olan Moskova birala
rını ve birçok portakal bıraktık. Pa
panin heyecanla bize teşekkür etti ve 
herkese selamlar yolladı. 

Havalandığım1z sırada kesif bir 
kar yağmıya ba lamıştı. Kutup kah
ramanlarını müthiş bir alemin sessiz 
liği içinde bıraktık ve döndük . ., 

vlye etmemize milsaade buyurmanızı rica 
ederim. 

Derin saygılarımızı sunarız. 

Tütün müstesna olmak üzere Türk 
menşeli eşya, Letonya menşeli eşya 
ile mevcut kontenjanlar hududu 
dahilinde verdiği memleketin her ye 
rinde meri usullere tabi tutulmak 
suretile hususi takas mevzuu olabi
lecek.tir. Bu anlaşma meriyete gir
meden evvel başlamış, hususi takas 
muameleleri bu muamelelere başlan 
dığı zamanki hükümlere göre tamam 
!anacaktır. Anlaşmanın devamı sıra 

sında başlıyan ve anlaşmanın feshi 
anında bitirilmemiş olan hususi ta
kas muameleleri fesih tarihinden iti
baren 6 ay içinde tamamlanacaktır. 

Orman Mahsulatının ihracı 
Vekôletin Cevabı Meyve sandığı ve ıhlamur çiçeği 

fstanbulda Türk Anonmi Elekfrik gibi perakende orman mahsulatının 
Şirketi müdüriyetine: ihracatında, mahreçlerden alınan or 

Metrohan Tünel Meydanı. Beyoğlu man tezkerelerinin mükerrer olarak 
VekAletlmle şirketiniz arasında mevcut kullanılması yasak edilmiştir. Bunu 

lhtilAfiı meselelerden tesisatın ıslahına ve 
halktan fazın aıınan paralara muteallik kontrol (ltmak için do tez.kerderin 
olanları hakkında 24-11-1937 t'.arih ve arkasına ihraç beyannamelerinin nu 
4569 numaralı son teblljaumıza karşı gön maralan ve ihraç beynanamelerine 
dermfş olduğunu:ı 15-1-1938 tarih ve 287 de bu tezkerelerin numaralannın ya 
ve 288 numaralı iki mektubunuzla merbut zılması kararlaştırılmış ve keyfiyet 
lan alındı. 

287 numaralı mektubunuzun mukadde- gümrük idarelerine tebliğ edilmiJ-
meslnde şirketin taahhüdatını ifade kusur tir. 
etmediğini ve VekA.letln mukavelelere m!ls Bundan başka 2638 sayılı karama 
tenıt taahhüdat haricinde taleplerde bulun menin neşrinden evvel kesildiği an-
duğunu ifnde eden kısmı hiç bir esasa is- · ··ki i lek 
tinat etmemektedir. VekA.let firketten flll't !aşılan ceviz kutu erin n mem et 
name ne mukavelelerin ve teknik kaidele- dışında ihracında ZiraatVekaletinden 
rin tahmil ettiği taahhüdatın itasından ba§ alınan müsaade üzerine mahalli zi
ka blrşey istemem~ktedir. raat müdürlükleri tarafından veri-

Tesısatinızın ıslaha muhtaç bulunduğu len ihraç vesikalarının mükerrer is
ve bunun uzun scnelerdenberi bir tertip 
dahilinde ihmal edildiği hııkkındaki kana- timaline mahal kalmaması için sa
atimiz. şirketinizin kendi vesaikine ve mu- hiplerinden geri alınması kararlaştı
haberelerlne ve VekfıleUn tetkik komlsyo- nlmıştır: 
nunun şirketinizin mesul memurlarile bir !!!Z:::Z!!!!'!!!'~~!!'!'!!!!!'!!!!~~'!!!!!!!!!!!'!!!!!!~~~~~~ 
llkte tesblt eyledlklerı zabıtnamelere Is- bu paraların ruha! tesblti ve tediye tarzı 
tinat etmektedir. M. Special'in Vekiılete üzerinde şlrkeUniz delegelerile mutabık ka 
göndermiş olduğu 18 Nısan 1937 tarihli lacatını da ümıı etmektedir. 
mektubuna atfen şirketiniz.le VekAletlm Şırketinızce de malum olduğu üzere Ve
arasında milhim lhtilAf mevzulanndan bl- kiletimiz.le şirket.iniz arasında mevcut o
rl olan 926 munzam mukavelesi bir tara- lup halli ıktiza eyliyen lhtilAflı mevzular 
fa bırakılarak: yukanda bahsı geçen fa:ıla alınan paralar-

ı - Şirket sermaye ve tesisatı iptidaiye ıa tesisatın ıslahından ibaret değildir. 
kıymetlerinin Türk llraslle ifade edilme- Bu lhWAflı mevzular hakkındaki nok-
si, tai nazarımız M. Special'ın 18 - Nisan -

2 - Tesisatın hükumetçe isteRllen her 1937 tarihli mektubuna cevap olarak şir-
hangi bir zamanda satın alınmaaı, ketinize hitaben yazılan 27-5-1937 tarih ve 

3 - İmtiyaz sonunun 1960 senesine la- 2107 numaralı mektubumuzda bahsedilmiş 
de olunması. ti. Buna cevaben M. Special'den aldığımız 
Hususlarını muva.fakatinlzi (sermaye ve 28-6-1937 tarihli mektupta bu mevzular

tesisatı lptidaıye bittetkik tesbit edılmek dan: 
üzere) memnuniyetle kaydettik. A - Şirketiniz sermaye ve iptidai tesi-

Tesisatın şartname ve mukavelename- sat kıymetlerinin VekAleıçe gösterilen şe
lerle teknik kaidelere göre matlup seviye- kil dahilinde tetkik ve tesbiüne, 
ye ıadesi için sarfını kabul eylediğiniz pa- B - Tarıfelerin yeniden tetkik ve tes-
ralann hangi hesaba geçirileceği hakkın- bitine, 
daki- noktai nazarunn: 24-11-1937 tarihli C - Belediye tarifelerinin, sayaç ve ıu-
mektubumuzun 1 numaralı melfufunda bil be hattı kiralarının tetkık ve tayınine, 
dirllmıştir. muvafakat eyledili ve imtiyaz müddetinin 

Teknik komisyonun 24-11-1937 tarthll 1960 senesine lrcaını ve rap tarihinin 1940 
mketubumuzun 1 numaralı Jeffinde göste- olarak tesbitlnJ. satınaima şeralU üzerinde 
rilmlıs olduğu gibi yardımcı bir fen he- mutabakat olmak kaydiyle, kabul eyledi
yeti olarak çalıştırılmasının zaruri old$- ti ve bazı hususlan da meskut bıraktığı 
nu bır kere daha kaydeylerim. görülmüştür. 

TesisaUn ıslahı için tekll! edilen 8 sene Bundan sonra murahhaslarınız M. De-
lik miıddet çok uzun görülmüştür. Esasen barsi ve Kleren ile EylOl ve Teşrinievvel 
mektubunuzda, tehiri caiz olmı,yan bir va- aylannda müzakerelere başlanın~ ve ihtl
zıyetin mevcut oldutunu ve ıalahata bir lAflı mevzulardan ikisi, yani faz.la alınan 
an evvel tevessül olunmadığı takdirde kar paralarla tesisatın ıslahı meseleleri terd
plaşılacak olan fena neticelerden halkın han müzakerenin lln sırasına alınmılb-
zarar göreceğini bizzat siz de kaydetmiş bu Blnaenalyeh bütün bu me\'ZUlar üzerln-
lunuyorsunuz. Bu iUbarla gerek bu müd- de .,.•rü._,ek o hh l ı a 

ou ,,.... zere mura as arınız a m -
det ve gerek mesai programı hakkındaki zakereye başhyablllr z. Bu suretle slrketl-
nihal noktai nazarımız Veklıletle ilrket mu nf-' Ilı.kal ndı 

1 
ri ı 

hh ~ ran ve muza ere e m ıe e-
ra asları arasında cerevan edecek muza- ı sas olacak ol b ı · 
k el d bl · n tun bu mesele erın bır 

er er esnasın a tes t olunacaktır. an önce halliyle n h mukavelenın for-
Te~satın ıslahına sarfolunacak meballğln mule ed lm ini temınen s lAhiyetı Uımme 

sureti tedariki hususundak dahi az evv0ı yl haiz bulunan mur hha larını~ın izamını 
zlkredildili veçhile, tesbit olunacak asga- diler ve bu hh 1 A k d b .. mura as ann n ara a u-
rl muddete ıöre kati teminat vermeniz n lunacakları tarihJ.n blldirllmesini bekle-
rurldlr. Halktan aldılınz fula paralar hak rlm. 
kındakt taleblmizl ihtiva eyliyen 24 bda
cltefrin 193'7 tarihli mektubunnızun 2 nu
maralı 1etftne vertım cevabınız bizi tat
min ebnemiş olmakla beraber Vekttetbn 

9-2-1938 

Naluı Vekili 
Ali Çmnlıaya 

• 
Erzurum malı yapağılardan bir 

mlkdar, kilosu 51.50 kuruştan Anado 
lu oğlak üftıklerinden birr parti ki
losu 127,50 - 130 kuruştan ihracat i-

ı Ellerinde bir ilci tahvil bulunduran
' lar bunları ancak satmak suretile el
'1 lerinden çıkarabileceklerdir. 

çin müşterisine verilmiııtlr. ,, 

Av derileri piy~ndan İngiltere 1 
ve Almanya için bir mlkdar zerdova 

1 
Ue sansar derisi toplanmıştır. Zer
dovaların çifti 36 - 38 lire arasında ı 

t ve nnsarlnrın çifti 24 - 28 lira ara- 1 
; sında satılmıştır. • 
............................... 

Sanayi Birliği 

idare Heyeti 
Umumi kongresinde idare heyeti

ni seçen sanayi birliği, dün toplana-

rak reisliğe Halil Sezer, ikinci reis

liğe Karamürsel fabrilcası müdürü 

Mehmet Ali ve umumi katipliğe Ha-

lit Güleryüzü seçmiştir. Yeni idare 

heyeti dün bir toplantı yaparak Ve

k'iılete gönderilecek raporlar üzerin 

de görüşmüştür. 

Ticaret Oduındaki Toplantı 
Ticaret odasında bugün tütik tüc

carlarile bir toplantı yapılacaktır. 

Toplantı, ziraat kongresi için oda ta
rafından hazırlanmakta olan rapor
ların tiftiğe ait kısımlannın müza
keresi içindir. Oda, patatese ait ra
porunu hazırlamıştır. 

Hayvan Borsasında Satıtlar 

Hayvan borsasında satılan kasap
lık hayvanlardan 308 beyaz karaman 
kilosu diri olarak 21,65 kuruştan. 

619 .kara karaman kilosu 21.84 ten, 
291 dağlıç 21,33 kuruştan, 185 kıvır-

cık kilosu 18,83 kuruştan, 12 kara 
yaka kilosu 18,50 kuruştan. 1847 süt 
kuzusu kilosu 26,97 kuruştan. 63 baş 

öküz 14.64 ten, 9 inek 13.52 den, 13 
dana 11,24 ten, dört manda 10.61 

kuruştan ve 23 malak kilosu 11,05 
kuruştan satılmıştır. 

... 

BORSA 
18-2-1938 

PARALA& 

Ahı Sat1' 
Frank 77,- 82,-
Dolar 122,- 126,-
Lıret 98,- 106.-
Belçıka Fr, 80.- 14.-
Drahmı 18.- 22.-
lavic;re Fr, 570,- 582.-
l.eva 20.- 23.-
Florın 6S.- 70.-
Kron Çe ... 78.- 82.-
Silın Avusturya 21.- 23.-
Marlı: 26- 29.~0 

Zlod 20.- 22.-

Penııo 21.- 2~.-
Ley 12.- 14.-
Dınar 48.- S2.-
Kron h•ec 30.- 32.-

Sterlin 627,- 832,-

ÇEKLER 

Parls 
Nevyork 
Mil.Ana 
Brüksel 
Atına 

Cenevre 
Sotya 
Amsterdam 
Praı 
Viyana 
Madrit 
Berlın 

Varşova 

Buda eşte 
Bu kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stkoholm 
Londra 
Moskova 

Açrlq Ka"8fll' 

24.195 24.18 
0,798968 0,7970 

15.1748 15.1857 
4.6912 4.8918 
88.7480 88.7460 

3.43 8.4! 
83.4920 83.4920 

1.4234 1.4233 
22 6775 22.6775 

4.2063 4.2063 
12 3810 12 3310 

1.9694 ı !l6qo 
4 2150 4.21~0 

3 9968 3 9968 
106.19 106.19 
34.285 34.285 
2.7268 2.7288 
3.08 &08 

630.- 830.-
23.83 23.G 

Unitürk 19,05 Lira 
tlnitürk satışları · normal şekilde 

devam etmektedir. Fiyatlar 19 · 19.05 
liradır. Aslan çimentosu 13,25 liraya 
çıkmıştır. Bır isterlin 627 - 630 ku
ruş olarak alınıp satılmaktadır. Lon 
dra borsasında bir isterlin 152.43 
frank, 5,0312 dolardır. Pariste Oni
türk fiyatı 347,5 franktır. 

Aı!an Çimento Şirketi 

Hiueleri 

Dün Aslan Çimento şirketinin fev 
kalade toplantısı yapılacaktı. Fakat, 
toplantı için 90 bin hisse senedi sa
hiplerinin hazır bulunması lazımge
lirken dün bu yekuna vanlamadığın 
dan içtima 18 marta bırakılmıştır. 

İkinci toplantı için 60 bin hisse ki.fi 
gelecektir. Çimento hisselerinin yük 
selmesinde şirketin 180 kuruJ temet 
tü vereceği ve her bir hisseye beda
va diğer bir hisse dağ1t1lacağı yolun 
daki haberler müessir olmaktadır. 

Altın Ticareti iç.in Tutulacak 

Def terJerin Nümuneleri 
İSTANBUL KAMBİYO MODORLtl'OttN 

DEN: 
Türk arası kıymetini koruma hakkında 

ki 12 numaralı kararnameye ek kararna
menin hükümleri dairesinde altın ticareti 
ve altın alışverişi ile meşgul Q,lan haldld 
veya hükmi şahısların mezktlr kararname 
nln "C;lördfincQ nuıdd<:!l! mudbine<l tutm.alL 

mecburıyetinde oldukları de.fterlerın nQmu 
neleri hazırlanmıştır. 

Altın ticareti yapmak (lzere Mı.llye v .. 
kAletince mezun kılınmq olan bankalarla 
kuyumcu ve antikacılar gibi sanat ve ti
caret erbabının ve dişçilerin ve hurda ve
ya masnu altın alım ve satımını sanatı mu 
tade halinde icra eden hakiki veya hük
mi şahısların azamı bır hatta içinde ida
remize müracaat ederek mez.k\lr nümune
leri almalan ve defterlerini ona ıöre ha
zırlıyarak tasdik edilmek Uzere Müdirl7e
timb:e ihraz etmeleri lAzımdır. 

ZiTaat Bankası Buiday 

fiyatlarını T eıbit Etti 
Ziraat Bankası buğdaylannın Ud 

günden beri Zahire borsasında mu
ayyen bir kıymet üzerinden satılma
sına başlanmıştır. Banka buğdaylan 
nın piyasadaki vaziyeti. fiyatlann 
normal şekilde kalabilmesini temin 
edeceği için, tüccar namına gelen 
buğdaylann fiyatları da banka fiyat
lanna uygun bir vaziyette kalmıştır. 
Bankanın 4 - 5 ve 6 - 7 çavdarlı mal
lanna 5,28 kuruş fiyat konulmuş ve 
bu fiyattan değirmenci ve kınnacı
lara mal verilmiştir. Tüccar da ayni 
cins mallarını 5.30 kuruştna satmış
tır. Gerçi arada iki para kadar bir 
fark varsa da alıcılar bankanın ma
lını tüccar mallanna henüz tercih 
etmiye başlamamışlardır Bunun se
bebi bankanın yumuşak buğdayın

dan alacak kırıcıları. ayni zamanda 
bir vagon sert buğdaydan da almıya 
mecbur etmesi ve tediyatın peşin ol
masıdır. Halbuki tüccar mallannda 
sert almak mecburiyeti olmadığı gi
bi tediyat ta vadelidir. Bunun için 

fiyatlar birkaç para fazla bile olsa 
tüccar malı tercih edilmektedir. Ma
amafih Ziraat Bankasının fiyatlann 
daima müvazeneli ve normal vazi
yette kalabilmesini kolaylaştıran bu 
tedbiri memnuniyet uyandırmış ve 
iki günlük satışlar borsa mahafilin
de iyi karşılanmıştır. 

• 
Zahire borsasında dün ,v; $ahşlar 

olmuştur. Ziraat Bankasının buğ
daylanndan evvelki gün dort yüz 
bin kiloluk ve dun de üçyüz bin ki
loluk iki büyük parti buğday satıl
mıştır. Yumu'8k buğdaylar 5.28 -
5.31. sertler 5.20 - 5.30 kuruştan ve
rilmiştir. Arpalar Anadolu mab 4.08-
4,08,5, burçak 4, çavdar 4.SO - 4,32.5 
ince afyon 520 kuruştan satılmıştır. 



llu~nkü pro~nm: 

İSTANBUL RADYOSU 

Öğle neşriyatı: 
Sa t 12 30 Plfikla Türk musikisi. 12.50 

Havad"s, 13,5 Plakla Türk muıik ıı, 13, 
30 Muhtelif pl5.k neşriyatı, 14 SON, 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 Plakla dans musikisi, 19 Ve 
dla Rıza ve arkadaştan tarafından Tıirk 
musık si ve halk şarkılan, 19,30 Konfe 
rans: Sclım Sırn Tarcan (spor pedaioj.si) 
19,55 Borsa haberleri, 20,00 Sadi Hoşscs 
ve arkadaşları tarafından TW-k ınuıikisi 
ve halk şarkdan, 20,30 Hava raporu, 20,30 
Omer Rıza tarafından Arapça söylev 
20,45 Semahat Özdcnscs ve arkadaşları 
tarafından Türk musıklsl ve halk ıarkıla 
n (Saat ayarı) 21,15 Klasik Türk musi 
kisi: Okuyan Nuri Halil, Keman Reşat 

Kemençe Kemal Nıyazi; Tanbur Dürrü 
Turan, Ney Tevfik, Kamın Vecihe, Ut 
Sedat, Tanbur Rcfık, Kemençe Fahire, 
Ut Cevdet Kozan, Nısfiye Salihattin 
Candan, 21,50 Oskcstra: l - Hcrold: 
Zampa Ouvcrture, 2 - Strauss: Zigcu 
nerbaron, otpourri., 3 - Hans May: Se 
ranadc, 4 - Eilcnberi: Le moulin de la 
forct, 5 - Dclibcs: Valse de la Pouppcc 
6 - Smct: Promenade en mcr, 22,45 A 
jans haberleri, 23,00 Pllkla sololar, Ope 
ra ve operet parçaları, 23,20 Son haber 
lcr ve ertesi günün programı, 23,30 Son, 

ANKAUA RADl'OSU 

Öğle neşriyatı: 
Saat:l3,30 - 13,50 Muhtelif plak ncı 

rlyatı, 13,50 - 14,15 Plik: Turk musıki 
rıi ve hallt şarkıları, 14,15 - 14,30 Dahi 
li ve harici haberler., 15,30 dan itibaren 
:Müzik Oğretmcn Mektebinden naklen 
Cumhur Ba.ı;kanlığı Filonnan.k Orkestra 
heyetinin konseri fiScf Praetorius, 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,00 - 18,35 - Pll.k nctriyatı, 
18,35 - 19,10 Çocuklara Karqöz (Ku 
çük Ali), 19,10 - 19,35 Turk musikiai 
ve halk ıarkıları, (Halük Recai ve arka 
daşları) 19,35 - 19,50 Saat ayarı ve A 
rapça neıriyat, 19,50 - 20,15 Türk mu 
aikisi ve halk ıarkıları (Hikmet Rıza ve 
arkadaıları) 20,15 - 20,30 Hukuld ko 
nuıma: Huku\ı: llmini Yayma Kurumu 
tarafmdan), 20,30 - 21,00 Türk musiki 
ai ve halk prkılan (Sallhattin ve arka 
daşları) 21,00 - 21,15 Ajans haberleri 
21,15 - 21,55 Stüdyo salon orkestrası, 

l - Grouo Pericon 2 - C, Morcna Kıı 
intcssenzeı. Petpourri, 3 - Nur de alicin 
:Mclodie. ,4 J, Fucik Vintcrstünne Val 
zer, 5 - Choppuiı Ke-Sa-ko, 21,55-
22,00 Yarınki program ve latiklil Marıı, 

HAFİF KONSERLER 

'1
1
10 il-Un \.- .lo1cıue>• Jfııfhu:/U\U 

konsrcl 8,15 Devamı 10,15 Berlln kıaa 
dalgası: Borulu tııeUer ve plyano mu
sikisi 11,15: Piyano ve yayli orkestra. 
12 Kanşık konser. 13 Hafif musiki 14. 
15: Devdmı. 13 Hatif musiki 14,15: De
vaım. 13,15 Bükreş: PlAk musikisi 14,25 
Devamı. 14,15 Paris Kolonyal: Konser. 
15: Keza. 17,45 Bcrlin kısa dalgası: Halle 
konseri. 18,50 Berlin kısa dalgası: Ha
fif konser. 19,10 Peşte: Opera orkestrası. 
19,30 Bclgrad: Radyo orkestrası. 20,80 
Peşte: Radyo orkestrası. 21 Vareova: 
Leh musikisi, 21,30 Prag: Büyük eğlen
celi konser ve bando. 22,45 Peşte: Çi
gan orkestrası. 23,45 PŞe: Çıgnn or
kestrası. 

OPERALAR, OPERETLER 
20,25 Viyana: Dle Taenzerin Frnnny i

simli operet piyesi, 20.85 BOkreş: Gou
nod'nun Faust operası. 21 Belgrad: Te
rcsina isimli operet. 

RESİTALLER 

15 15 Berlin kısa dalgası: Ş3rkılnr. 18. 
15 VarGova: Piyano resitali (Ducar, Fn
re, Dcbussy) 19,15 Var§ova; §arkı plak 

lıırı. 

DANS l\fUSİKiSt 

16,30: Berlin kısa dnlgası: 21.30: Ber 
lln kısa dalgası. 21,45 Stokholm (Ka
bare musikisi). 22: Varşova. 23: Stok~ 
holm. 23,10: Peşte (Pltıkla) 23,30: Prng. 
23,40: Viyana. 23,4~: Ldypzlg (Opera ba 
losundan nakil). 

KAYIP - Deniz Ticaret Müdür
lüğünden aldığım liman cüzdanımı 

kaybettim. Yenisini alacağımdan 
hükmü yoktur. 

Şaban oğlu Rahmi Karar 

r .. 
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llUGUNKU IlULl\IACA 
1 2 3 4 5 6· 7 8 9 10 

8 l==i"--':'::="=..---': 

9 

1 - Lise imtihanı, 
2 - Askcıi kıta - Nota, 
3 - Bir kabın üstunc konan kısmı - Za 

man ölçüsü, 
4 - San kuş, 
5 - Etrafı su - Narin kürek teknesi, 
6 - Güzclik lllhcsi - Sert madde, 
7 - Istanbulda bir semt, 
8- Kibirli, 
9 - Sut veren - Fasıla, 

10 - Sayı - Mektup konur, 

*YUKARDAN AŞA(H: 
1 - Hamur işi - Nota, 
2 - Bırkaı;; renkli - Incc çubuk. 
3 - içine birşey konan - Valide - Sor 

gu edatı, 

4 - Bir uzuv - Başsız yük, 

5 - Eskiden miras işlerine bakan adam, 
6 - Sayı - Akçe, , 
7 - Kasanm yarısı - Bir nevi iğne, 
8 - Geri - Duvara c;akılı tahta, 
9 - Gösteriş - Yumru, 
10 - Hcrııeyc atılan - Bir millet, 

Aslan ve Eskihisar Mütte
hit Çimento ve Su Kireci 

Fabrikaları Anonim 
Şirketinden : 

TAN 

su 
5. ci ICeşide 11 Mart 938 dedir. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Lirahk ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz ..• 

Damga ve Darphane Matbaası 
Mü ··rı .. ğ·· den: 

1 - Sınai işleri için yerli malı 30.000 kilo külçe kurşun kapalı zar! usu
lile, 

2 - 520 la1o knlny açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
3 - Tahminen 4,5 - 5 ton hurda çelik ile müstamel iki tonluk bir kam-

yon pazarlıkla satılacnktır. . 
4 - Kurşunun muhammen bedeli dokuz bin, muvakkat teminatı 675 

lirndır. Eksiltmesi 28 şubat 938 pazartesi saat 14 dedir. 
5 - Kalayın muhammen bedeli 884 ve muvakkat teminatı 66 liradır. 

Eksiltmesi 1 Mart 938 salı sant 14 dedir. 
6 - Çelik ve kamyonun pazarlıkla arttırılmasına 2 Mart 938 çarşamba 

günü saat 14 de başlanacaktır. 
7 - Kurşuna aid teklif mektuplan eksiltme saatinden bir saat evvel 

müdüriyetimizdeki komisyona verilecek ve eksiltme ve arttırmalar bu ko-
misyonda yapılacaktır. ' 

8 - İstekliler ~nrtnameleri almak ve satılacak eşyayı görmek için 19 şu
bat 938 tarihinden itibaren her gün saat 14-16 da İdareye müracaat edebi
lirler. (809) 

Is an ul 
.. 

iversitesi A.E.P. Komisyonu n: 
Cinsi Muhammen fiyatı Mikdan Muvakkat teminatı 

Asitfinik 120 Kr. 200 Kilo 

Gılserin 130 .. 800 ,, 
Formalin 100 ,, 200 ,, 111 L. 

Tıp Fakültesi Anatomi lfıboratuva rına alınacak üç kalem ecza 25-2-938 
Cuma günü Universitc Rektörlüğün de ihale edilmek üzere açık eksilt
meye konulmuştur. 

lsteklilerin 2490 sayılı ihalat kan ununda yazılı belgelerle mezkur gün 
komisyona gelmeleri. Şartname her gün Rektörlukte görülür. (756) 

İkinci Davebıame - Birinci 1lan İstanbul Üçüncü İcra Memurlu- HER AKŞAM 
Aslan ve Eskihisar müttehit çi- ğundan: 35/2225 sayılı dosya. Mah

mento ve su kireci fabrikaları ano- cuz ve satılması mukarrer makas bo 
nim ~keli hiOGedcı.r rımn tideki ı,-Tn kin~ vo ıır .... -:r-i!İ' -t7-ı. 
ruznameyl müzakere etmek Ozcrc beyaz ustUpU balyaları ve istcrmaça 
fevkalade içtimaa davet olundukları balonlarının birinci artırması 21/2/ 
18 Şubat 1938 tarihinde Ticaret ka- 938 tarihine müsadif Pazartesi günü 
nununun muaddel 386 ınc1 maddesi-
nin istilzam eylediği nisabı içtima ha 
sıl olmadığından şirketi mczkure 
hissedaranı zirde münderiç ayni ruz 
nameyi müzakere etmek üzere 28 
Mart 1938 tarihine müsadif Pazar
tesi günü saat 16 da Galatada Agop 
yan hanında şirket merkezinde ikin
ci bir fevkalade içUmaa davet olu
nurlar. 

Ruznamei Müzakerat 
1 - Şirket sermayesinin tezyidi 

ve tezyidi sermaye neticesinde ih
raç olunacak yeni hisse senedntının 
şirket hlssedaranına sureti tevzii hu 
susunun müzakeresi. 

2 - Şirket mukavelenamesinin 14 
üncü maddesinin aşağıda yazıldığı ü
zere tadili: 

(Mezkur maddenin şekli hazırı -
Şirketin umur ve mnsalihi heyeti u
mumiye tarafından mansup ve üçten 
dokuza kadar azodan mürekkep bir 
meclisi idareye ihale olunur. Mecli
si idare azalık müddeti üç sene olup 
her sene kıdem itibariyle bunların 

sülüsü tecdit olunur.) 

(Mezkur maddenin tadilden sonra 
alacağı şekil - şirketin umur ve 
masalihi heyeti umumiye tarafın

dan mnnsup ve üçten yediye kadar 
azadan mürekkep bir meclisi idareye 

saat 9,30 dan 10,30 a kadar ve mu
hammen kıymetinin 7o 75 i bulun

madığı takdirde ikinci artırması da 
24/2/1938 taryhine müsadif Perşem-

be günü ayni saatte Galata Yağka
panında 91 numaralı mağazada ya-

pılacağından talip olanların mezkur 

gün ve saatlerde mahallinde buluna
cak memura müracaatları ilan olu-
nur. (5131) • 

ihale olunur. Meclisi idare azalık 

müddeti üç sene olup her sene kı

dem itib:ıriyle bunların sülüsü tec
dit olunur.) 

3 - Meclisi idare azasının yeni
den intihabL 

Ticaret kanununun 385 inci mad
desi mucibince hissedarlardan bir 
hissesi olanın dahi işbu müzakereye 
iştirak ve rey ita eylemiye hakkı 

vardır. Ve birden ziyade hissesi olan 
zevatın reyleri hisseleri nisbetinde 
tezayüt eder. 

İşbu içtimada hazır bulunmak is
tiyen zevat ticaret kanununun 371 in 
ci maddesi mucibince içtima tarihin-

den bir hafta evvel hisselerini şirket 
merkezine tevd.1 etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse se 
nedatı mukabilinde alınacak mak-

ÇAGLA YAN' da 
Sevimli ve fen rakkase 

C L 
VE 

ZEY B ELSUDANI 
tarafından yeni danslar ve 

yeni ,arkılar. Ayrı~: 

MUALLA 
ve arkadaşları 

_.. Hali Tasfiyede • 

Lö Feniks Dö Yiyen 
Hayat Si9or•a Şirketi 

Tasfiye Heyetinden: 
Hali tasfiyede bulunan lö Fe

niks dö Viyen Hayat Sigorta Şir 
ketinin mevcudu meyanında bu
lunan Türk Kömür Madenleri 
Anonim Şirketinin beheri 20 li
ralık.1300 adet hisse senetleri
nin Mart ayının birinci Salı gü
nü saat on dörtte İstanbul Dör
düncü Vakıf Han altındaki Es
ham ve Tahvilat Borsasında bil
müzayede satılacağı ilnn olunur. 

buzlar şirket merkezine tevdiat ma
hiyetinde olarak kabul edilecektir. 

Meclisi İdare 

19 - 2 - 938 

J;.:1~.i:s,~f 'G~ , umum ~üd~İ-:!~ğ( Jı~~~f~ 
. . . . 

1 - Şartname ve Projesi Mucibince Cibnli Tütun Bakım evınde yap
tırılan tadilat ve tamirat işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 10124 lira 64 kuruş ve muvakkat teminatı 760 lira
dır . 

3 - Eksiltme 25-2-938 tarihin e rastlıyan Cuma günü saat 15 de 
Kabataşda levnzım ve mübayaat şu besindeki Alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 - Şnrtname ve projeler elli bir kuruş bedel mukabilinde levazım 

ve müboyaat şubesinden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaiki in
hisarlar inşaat şubesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikası almaları la
zımdır. 

6 - Mühürlü teklü mektubunu kanuni vesaiki ve beşinci maddede 
yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat güvenme parasını ihti
va edecek olan kapalı zarfların eksiltme günu en geç snat 14 de kadar 
yukarıda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmiş olması lazımdır. (800) 

Bakanlığın an: 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre ilk o

kullar için evvelce müsabaka ile kabul edilmiş olan kitabın üç yıllık müd
deti bittikten sonra okutulmak üzere 19.39-40, 1940~1 1941-42 ders yıllan 
için yeni bir alfabe kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 15 mart 1938 tarihinden başlamak ve 14 ikinci
teşrin 938 pazartesi günü akşamı bitmek üzere sekiz aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 15 Ağustos 1938 pazartesi gü
nü akşamına kadar bir dilekçe ile Kültür Bakanlığına müracaat ederek bu 
musabnkaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara alacak
lardır. 

4 -1\füsabaknda birinciliği kazanan kitap üç yıl müddetle okullarda oku 
tulacak ve müellifine her yıl için beş yüz lira telü hakkı verilecektir. İkin
ci çıkan kitabı yazana bir defaya mahsus olmak üzere birincinin müellifine 
verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da birer defaya 
mahsus olmnk üzere ikişer yüz lira mükiıfat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üç nüsha olmak üzere makine 
ile ve kiığ•tların yalnız birer taraflnnna yazılmış olarak Kültür Bakanlığı
na makbuz mukabilindE! vermeleri veya göndermeleri lazımdır. Kitaba gi
recek resimlerin asılları birer nüsha olarak müsveddelerle birlikte verilır. 
Müsabakaya basılmış bir kitapla girenler de kitabın üç nüshasını Bakan
lığa verecekler veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerce eser müsveddeleri ile birlikte, eseri kabul 
edildiği takdirde, eserini ilan edilen telü hakkı mukabilinde ve her tiırlü 
tasarruf hakkından vazgeçerek Kültür Bakanlığına üç yıllık bir devre için 
terkettiğini ve kitabın o devre içindeki her basılışının son tashihlerinin 
kendisi veya kendi mes'uliyeti altında tayin edeceği diğer bir zat tarafın
dan yapılacağını gösterir Noterlikten tasdikli bir taahhütname verilecektir. 

7 - Kitapta bulunması liızımgelen pedoğojik ve teknik vasıflan göste
ren sartname ile Noterliğe tasdik ettirilecek taahhütnamenin formülü KüJ.. 
tür Bakanlığı yayın Direktörlüğünden alınabilir. Mektupla istiyenlerin bir 
kuruşluk bir posta pulunu da birlikte göndermeleri lnzımdır. (840) 

Emniyet ·umum Müdürlüğünden : 
Emniyet Umum Müdürlüğünce kadro münhallerine polis stajyeri kayıt 
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bulundukları en yakın vilayete pullu bir istida ile müracaat ctmclcn ta· 
zımdır. 

Şartlar: 
A - Türk olmak, B - Fili askerlik hizmetini yapmış bulunmak. C -

30 yaşından yukarı olmamak. D - Boy, 1 Metre 64 santimetreden kısa 

bulunmamak E - Örnekleri vilayet emniyet müdür ve amirliklerinde me,, 
cut gedikli erbaş ve diğer askeri oku Bara girecek talebenin bedeni knbi· 
liyetleri hakkındaki hükümlere uygun derecede sağlam bulunmak. F -
Sarhoşluk veya kumarbazlık gibi fÖtÜ hallerle tanınmamış olmak G -
Süfli işlerde bulunmamış olmak. H - Ağır h·apis veya 6 aydan fazla hapiS 
cezasiyle veya namus ve haysiyeti bozan bir suçla mahkumiyeti bulunmn· 
mak. 1-Ecnebi kız ve kadınla evli olmamak veyahut yaşar bulunmamak-

. Vasıflar : 
J - Lise veya muadili okul mezunları ile orta okul mczunlan, ilk oktll 

mezunu olup ta erbaşlıktan ayrılmış olanlar, orta tahsilini bitirmemiş ol .. 
duğu halde yabancı dil bilen ilkokul mezunları, imtihan edilmeksizin ter
cihan kabul edilirler. K - Yabancı dil bilmiyen ilkokul mezunları ile i11' 
tahsliini bitirmemiş olanlar vfüıyetlerde polis intihap encümenleri önünde 
"Yazılı, Sözlü,, imtihana tabj tutulurlar, Bu imtihanlarda muvaffak olan .. 
lar arasında; orduda motörlü vasıtalarla fen, muhabere ve atlı kısımlarda 
çalışmış olanlar, bekıir bulunanlar, san'at ve meslek erbabı olanlar tercib 
olunurlar. (856) 
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EN MÜt>Mİ$ 
\sTittAPTAN 
~oNttA ~· · 

Kullanmakla kabildir. 
Bir hamlede nezle ve çipi geçirir. Harareti sür'atle dü
türür. Bq, dit, ıinir, mahal, adale ağrıları ancak .NEV

ROZIN almak auretile çarçabuk def edilebilir. 

"---- Kat'i Tesir_, __ _. 

icabında CJÜnde 3 kaşe ahnabilir 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

İSTANBUI. 

ANKARA 

iZ M 1 R 

Fiyen •• ••r•tt "•rlces fçh' uygundur. 
Hakikf bir RC A radyosunu 12 ey taksitle 
Ödenmek üzere. 12!\. - tireden elebılirsınız. 

l·ki tehlike işareti: 

NEZLE, GRİP, BAŞ, DİŞ 
ve bütün ağrıları derhal geçiren 

ismini herkes aevinçle okumaktadır. 
Siı de bu ismi unutmayınız. 

Eczanelerden 1 - 12 lik ambalajlannı ıırarla araynuz. 

Nezle ve baş ağrısı 
Soğuk algınlığı

nın bu ilk ala
metlerini 

• 

Grip in 
ile bertaraf et
mezseniz bir çok 
ağır hastalıkla· 
ra tutulmak teh
likesi başgöster-

miş demektir. 

Grip in 

Bütün ağrı, 81ZI 
ve sancıları der
hal dindirir. Gri· 
pe, romatizmaya, 
diş, sinir, adale. 
bel ağrılarile kı· 

nklığa karp bil• 
hassa müessirdir. 

·--------------.. ~--... ---------~ Beyazıtta Fen F~lte.i arkuında Seyhan Apartımanında 

i tecrübe ediniz. 
icabında günde 3 kaşe abnabilir. 

Şirketi Hayriyeden : 
lstanbul Kız Talebe Yurdu isim ve markaya dikkat. Taklitlerlnden sakının_!!:, 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun- verilmek ve icap eden kararlar it~ 
Üsküdar ile Kabatac, Sirkeci arasında Araba vapurlannın yeni iliı- h d'l k - ı akl , ... ısı 

:s ismile bir yurd açılmıştır. Üniversiteye çok yakın olan bu yurdda her dan: Müflis Pamuk ve Nebati yağ- az e ı me uzere a ac ı.ı-
vcll seyrüsefer tarifesi bugünden itibaren tatbik edilecektir. . 23/2/ 938 tarihine müsadit çarşaıı" 

talebenin yemek, çamaşır, banyo gibi bütün ihtiyaçları ayda 19 lira ile lar Türk Anonim Şirketi İflas mua- ba günü saat 
14 

de dairede hazır bar 

Bu tarifede seferler ziyadele§tirilmi§ ve her akşam için gece seferleri temin edildiğinden kaydolunacak kız talebelerin istifade edebilmeleri melesi hakkında alacaklılara izahat lurunaları il!n olunur. (~144!._.-, 

tahsis olunmuştur. için vakit geçirmeden müracaatlan. - Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Ne§rlyatl ld&re F.den: s. 8iiJJ' 
, _____________ .. ll _______ rw______ Gazetecilik ve Negriyat Tllrk Ltmltet Sirketi. Bamldığı yer TAN Matbas" 
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