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Posta kutusu: 46 (lstmı"bul) 

Arapça konuşan 
Türkler 

lluyuk TUrk kUtleslnden ayrı telAkkl edlldlklerl için 

411.adillerini kaybeden bu yurttaş
lar Türklüklerini olduğu gibi 

muhafaza etmişler 
(Yazısı ! inci sayı/ada) ASIM US ____ __, ____ _,, ............,_ ---~ 

Şehrimize gelen TiirkJm~ üyeleri 

Türkkuşu fi o u 
Dün sabah lzmirden geldi 

Pazar günü büyük uçuş 

~·· 
bayramı yapılacak 

\ı ~tk Ku§u tayyareleri dün sabah 

!er'~ 5 de lzmirden 1stanbula ge!
l dir. 
i.'
1
YYareler Y eşilköy istasyonunn 

~Ct· h. . . H K 'l · • §e nmızın ava urunlll 
~~tk Kuşu üyeleri tarafm.faı~ 
~~tnı§lardır. 

~J,.Yonda Hava Kurumu ha ka· 
ik· ıl ~akkı, Türk Kuşu reisi Nu

~•tıcı reis Rüştü, idare heye~i 
·~ Hava kurumu zabit ve su 
? ~·· bulunmuşlardır. 

i ~tk Kuşu umum müdürü E. 

'~ ~~U§lar etrafında kendisile g;). 

' ı: lt tnuharririmize §Unları sf"İy-

- Şubatın yirmi altıncı günü 
Ankaradan hareket ederek Eskişehi 
re gittik. Orada bir gece kaldık-
tan sonra ertesi gün Bursaya gel
dik. Bursaya vardığımrz zaman 
büyük ve candan bir alaka gördük. 
Yaptığımız meydan uçuşlarına 40, 
50 bin kişi iştirak etti. 

Bir martta Bursadan ayrılarak 
lzmirc doğru yol aldık; orada Türk 
Kuşu bayramı yapıldı. Burada ya. 
pılan bayram da büyük bir alaka 
gördü. Nakil vasıtaları sabahtan 

akşama kad::ır insan taşıdılar. lzmi'
den sonra buraya geldik. 

(Sonu: Sa. 7 Sü. 1) 'Z_ 
--~~~~~---~-~-~----~~-:-::=-~~ 

ibnisina 
ihtifali 

~ 
4ı ~,.Ilı hurumunun 
~~&IJesi altında bir 
~ lızite teşekkül etti; 
~~ır/ık yapılıyor 

~Ya:ısı, f incide) 

•• •• 
~ uzum 
~ti' •• 
~ll.n 

kongresi 

~~a 

Jktısat vekilimiz tarafından 
bir nutukla açılıyor 

'4 (bQ ta, 9 (Telefonla) - Yarın sa-
lı. t 'abah} saat 10 da İktısat Ve
llı ~:laı Bayar, mühim bir nutukile, 
~il ı_ tıgresini açacaktır. 

"On . 1( ~h· &reye İzmir, Manisa ve Ay -

' ~arı, İzmir üzüm tacirleri, 
taka müstahsilleri, ticaret 

odası reisi ve umumi katibi', borsa ko • 
miscri reis ve azalarından birkaç zat, 
Ziraat Vekaleti mütehassısiarı, İktısat 

Vekaletinin alakı:dar daireleri müdür 
ve şefleri iştirak edeceklerdir. 

Yarın (bugün) encümenlerin seçi -
(Sonu: Sa. 7 SU. ~) 

••• • •• 
Telgr~ adresi: Kurun • fstanbul 
Telef. 21413 (Yazı), 24370 (idare) 

Bugünkü sayım z 
iıavemizle beraber 

24 
SAY/FA 

Cah·ıane bir z· 
daha yıkıldı 

Dahiliye vekili ve C. ·H. P. Genel sekreterinin çok mühinı sözleri 

Tarih, Hatay ve Çukurovadaki Alevilerin öz Türk 
olduklarını itiraz kabul etmez bir şekilde gösteriyor 

:···· .... ············································•····· : . 
Atatürk 

Anharaya lıareket 
buyurdu 

Cümhurrcisi Atatürk, bugün 
15,15 de hususi trenlerile Haydar. 
paşadan Ankaraya hareket buyur
mu~lardır. 

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

ispanyaya 
ön""llü 

Gönderllmemesl hakkında 

Bu Türkler Alevi oldukları içi?ı bil. 
hassa, S'ünııi hacıların, kadınların hu~ 
sumet ve garezlerine uğramı§lar ve 
mczhtıp hflsumeti onları büyük Türk 
oamiasuıdan ayırmaya, ıızal;laştırma

ya saik olnwştıır. Halbuki tarih, ge
rek Lazki.ye gerek Hatay ve gcrck:~e 
Çuk-ıffovada bulwıan Alevilerin öz 
Tiirk olduklarım itıraz kabııl etmez 
bir şek-ilde gösternıektedir. 

Nitekim AkQakoywılu, Karak01Jım. 
1u ~iretleri gibi Türk vldu7rlan halde 
Tiirkçe 1:mıuşnııyan Türk aşiretleri 

vardır. Bu T ürkler uzun süren bazı~ 

ıancı tcma.r;larm neticesi olarak liron
ı~rını unutmu~lar ve Arapça öğren .. 
mi§lerdir. Hatta bugiin komı§tuk"ları 
dilin yarısı t ürkçcdir. B izim ~oyadmı 
l:abul etme<liğimiz zamanlarda bile on
ların /..,"'lıllmıdıkları adlannın ö:::tiirkçc 
oldu.ğumı. görürüz. 

Çukurova Alevilerinin Türklllğüni1. 
i.sbat edebilecek bürhanların f evkind6 
ve en önde geleni kemlilerinin hissen 
de Tiirk olmalarıdır. En 1-.xıranlık gün
lerimizde milli mücadelede onlann 
biiyük Tiirk 1..iitlcsi flc beraber nıüoa .. 

(Sornı Sa. 4 Sil. 3) 

u ut arı~ı a 
t teş l·ı 

Hükiı.metimizce Ve aleyhlmlzde gUIUnç propagandalar devam ediyor 

ilan edilen Halk Cenevrege pırotestolar 
__ hususla_r ____ gönderdi: Hasan Cebbare Sancağı 

Ankara, 9 (Telefonla) - lspan· 
ya ihtilalinin elan devam etmekte 
olmasından sulhun halen mevcut 
tehlikeden korunması emelile İs· 
panyaya gönüllü gönderilmesine 

mani olmak için, hükumetimizin 
de azasından bulunduğu lapanya iş
lerint": ademi müdahale kontrol ko
mitesinin de kararları neticesinde, 
devletlerce yeniden bazı teşrii vı: 
idari tedbirler alınmasını icap et. 
tirdiği ve esasen hükumetin müsa
adesi olmadıkça yabancı asker· 
lik hizmetine girenlerle mem· 
leketimizde asker yazan yerli ve 
yabancılara karşı kanunlarımızda 
mtieyyideler bulunduğu cihetle aşa· 
ğrda yazılı hususların tatbik ve ilan 
olunması Vekiller Heyetince kabul 

olunmuştur: 

1 - İspanyada cereyan etmek-

te olan muharebeye, ne bir tarah 
ne de diğer tarafa yardım etmek Ü· 

zere, vatandaşlarımızın iştiraki ca 
. iz olmıyacağı gibi Türkiyede gerek 

yerli, gerekse yabancıların bu mak· 
(Sonu Sa. 4 Sü. 5) 

Asya paktı 
Yaza imzalanacak 

Ankarada büyük 
elıemnıiget veriliyor 

Ankara, 9 (Telefonla) - Türkiye, 
İran, Irak ve Afganistan arasında pa -
rafe edilmiş olan Asya paktının yazın 

ilk aylarında Tahranda imza edilmesi 
kuvvetle muhtemeldir. 

Hariciye Vekilimizin mayıs sonla • 
nnda B7ğdada, oradan Irak Hariciye 
nazrrı ile birlikte Tahrana gideceği ve 
Afganistan Haricye vezirinin de Tah
rana geleceği söylenmektcldir. 

Ankara mahfelleri Asya paktına bil· 
yUk bir ehemmiyet atfetmektedirler. 

temsil edemez · 
Hama, 9 (Hususi) - Suriyenin ı 

Türkiye hududu üzerinde yer yer çete 
teşkilatına ldevam olunmaktadır. Suri
yedeki Türkler aleyhine tethiş hareketi 
çetelerle temin edilmek istenildiği gibi 
diğer taraftan da Türklerin minarelerde 
otomobil kornaları çaldıkları propagan
da vasıtası olarak kullanılmaktadır. 

Bu ldelice propaganda herkesi gül -
dürmektedir.·. 

HASAN CEBBARE SANCACI 
TEMSiL EDEMEZ! 

Halep, 9 (Hususi) - Sancak Ma -
liye müdürü Hasan Cebbarenin istan • 
bul gazetelerind~ vukubulan beyanatı 

Hatay halkı arasında garip bir hisle ve 
nefretle karşılanmıştır. 

Hasan Cebbarenin Sancağı temsil e
demiyeceği, vali komisere bildirdiği gi· 
bi, Fransı2: Hariciye nezaretinde, Mil .. 
letler Cemiyetine de protesto mazbata
ları ile müracaatlar vaki olmuştur. 

Hasan Cebbarenin maruf bir Alevi 
düşmanı olduğu ve bu aldamı isteme .. 
diklerine dair Aleviler de Milletler Ce
miyetine protesto telgrafı çekmiştir. 

64 VATANI TEVKiF ED1LD1 
Şam, 9 (Hususi) - Geçen ay Ha .. 

lepte Vatanilerin faşist teşkilatı olan 
Demir Gömleklilerle Fransız .zabitleri 
arasında vukubulan müsademe netice
sinde altmış dört Vatani tevkif edil .. 
miştir. Bunların muhakemeleri Halep 
askeri mahkemesinde görüle<:ektir. 

Edirnekapı meydanı 
genişletiliyor 

Kalenin bir kısmı genişletilerek 
ikinci bir geçit yeri daha. açılacak 

Edirnekapıdah.i kemer 
(l'azıat ı )ne( Bağt./ada.Y 



t - KURUN tO MART. 193'7 

Arapça konuşan 
.Türkler 

Günlerift peşinden : 

H~~van Mezarlığı 
S igase':_ dünguı~ 

- 1-' ~ 

lzmit vilayeti umumi meclisı, her tarafta merak ve alaka ile karıılanan 
BUyUk T~rk kUtlealnden ayrı tellkkl edlldlklerl için bir karar vermiıtir: Burada insanlar için olduğu gibi !\ayvan ölülerini 

A d ·ıı • • k h -1 b ff gömmek için de aynca bir mezarlık yapılacaktır. na l erznl ag eaen U gur aş• Bu fikri iptida ileri süren vilayet baytar müdürü Ziya Tan'clır. Teklife Avusturgada 
lar Türklüklerini olduau gibi sebep olarak da hayvan ıetı~~i~ a.~ mül~~mesi yüzü.nelen . tehirler~e. bir 

~ çok hastalıkların vukua geldigını ıoylemııtır. Umumı mecm bu teklıfı "e evvel Macaris" 
tanda Krallık nıt muhafaza etmişler eebabı mucibesini makul bulduğu halde lzmitliler köşede, bucakta tenkid 

ediyorlar: 

Cenup vilayetlerimizde idari 
tetkikler yapmakta olan iç İf· 
ler Bakanı ve Parti Genel 

Sekreteri Şükrü Kaya, Adana Hal· 
kevinde bir toplantı eanaamda Ale· 
viler ve fellahlar gibi Osmanlıca

dan öztürkçeye geçmiı bazı kelime
lere temas etmİ§tİr. Sonra eski de. 
~lerin kötü bir mirası olan bu ke
limeler ile onlann delalet ettiği zih
niyetin ve ayrılık telakkilerinin ar
tık ortadan kalkması zamanı geldi
ğini söylemiıtir. Bunun üzerine 
toplantıda hazır bulunan Adana 
pnçleri ve münevverleri Seyhan Vf! 

içe] vilayetleri merkezleri ile Çu
nrova kazalarında birer faal komi
te tetkil edilmesine ve bundan son· 
ra eeuen en halis Türk olduklan 
halde uzun yılların ihmali eseri ola
rak anadillerini bile kaybetmif bu-
lunan yurttaflar ile büyük Türk 
kitlesi araemda sıkı bir kayn8§ma 
temini için çalqılmaama karar ver· 
miılerm. 

Şükrü Kayanm ilCazma tetekkür 
etmelidir; Adana gençlerinin ka
rarlan ve tetebbüalei de çok yerin· 
dedir. 

imparatorluk devrinde Türkiye 
Türklerini din ve mezhep telikkile
ri ile parçalamak, bir kısım Türklere 
liaai, cliieır bir kımıma 'Alevi 
C:lamgası yaprştırma1C, Tütk miDeti
nfn varlığına tahmin t!dn'emiyecek 
kadar :zarar getirmittir. Nitekim 

timdi Hatay Türklerinin Cenevrede 
mubdc:leratını tayin ederken Türk 
delegeleri hal8. Alevi denilen insan
larm da Türk olduğunu isbat için 
uğra§mak mecburiyetinde kalmak-
tadır. Garip olan ciliet odur ki eaa· 1 
sen Türk olduklan halde büyük 
Türli kitlesinden ayn telakki edilen 
ineanlar yalnız Hatayda değil, hu· 

sün milli hudutlarımız içerisinde 
balunan yerlerde de vardır. lıte 
~up vilayetlerimizde Alevi ve 

neticeei olarak anadillerini bile kay· 
beden bütün bu yurttaılar uıl ben. 
liklerini olduğu ıibi muhafaza ede
bihniılerdir; Türklüğün ud cev. 
heri tamamen yerli yerindedir; o
nun içindir ki Büyük Harpte oldu
ğu gibi Milli Mücadele yıllarmda 

da Cenup viliyetlerimizde buıün 
fellih, yahut Alevt denilen yurt. 

tatlar diğer Türk kardeıleri ile be
nber bir safta vatanlanm müdafaa 
etmiflerdir. O zaman Arapça ko
nupn Araplar ile Arapça kODUf&D 
Türkler biribirlerinden ayırt olmut
lardır ! Arapça konUf&ll Araplar, 
Türk varLima karp ecnebilerle bir. 
leıtikleri halde Arapça konUf&Jl 
Türkler, yani fellihlar ve Aleviler 
Türk varhinu ecnebi istiliama kar
tı müdafaa etmitJerdir ! 

Henüz pek yakm bir geçmite ait 
olan bu imtihan günleri unutulma. 
mqtır. Bu imtihan günlerinde bü. 
yük Türk kitlesi ile birlikte hareket 
eden, fakat her nnaılaa eski devir
lerin kötü bir mira11 olarak bugüne 
kadar yabancı muamelesi gören bu 
karcletlerin üzerindeki ıuni yaban
cılık damgası silinmelidir. Bunların 
yaln121 kalpleri ile değil, dilleri ile de 
Türk oldukları anlaşılmalıdm 

ASIM US 

. V~iıi'"Sö;y;~ n•·· • 
Alır sanayi komı .... ı ve 

devlet planı bafkanı 

insanlar için henüz istediğimiz gibi bir mezar yok iken i§ hayvan me· 
zarlıklanna mı kaldı~., 

Gibi sözler söylüyorlarmq. 

Fakat bize öyle geliyor ki bu türlü itirazlar ve tenkidler haklı değildir. 
Ölen hayvanlar için mezarlık yapmak lazımsa insanlar için henüz gönjil
lerin dilediği gibi bir mezarlık bulunmaması hayvan mezarlığmm ihmali· 
ne sebep olmamalı. Zira hayvan mezarlığı yapıldıktan eonra ~n mezar· 
lıklarmın iman i§i kolaylaımıı olur. Hiç olmazsa hayvan mezarlıklannı 
yapanlar onun yanındaki insan mezarlıklarına biraz daha dikkat etmek 
ihtiyacmı duyarlar. 

lzmit gibi yerlerde hayvan mererhğı yapılman lstanbul gibi henüz 
mezarlık iıine batlıyamamlf olan yer ler için de faydalıdır. Çünkü bundan 
sonra lstanbullular: .. Yahu, ineaf e diniz. lzmit gibi komıu viliyetlerde 
belediyeler hayvan mezarlığı yaparken lıtanbulun inMn mezarlığından 
mahrum kalması utanacak bi?§eydir!.. .. , 

Diye kendi belediyelerini sıkı,tıra bilir. 7 · HeAn Kumçayı 

lbni Sina ihtifali 
Tarih kurumunun himagesi altında 
bir komite teşekkül etti, hazırlık

larla meşgul oluyor 

B. •-.. _._ • • ' - ız KRlllK ıatenz .,, M 
Diye bajınyor. Bu ,oldıa 

IÖyliyen hatiplerin filmleri jll/!I' 
hulba olunabilir: 

- Almanya AYUltur)'aJI ~ 
etmek istiyor. Ei• Hitler bll 
ele olmasaydı HaheburıJann A~ 
turya tahbna oturmaluma -il"'"": 
fet etmezdi. Fakat it burada .la 
auyacak. Almanya bir .... --··-
turyayı ilhak edene ... 
Macariatan üstüne söz ~i 
Bu takdirde Almanya ~ 
doma mudm, clüpnam _., 
tim&ficleıı .. ~ ... 

Diler taraftan~ 
le bir fıkir cereyam vardır: ""' 

Almanya, Avuaturyanm ' 
dömn.ini istemiyor. ltalya 4' ill 
laımuı dolayaile bu me1eledl_. 
iltihak ediyor. Şu halde A yr"".J 

Tarih Kurumunun himayeli ''e 
Sivu mebuau Şemeettinin bqkanlı
ğı altında tqekkiil eden bir komite 
'' lbni Sina,, ihb1aline ait hazırlıklar 

bir kısma ait telifler büyük ciltle 
tetkil eder. Tıptan bahseden "Ka. 
nun., ismindeki eaerini "Toka tir 
Mustafa., isminde. bir Türk alimi di- yada Habsburglarm tahta 

ile meıguldür. Haziranın 20 inci limize çevinniıtir. Bunun ya"?.na güçtür. Böyle olunca 
güpµ h~ !ijff.t ~ l\lni .:Si»P· . bir nüshuı yirmi, otuz cilt üzerine iptida kralhk ilin etme&dir. 
mn ölürn~\4a ~~ y~üncji ~ ayhTmıf ofaM Bayttit klitüpl-·I\· ya buna mani olamaz. 
dönümüne teaadüf ettiği için bu fh .. neiiRae bU~ A da talitA ıeÇecelc olan Ha 
tHal 0 giin Üniversite salonlannda Memnuniyetle haber aldığımıza ondan eonra daha kolay .... ,_.,ım 
yapılacaktır. göre ihtifıılden oonm lbni Sina'nm vualurya tahbm da ııeçelıi&r~ 

Yalnız Şarkm değı1, Garp al~ "Kanun,. tercümesi butırılacaktır. 
Acaba bu vaziyette M ~ mı"nin de hayretlerle takdir etti~ ihtifal komitesi lbni Sina'nm ;ı .. 

e• dü9üncesi nedir? Öyle ~~ 
ll>ni Sina nm bobaııı Buhara'h, ana- mi plıliyetini tebarüz ettinnek için ki İtalya llqvekili, Hi~ 
sı Bt-lh'li olduiundan kendiıinin yirmi haziranda' bir eser neşrede
Türk olduğunda hiç ıüphe yoktuT; celdir. Bu eser tıp, felsefe ve al-.- tededir. Bunmı için IOD I' 

ralmen Hababurııar-:1~ fakat ?amanmda bütün islam alemi- lik 1ahumda tanmmıı olan alimlr-
nin kültür dili Arapça olduğu için rimiz tarafından dikkatle hazırlar- melerini ister P,i aö .. ~ 
lbiıi Sina da - Farisi olan ikisi maktadır. _ 
müstesna _ bütün eserlerini Araı> onivenitede tertip tt1.ilecek ih••· R a 
ça yazmıttır. lbni Sina'nm bu eser· falden eonra lbni Sinanın gerek~ . • ~mang ~ 
leri tıp, felsefe, ahlak olmak Ü· rrlmıı. gerek yazma eserleri tq"'•t harıcıye na~u., 
zere üç büyük kısma aynlır. Her olunacaktır. *:..ııf i leIW\ gı'hi tabirlerle ifade edilen 

Nılli nnıflan da bunlardandır. Bu 
vilayetlerin 8111 ahalisi bir azbk ıı· 
nıfı gı'bi bir köıede kalan diğer bir 
bnn Türklere kız alıp vermezler; 
onlan liendi camilerine eokmazlar; 
onlamı kendileri gibi Türk oğlu 
TürlC olduklarını bilmezler. Hatta 
aslında Arap ırkından olan ve Arap 
Cfili ile IConupn yabancı inaanlan 
- din ve mezhep yakınlığı yüzün· 
Clen - hu Türk Alevilere, Türk 

---------------------hlı-~t~rim~~ 
Sovyetler Birlifinde Orconnikice'nin Ed • k d Doıt ve nıüttefik RomlD~~ 

alUmü ile açık kalan ağır sanayi halk ırne apı mey anı aolll""". · riciye nazın Bay Antoneıko JJr komiserliğine Merkezi İcra Komitesi ıaıil' r · 
tarafından Halk Komiserleri Heyeti t- deki salı günü Romanya vap 

kinci batkanı ve Devlet Plinı Komis • genı•şletilı•yor rimize gelecektir. el~ 
yonu bapanı ltfejlauk tayin cJdilmiı • HiikOmetimiain yiibek ,,... '" 
tir. martesi günü tekrar memleketlıı~ ~ 

Mejlauk'dan açık kalan Devlet Pla
nı bıtkanhğma da Smirnov tayin olun
muıtur. 

felWılara tercih ederler. Bu man- Baro heyeti 
zara llakikaten Türk milletinin mu· 
ıiadderatı ile ilgili olan bir insan Martın yirmisinde 
için yürekler parçalayıcı birteYdir. toplanıyor 

Anadolu Türkleri naml olmut da Baro umumi heyeti, ıııartm 20 ıin-
kmdilerinin en yakını olan binler- de öğleden eonra ağırı:t za salonunda 

ce, yüz binlerce öz brdetlerini toplanarak, yeni idare heyetini aeçecek 
- ..dece elin ve mezhep telakkile· ve Ankaraya gidip ge'en heyetin yeni 
ri '-tbdır diye - kendilerine ta· aV'ilkatlık kanunu etrafında verecefi 
....,,,. yahanc:ı olan bir taJmn un· izahatı dinliyecektir. F:ırc ikinci reiai 
..m.ftlan bile uzak tutmutlarchrl de baronun yeni lzuı J:e bir hasbıhal 
Nud olmut da böyle kendilerinden yapacaktır. 
uzaklatbrdddarl öz kardqlerinin a- •--9-.-,-k-l_tl_p_R_•_H_e_l_fte_n_ 
nadiDerini bY\>edecek hale pime- elçeldlrlld 
Jeirlne. liattA: · iaybetmelerine kartı AdU Tıb umum mildilrlüğü batkl-
elalE;i.M blnufJanbrl tibi Raife, diln etrafitca yudlğmuz 

• aallla lwkibten hisim için sahte rapor meaeleai t.nl:kikatı Ü7.erine; 
...... .,. =ha 1 

8 Wr lftlMID!M- itten elçektlrilmiftir. Kc.yfiyet, dün 
Adliye veklletlnden ~b1it edilmiıtir. 

dlr. Yalnız tunu memnuniyetle Tahkikata müddeıumumilik~e delia.,.,._ liaHf ıla ki hiiyük Y--urk vam oluıımaktadır. Vaziydln bugün. 
Wı2bha Qft kMW ..-.....; Jerde fnkipfı kuvvetle unulmaktadır. 

Kalenin bir kısmı genişletilerek 
ikinci bir geçit geri dalıa açılacak 
Edirnekapının dıı tarafmdaki yu • 

lık kahvelerin oldutu yerde küçük bir 
meydanlık vardır; burası ıon günler -
de geniıletilmeğe baılanmıftır. 

Bet yol aizında bulunan küçük nıey
ldanın bir köıeaindeki çetme de birkaç 
gündenberi yıkılmaktadır. Çeımenin 

yıkılması bittikten sonra meydanı kap
lıyan bozuk Arnavut kaldınmı da ta • 

mamile ıökülüp meydan biraz daha ı.e' 
niıletilecek, bura11 da tıpkı Top~pı 

dı11mıında yapıldığı gibi temiz ve .... 

falt bir meydan haline lc:onulacakttt. 

Yıkılan çeıme de yine bundan ilcl yıl 

önce, Topkapı dıprıımda yıkıl:.~ ım· 

ye ve meydanın tam cephetintl alian 

çeıme gibi bu da yeni battan ppill • 
cak ve asfalt meydanın tam gerilin• w 
Edimekapıya tam cephe olao tarafa a • 
lmmıı olacaktır· 

Pek yakında bitecek olln Edirneb
pı - Yedikule asfalt yolunun, son 
günlerde tekmil alaçlan dJJdlmiıtir. Bu 

yolun her elli metrelik bir yerine diki· 
lecek olaıı elektrik fenerleri ide bahar 
ortalanna dolru takılacaktır. Daha ba

har ıelmectiil halde havaların biraz a
çıbnaıile ild pazardır inıından, attan, 
arabadan, bilikletten, motosildetten. o-
tomobllden ıeçilmiyen Edimekapı dı • 

tındaki bu yeni ufalt yol, iSyle anlap· 
lıyor ki bahar geldikten ıonra ıehrin 

yepyeni bir piyasa yeri halini alacaktır. 

Birkaç yıldır bahar ve yaz mevsim

lerinde oralara ge.zmef e gidenlerin çok
lufwıdan dolayı nakil vautalarile ya • 

yaların girip çıkmalanna pek dar ge
ltn, hatta hazan kalabahktaa tıkanıp 

kalan daracık Edimekapssı da bu yıl 

geniıletilecektir. Fakat bu genifletme 
tarihi kapınm bo%Ulmaıı teldinde olrm-

,acalr, lcapmın IOlundaki Edirnekapı 

killıesiniJt Ul'Jllma ra1tlıyan 
kale yıkılmak ıuretile ikinci 
bir ıesit )'eri açılacaktır. 

neceği cihetle, ıehrimi.ıde ast_. ~ 
ceden baılca kalaaııyacak. d 
kQmet merkezimize gidecektir• ~ 

Kendisini istikbal için ge~ 
metiınU, gerek Romanya elç nlJI' 
yük ve itinalı bir prograın ta ; .. ',J 
dilmi9tir. ~ 

Ankaradan gelecek huıulf ktJ1• 
yüksek misafirimizi ağırlıyac& 

~~~--~~~---

ŞARK !Şl 
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Bir manda / Adanada 
...... iri bUyUk bir heye- Batakhkların kurutulmaaı 

8abJt ~na verdi 1 . lfl ne halde ? 

Haliç Şirketi 
1' eniden sermaye tedarik ederek 
belediye ile anlaşmak niy etinde ll)ı '1 ~irde azgm bir manda çar· Adana bölge sıtma mücadele 

~~t .. etmiı, herkesi. he~ecana teşkilatı, ~vadaki bataklıklarm ku. 
~ ut.tur. Paşa camı cıvann· rutulması ışi ile meşgul olmaktadır. 
~ddcyi takiben gelen ve ala- 80,000 dönümlük Kadirli bataklığı 
~ kotarak etrafa saldıran ve Gökçeli köprü gözündeki 1000 
~ ..• n herkes kendini kurtar- dönüm bataklıkların kurutulması 
._ b.~n :an sokaklara, dükkanla· için bir proje tanzim etmek üzere 
~ll)ağa başlamııtır. Vekaletten Adanaya bir mütehassıs 

Haliç şirketi hisseda.rlan dün sa. f 

çorapları niçin 
çürük oluyOr? 

bah Galatada Hova.gimyan hanında se. K d 
nelik Adi toplantıyı yapmışlardır. a 1 n 

Şirket bir senedenberi faaliyetini 
tatil etmiı olduğundan faaliyet rapo
ru yazılmamı§, idare heyeti seçimine 
geçilmiftir • ~~esi sindiren azgın hayvan gelmek üzeredir. 

~ii ecı Ramizin dükkanı önüne Bu su mühendisi gelince derhal 

' ~an önüne ans~ın .bir faaliyete. geçilecektir. 

idare meclisi i.zalarmın seki7.e çı. 

kanlmaama karar verilerek eski altı B • b k d . l J k • 
lza ipka edilmi§, diğer iki azalığa da ır usta aşı a ın çorap arınaa ı 

~ çıragı c;ıkml§; ·çırak, uzerınc Mersınde Silifke hududu üze. 
~ ~andadan kendini kurtarmak rinde Damas gölü kurutma i§İ için 
"'Ef:rı:ye kaçmak iatemİ§sc de mu· açılan kanallarda yapılan toprak 

~ de 01,anıamış, hayvan çocuğu hafriyatı miktan 160.000 metre 
~ Vırerck üzerine saldırmağa, mikabıdır. 

UlJarile vurmağa başlamı~tır. Bu göl, sıtma mücadele kanu-

'4. ş.._kın bir hale gelen çocuk na- nunun emrettiği küçük say mükel-
' bir aralık kendini kurtararak lefiyeti ile kurutulmuftur. Proje· 
~ lcaıcbrımma atmııtır. Bu sırada si de mmtaka su işleri tarafından 
' 'berber Haaanın dükkanınm yapılmıştı. 
'9 ı......_ ~arpmak ve onun bir camı· Civardaki köylerin birer sıtma 
~ suretile ölüm tehlikesini yuvası olan bu bataklıklar kurutu-

"'-n tır. larak hem hf' l';•., sıhhati kurtanlm?§ 
91t da aynı hızla ve etrafa deh- aynı zamanda bu arazi kabili zer 
~k Darbalr otelinin içine gi· bir h.,.fe sok11lmi1,tur. 

l§tir. 

~l avlusundakiler bu ani ve 

'"'---=-~iyen hücum karşısında ne 
~~nı §afırmıf bir halde et-

-,ılrnıslardır. 

Adananın , ehlr pllnı 
Profesör Yan.en tarafmdan 

tanzim edilmekte olan Adana tehri· 
nin imar planının ikmaline çall§ıl

y eni iı.taayon meydanmm Yan. 
maktadır. 

'~ kim~eler açık bulunan oda. 
'-ı ~rek kapılan kaPaml§, bazı
'~ 'korkunun verdiği heyecanla sen projesine göre tadilatı yapıl· 
.ı. )a..ı_ - •• • la maktadır. 
'«it. :""ltl?In uzenne tırmanmıf r· 

Iıı ~da kamyonların ardından 
\:~ hir aralığına doğru aapmı~. 
1 
~ jaleşmaya başlnml§t:Jr. 

u lltrada vakayı haber alan bir 

w._!.°lia, birkaç belediye c;avuıu 
~ bulunuyorlardı. 
--~~~ kapısı önü de neticenin 
~ bekliyen bir yığın halk 

'i~~u~, çocukla dolmuıtu. Po-
\ 1ıt ~lığı dağrtmıılar ve man· 
~enmeye baılanılm11tır. 

\ he, yirmi dakika sonra hay· 

~ 0~ya çıknrak oradakilere 
\ t, hucum etmiştir. Bunun üze

' crkca gene bir tarafa kaçmış, 
~birdenbire boıalıvermiştir. 

' hran odaya giren birkaç ki
~ ttkaamdan kO§mU§S8 da kapı 
\ ~Pandığı için içeri gireme· 

\ ~k bir müddet kapı önün
~ ittir. Nihayet tekrar bir
\; \re kurıun süratile haykı· 
~ °baRınşlar arasında hükumet 
\ ile doğru koımaya başlamq-

~ 
~Polis bu sırada tabancaamı 
~ ~lı hayvana ateş etmek is
~de kalabalıkta mümkün ol· 
~ · C'..adde bu sırada çok ka
~tı. Herkes akşam üzeri alı~ 
' ltlctgul oluyor veya evine 

Ofdu. 

\~it küçük, herkes, delice ko

\ ~ı:dıran bu hayvan önünde 
l ~I dü§mü,lerdir. 
"\.. r \,, ı-ı•hhiye dairesini taki· 

~ ~·~n yeni suyun bulunduğu 
(,lllıt l'h.ınde bir adama daha sal

~ 'e Yere yıkmıştır. Birkaç 
~ \ Uzladıktan sonra aşağıya 

~'~akta devam etmiştir. 
~'et Namık Kemal mektebi 
~ 1. .. lrka sokaklardan kırlara 
~~ ~l§tır. t.' 'nın tecavüne uğnyanlara 

~ll'll§tır. Tehlike, çok ka
r Yerde daha büyük bir : 

a.L_ı. d . ·ı ı 
~ıyet verme en geçırı . i 

Çefmedekl göçmenlere 
arazi tevzi edlllyor 
İzmirde Çqme kazaaınm Çiftlik 

köyünde iskan edilen, fakat orada· 
ki arazi ite yaramadığından bqka 
yerde arazi istiyen 80 nüfustan 7 
aile Romanya muhaciri, Torbalıya 
gönderilmiılerdi. Orada iskan edil
meleri muvafık görülen bu göç. 
menlere verilece!< arazi bulunmadı
ğı anlaşılmq, bu sefer de oradan 
Urla kazasına gönderilmiılerdi. Ur. 
lada da kendilerine göaterilen arazi. 
nin ite yaramıyacağmı anlıyan bu 
göçmenler, tekrar Çeşme kazaıım. 

da iskan edilmelerini istemi~!crcir. 

Bu göçmenler, Urladan Çeşme
ye gitmi~lerdir. Göçmenler, Reis. 
dere civannda kendil~ri için "inşa e

dilecek evlerde iskin olunacaklar. 

dır. lldm arazisinden de kendileri
ne toprak tevzi cc:lilecektir. 

so.000.000 eermaye 

Denizlıank 
kurulacak 

ile 

50,QOO,OOO TUrk liraaı itibar! aer. 
maye ile kunılmuma karar. verilen 
Denimsank hakkmda.ld kanun projesi 
tesbit edilmiştir. Denizbank, deniz, göl 
nehir ve limanlarda ve bunlarm mev. 
zulanna dahil her ttirlU işleri yapa. 
cak, deniz yollannı kara yollarma bağ 
lama tedbirlerini alacaktır. Aynca 
turizm işleri. merkez ve aıhlıt ve içti. 
mai yardım teşkilatı lktısat vekiletin 
den alacağı direktifle çaltpcaktır. 

Proje kanunlaşır kanunlaşmaz De. 
nizyolları, Akay, memurlarile fabrika 
ve havuzlar i~ileri için Denizba.nk te
kaüt sandığı kurulacaktır. Projenin 
dördüncü maddesinde Denizyollan, A
kay işletmeleri le fabrika ev Havuzlar 
idaresi, İstanbul ve tzmJr liman işlet. 
me idare!eri, Tahlisiye umum müdür
lüğü, kılavuzluk ve römorkörcllltlk u-
mum müdürlüğü, VangölU işletmeleri. 
nin kanununun n~rinden sonra lağve

dilerek Denizbanka ıeçecefi yaz.lmak 
tadır. . 

avukat Bay Hayri ile Bay Seyfi inti- .. ••kl •• "' •• b I • • • h d 
hap edilmiştir. çuru agun se epıerını ıza e igor 

Yeni idare meclisi yakında bir top
lantı yapacak; eski Haliç şirketinin ------------- Kadın çoraplarınlb ~'.il üklüğiluden 

şikayet edilmesi üzeri.le T!caret odası 
tarafından tetkikat y·.ı!J .•lmış, ,~etice 

rapor halinde lktısat wkAletine ,·eril
mişti. 

müstakbel vaziyeti etrafında ne gibi 
kararlar verilmesi icabedeceğini tes
bit ederek hissedarlar umumt heye-

SPOR 

~;.i fevkalade bir içtimaa çağıracak· Türk süvarileri . 

Avrupa'dıı m uhtelif 
m üsabakalar a işti-

Altı senedenberi kach·. çorabı imal 
eden bir fabrikada çalışar bir TUrk 
uatabaşı çorapların ne• len çüriik cıktL 
ğtru bi7.e şöyle anlattı . 

Dolaşan ,ayialara göre eski şirket 
~·eniden serm"Ye trdarik ederek be!e. 
dive ile yeni bir anla~mıya. teşebbüs 
edecektir. 

1 Mah~emelerde j 
r ak edecekler r 

Geçen senelerde Avrupanın muhte
lif ~ehirlerinde yapılan atlı müsaba.1 
kalarda büyük muvaff akiyet kazanan 
süvari zabitlerimiz yeni bir Avrupa 

"- Bazı kimseler ince çoraı- ima
line elveriıli olmıyan kalın Geyç ma
kinelerinde ince çorap yapıldığı için 
bunların çürük çıktığı ilf'ri sürülüyor. 
Bu sözler elinde ince Gcyç mak·::e bu. Bir katil suçlusu 

7 ,S yll hapae seyhattinc çıkacaklardır. 
mahkOm oldu Zabitlerimiz nisanın haftasında Ro-

l • 11 • 33 de, SilhTide Hasanın maya gidecekler, oradan Parisc gec:e· 
ceklerdir. Paristeki müsabakalar b!L 

kahvesi önünde Hasan isminde birini tikten sonra Londraya gideceklerdir. 
göğsünden tabanca kurşunile yaralı· Londrada yapılacak müsabakalara da 
yarak öldürmekten suçlu Ahmet oğlu girdikten 80nra dönüşte Belc;ikaya uğ
Nazmi, ağırcer.a.da dün yedi buçuk yıl 
h . i t · rıyarak Brilkseldeki müsabakalara da 
apıs cezası yem ş ır. · t · k ed ki d' . ış ıra ece er ır. 
Temyız umum! ceza heyeti'lden, 

evvelce verilen karar bozulmuf olarak Mlllt kUme haricinde kalan 
yaptlan dW'U§mada, Huanın Nazminin 5 K l ilbün f ikst ilr il. 
belinden yakalaması ve tabanca kayı. l l d 
şmı &Jmaaı haksız tahrik mahiyetin. anz m e i ldi 
de görUlerek, verilen on beş sen~ ağır Sekiz klüp araBJnda yapılacak ma<;-
hapil!I cezası yan yarı3ra azaltılmıştır. lar için çekilen kurada takımlar şu 
Suç-tunun Raza. w ağır tahrik yollu numaraları almıflardır. 
müdafaaları, reddedflmlştir. SUleymanlye l, Anadolu 2, Ütanbul 

Eminege te~av-'~· spor 3, Vefa 4, Topkapı 5, Beykoz 6, 
11.;.-. U • Eyüp 7, Hila.l 8. 

eden ta le be On beş gün sonra b&!)lıyacak olan 
Emine isimli bir kıza wrla taarruz bu müsabakalara ait fikstür şudur: 

etmekten ağtrcezada mevkufen dııruş- Birinci ht'ita: 1-2, 3-4, S-6, 
maaı yapılan "Güzel Sanatlar,, akade· 7-8, ikinci hafta: 1-3~ 2-4, &-7, 
mi.si talebesinden F.sadm karan, dün 5-8, üçüncü h~fta: 1-4. 2-3. ~8. 
akşam üzeri açık celaede bildirııdi. 5-7, dördüncü hafta: 1-5, 2-6, 3-7, 

Esadm, 1335 doğumlu Eminmin 4-8. he,inci hafta: 1-6. 2-7, 3-8, 
ağzım elile kapıyarak r.orla taarruzu 4-5, altıncı hafta: 1-7.2-8. 3-5, 
sabit görillmemiı, esuen kızın yaşına 4--6, yedinci h1fta: 1-8, 2-5, 3--6, 
na~aran maddi cebir mevzuubahis ola- 4-7, ile karşıalşacaklardır. 
mıyacağı ve başkaca da bir delil bu-

lunmadığı kaydile. bu i~dia re<:ldedil- Kontratgoklama
miştir. Ancak "Ben senı nikahla ala. 

c~ .. ~iye kandırarak taa.rruz.ı geç- sına başlanıyor 1 
tıği sabıt olmuttur. Fakat, bu nokta-
dan takibat için şahsi dava istidıuıı 
llzmıgeldiğindedn, Emine de bu isti. 
dayı vermemiş bulunduğundan, dava
nm tatili kararlaştmlmıştrr. V•.? Esat, 
derhal aalıverilmiftir· 

Emine istida verdiği takdirde ica
bı icra olunacağı da tefhim edilmiş. 
tir. 

Sahte vealka davaaı 
nlhareUendl 

Fındıklı apartımanile al&kalı sahte 
bir vesika. tanzimi ve bunu bilerek 
istimal iddialarile bir müddettenberi 
ağırcezada yapılan bir duruşma bit· 
miştir. 

Eski Me!.rük Emlak müdür ;ııuavi
ni İsmail Hakkı, Beyoğlu tapu başka
tibi Nedim, Beyoğlu tapu baş memu. 
ru Kemal, tanzimden yapılan duruşma 
lan neticesinde, dUn beraet e!mişler
~· Nişan Andonyanla Hayik lstepan, 
ıstimaldP.n, memurlara teb'an muha. 
keme ediliyorlardı. Bunlar hakkır.da 
idara heyeti muhakeme kararı verem:. 
yece,ğinden. icabı yapılmak UzeJ'f', dcs 
Y&nm mUddelumumiliğe iadesi karar
laştınlmıştır. 

Bir memur Uç ••ne on 
ay hapis cezası yedi 
Tanzltat, tenvirat reaimle: rinden ve 

para cezalanndan 120 lira 55 kuruş 

ihtfli.sta bulunmaktan Beyoğlu bele
diyesi sabık tahsildarl:ırından M~hmet 
oğlu Halit, ağtrcezada dün üç sene on 
&y ylnnl giln hapee ve doksan üç lira 

Belediye müfe~tiflerile zabıta me. 
murlan yakmda bütün müessese ve 
kiralanmış btnları dolaşarak konturat 
yokhmasına b:ı..0hyacaklardır. 

Hiç konturats·z oturanlardan be
de1i icarın yüzde dert buçuğu, kontu
ratlı olup da tasdik ettirmemiş olan. 
lardan bedeli icarın yüzde bir buçuğu 
ceza olarak alınacaktır. 

para cezuı öc?emeğe mahkUın olm~ 
tur. 

Bu suçu, haa~alığı yüzünden işkdi
ği yo!und:ı.ki mUdaf a uı, Adli Tıb ra
poruna göre, varit görillınemi~!r. Ce. 
za, evve!i beş rene, yaz yirmi lira o
larak tesbit cd'lmiş; b!r ıfıaddenin de
faatb ihlali dolay:sile beş sene, on a~-. 
yaz krrk liraya çıkanlmış, fakat, tah. 
kik::.tın ilk safh'.\srnda ıu~unu dürüt
li.iklc itir:ıf ed~rk tnhki'·a~m ink!ş:ıfı
nı ko!a~!'a!3' ırd·ğ! kaydile. müddet, :'-'U
kand:ı ilk y32!dtğımız ~ekilde azaltıl-
mı~tır. 

Halit, cez:-:sım c-e1ttikten sonra da 
U~ een~ memurlu!t edemiyecektir. 

GUl"zarın muhakemeel 
Gala.tada Kıizımı öldürmekten a. 

!';1rcezada dvnı~ması yapılan Gülizar 
ha!•k ndaki karar hnz r·ana.ıra1ığtr.dan 
duruşma altı niaana kalmıştır. 

Bu karan merak eden bir çok kişi, 
dün ağırceza koridorunda bekliyordu. 
Ka'abaltkta intizamı muhafaza için 
tedbir almm11tır. 

lunan bir kaç fabrikatörün fikrıd.ir. 

Natürel ipek itina ile iı;lendiği 

takdirde sanki Geyç makinede işle

nirse işlensin muhakkak sağlam çı. 
kar. 

Yalnız ince Geyç makinede maylar 
biraz daha sıkı, kalın Geyç makinede 
ise biraz da.ha gevşek çıkar. Bu da 
çorabın sağlam veya çürüklilğfüıde bir 
i.mil değildir. 

Çoraptan da matltlp olan ı;ey elas
tikiY,et hassumın fazlalığıdır ki gev
şek işlenen çoraptan bu hassa daha 
ziyadesi!e mevcuttur. 

Tabii ve saf ipek hakkındakı sözle. 
rim budur. Gelelim sun't ipeğe: 

Üç çe3it sun'i ipek vardır. Bunlar
dan ikisi bakır, UçUncUsU amon;.a.k 
mahlülünden yapılır. Bunlardaıı Beu· 
berg ismini alan birinci, Küner ismini 
alan da ikinci derecede gelir. 1lc;üncü 
nev'inin adı da Viskos'tur. Bu odundan 
imal edilmektedir ki aşağı yukaı·ı ki.. 
ğtt ayanndadır. 

Senelcrdenberi ıun'i ipek namma 
memleketimizdeki fabrikalarda yalnız 
Beuberg işlenmişti. Son sene!erde ka
dın çoraplannda mat olanları tf>.rcih 
edilmeye bqlanınca bütün fabrikalar 
Viskos işlemeye başladılra. Mat ve in· 
ce Viskos'tan çorap yapılınca bu kati. 
yen Beubel'J'den farkedilmez. Czeri
ne "Halis Beuberg ipeğinden im,ll edil
miştir .. diye etiket yapı~tınlıp s&tıl. 

maktadır. Çorapların çürük çıkması
nın sebebi işte budur, yani üçüncü de
rec.edeki sun't ipeğin kullanılmasıdır. 

Beuberg'den yapılan çor.iplar çok 
dayanır, Viskoa'tan yapılanlarsa ça. 
bucak eskir. Bunun önüne gi?c;mck i
çin alınacak en mühim tedbir yüz nu
maradan a1'ağı Viskos ve Kütner ipek. 
lerini memlekete sokmamaktır;. Bun
dan başka çorapların üzerine kalitele. 
rini yazmak da çok Iilzumlu bir ıştir. 

Bu şekilde halk üzerindeki yazıyı 

o!tur, aldığı çorabın ne değerde bir mal 
olduğunu anlar.. Kadın çoraplarının 

çürüklilğllntl ortadan kaldırntak ir.'n 
bu iki çareye hemen baıı vulurmalL 
dır.,. 

Yolcu sılonu 
Yeni asri yolcu salonu ma!ı:eti se

çilme!t U::er~d · r. Fak1t son günler~e 
gUmrUl<, pol~s beı:ıinci şube ve muha. 
faza ba.şmüdür:U''Ü ar:ısında kendile
rine ayrılacak k·s m'ar etra.''ındn ihti. 
lif çıkmıştır. Bu müdürlükl~r i~tedik. 
leri kabul ed'lmediği takdirde JUriniD 
karanna iştirak etmiycceklerdir. 

MevlOI 
Korger.eral Kcraır.eein Kocamanfn 

kardeşi merhum Ahmet Kocamanm 
ruhuna ithaf edilmek üzere 14.3 937 
Pazar günü öğle namazını müteakip 
Üskildarda Aziz Hüdii camiinde Mev
lndu Nebevt okutturulacafından arzu 
edenlerin tegrifleri rica olunur • 

• 
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J_A_n_karadan 

istihsal fazlası 

Cahilane-bir · zih-._ · 
niyet daha yıkıldı 300 kuruşa kadar 

olan ayhklar 
Nizamname • • • hazırlandı ıçın proıe 

Ankara, 9 (Telefonla) - Teşviki 
sanayi kanunu "sür predüksiyon" (is -
tihsal fazlası) için yeni bir nizamname 
yapılacağlnı emretmekteydi. tkttsat Ve
kileti kanunun bu hükmünü yerine ge
tirmiı;, v.e kazırlaldığı proje başvekalet 
yoliyle Devlet Şurasına kadar gönde -
rilmiştir. Devlet Şurasında nizamna -
me üzerindeki tetkik ve müzakereler 
neticelenmek üzeredir. 

Nizamnamenin gayesi şudur: 
Sanayileşme yolunda büyük bir fa -

aliyet göstermekte olan memleketimiz
de yeni bir fabrika kurulması lazımgel
diği takdirde istihsal fazlasını da düşün
mek ve ona göre tedbir ~lmak icap ede
cektir. 

işte bu nizamname ile istihsal fazla-, 
srnm hudut ve, şartları tesbit olurı<'cak
b~ . 

Yeni harflerle Müruru zamana 
basılacak paralar uğrıgan vergiler 
Ankara, 9 (Telefonla) _Yeni harf- Ankara, 9 (Telefonla) - Maliye 

Vekaletinin müruru zamana uğramış olerle basılmasına karar verilen bir, beş, 
lan vergiler hakkında yeni bir tedbir 

on, elli, yüz, beı yüz ve bin liralık ka - alınacağına dair bir sabah gazetesinde 
ğıt paralar bir İngiliz firmasına ihale çrkan haber, öğrenıdiğime göre, asılsız
edilıni§tir. dır ve vekaletçe böyle bir tedbir alın -

Firma 1938 ya.ıına kadar basun i~ini masma lüzum görülmemektc:lir. 

bitirmitı ve paraları Cümhuriyet Mer-- Bağ ve bahçe böcehle
kez Bankasına teslim etmiş olacaktır. 

rile savaş 
Paraların üzerindeki resmi tayin e-

den btr nizamname buırlanmıştır. 

Cenup hududunda 
kaçakçılığa h.arşı 

Ankara, 9 (Telefonla) - Cenup hu

ldutlarındaki kaçakçıhğa mani olacak 

tedbirleri müzakere etmek ilzere teş -

kil edilen komisyon bugün saat 10 'ıda 

iktısat Vekaletinde toplanmıştır. Mü p 

.zakerelere daha bir müddet devam edi

lecektir· 

Milli hüme dışında 
ikinci bir hüme 
Ankara, 9 (Telefonla) - Milli 

Küme hari'oiqde kalan Ankara klüp

lerinin ikinci bir küme teşkili husu

sundaki teşebbüsleri, gelen mek

tuplardan anlaşıldığına göre, lzmir 

ve lstanbulda çok iyi karşılanmıştır. 

Eskişehir ve konya da bu küme

ye girmek teklifinde bulunmuştur. 

Müteşebbisler bu vaziyet üzerine 

İzmit, Adana, Eskişehir, Bursa, 

Konya ve Uşak'ı muhtelit takımlar 

halinde kümeye almak .fikri üzerin

de işlemeğe başlamışlardır. 

Evvelce bildirdiğim üç Ankara 

klübüne Altmordu da iltihak etmiş
tir. 

Ankara, 9 (Telefonla) - Ankara 
zilayeti ziraat mücadele teşkilatı kış ay-
lan içinde ekinlere zarar vermekte olan 
tarla fareleri için bir mücadele açmış -
tı. Ankaranm kaza ve köylerinde yapı
lan bu mücadele çok iyi neticeler ver
miştir. Birkaç gündenberi de Ankara 
civarı bağ ve bahçelerde tahribat ya -
pan böceklere karşı bir savaşa girişi! • 
miştir. 

Şehir içindeki akasyalara musallat 
olan koşnil cinsinden böcekler de im -
ha edilmektedir. Bu böcekler fazla mik
daroa !değildir ve mücadele ihtiyati bir 
tedbir olarak yapılmaktadır. 

Yenişt'hir ve Çankayada başlıyan 

mücadele bugünlerde genişletilecek ve 
büyütülecektir. 

Asya paktı 
(08t'1Janı ı incide) 

satla asker yazmaları da memnu 
bulunduğu; 

2 - Bu memnuiyete rağmen gi
denler olursa haklarında kanunları

mız ahkamının tatbik edileceği ; 

3 - Halkça malum olmak üze· 

re keyfiyetin resmi gazete ile ilan 
4 - Zabıtaca bu hususta lfız:ı,n 

gelen takyidlerin yapılması; 

edilmesi; 

5 - Bu bapta diğer devletlere 

ve Ispanya işlerine ademi müdahn· 

le kontrol komitesine tebliğat yapıl
ması. 

Karabükte kurulacak 
· fabrikalarımız 

lngiliz mühendislerinden 
altısı daha geldi 

(Üstyanı, 1 cide) 

ile"leyc kıarı.!ftrak kan dökmii§ oldul•la
rı da bum" pekdlii i.sbat ede1·. 

Bu hal onların Türklüğünü ş:ıphc 
götürmez bir şekilde ortaya Tcoyan un
surdur. 

Saltanat devrinin kötü ve yobaz 
zihııiyetinin kendilerini bizdeıı tı::ak 

tutmıycı çalt-§tığı bu kankard.eşıcrimiz
lc aramızda hiç bir fark olmadığı hal
de böyle bir ayrılığı 11ıevcutmu.J gibi 
göstermek istiyen dar, kötü, cahil<ine 
zihniyeti ortadan kaldırmak içitı her 
şeyi yapmtya keıulimi.:i mecbur say
malıyız. Çünkü böyle bir ayrılığın cid
di ve ilmi sebeplere müstenideıı mev
cut o"lduğıma inanmak d,cğil, onım var 
o"lduğu hi.ssiwi vermek bile bizim için, 
bi::im milletçilik 1ıc h.aZkçtlık zihniye. 
tim iz i{'iıı l>ilyük bir ayıptır. 

Bundan sonra Hatay meselesine 
geçen Dahiliye vekiFmiz Anayasanın 

Milletler cemiyetinde mUzakere edil
mekte olduğu yalmz, Hatayda yapılan 
tahrikat.ın milletimizi müteessir etti
ğini, fakat oradaki Türk. Çerkez, ve 
Alevilerin bir tek kütle teşkil ettikle. 
rini, bundan memnun olduğumuzu söy
liyerek sözlerini bitirmiştir. 

B. Şükrü Kaya'dan sonra söz alan 
Alevi Türklerden doktor B. Salim ve 
B. Orgehevren söz almışlar ve Alevi 
TürIClerinin h isJerjnc tercüman olmuş 
!ardır. 

(ALINAN !{ARAR) 

Bu toplantı esnasında alınan ka
rarlar şunlardır: 

1 - Anadili Türkçeden başka dil 
konuşan Türklerin yalnız Ti.irk dili 
konuşan kardeşlerinin medeni ve kili. 

türel mevkilerine yük~eltilebilmeleri 

ic;in Partimiz ve Halkevlerimiz devam
lı ve müessir rnüzaheretleri içinde ça
lışılacak tamamen hususi faal heyeL 
ler teşkil edilecektir. 

2 - Seyhan ilinin yalnız merkez 
kazasında bol azalı bir kaza komitesi 
olacakttr. ~ UJt.ı ~u 

3 - Bir kaza kçmitesinin bağlı op 
lacağı yerde bir de vilayet komitesi 
Y.~pılacaktır. Bu komiteye Seyhan me
busları da. tabii aza olarak dahil ola. 
caklardır. 

4 - Vilayet komiteleri Ankara.da 
teşkil edilecek merkez komitesine bağ
lanacaktır. 

Adana, 9 (Hususi) - Dahiliye ve
kili ve C. H. P. Genel sekreteri B. 
ŞükrU Kaya, memleketi alakadar eden 
işler Uzerindeki tetkiklerinden sonra, 
Halkevinde yapılan bir toplantıda bu. 
!un.muştur. 

Dahiliye vekilimiz bu toplantıdaki 
çok mühim söz!eri arasında Halk Par
tisinin altı umdesinin kanunuesasimi
ze geçmesindeki lüzumunu şöyle ım. 

lntmıştır: 

"Bıı umdelerin Tcanunuesosimize 
geçmesi, billt.a3sa idaremizin ve idea
limizin kanunlarımıza tevafuk etmesi 
hu.su.<Jımda samimi arzu ve derin ka
nıw.tlcrdeıı doğmU§tur. Her işte oldu. 
ğ·ı gibi bwıckl dr;ı samimi olmamız za_ 
:.:ım.dı. Her yapa.cağım1z ycniliğüı 7Ct.ı.

nunlarmııza uygun olması fcaberdi. 
işte bu samimi dii.şilııce ve d:rriıı lw.. 
naatlcridir 1r:i, Part:mfain altı umdP.si
n~ anaya.scım1za 7ooyma1~ta zaruret gör 
diUr. Bir çok tecrübelerden sonra altı 
umdcnin, mr.mlelcctirn~zin biim;c.<r:1~c 

e11 1''!,'[]mı pransip?cr old11ğıı güriilmUş 
tür. 

ÇUKUROV AD.11(/ ALE1T/ 
TÜRl\LER 

Bundan sonra altı umd:-yl birer bi· 
rer izah etmeye başh:ran vekil, Kama. 
list milliyetçilik vasfından bahseder-ı 
keıı memlekette ırk. tarih ve kültür 
bakımından Türk oldukları halde ba
zı sürekli ve yabancı temasların ve 
mezhep davalarmm tcsirilc yabe.ncı 

bir dH konuşan ırk ve vatandaşlar üze. 
rinde durmak mecburiyetinde oldı1ıfo
muzu söylemiş ve b1•n1ar:n b2~•nda da 
Çukurovnd:ı yaşıyan Alevi Türklerin 

1 

geldiğini ilave ederek, ezcümle şöy!., 
/ngiliz rnühen dislcri i.sta3yonda demistir: 

K:ıraobükte demir ve çelik fabrikala- cak olan İngiliz kumpanyasının [dire~~- -- · 
rı k!lr:ıcak olan İngiliz mühendislerin - törü B. Makenzi de Ankaradan döne - Altlnrrdu hadiseleri 
den altısı daha dün Londradan şehri - rek şehrimize gelmiştir. Bu akşam Lon- Ankara, 9 (Telefonla) - Bir 
mize gelmi§ ve akıam üzeri doğru An- draya gide:cktir. 
k~raya gitmiştir. Orado:n Karabüke ha- Fabrikaların i·~;;ı~tına ayın. on be • 
reket edcc&lcrdir. §inde başlanması kat'i surette tesbit e • 

Diğ~r taraftan bu fabrikaları kura- dilmiştir. 

iki hafta evvel futbol federasyonu 

azalığına seçilen B. Cemilin çekildi

ği haber verilmektedir. Duyduğu-

, 
Kayıt ve tediye muamelelerı 

nasıl yapılacak? 
1683 sayılı Askeri ve Mülki T e· 

kaüt Kanununun SO inci maddesi · 

ne tevfikan istihkakları toptan veri· 

lerek Hazine ile a!akalarmın kesil· 

mesi icabedenler hakkında ahiren 

kabul olunan 3107 sayılı kanunun 

2 inci maddesinde işbu istihkak he· 

sabmın ne suretle yapılacağı göste. 

rilmiş olduğundan bunlar için artık 
resmi: scned yazılmasına lüzum kai· 
marn ıştır. 

Bu sebebe binaen bu gibilere 

toptan verilecek para için resmi se · 

ned yerine istihkak varakası tanzin: 

ve irsal kılınacağından bu iıstihkak 
varakaları üzerine yapılacak mua1 

mele şu suretle tesbit edilmiştir: 

1 - Toptan verilecek para için 
gönderilecek istihkak vesikasile te

kaüt kanununun muhtelif maddele

ri mucibince bir defaya mahsus o! 
mak üzere ikramiye olarak tediy~ 
olunacak paralar için gönderilecek 

ikramiye istihkak varakalarmın ka · 
za maaş esas defterlerine kaydedil · 

miyerek bunlar için merkezce toµ

tan verilecek istihk&k1ar namile ay

rıca tutulacak olan maaş esas defte

rine kaydedilmek suretile muame

leye ~ahi tutulacak ve malmüdür

lüklerince bu esas dairesinde gön

derilecek istihkak varakaları tutul

makta olan kaza aylık defterlerine 

kaydolunmıyarak bunlar için ayn 

bir esas defteri tutulacakhr. 

istihkak varakalanndaki izahat 

tamamen tasrih olunmak ve Divanı 

Muhase!:>at tescil tarih ve numara

ları da aynca gösterilmek suretile e · 

sas defterine kaydedilecek ve mer· 

kezden bu hususta yazılan tahrira

tm da tarih ve numarnları kayda 

behemehal işaret olunacaktır. "işbu 
tahrirat hususi bir dosyada ve kay~d 

sırasını takiben muhafaza edilecek-

tir.,, 

2 - Bu aylıklar için merkezce 

kaza sıra numarası verilmiyecek ve 

Divanı Muhasebatın tescil numarası 

üzerine kayıd muamelesi yapılacak-

tır. 

3 - işbu istihkaklar vezne u · 

muru Ziraat Bankasına muhavvel 

olan yerlerde çekle ve behemehal 

banka vasıtasile tediye edilecektiı . 

"Bunlara mutemet vasıtasile tedi}"' 

icrası memnudur.,, 

Ziraat Bankası bulunmıyan yer

lerde 30 - 7 - 1927 tarih ve 136 
numaıalı umumi tahrirat mucibin

ce işbu istihkaklar malmüdürü. va· 

ı·id3t katibi ve idare meclisi azasın· 

dan miir~kkep bir heyet huzurund<ı 
tediye olunacak ve paranın tam:ı· 

men istihkak sahibine tediye olun· 

duğu heyet tarafından bir zabıt va

rakası tanzimi suretile tz.srih ve, tac;

cl;!, ~dilecek ve 7abıt varakası sarf 
1 1 .. d 

evrakı meyanın::.a mer.>:eze gon ,.. 

rilece!ttir. 

Bcnka veya ısandık mevcudu bu 

istih!~'.lklarm tediyesine kafi gelme· 

diği takdirde· lüzumu olan para en 

k·~a bir z~m.cı:ıda temin edilerek te· 

divc-;lc azami si.irat ve sühulet te· 

min kılmacaktrr. 

Defterdarlar da işbu tediyelerin 

tercihan ve 4 üncü fıkrada yazılı 

* rt1s1rıı 
müddetler zarfında sürade 1~. err: 
teminde hususi bir ala.l;a gost 

ceklerdir. 

Bu istihkaklara 
·k sıl' 

müteferrı 'h• 
j~tı 

rette tediye yapılması veya · t' 

kaklann kısmen veya tamanıe~ ·~ 
manet hesabına alınması katı} 
menedilmistir. ı . he 

Şu kadar ki aiJe efradrndatı 
11
j 

kaııtl· 
ho.ngi birinin istihkakının t 

• . . artır' 
hır sebep altında tevkıfıne z ~1 

f kırı 
hasıl olursa bu cihet sar evr3 ril~ 
tasrih ve tasdik olunmak sure 

3
, 

ancak bu kısım emanet hesabııııı 
lmabilir. 

,ı· 

4 - Gönderil0.cek istihk3~ .1>1• 

ı . d n ıtı rakalarınm vürudu tari 1ın e teb· 
h. l . .k. .. fında ' ren sa ıp erme ı ı gun zar ııı• 

liğat yapılacak ve istihkakları aıs. ~1 
1 5 .. f d ·ı k e•:rıı gun 7.ar ın a ven ere 

11
j: 

hesap talimatnamesine tevfikal'I el' 

olduğu ay sarf evrakile birlikte ıtı 
keze gönderilecektir. ~r 

5 - istihkak vmakalarrndı:ı g~· 
terilen adreste bulunmryanlarırı i,. 
tahkik varakaları hemen rnerkeıe: . 
de edilecektir. ı1~ 

oslıı 
6 - Yukarıda yazılı hus ·c~b 

'11 1 
yolunda cereyanını temin içt 5ııır 

eden terbitın şimdiden alırıJ1'1:erı 
ve bu işin hususi bir alaka ve t•· d~ 

· ı k'b' · h. b'r sııre' mıyet e ta ı mı ve ıç ı er· 
yanlış muameleye sebebiyet ~ Lır 

'c ~w 
memesi bir tamim ile bildiril1111

' 

lunmaktadrr. _/, 

___;,__-~-- ~ 

[Q) ~ 1NJ '1e V /P::. ~!I 
TERCUME KULLIY>'1 

·,,e Bu irfan hazines• 
abone olmak ifjirt 

kola~hklar 

1 ~ıııi 
re" Memlekette okuma ~e ıst 

yaymak ve kitap tedarikinı JtO '{S' 

!aştırmak maksadile Dün :e ırc' 
rın kitapları için her keseye .. c ~O" 
rişli ve pratik bir abone usulıl illci 
nulmuştur. 1 inci kita.p.t~ 1:1 illci 
kitaba kadar olan on cılLlık ~ pil' 
serinin aboMsi 636 kuruştur. oıı· 
nun 236 kuruşu peşin verilir "'~ 

··deflıf· dan sonra her ay bir lira o ~ 
. ıtitl 

11 inci kitaptan 20 incı ·iJli!l 
kadar olan on ciltlik 2 inci seırtl~tl 
abonesi 504 kuruştur. 20·i kU r.~' 
peşin verilir ve ondan sonra bel' 

bir lira ödenir. ·ııı)l$ 
21 inci kitaptan 30 w1cu ı.ı ıııi!l 

kadar olan on ciltlik 3 üncü serrıı~ıl 
abonesi 532 kuru§tur; 232 }tUr rS 

ııe 
peşin veı ilir, ondan sonra 
bir lira \•erilir. . .,b5 

. . j;ıt" 
31 inci kitaptan 41 ıncı jııill 

kadar olan on ciltlik 4 üncü ~er ıI'ıı 
'>"O ı.or '. abonesi 520 kuruştur; _., . !itil l':' 

verildikten sonra her ay bır I 
denir. ·t"b' 

. . J>I" 
41 inci kitaptan 51 ıncı jııitl 

kadar obn on ciltlik 5 irci seırrıışıl 
S ı·ı abonesi 488 kuruştur; ıs ' 0··dC' . --rn 

peşin ver.ilir ve her ay bır ıı ' 
nir. k W 

ırrıa · 
1 50 kitaba bırdcn abone o 1<Je ııı· 

1 tiyenlcr pe5in 8 lira verl11e sollr11 

1 

tap!nrın tamamını alır ve d 11r• 
'I.' [I 

her ay 3 lira ödiyerek 6 a .. 
saplarını kapatırlar. ı.itıııı:ı 

51 inci kitaptan 60 şmcı b0ııc~ 
kadar olan 6 ıncı serinin 9 ,c.rflif 

·n ' 435 kurustur. 136 sı peşı 

1 
ve her ay. bir lira ödenir. • ttff•• 

---------------- . . ··"V~j~ 
.. .. .. • Abone olmak ıçı.n .:J. 

muza göre, bu ayrılışta, onumuz: j yurduna müra?at edilmeııdı ' 
deki hafta dördi.incü defa umumı i L Telefon: 24370 İstanbul. 
heyeti toplanacak olan Altmordu 1 ..-

klübü hadiselerinin de tesiri vardır. J - - · 
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Evin alt kabnda sokak kapıunıa yanında yerle bir 
hizada ve rütebeli olduğu için Wllanılnuyan bir lcü. 
çük oda vardı. Oraya yatak yapıldı ve köylü çocuğu 
0 Rece misafir edHdi. Büyük hanım, felikete uğramı~ 
lı:üy!ülere acımakla beraber Mehmet için orasını mÜ· 

na&ip görmüştü. Gülseren'in manalı bir tekilde baktı. 
irnı görünce: 

- A ... Kızım, koynuma alıp yatacak değilim ya ... 
Dedi, işitmedin mi, köylerinde onu da bulamıyorlar 
iite. .. 

Gütseren'in bu evde yalnız kira ile tuttuğu kendi 
0daıınr kullanmak hakkı vardı, evin başka tarafları
na kanıamazdı, onun için aeaini çıkarmadı. 

Köylüye yatak yapılacağını duyan kaaabalı hiz
metçi bu ıefer adeta isyan etmiı: 

- Vallahi her tarafınuz bit içinde kalır, çullannı 
Yayıp üstüne kıvnlıtn işte... . 

Demişti; fakat Büyük hanımın ısran Üzerine ho• 
rnurdana homurdana merdivenleri İnrni§, yer odasma 
bir kat şilte aerip üstüne de eski bir yorıran atıruıtr. 

Gülseren o gece odasrna çekildikten 10nra pınl 
Jlrrıl bakır mangalın etrala dajıthfı tatlı ılık hava 
ir;inde, ıakız gibi temiz miı sabunu kokan, l>em. 
beyaz örtülerle kabnnk dura:ı karyolanın kar§rsında 
"-hatsıdık hissetti; ıanki farkına varmadan huzur 
"~refah içinde olmaktan utanıyor gibi idi; biraz önce 
dinlediği yoksulluk faci:ısı sinirlerini germiıti; ken
disini, kendisi gibi kamı tok, •ırtı pek ve rahatte olan· 
lann hepsini l<abahatli sayıyordu; aşağıda bodruma 
benzer bir yerde §İmdi kimbilir nası) bir dalgın uy
lcııda ölü gibi solukıuı: yatlp uyumakta olan köylü 
Çocuğunu düşijndü. Bu çocuk, muztarip bir köy hlll· 
kı arasında kendiliğinden, bir hamle ile ileri atılıp 
hern§erilerini kurtarmağa kalkmıı, ~akal, kurt, tipi, 
lııtlaaa bir kelime ile ölüm tehlikeıini göze alıp bütün 
hir giin ve bir gece bata çıka yayan yol yürüyüp 
haralara gelmi§tİ. Küçük Mehmet, Mehmetçik, Tiirk 
trıiU~tinin bin bir ıztırap ve fclak~te göltü• geren, 
tclı'ikelerden yılmıyan, büyük ve güç itleri, olmaz gİ· 
bi &'Örünen Jeyleri kolaylıkla, basit ve gÖsterİ§sİz bir 
fk·' ·1c ynpıp baıaran ruhl;nu getirmişti. 

Refik Ahmet 
Sevengil 

Kasabada bir Halke'ri vardı; burada menıim sün· 
lerinde çalmak üzere bir bando yetittirilmitti; bir de 
arada 11rada biribirile maç yapıp hemen daima bera· 
bere kalan iki futbol takımı... Bazan ela salonda ye 
meydanlarda nutuklar söyleniyordu: Halkevinin l>ir 
de kütüphaneıi vardı, bazı memurlar, it saatlerinden 
ıonra gelip burada kitap okuyorlardı. 

Gülseren, HaHcev)eri teıkiJatı ara11nda köycülük 
ve İçtimai yardım ıubelerinin de bulunmaıı lizım gel
diğini biliyordu; fakat çahtacak adam temin edilme
dikten sonra şubeyi açmak neye yarar? 

Mehmetçiğin Akpınar köyünden ıetirdiji kara 
haber ve öteki köylerden yayılıp ıelen afat haberleri 
Üzerine kaymakam vaziyeti vilayet merkezine bil· 
dinnitt bir yandan hükümet, bir yandan Kızılay yar· 
dıma koımu11lardı; yardım yapılır, gelir ı~i; İ!i 
kökünden halletmek lazımdı; hem de her§eyİ hükii
:r~tten beklemek doğru değildi; halk kendi kendisine 
kallanma, dir:ilme, biribirine yardım teflWib YÜcu. 
da gctinncli, hükümetin işini kolaylıı~tırmalı idi. Bu
nun için de Halkevleri en uyıun çahtma müe11eıe

leri idi; Gülseren böyle düıüniiyordu. 
Gülıeren bir taraftan kasabada muallim, doktor, 

avukat gibi aklı erer. kimaeleri kendi günlük itlerinin 
çerçevesi dıtında umumi -ve içtimai meselelerle meı· 
gul etmek yolunu düşündü; fakat kaaaba küçüktü, 
bunlar sayı itibarile pek azdı. Kadroyu dolduracak 
asıl büyük ku\"Vet yine fabrika muhitinden temin edi· 
lecekti; onları da kendi hodgimlıklannın kulesi için. 
den çekip ayırmak ve bu iılerle alakadar etmek epey 
güçtü; bunun kestirme yolu ötaki meselelerde oldu• 
ğu gibi bu işte de önce müdürün yardımını kazan
maktı. Gülseren bir zamendanberi kendisine karıı na· 
zik \re •amimi bir surette himayeklr davranan bu 
adama yakla§bkça onun olgun tahıiyetinde makul Ye 
değerli bir inıan bulmuştu; müdürii beteniyordu; 
onun aleyhinde bulunanlar daima kendi vazifelerini 
yapmamış ve o yüzden haklı olarak hırpalanmıı, hiç 
değilse tenkide uğramıı olanlardı. 

Gülseren amele arasında, fakirlerin ızttrabmı din· 
dirrr.ek yolunda, köylüye faydalı oLm.k aahaımda ba· 
şardığı işleri kendi kendisine düıündükçe 1-!kalarma 
göstermekten çekindiği bir sevinç duyardı; fakat İn· 
ıaflı olmak ve adan payını •ade kendisine ayırmıı ol· 
mamak için §Unu da söylemeli ki muvalfakiyetini ha
zırl•yan h;ışlıca amil müdürden gördüfü yardımdır. 

Genç kız, Ahmet Turgud'u minnet ve sempati ile 
düşünürken kasabanın Halkevinde köycülük Te içti
mai yardım şubelerini müsbet it ıörür birer orıan 

halinde kurabilmek için ondan himaye röreceiine hiç 
şüphe etmiyordu. 

Ahmet Turgut, bu müracaab da aade Gülseren'in 
değil, fabrikadn vaziyeti görüp anbyan herb..in talı· 
min ettiği ve emin olduğu şekilde, büyük bir allka 
ile karşıladı. 

Gülseren, lstanbulda bahattz, fakat varlık içinde, 
lrıtınlaza.m tahsil edip Ünivcrıiteyi bitirdiği sıralarda 
~asını kaybetmiıti, kimsesiz kalmııtı; lisenin son 
'trııflnrındanbcri inkılap havaaı,yurt ve halk !~,·gisi 
l'İireğini doldurarak yetiştiği için biraz da Is !a-?,ulda 
qJrnasını imkansız kılan sebeplerin de tesirile kendi
'İlıi Anarloluya atmışb. Mehmetçiğin kirli yüzü, ba
kı111sız hali, p<!rİ§an kılığı altında taşıdığı büyük nıh 
Oflun ne nmandanberi imrendiği, kutlu saydığı, gö-
2Ünde büyüttüğü bir varlıkh. Köyünün halkını aç· 
lrktan ve ölümden kurtarmak için harikulade bir çıkı§ 
Yapan, yırtıcı hayvanlann ve tabiatın güçlüklerini 
Yenen çocuğu örnek bir kahraman saydı; en ıon 
~ndiainin bir köyün derdine dennan olabilmek ihti-
1111llhin dü§ünülmü§ o1ması da gururunu ok~uyor, bu 
Yolda çalıımak azmini kat kat kuvvetlendiriyordu; 
kararını verdikten sonra rahat bir uykuya daldı. '(Arkası var) 

~---~---~~---~~~---~~----------~---~~-----
Tayyare C i kadın 

arkadaşını 
~ı.. l'ayyareci kadın Şmeder·in tay· 
"t"~· 

ır,, 1llde beraber uçtukları Lelle
-~t' 
t~ ı vurduğu ve yeralıyı yere bı-

di htak kaçtığını biliyorsunuz. Şim
tlq h!İscnin muhakemesine Fransa-

M lanılmış bulunuyor. 

!tarı tıhakemede, hastahaneden C'l· 

'İııi erkek, tayyareci kadının kendi

tıı~~ evvela başına bir çekiç indir· 
~~ 1 

8Uretilc, sonra da tabanca çe· 
•C.: ··1 

ti. i 0 dürmek istediğini söylemiş· 
~tık aYyareci kadın da pişman ol-
1~~ llkl'ltı söyliyerek erkekten af di-

Tramvay ,ırkeUnln tamir 
edeceaı kaldırımlar 

Tramvay hatlarmm geçtiği yollar. 
dakl parke kaldmmların tramvay ~ir· 

keti tarafından yapılması icabetmek· 
tedir. Şirketin bu mecburiyete riayet 

etmediği görillcrek belediye tarafın. 
dan tebligat yapılmıştır. 

Tramvay eirketi verdiği cevapta 

yakında tamirn.ta baş1ıyacağını bi!dir
miştir. Bu işe nereden başlanacağı be
ledıyo fen heyeti tarafından şirkete 

gösterilecektir. 

·f ·············· ·····R:u"RuN······-··--··~ 
. . 
İParasız muayene kuponui . . 
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Faşist meclisinde konuşulanlar 

Italyada kuvvetle 
a,rtıracak 

• • 
illi 

• 
ltalya - Alman gal.ılaşması 
mecliste tasvip edildi 

.. Ron_ıa. Mar~ _(Hususi) - Bü· 1 
yuk taşıst mcclısı bu seneki toplan· 
tısında, dün de haber verdiğim gi

bi, !;ok ehemmiyetli kararlar al· 
nuıtır. Meclisin kararları hem par

lıimento kararlan gibi icrası icabe· 

den, hem de fa~ist ltalyanm takip ı 
edeceği siyasetin anahatlarmı gös
teren ıeyler olduğu için ltalyan ve 1 

beynelmilel efkarı umumiyeyi zi- 1 

yadcsile alakadar etmektedir. ' 

Neırcdilen tebliğlerden anlaşıl
dığı üzere on üç saatlik mütemadi 
müzakerelerde mevzuu bahsolan 

1 
§eyeler başlıca iki sınıfa ayrılmıştır. 
Birinci sınıfa ait İtalyanların doğum 
miktannın artırılması ( l ) , ikinci 
sınıfa taalluk eden de ltalyamn si
lahlamı artırması hususudur. 

F aıist meclisi, bpne dair olan 
noktai nauırmı §U şekilde tcsbit et. 
mittir: 

"Bugünkü va:r.iyete göre silah· 
ların tahdidine imkan görülemedi
ğinden İtalyanın silahlarım artırma
sı zaruridir . ., 

Fatiıt meclisinin kararını hu su· 
retle teebit etmesi lngilterenin kuv· 
vetlerini en genit bir programla ar· 

tınnası dolayısile ltalyamn da silah
lanmaya mecbur kaldığını göster· 
tnekte ve hatta İtalyan efkarı umu

miyesindc müthit bir intiba bırakan 
lngiliz ıilahlanmasma knrşı Roma· 
nın bir cevabı gibi telakki edilmek
tedir. Zaten Journale d'ltalia bu
nu açıkça söylemektedir. 

Fakat buranın ecnebi mahfilleri 
ve bilhassa diplomadan ltalyanın 
kuvvetlerini artırmak hususunda 
verdiği kararın tatbikte pek güç 
oduğunu mülahaza etmektedirler. 
Bunlara göre, memleketin ekonomi 
kuvvetlerinin zayıf olması dolnyı· 

sile İtalyanın silahlarını artırması 
pek mahdut kalac&ktır. Halbuki 
İtalyanlar bu mülahazaları doğru 
bulmamaktadırlar. Romanın res· 
mi mahfelleri ise memleketin ikti
~adi kuvvetlerinin büyük mikyasta 
ııiahlanmaya müsait olmadığı kabul 

edilqe bile !tayan ahalisi. devletin 
askeri kuvvetlerini lazım olduğu de
receye getireceği znmana kadar ra· 
hat ve huzurlarından rnümkün o
lanları, muhtelif iınaf ve debdebe
leri terketmek fedakarl·ğında bulun· 
mağa da,•et edileceklerdir. ltalyan

lar memnuniyetle devletin bu dave· 
tine icabet edip zecri tedbirler 7.a· 

manmdaki tahdidatı tekrar yapa-
cnklarına kanidirler. 

Hükumet mahfelleri zecri ted-

bahsedilmiştir. Hükumet büyük fa
şist meclisi azalarına Kont Ciano· 
nun raporunu anlatmıştır. Bu ra· 
porun en şaynnı d.il·kat noktaların
dan birisi faşist ftalyanm ispanya 
millicileri ile olan münasebetlerinin 
fevkaade snğlam!ığm•n teyid edil

mesidir. Bu derecede ehemmiyet· 
li diğer bir noktn da meclisin ltal· 

ya - Almanya arasındaki )>:aklaş • 

mayı tasvip ve kabul etmesidir. 
Meclisin bu kararını, buradaki ec• ' 

nebi muhabirler ltalyanın sonuna 

kadar "Alman partisini., oynıyaca· 
i'ı seklinde tefsir etmektedirler. 

f"mnsızlarm Ü7erirde durmak iste
dikleri nokta dn halyamn Strezor 

siyasetine sırt c;evirmiş olduğu ve 

Akdenizdeki sivascti yiirütmeK 

için Almanvnnm biitün istediklerini 

terviç edeceği merkez.indedir. 

Fransızların bu mülfıhazasma r.:a· 
ruf Gada, Joumalc d'ltalia gazete• 
sile pek açık cevap vermektedir. Bu 
gazete, iki gün evvel neşrettiği bir 
makalede "Ne istiyorsunud Bren
ner cephesinde mütemadiyen Avru• 
pa sulhunun bekçisi olarak knlma~ 

mızı mı? Öyle ise halynnın daha 
umumi ve dahn genis planlan bulu
nan bir imparatorluk olduğunu u

nutuyorrnnuz. Berlin - Roma 
mihveri bütijn barka siyesctlerden 

dnha samimidir.,, diyordu. 

ltalyanm Brenneri terkettiğınin 

bir delili de büyük a!lkeri manevra
ların yukarıda Şimalde değil. fakat 
Sicilyada yapılacA.ğmı ilan etmesi

dir 

Tabii şimalde birçok meseleler 

Yardır ve hali hazırda bunların tas
fiye edildiğini gös~crecek sebepler 
de bulunmamaktadır. Avusturya 
meselesi de bunlnrdan birisidir. Bu 
dakikaya kadar Roma ile Berlin a· 
rnsmda bu mes•leJ·c dair bir karar 

alınabilmiş der,ildir. 

Biiyiik faşist meclisi halyanın 
umumi heynelmilcl siyasetj ile de 
m~gul olmuştur. Türkiye Harici· 

ye Vekili Tevfik RiiftÜ Aras ile 

ltnlya Hariciye Vekili Kent Ciano· 
nun Milancdnki mülal:atları mecli

se anlatılmış ve ltalyanm Türkiye ' 
ve Bnll·an memleketlerile olan mü· · 

nasebetlerinin dost"a i:ıkişafı teyid 

edilmiştir. 

ltslya devletinin siyasetine yeni 

c tcd· l ır. 

cllernant: 

i Huwsı doktorumuz Pazartesi stııııert ~ 
Tayyareci J.:adm ile tildiirmc7~ istcd:ğ~ İ saat on beş buçuktan Y1rmllf9 kadar sa· : birler zamanındaki tecrübenin ver· 
adam mııha.kemedc '!.xır~ı 7«ı sıya : zetcmlz idarehanesinde, Cumarteaı C"(lnlert ! 

istikametler tayin eden büyük faşist 
meclisinin bu sen'!ki lcplantmnda 
ba~lıca iqtigal ettiği noktalar bun

lardan ibnrettir. 

~' Seni affediyorum, demiştir. 
ten 

. J de saat 14 ten ı9 a kııdar Ulcli Tayyare : 
gelmco apartımanıan ikinci daire Uç numarada ! 

~ sana hiç darılmadım. .. 
'ıı~t ~hakemedc tayyareci kadmm dun? Demiştir. 
d:~gına göre aralarında geçen Şmeder, kendisini bırakıp ayn-

~ §Udur: lacağını anladığı nrkada~ma karşı 
:>i > ' ~der nnne olacağım söyledi- duyduğu son derece büyük bir te-

'-11'\an Lellemant krzmı§ ve: hevviir içinde, onu öldürmek iste-
>..._ Ayrıla.cai!ımızı bilmiyor muy- miştir. 

--·-----~·------------~----------------------~~ 

Radyo 
'•im: 
4dree: 

Müsabaka Kuponu 
-10-

r dalma okuyuculanrnııı yedJ kupon muk~ İ 
bilinde kabul eder. i 

Ç.xuk bastaJıklan doktorumuz da bu f 
kuponun yedi tanesini tılrtkUrlp kendisine i 
götUrUraenlz cumartesi. e&Jı, perıembe i 
günleri 9 • 12 arası Aksarayda, Millet cad- : 

: de.lnde Muratpqa camii karııeındakl mu- ı 

Ayenehaneamde çocuklarmıza bakaca.ktır ! 
: 
: oı, doktorlarımız 

Ayni ~klld'l dl' doktorlarımız da oku- : 
yucularımızın emirlerine hazır bulwımal\•: 
tadır. Dif doktorumuz Fahrettln Diımen : 
Parmakkapı !sUklAI caddeılnde 127 numa•: 
rad& pazartesi gün'.eri saat 14 lle 20 An•~ 
smda bulunduğu g>lbl doktor Necatl Pak-i • :ıı de Karaköy Mahmudiye caddesi 1-2 i 
numarada salı ve cuma günleri ayni saat.: 
!erde okuyucula.rımızın dltlerlne bakacak•! 

diği iyi neticeyi göz önünde tuta
rak bu defaki silahları artırmanın 

da behemehal muvaffakiyetle neti-
celcneceğine inanmışlardır. 

ltalyan gazeteleri şimdiden hu· 
nun için propagandaya başlamışlar· 
dır. Efkar umumiyede bu propa
gandalara karşı hoşnudsuzluk his· 
sedilmemekte ve hiç olmazsa mu
halif bir vaziyet alınmamaktadır. de. 

nilebilir. 

Hu ikinci sınıf müzakereler es· 
nasında mecliste askeri işlerle doğ· 
rudan doğruya irtibatı bulunan ha
rici meseleler de tafsilatile mevzuu 

Aylık 

3 aylrk 
G aylık 
Yıllık 

KURUN 
ABONE TARiFESi 

\lf'ı:tlekrt . l\te,mlf!kd 

itinde dı~ınd& 

150 %15 

400 730 
7f0 1400 

1400 2':'00 

Tar1tcs1nden Bııllcanlar için ayda otuzar kııo 
ruo dUşlllUr. Focta birliğine glrmlyen yer
lere ayda yotmi~ bc,.cr kuruş zammedilir. 

TUrlilycnın bcr poır.ta merketlnde 
KURU.Na abone yazılır. 

Adrcsinl deği~Urcn aboneler 25 kuru~ 
!Sdcrıer. Göndcrmtyenlcrtn ru~resıert 

değl1'tlrllmez. '----------------------------------· 
lar vr. ufak teda,·ilerlni yapacaklardır. İ ( 1) Bu meseleye dün bu SÜ· ı' 

.................................... - ...................... ,. tunlarda temas etmiıtik. -------------••!11!!1111!11• 
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• • Istanbul muliasarasında 

O·RBAN'IN TOPU 
Yazan': Gustave Schlunberger 

- 10 -
Bundan sonra kızaklarla beraber ge-ı 

miler sahilden tepe!ye, tepelden Halice 
kadar uzanan silindir tahtalardan yapdmış 
k~ypak yol üzerine konuluyordu. Bun
dan sonra harikaya benziyen seyahat 
hareketi başlıyor ve bu hal Türk as -
kcrlerinin çıldırtacak kadar hoşlarına 
gidiyordu. 

Gemilerin bir sahi)den öbür sahile 
geçirilmesindeki sür'at harika nevinden 

Halice inen Türk gemileri şimdi bu 
yeni cepheden de taarruza geçerken 
Topkapı, Edirnckapı taraflarında müte
malJiyen İstanbul surlarını döven bü
yük topların bo'mbardımanlan deva~ e
diyordu. 

Mayısın ortalarında (Saint - Ro -
main) denilen Topkapı yanında topla -
rm büyük taş mermer güllelcrile açılan 
gedik bütün gün ve bütün ge:e devam 
eden gayretlere rağmen artık kapana -
mamıştı . • o vakte kadar böyle gedikler 
açrHrğı zaman tahtadan, taştan, toprak-

öCLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,30 PlAkla Türk musikisi. 12.50 

Havadis. 13,05 Muhtelif plflk neşriyat. 14,00 
Son. 

AKŞAM NEŞRlY A Ti: 

Saat 18,30 Pllkla dans muslkll11. 19,30 
Tayyare CC'mlyetı namına konferans: Nuri 
Kızılkanat. 20,00 Vedia Rrza ve arkadaşları 
tarafından Türk muslklsl ve halk şarkıları. 

20,30 öm~r Rıza tarafından arapça söylev. 
20,45 Dlmen ve arkadaşları tarafından Türk 
musildsl ve halk §llrkılıırı. Saat ayarı. 21,15 
Orkestra. 

22,15 Ajans ve ~rsa haberleri ve crtl'st 
gUnUn programı . 22,35 P!Akla sololar, o~ 
ra ve operet parçaları. 23,00 Son. 

tan, ağaç !dallarından, yahut balyalar - ~------~....,-.__..,. ____ " 

Ç'af1anıba Perşembe 

Takvim ıo Mart ı ı Mart 
======ı~ôZilhicce 2; Zilhicce 

5 20 tı 19 
ı a ıo 1811 
600 6 00 

T. B. M. M. de tarihi hir celse 

Anayasamıza geçen 
inkılap prensipleri 

- 1t -

Madde 2 - Türkiye Cümhuriyeti, 
milJieytçi halkçr, devletçi laik ve inkı -1 
lapç~:hr. Resmi dili türkçedir. Makam 
Ankara şehridir. • 

Başkan takriri reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Nazarr 
dikate alınmamıştır. 

Maddeyi enciimenin teklifi veçhilc 
reye arzcdiyorum. Kabul edenler·. Et
miyenler .. Kabul edilmiştir. 

Madde 2 - Teşki!atıesac.;iyc Kanu
nun4n 44 üncü m<:i:ldcsi aşağıda yazılı 

ler ... Malddc kabul edilmiştir. 
Madde 6 - Teşkilatıesasiye l{anuıı~ 

nun 6 l inci maddesi aşağıda yazılı şe 
kilde değiştirilmiştir: ttl 

Vazifelerinden münbais busıısa .,e 
İcra Vekillerile siyasi müstçşarJart ~ 
Şurayı Devlet ve Temyiz Mahketıle. 
rüesası ve azasının ve Cümhuriyet J)ıı~ 
müddehımumisini muhakeme ctınek ır 
zere bir Divanı ali te~kil edilir. 

- G. 
BAŞKAN - rıt::lde hakkında ııı 

talca var mı? 
şekilde değiştirilmiştir: M dd k b Ettniytll' a eyi a ul edenler ... 

Ba~vekil, Reisicümhur canibinden v' ler ... Madde kabul edilmiştir. , 
Meclis azası mcy:mmdan tayin olunur. rl'anıı 

Madde 7 - Teşkilatıesasiye "' ııl· 
Sair Vekiller Başvekil tarafından Mec- nunun 74 ün~ maddesi aşağıda r3 
lis aze1sı arasından intihap olunarak he-

'bir şeydir. Bunun yegane makul izahı 
bu i~ için tahsis <!dilmiş olan amelenin 
çokluğudur. Böyle bir ameliyatın ~u -
vaffak olması için en esaslı bir şart da 
sür'atten ibaretti. Halice geçirilen gc
'miler arasında bazdan insan kuvveti ile 
çekilemiyecek derecede büyüktü. Bun -
Jar da kuvvetli hayvanlar, yahut bazı ma 
kine ve aletler vasıtasilc g~türülmüş -
tür. Yalnız burada gözönünidcn uzak 
tutulmamak icap eden bir nokta iki yüz 
elli metre kadem yüksekliğinde bir dağın 
tepesine çıkılıp tekrar indirilen gemi -
}erin büyüklüğü bugün görmekte oldu
ğumuz gemilerle kıyas edilecek şey -
ter değildi. Bunlar içerisinde üstüste 
iki, üç sıra kürek idizilmiş olanları bile 
en nihayet elli, yahut altmış kadem u-

dan mürekkep bir takrm hailclerle bu 
gedikler beslenebiliyordu. Fakat gülle
lerden biri gelmiş, bu defa surda aç -
tığı büyük godikten başka burasını ta
mir edecek, müdafaaı:la bulunacak olan 
askerleri yok etmişti. Ondan sonra ka
le duvarı müdafaasız bir vaziyete düş -
müş. muhasara eden Türk askerlerinin 
içeriye girmelerine hiçbir engel kalma
mıştı. Sözün kısası tstanbulun zaptı da
kikası artık gelmişti· 
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yeti umumiyesi Reisicümhurun tasdi - "' şekilıic deği~t:rilmiştir : , 
kile Meclise arzolunur. Umumi menfaatler için lüı:udtUı \lııs 

1 

l'vJeclis müçtcmi değilse ar.ı keyfi • sulüne gö:e anlaşılmı:IJıkça ve ınab:. 
yeti Meclis in içtimama talik olunur. k::ınunlarr mucibince değer paha~ı p 11 

Hükumet hattı hareket ve siyasi nok- şin verilmedikçe hiçbir kimsenin tJlll 

tai nazarını cı.zami bir hafta zarfında istimval ve mülkü istimlak olunarnaı:· 
ot' 

zunluğUJlda idi. Gemilerin Boğaziçi ta-
rafından Beyoğlu tepesine çıkarılması 

ameliyatın en müşkül kısmını teşkil e
diyordu; yolun öbür tarafında ise en 
büyük ıcmilcr kol kuvveti ile tahta 
kaypak yol üstünden kolayca sürüklc
ni7ordu. Haliç tarafından gemilerin ini
şi fevkal.i:de bir sür'atle oluyordu. Hu -
lasa bütün gemilerin dış denizden iç 
denize geçirilmesi bir gece içerisinde o-

lup bitmi§ti. r. 
Bütün tarihçiler şu noktada ittfak e -

diyorlar ki gemilerin geçirildiği gün 
Türk askerleri Haliç sahillerini neş'e ve 
sürur sesleri ile doldurdular; harp şar
laları, boru seteri bir taraftan Halicin 
her tarafında akiılc:r ;yapıyor. diğer ta -
raf tan tepeden aşağrya mütemadiyen 
inen Türk gemilerini himaye için Za
gan Paşanın attığı top sesleri etrafı in -
letiyordu. Bütün bu tarihçilerin ft~de -
leri her bir zamanda böyle bir vak'anın 
ş~hidi olma

0

dıkJannı itiraf ~k nok· -
· tasında birleşiyor. Hepsi ·de hatıraları -
nın derinliklerinde bu hadiseye benze -
tilebikcek deniz harbi ameliyeleri an -

yor. 
işte Fatihin 1stanbulu zaptetmesinc 

büyük nisbette hizmet eden bu mühim 
c:meliyenin icrasr tarzı böyle oldu. Biz
zat Bizanslılar bile hayretle gördükleri 
bu fevkalade har·eketi başaran Türk mü
hendislerini takdirle alkışladılar. 

Lehli yeniçeri Mişel bu gemilerin 
geçirildiği gece içinde Türk toplann bir 
dakika bile tıusmadıklarım ltaydediyor. 
Türk toplarının Beyoğlu ıırtlanndaki 

bu faaliyeti gözönüne getirilirse Fati -
hin gemileri Boğaziçinden Halice iridi -
rfürken neden dolayı orada bulunan Vc
nedik gemilerinin hiçbir harekette bulu
namadıkları ve Türk gemilerinin Halice 
indirilmesine engel olamadıkları kolay -
ca anlaşılmış blur. Hakikat halde Be -
yoğlu tepesi üstündeki Zagan Paşanın 
bataryalarından çıkarak Haliç sularına 
inen büyük taş mermiler bu yq1da }\er
hangilıir muhalif harekete imkan bırak
mıyordu. 

Fakat bir kere Türk gemileri Ka -
sımp:ı.şa sırtlarından Haliç sularını iş -
gal edince ve Türk askerleri İstanbul 
surlarını bu tnaftan da tazyik e~c~c 
başlayınca Bizans ahalisinin ducar ol -
duğu korkunun ne kadar büyük olacağı 
artık tahmin olunabilir. Birkaç gün son
sa V·enedik gemicileri Türk gemilerini 
yakmak için pir teşebüste bulunldular. 
Fakat bu teşebbüs acına:ak bir şekilde 
neticesiz kaldı ." Bundan sonra esasen 
kara tarafından günlerce, haftalarca 
Türk muhasarasına karşı müdafaada 
bulunarak son derecede yorgun, bit -
kin ve ümitsiz bir hale gelmiş olan ve 
mikdarları da kafi olrruyan Bizans kuv
vetleri ayrıca Haliç tarafından da bil -
tün surların boyunca müdafaa mecbu -
riyctinde kalıyorlardı. Mijdafaanın bun
dan sonrası artık insan tahammülünün 
haricinde müşkül bir fel~ket şeklini al
dı· Bununla beraber bundan sonra da 

• 

, 

kalenin muhasarası ve müdafaası beş 1 
hafta daha sürdü. 

296 29j 28/ 29 mayıs gecesinde Sultan Meh
met askerine son büyük taarruz emrini-=---------- - - -----.:: 

veröi. Yüz bin muhasara askeri lstan -l!'"'----------------r 
bul surlarının gediklerinlden içeriye za
fer naralarile hücum ettiler. Şeliir içe -
risinde saatlerce süren sokak muhare -
besinden sonra bütün şehri işgal etti -
ter. Bizans imparatorluğu bu suretle ar
tık sona ermiş blllunuyordu. 

:(. :/- . 

SOR SA 
9 3 !:ı37 

Wz.alaruıda yıJdnr ~w olHnW, ıuc 
ıillde wuawcll' ronııııerdlr. Kı•kamıa, 
'8&& 1:.t de kapaulf !Nllıf fcyınıu.n. ıır 

PA RAL AR 
Buraya kadar Güstave Schlumber - • ~terıın 617 _ Pezeta -

~cr'nin yazılannı dilimize çevirmek su- ı •Dolar l2J 

retile Fatih Sultan Mehmet tarafından • Frank 11.! 

1stanbulun zaptı isin kullanılan - o za
mana göre yeni sistem - harp vasıta -
lan hakkında malumat verdik. Grap ta
rihçileri İstanbulun muhasarası ve zap
tı etrafınlda yazdıktan bütün tetkikleri 
en ziyade hıristiyan kaynaklarından is
tinat ettikleri, bu -kaynaklar ise esasın-

• Liret 12,j • 
• Belçika Fr S.1 
• Dra.bm.1 18 -
• tavıçre Fı {ıôj 

• Leva 
•Florin 
•Kron Çek. 
• Şilln AYU• 

23-
G3 
7S -
23 

• Mark 25 
• z1ou 2'J-
• Pengo 23 
• l.Aıy 11 Ş() 
•Dinar • ~2 

Yen 
• Kron lav~ 3:? 
• Altm 103S 
• Banknot :?!7 

da bitaraf olmadıkları .için birçok yer- ı · ç c K L E R 
lerde hakikatten uzaklaşırlar. Tabii o - • &...oııc1ra 
]arak Schlumberger bu hatadan kendi- • Nevyorıı 
ni kurtaramamıştır. Bilhassa Bizansçı • Part.t • 

tarihçi Balkan harbi sırasında Osman- • wıa.ne 
1ı ordusunun Edirneyi boşaltarak Çatal- • Brük8eı 
ca önlerine çekildiği sıralarda hıristi - • Attna 

• Cenew. 
yanlık ruhu ile yazılarına adeta manevi • Sotya 

G1' -ı • Viyana 42-123 
o 793:; • lılacırto ll 4!.143 

1 i 43:!.:> • Berlln 1 9768 
151010 • Varton 4 lh:>G 
4 712:> • Budapeot. 4 3~1.:> 

8917 • BUluet 103 79:> 
3 4850 • Belgra.O S4 69 
65 75 • Tokoıtam .. 2 7~:> 

bir Ehlisalip hare-keti manzarası ver - • Amsterdam ı 452:; • Moskove 2-13i~ 
miştir; Top kapı tarafıni:ian İstanbul • Prag Z.J 8013 • Ştokbotm 3 ı:>Si 
~urlarını yararak içeriye giren Türk or
dusunun ~e-hir içinde bütün gün katliam 
yaptığını, sonra Ayasofyaya girerek bu
radaki en kıymetli eşyanın yağma edil
diğini iddia etmekle beraber birtakım 
hıristiyan efsanelerine de mevki ver -
mi~tir. 

Bu efsanelerden biri şudur: 
Türk askerleri İstanbula girdikleri 

zaman Bizanslılardan birçoğü papazlar
la beraber Ayasofyaya iltica etmİ§tir 
Bir p:ıpaz ortodoks lduaları okumağa 

ba2laıruş, halk da korkularından ağ -
ltyarak dua eden papazın etrafına top -
lanmıştır. Bu sırada bir mucize olmuş. 

E S H 

iş Bank~sı 2.ı 40 
•• Anadolu 2'3 ;,o 

Reji .-
Şlr Rayrly -

Merkez f!ank 9- ..,. 1 _., 

U. Sigorta -
Ponıımoııb -
stlk r azlar 

• 11133 T..Hor ı 19 90 

• • • • D 1940 
• • ,. .. m 195:> 

LIUk.DahJll 9:> 
• Ergeı\.I lsUk \J'J 

19~ " u -
• s. Erzurum 9j 

AM 
rr~vay -

• Çimento tHO 
Uı.ıyoo Del -
Şark ~ı. -
Balya -
şark ın. 8C2'.& 

rf'lefon -
Ta h ville r 

IClektrtk -
l'ram•aJ -
t<ı &ıum -

• A.ıu<ıoıu 1 3950 

"Anacıoıu u 39 ;;o 
AnaJolu w 
Mtme..'llLI A 42~ Ayafosyamn mihrap tarafındaki büyük 

duvar biılJenbire asılmış, dua eden pa - ---
pazla beraber etrafınc!aki büyük halk __ ..,.._ __________ _ _ 

kalabalığı göıJ:ien kaybolmuş. Sonra Zahire Borsası 
duvar tekrar kapanarak eski halini bul- ___________ ..,. _____ , 

muş. Yine bu efsaneye göre ne vakit bir ı - İTHALAT: Buğday 153 arpa 15 

ortodoks hükümdar İstanbulu zaptc - çavdtlr 15, kepek 45 mısır 15, kaplıca 7, 

k atyon 3/4 ini l K. ce\iZ 7, fasulye 98, ye. derse Ayasofyanm açılıp tekrar apa -
yak 41, iÇ CC\1Z 6, un 65, iç fındık 26, U4• 

nan duvarı bir daha açılacakmış. Bu a- Uk 12 ktndir tohumu ıo ton. 
çıktan Sultan Fatihin İstanbula girdiği İHRACAT: Yapak 6 ton. 
sırada gözden kaybolan papaz meyda- 2 - SATIŞLAR: • 

na çıkacak, o zaman yarun kalan du - Buğday yumuııak ki4osu 6 kuruş 10 pıı. 
asını tamamlıyacakmış ı radan, 6 kurul} 15 paraya kadar, buğday 

sert kilosu G kuruş lG paradan, arpa kilo• 
Hakikat halde ise yine Schlumber - su • kuruş 26 pnradnn 4 kururs 30 par3.ya 

ger'nin· satırl::r arasınlda istemiyerek i- kadar, çnvdar kilosu 4 kuruş 25 paradan 
tiraf ettiği gibi Ayasofyaya iltica eden 4 kuruş 27,5 paraya kadar, mısır sarı ki· 
papazlar ve halk Fatih Sultan Mehmet !osu 4 l<Urul} 29 paradan, susam kilosu ıg 
tarafından çok iyi muamele görmüş _ kuruş 10 paradan, nfyon ince kilosu 570 

kuruştan, iç ceviz kilosu 39 lcuruştan 40 
tür. Ilatta askerlerinden birinin Aya - kuruşa kaadr, yapalt Anadol ki!osu ö7 ku .. 

sofyada tahrib:ıt yapmak istediğini' gö - ru,,tan 63 kuruşa kadar. peynir ka.~ar kile• 

rünce şiddetle tekdir etmiştir. Bizans - su :iG h-uruııtnn 39 kuruşa kadar, zerdeva 
lıların ve J'\izansm papazlarımn Sultan derisi çifti 5000 lcunıııtan 5200 kuruşa ka
Mchmet tar~fından iyi murn-ıele gör _ dar, tavşan derisi adedi 24 kuruştan. 

3 - TELGRAFLAR: 
düklerinin en büyük delili ise İstanbu - Londrn mısır J..aplata mart tnhmili kor. 
lu zaptettikten sonra kendile:ine dini teri 24 §I. 9 pe. ki. 3 kuruş 49 santim, 
istikHil vermiş olmasıdır. O zaman Fa- Londra keten tohumu Laplata mart tah• 

tihten bu dini istiklali bir alicenaplık e- mlll tonu 12 ster. ki. 7 kuruş 2ô santim. 
s~ri olarak alanların halkları sonradan Anvers arpa J.ehlııtan mart nisan tahmil! 

l- JOO kilosu 129 B. frank ki. 5 kuruş 4S 
bunu Osmanlı imparatorluğunun yıkı Llverpul huğday maı :t tahmlll 100 librest 
ması ;çin kullanmışlardır. 8 §I. 8 1 / 4 pe. ki. 5 kuruı:ı 89 santim, Ş'• 

(Deı·amı yarın) kago buğday Hartvinter mayıs tahmlli bu-

Meclise bildirir ve itimat talep eder. Çift~iyi toprak sahibi yapmak .,e del· 
Siyasi müste§arları Başvekil, Meclis manların istimlak bedelleri ve bu be Jar' 

azası arasından seçer ve Cümhurreisi !erin tediyesi sureti, mahsus kanun 
tarafından memuriyetleri tasdik olunur. la tayin olunur. 

.. e tıılı· BAŞKAN - MaJ:ide hakkında mü -
talca var mı? 

Madıieyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... • Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3 - Teşkilatıesasiye Kanu • 
nunun 47 nci madesi aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir: 

Vekillerin ve siyasi müsteşarlann 

vazife ve mes'uliyetleri mahsus kanun· 
la tayin olunur. 

BAŞKAN - Madde hakkında mü -
taleıt var mı? 

Malddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... ctmiyenler ... Kabul edil -
miştir· 

T. E . E. M. M. KENAN ORER 
(Manisa) - Bundan sonra gelen mad
de siyasi müste~arlar tabirini kaldırmak 
suretile eski maddenin aynen kalmasını 
teklif ediyoruz. 

BAŞlfAN - Yani dördüncü mad · 
deyi tadil etmiyorsunuz. 

KENAN ORER (Manisa) - Tadil 
etmiyoruz. 

BAŞKAN - Encümen dördüncil 
madde olarak teklif ettiği metnin tay -
yı:u teklif ediyor. O halde o madde yok
tur. 

Şimdi beşinci madde olarak sayılan 
madde, dördüncii m~:lde olacaktır. 

Madde 4 - , Te~kilatıesasiyc Kanıt· 
nunun 49 uncu · maddesi aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir: • 

Mezun ve herhangibir sebeple ma -
zur olan bir Vekile İcra Vekilleri heye
ti azasından bir diğeri veya Siyasi müs
t c!larlatklan biri muvakkaten niyabet e· 
de:ı;r. Ancak bir vekil veya bir siyasi 
n.üstcşar bir vekaletten fazlaswıa niya
bet edemez. 

Siyasi müşteşarm vekile niyabcti ha-, 
linde karan~mesi Meclise arzolunur· 

BAŞKAN - Mütalea var mı? 
Madcieyi reyi alinize arzediyorum. 

Kabul buyuranlar ... Etmiycnlcr .. Kabul 

edilmi'.}tir. 
Madde 5 - Teşkilatıesasiye Kanu

nunun 50 nd m:ıdesi a§ağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir: 

İcra V ckillerinıden veya siyasi müs
teşarlardan birinin Divanı aliye sc~~ine 
dair Türkiye Büyük Millet M~clısı~ce 
verilen karar vekalet ve müsteşarlıktan 
·sukutu dahi mutazammındır. 

TESK1LATIESASİYE E. REİSİ 
ŞEMSETTiN GtlNALTAY (Sivas) -
Orada bir kelime hatası vardır. Sondan 
ikinci ~~tırda "vekalet ve müsteşarlık -
tan sukutu" (vekalet veya müsteşar -
lıktan sukutu) olacaktır. Yani "ve", 

''veya" olacaktır. 
BAŞKAN - ''veya" ilavesini teklif 

ediyorlar. Başka mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler .. Etmiycn -

şell 136 scnt ld. 6 kuruş 29 santim. Vin'• 
pek buğday .Manltoba mayıs ta.hml!.i bu• 
§eli 128 i / 8 sent ld. 5 kuruş 9G sanUm. 
Hamburg iç fmdıl' Glıesun derhal tahmil 
100 kllosıı ırıi R . mark 'ill kuru:ş 4D ıııı.r. 

Um. Hamburg iç fındık Levan derhal tah
mil JOO kilosu 156 R. mark ki. 78 kuruş 

98 ııantıın. 

Fevkalade halcrde kanuna gor >'' 
mil oluna:nk para ve mal ve çalışrtı: İl' 
dair mükellefiyetler müstesna olma •ııP' 
zere hiçbir kimse hiçbir fedakarlık> 
mağa zorlanamaz· il-. 

BAŞKAN - Madde hakkında ııı 
talca var mı? ~, 

Maödeyi reyinize arzediyorurtl· p • 
bul edenler ... Etmiyenler .. Madde 
bul edilmiştir. ır 

Madde 8 - Teşkilatıesasiye ı~ı 
nunun 7 5 inci maddesi aşağıda ) 
şekilde değiştirilmiştir: 

1 

Hiçbir kimse mensup olduğu~, 
içtihat, idin ve mezhepten dolayı ~~· 

hazc edilemez. Asayiş ve umu~ •c~· 
aşeret ad:ıbına ve kanunlar hükiltıı'ilt. 
ne aykırı bulunmamak üzere her t 

lü dini ayinler yapılması serbesttif• • 
ı:ıııı 

BAŞKAN - Madde hakkında 
talca var mı? 1''' 

Maddeyi reyinize arzediyorurfl· ı;t' 
bul edenler ... ETilliyenler.·. Madde 
bul edilmiştir. ... • 

• tJI' 
Madde 9 - Bu kanun ncşrı 

hinden muteberdir. dtll 1 

" BAŞKAN - Maddeyi k~bll~ ~if· 
ler .... Etmiyenler ... Kabul edıtrı:ış. ıı.1". 

Kanunun heyeti umumiyesını 
ni esami ile reyinize arzediyoru.ııı~cıtfeJI 

Kürsüye iki kutu konacaktır, ylC 1 

sağdan gelmek suretile kutuya re 
rinizi ntınız. r.ef 

• k d tn!7" ..el' Rey vermıyen ar a aş var it 1'' 
toplama r.ıuamelesi bitmiştir. Ns' 

11 
ııt< 

le kabul buyurduğunuz kanunlıırt 
. • . d' • 956 tıcesını arze ıyorum. .. ı 

inhisarlar Umum müdürl~ğ~ılt ıııil 
mali yılı bütçesinde ( 10.000) l~rtlıcanıı!I' 
nakale yapılma5ı hakkındakı t) ı:ııtl" 
rey veren arkaldaslarm adedi ( 32 ıc 1"' 

• e}' 
amele tamamdır, kanun (321) r 

bul ec:tilmi§tir. t]f11ıııı1 
Posta, Telgraf ve Telefon ıitÇe ' 

Müdürlüğünün 1936 mali yrlı b)'3pıl' 
sinde ( 43.100) liralık münakele ,ıcad3f 

k ( 326) 
9 ~·· masına dair olan anuna clı!· 

rey verm:c:.tir, muamçle tarnaıt1.r :.- . tı . 
nun ( 325) reyle kabul cdUmıŞ \)1$1 

unıı:ı ı•~ Teşkilatıesasiye Kanun ·r o 
d ğ. . ·1 sine daı . tif• 

maddcelrinin e ıştın me verf.'ı~ ır 

kanuna (333) arkadaş rey nı.ı ıı1, 
. • · J{anu ıe Muamele; Teşkılatıesasıye 0eı1 

· tirak c drf' cibince tamamdır. Reye 1§ fııı:l:ı 
11 

ı tn adedi istediğimiz adett~n 1'aıııl 1 
k. 'dır t&r 

Kabul edenler (33~) . ış_ı. (ı\ıı~ı~ ı'' 
müttefikan ~abul edılmıştır 180ılt1" 

. .. .. t 15 de toP 
pazartesı gunu S"<\ • 
üzere celseyi tatil ediyorum ..• 11160 

Kapanma sa3tı· 

Dr. Hafız Cemal 
LOK:'\IAN nEKP' 

Dahiliye Mütehaıııfl ~ 
• gıede.I' !P" 

Pazardan başka gOnlerde 5 uıd• O c!Pt' 
saat ( 2,5 to.n 6 ya) kadar tstaıı'bJ<l:lııftle ~ 
yolunda ( ı 04 ı numaralı husus1 ıırtcsl ~ 
hastalarını kabul e~er. Salı. cu~I cısı< v,;; 
le~ ııabah "9,5-12" saatleri bıı.lt trl 

•c e'l mahsustur. Muayenehane ' 
~:!3DS. Kıılılt telefon: 2100. 

ıı 

1 
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Türkkuşu filosu 

Bir pUinör 'VC püiııörcü 

(tJstyanı 1 incide) ye halkı yarım fiatla taşıyacaklar-

~İDEN :AÇILACAK. TÜRK 
KUŞLARI 

'l'·· k ~ ~ Kuşunun gayesi yedek 
. tel Yetiştirmektir. (C) bröve· 

~~nlar artık motörlü kısma ge
cr Ve bunu öğreneceklerdir. 

'~karada açılacak olan Türk 
• ' faaıı· t. d .. b L Ye ıne temmuz an ıtı a-

ua l . 
~ ryacaktır. Bundan sonra iz. 

to...' •
1 
fstanbul okulları da acılarak 

'tıc ~ 
~. Çalx§malarma başlıyacaklar · 

rı... tak ov,.] f . . . . 
'Garla ... temını ıçın on tayyare 
~ lltnzştır. Bunlardan b:ışk" 

' ~tin fabrikası da gene Türk 't için 1 O tayyare daha hazırlı· 
~ lıt. 

~ ~nbulda bu seyahatten istifa-

dır. 

Diğ~r taraftan Hava Kurumun
dan ayrılan Istanbul Türk Kuşu mer 

kezi, Güneş kliibünde kendisine 

tahsis edilen binada faliyetine de

vam etmektedir 

Bu akşamdan itibaren planörcü· 

lük ve paraşiitçülük derslerine ba~

lanacaktır. Dün cemiyete on iki 

yeni aza kydolunmuştur. Cemiye 

tin yeni azası kadınlı erkekli esasen 

otuzu geçmekte idi. 

Türk Kuşu cemiyetine girmek 

için talipler, hususi bir sıhhat mu

ayenesine tabi tutulmaktadır. Bil

hassa ciğerleri, kalbi, gözleri ve 

kulakları sağlam olan gençler tercih 

ediliyor. 

Yakında Türk Kuşu için hususi 

bir tatbikat yeri de ayrılacaktır. tr ~ tek Türk Kuşu için de bir I 
tıyaca .. 

JÇu gız.,, ,-----------
ş~YRAMIPAZAR GÜNÜ 
~·· KURUN doktoru 

1 de ~~zdeki pazar günü saat Nec'!atln Atasagun 
\1'ç ~lköyde büyük Türk Ku-

h 111 bayramı yapılacaktır. Her gün 16.~0 dan 20 ye kadar 
iltı Lalelide Tayyare apartımanların· 
k tada paraşütçiiler de iştira1c da daire. 2 numara ~ de hastaları· 
uçuşlar yapılacak ve Türk nı kabul eder. Cumartesi günleri 1ıt 

~ U:Yeleri de uçurulacaktfr. den 20 ye kadar muayene para.sı:z-

••tt~sime bütün İstanbul halkı ı--dı_r_. -·-------·----
~nlcr o gün Y :ilkö-

l ~~~~--~-

' 

' 1 &rııa alakadar mü es-
Sesat, şirketler ve tüccaranın 

~lı Nazarı Dikkatine: 
~ ~lJN ve HABER gazetelerinde neşredilecek ilanlara ait tarife 

<lgrda gösterilmiştir: 
8irinci sayıfada ba§lık 
Birinci sayıfada santimi 
lkinci s:ıyıfach santimi 

Üçüncü ve dördüncü sayıfada santimi 
İlan aayıf alannda santimi 

Resmi ilanların santimi 

Kuruı: 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

500 
300 
100 
50 - 35 
30 
20 

Kadıköy 
yangını 

Hakkında emniyet 
müdürlüğiinun biı· 

taı•zihi 
Dün Emniyet Müdürlüğünden 

f U tezkereyi aldık: 

Dört beş gün evvel Kadıköyün·· 
de 'ı'e!c!eLrinneninde zuhur eden 

yangın miinasebetile bazı gazeteler

de görülen heyecanlı neşriyatın her· 

keste bıraktığı yanlış tesirJeri orta. 

dan kaldırmak ve hakikati bildirmek 

için bu hadiseyi anlatma~ı faydalı 
bulduk. Vaka kısaca şudur: 

3 - 3 - 1937 tarihinde Kadı
köyünde Y eldeğirmeninde eskiden 

Paris sokağı denilen Ayrılık çeşm.~ 
sokağında tren yolu üzerinde bir 

evde kasten yangın çıkarıldığı ha

ber alındı. Alakadarlar tarafından 
hemen mahallinde yapılan tahkikat

ta yirmi sencdenberi aynı mahallede 
ve aynı evde oturan ve başlarında 

·erkekleri olmıyan bir Ermeni aile· 
sinin ötedenberi komşuları ile olan 

geçimsizliğinden dolayi ruhi halle

riniıt ve hususi hayatlarının fena 

bir tezahürü olarak içlerinden biri

nin cehalet ve fazla asabiyet neti
cesi tapusu kendi üzerine olan bu 

eve ateş vererek yakmakla beraber 

kendisini de evin içinde öldürdüğü 

meydana çıkanldı. Bu suretle bir 

aile felaketinden başka bir mahiye· 

ti olmadığı açıkça görülen bu yan
gının sebep ve sureti vukuu yukar

da bildirdiğim veçhile Üsküdar ad

liyesilc birlikte te!bit edilerek ra

porlcm aynı günde ait olduğu ma

kamlara arzedildi. 
Esasen böyle olan bu hadisede 

resmi tahkikat sonunu Qğrenmeden 

kendi muhabirlerinin bildirişlerine 
müsteniden bazı gazetelerin yaptık· 

lan asılsız ve yanlış .neşriyat halkın 
haklı olarak telaş ve endişesini mu

cip oldu. Hulasa bilinmiyerek fena 

bir iş yapıldı. H akiki vaziyetin hi
, linmesi i~in bu tebliğin aynen yazıl· 

masmı rica ederim. 

•• 
Uzüm 

Emnivet Müdürü 

Salih Kılıç 

kongresi 
(tJstyam 1 incide) 

mi yapılacak, ve encümenler 4 gün ça • 
hştıktan sonra, 14 martta son bir top -
lantt yapılarak, Kongreye nihayet veri
lecektir. 

Kongreye tzmir ticaret odası, İ§ ve 
Ziraat Bankalarının teşkil ettiği üzüm 
kurumu, tüccarlar ve müstahsiller na • 
mına raporlar verilmiştir. Bu raporlar
Jdaki dilekler ~u suretle hulasa edilebi • 
lir: 

Göktaş, kükürt, potas, sergi kağıdı 

!(İtap, kilaphane, mektep, gazete ve 

ha.Yır müesseseleri ilanatı santimi 
'tücc:ıri mahiyeti haiz olmıyan küçük 

,, 20 

§' il 

fiyatlarının tenzili için gümrük muafi • 
yetleri konulması, yahut bu malzeme • 
nin gümrüksüz olarak ithali, yine bu 
malzemenin kooperatifler delaletile ge
tirilerek maliyet fiyatile bağcılara dağı
tılması; iizümler için her s~ne muay • 
yen tipler tesbiti ve bu tiplerin tesçili, 
üzüm çuvallanmn kü!iültülmesi ve bu 
suretle hamal ~engellerinin tahriplerin
den kmtarılarak bir !:ok paramızın ha
rice gitınesinin Ö!1Üne ge~ilmesi: istih
ı:al mmtakalanndaki amele buhranının 

izalesi. 

il&nlar yirmi kelimeye kadar 
küçük ilanlann beş defası 
:vıuhtaç san'atkarlar ve İ§ arıyanlann 
ıl&nab 10 kelimeye kadar meccanen 

Devamlı yapılacak ilanat için tenzilat 

,, 30 
100 

00 

)) -. l'apılır. 

anlar için yalnız A nl(ara cadde-
Kongrede alınac:ık karaların bu en 

mühim ihracat madde:nizin ticarette İn· 
kişafa mühim tc~!irler icra edeceği kuv
vetle umulmaktadır. 

Kültürbakanı kültür işlerimiz 
hakkında mühiın beyanatta bulundu 

Ortaokullar ~çin 
yeni kitaplar yazı laca 7 

Liselerin on iki seneye ·çıkarıl
masından vazgeçildi 

Külütr Bakanı Bay Saffet Arıkanm 
evvelki ,gün Ankaraı:lan şehrimize gel -
diğini okuyucularımıza haber vermiş • 
tik. Bay Bakan İstanbul~a bir hafta ka
dar kalacak, Univenıite, yülırnek mek -
tepler ve Güzel San'atlar Akadf'misile 
meşgul olacaktır. Dün öğleden e'fvel 
yüksek tedrisat direktörü Cevat, neşri
yat işleri müdürü Faik Re§İt ve Ji'f er 
bazr maarifçilerin i~tirakile bir toplan-

1 

tı daha yapılmıştır. Öğleden sonra da 
Saffet Arıkan Atatürk'ü teıyie gitmif • 
tir. Akşam geç vakit kendisile cörüşen 
gazetecilere kültür işleri etrafında ıun· 
lan söylemiştir : 

"- lstanbulda · kaldığım müc!detçe 
Üniversite işlerile de meşgul olacağım. 
üniversiteye yaptlacak binalar için tet
kikatta bulunuyorum. Hastanelere ek -
lenecek 450 yataklı ilaveler de dahil ol
mak üzere daha geçen sene icap eden 
tahsisat, diğer senelere 'de ait olmak ü
zere verilmiştir. Burada yapılacak bi -
naların plan ve keşifleri bitm~k üzere -
dir· Plan ve keşifleri bitenler derhal, 
şartnamesine göre ihale edilecektir. 

tJ'NİVERSiTE TALEBESİ İÇİN 
YURT 

üniversite talebesi için yurt meıe -
lesi dü~ünülmeğe değer bir mahiyet al
mıştır. 

Bu meıele üzerinde icap eden tet -
kikler yapılmaktadır. 

LİSELER ON tKt SENE OI.,. 
MIYACAK 

Liıelerin on iki seneye çıkarılması 

haberi doğru deği}jir. Bundan iki ay 
evvel toplanan uzmanlar komiıyonun • 
da bu iş Çok esaslı tetkik edilmi~ • vü • 
cude getirilen p.togramlarla oku.tula -
cak bahisler için liselerin bugünkü ~ibi 
on bir sene kalması yerinde görülm~ş -
tür. 

ORTA MEKTEP KİTAPLARI 

Orta mektep kitapları hakkında ge
çen sene Kamutaydaki bütçe müzake -
resi sırasında söylediğim usul bu sene 
tahakuk ettirilmiş ve tek kitap ıiıtemi 
üzerinde çalışıl~ralC ve mekteplerin bil· 
hassa müsbet ilimler kısmına, yani ri
yaziye, fikiz, kimya, tabiiye şubeleririe 
llizumlu olan kitap malzemesi ha.zrrla -
tılmıştır. Bunkr mütehassıs öğretmen· 
terden teşkil edilecek komisyonlar tara
fından talebelerin gayet açık anhyac.ak
ları tarzda yazdmlaC«ktır. Iılahatlar il
rerinde son zamanlarda çok derin ve 
esaslı çalışmalar yapılmaktadır. Bina -
~naleyh bunun için bu kitapların ya • 
zılması bir zaman meselesidir. 

GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ 

Güz~l San'atlar Akademisini timdi-

çıkacaklara ilaveten ilk mektep mual • 
lim!erinden lüMımlu şartları haiz, ya • 
pılmq ve yapıla~k. olan imtihanlarda 
muvaffak olanlardan tam bir sene fde • 
vam etmek üzere bir kursa tibi tutu • 
larak orta tedrisat muallim kadrosunu 
geni§Jetmek tedbirleri alınmıştır. Bu 
sene 17'J kadar öğretmen Gazi Terbiye 
Enstitüsünde denı görmektedir. Bunlar 
enstitüden çıkauk diğer arkadaşlar gi
bi ayni imtihana tibi tutulacaklar ve 
muvaflak obnk.r diğerleri (ibi orta ted 
riaat öğretmenliği karl:losuna alınacak • 
lardır. Bu kurs işi için bu sene de yeni· 
den müsabaka imtihanı açılacaktrr. Da
ha dört ay evvel bütün ilk okul öğret • 
menlerine müsabaka imtihanı şartfarı 

tamim edilmiştir. 

LİSELERİN VAZİYET! 

Liselere ~elince; yüksek muallim 
mekttplerinde ve Avrupada tahsilini bi
tirenlerden bu okullara öğretmen &eçi • 
lir. 

Bu sene A vrupadan 32, yüksek mu· 
allim mektebinden de 37 genç arkadaıı· 
ınmn kadroya cirebileceğini u.~uyoruz. 

ALMAN TERBfYE SİSTEMLERİ 

Alman mektebi öğretmenlerinin Al· 
man terbiye sistemi hakkrri3a bir ra • • 
por hazırlıyarak Bakanlığa ıöndermek 
üzC're olduklannr ben de gazetelerden 
öğr.endi:n· Şimdiye kadar böyle bir ra
por almadığ'mı gibi böyle bir rapor ge
leceğini de zannetmem. 

Kültür işi milli bir iştir. Türkiyedc 
ise Büyük Şefimiz Atatürk'ün bütün 
milleti aydınlattığı yüksek kültür he • 
yecanmdan, Atatürk sisteminden ha§ • 
·ka bir sistcnt ldüıUnülemu. 

YEN! SANATORYOM YAPILIYOR 

Çarnlıc:.adalci 8ğretmenler pravan • 
toryomuna ilive olmak üzere 100 ya -
taklı muallim ve talebe içi~. yine bu 
pravantoryomun yanında bir sanator • 
yom yapılacaktır. Bu sanatoryomun te
mel atma meraaimi cumartesi günü ya· 
pılacaktır. 

tLK TEDRİSAT İSPEKTERLERt 
ilk tedrisat müfettiılerinin Bakanlık 

emrine alınması hakkında bir tasavvur 
mevcuttur. Fakat henüz kanun ha • 
linde kat'iyyet keıpetmiş değiliir.,. 

BAKAN ŞEHRlMiZDE NELER 
YAPACAK? 

Bay Bakan bugün Univeniteye gi • 
decek ve yeni kurulacak enstitüler hak· 
kında alakadarlardan izahat alacak; Ü .. 

niverısite ihtiyaçları etrafında görüşe • 

cektir. 
Şehrimizde kaldıfı müddetçe kültür 

müesseselerini srra ile tefti§ odecektir. 

lik mimari, resim ve heykeltraı ıube - ı:m::m:r.::::ı:mır:mmaummamu::a=::mn 

lerine, beynelmilel tanınmış üç profe - lf c } k • t b H 
sör getirilmiş~.ir. • • • enge ı a 1 1 

Ba profesorlerden azanıı surette ıs- d Ki il 'de 
tifade edilebilmesi için lazım gelen va - R~~yar P . ng • 
sıtalar önümüzl:leki sene bütçesinde der dıllm. ze çevaren. ı: 
piş olunmuştur. Nurettin Artam H 

TtY ATRO MEKTEBİ ÇALIŞ • lngiliz edebiyatının şaheserleri U 
MALARI • arumda olan bu eser tnus neş- !! 

1 riyatı arasında çıkarılmıştır. U 
Tiyatro mektebi için de yine tanm- U H 

mış uç profesor bu sene başmdan ıtı • ı:::m:::;.n==mmmı::aa::mm:m:--=a 
haren çalışmağa başlamıştır. Mevcut ta
lebenin gösterdiği kabiliyet 11akkrnda 
geçenlerde mektebi ziyaret eden Baş ·
bııkanınuzın çok değerli beyanatına ila· 
ve edecek bir sözüm yoktur; 

OKUL İHTİYACI 

IST ANBUl BELEDiYESi 

Şehir Tiyatrosu 
TEPEBA.ŞI 

DRAM KISMI 
Bu akş:ım saat 

20.30 da 

1::. sinde VA iT Yurdunda 
·O GANDA 

\ 
1 
l f ~D==-rmıı. _l_b_rızaııırııhıcııin_ı_E_r_d_e_n-iz-= 

~ Birinci sıruf Çocuk Hastalıkhn 

Orta mektep. ihtiyacını karşılamak 

için icap eden tahsisat bütçenin mfüa -
adesi nisbetinde alınmak üzeredir· Şu
rasını unutmamahdır ki memlekettelsi 
inşaat imkanı bu mektepleri hemen iki 
üç sene zarfırJja meydana getirecek de
:recede değildir. Bunun için en 11kı~ık 

UM t T S perde 
Yazan: Henry Bern· 
tein. Türkçeye çevi· 

1111ıııım11ı 
ıııııuımıı1 1\\\nmni~\{ 

\\ ~ervls~ne müracaat edilmelidir. 
~~ Telefon: 24370 
~~a hiçbir ilan müessesesinin 
'=li:A~et:eıer namına ilan almak 

salahiyeti yokt:ur. 

ffi = mütehassısı 

bu; 
5 

llasrki ve Çocııl: lınstaneleri ~abıl~ yerlerden başla:.nak üzere en az 5 se -

a ... üranı 1 nelik b::- program gözönüne almıyor. 
Aksaray Millet Caddesi No. S9 da öôRETMEN VAZİYETİ 

Her gün saat 9 dan 18 e kadar 
öğretmen ihtiyacımız en fazla orta! 

hastalarım kabul eder. ._ _____________ _.. mekteplerdedir. Bunun içindir ki Al} • 

karadaki Gazi Terbiye Enstitüsilnden 
' 

ren: Halit Fahri O::::nsoy 

Fransız Tiyatrosu Operet Kıımı 
Ak~am saat 20,30 da DELIDOLU Ya~ 

zan: Ekrem Re§it, besteli yen: 
Cemal Reşit 

Bugün saat 14 de Çocuk Tiyatrosu 
DOCAN'l,A SELMA 

_ Yazan: Halit Fahri Ozansor. 
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T urk iye Umumi Mümess i ll i ği: 

OAMA PARLAI'< VE 

DAMA U C UZ IŞIK 

DEV GiBi 
CUCE GiBi 

HELiOS MÜESSESATI 
İstanbul· Galata, Voyvada Cad. Ne:. 124 - 126- 128 (yeni binasında) 

... lstanliul .. Belediyesi ilanları· .· : er 
~ - ,, ~ .. ~, ~. . , . ... ·. . . . ; . . 

Senelik muhammen kirası 600 lira olan Köprünün Kadıköy iskelesinde 

2,5 metre lrutrund~ki büfe teslim ta rihinden itibaren 938 ve 939 seneleri 
mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere aç.ık ar1mnaya konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğündt- görülebilir. lıtekli olanlnr 45 lira
lık ilk temir.nt mektup veya makbu:!tt ile 24 - 3 - 937 çarşamba günü 
at 14 de Daimi Encümende bu~u..J. ma1•drrlar. (B.) (1342) 

Emrazr zühreviye mücadele müdürlü
lüne 2000 dosya zarfı ile 5000 tane 
etiket. 
Haseki hastahan~sine 5000 tane 
41X31 boyunda filim dosya zarfı 
ile 250 tane filim mahfazası. 

J\.1uhammen !:e:leli 

29 Lira 

475 Lira 

tık teminatı 

2,18 

35,63 

11111111 Birinci sınıf Operatffr -

!or. CA...,ER TAV VAR 
• Umumt cerrah! ve slJı1r cerrah18l mut. 

haum. Parla Tıp FakWtesı cerrahi ııer
vtat, dimağ cerrahisi enatlttl8ü aabtk 
a.ai!ltanı. 

Erkek ve kadın ameliyatları, slJı1r ve 
Iİ beyin urlan, eatetlk (yüz, meme, karın n burufukluklan) ameliyatlan ve nlaatye 

1 
doğum mUteha.aaı.sı. 1 
HergUn (!Hl) kadar meccanen. Öfle. 
den sonra Ucretudlr. Beyoğlu Parmak. 
kapı Rumeli han No. 1. n. "086 

m:::::::-.:::=:11mm-..::.-mmr 

Yeni çıkb 
Dün ve Yann 

Tercüme Külliyatı 
No. 61 

MARSEL PRUST 

HaıydAJ,r Rifo.t 

Vikont'un ölümü 

-Devlet Demıryolları ve Limanları işlet~e 
Umum idaresi ilanları 

Talibi çıkmadığından dolayı ilk e ksiltmesi feshedilmiı olan ve ~ 
men bedeli (16660,81) lira olan 1550 adet muhtelif eb'atta çaın ~ • 
tomruk 19 - 3 - 1937 cuma günü saat 15,30 da kapab zarf ....
Ankarada idare binasında satın alma caktıT. 

Bu ite girmek istiyenlerin (1249,56) lirahk muvakkat teminat.~~ 
nunun tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7 - 5 -- 1::;,,, 
3297 numarab nüshasında intişar et mi~ olan talimatname ~ Rj/I 
mıt vesika ve tekliflerini aynı gün sa at 14,30 a kadar Komısyon 
ne vermeleri lizmıda. 1'J' 

Şartnameler parasız olarak Anka rada Malzeme dairesinden, ::,., 
pqada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve İzmirde ldare 
1anndan dağıtılmaktadır. ( 1168) __/ 

Müzeler arttırma ve eksiltıııe 
komisyonu riyasetinden: ~ 

Eksiltmenin ~* 
hangi tarih ;e~ 

Almacak §eylerin Muhammen Muvakkat 
cinsi ve mahiyeti bedeli teminat 

yapıl8""-

Lira K. Lira K. . (1 
dir :ıdet Müfel fı- 1300 00 97 50 Asarıatika MUJelet' ~ 
nm ile bir adet nel Direktörlü~ f 
elektrik Etüvü. mart 937 per~ 

nü saat 14 de. . ,;J 
Müzeler Genel Direktörlüğü kim ya lahoratuvan için alınacak ~ 

müfel fmnı ile bir adet elektrik etü vünün mübayaası açık e~~ 
, •••• 19

13161-1.ts•tan•bıul••••• konmuştur. Bu baptaki şartnameyi görmek istiyenlerin Müzeler , 
" ne talip olanların da Ticaret Odası -.,e aikalan ve muvakkat te~t rl'; 

buzlarile eksiltme gününde Müzeler arttırma ve eksiltme koaııt~ 
V AKIT K1TABEV1 

ZAYi 
Kadıköy Malmüdürlüğünden almak-

. ta olduğumuz maaşa ait 3771 liva ve 
1951 kaza ırra numaralı cüzdanımızı 

ve tatbik mühürlerimizi zayi ettik. Ye
nisini alacağımızdan zuhurun!da hükmü 
olmadığı il.in olunur. (V. N· 21258) 

, Fatma Maide Makbule 

müracaat etmeleri. ( l~ 

inhisarlar lstanbul 
başmüdürlügünden: Yukarda cinsi mikdan ve muhammen bedelleri yazılı olan iki türlü 

dosya ayn ayn pazarlığa konulmuşla rdrr. Nümune ve şartnameleri Encü .. 

men kaleminde görülebilir. istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesi .. 

ka ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber ' _....;.l_v_A_K_ı_T_c_•_P_k_it_•_P_••_r_ı_N_a_. e_l _
1 

12 - 3 - 1937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı -
dırlar. (B.) (1340) 

Çamalb tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan ince ~ 
ğirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan ince aofra f 
yarımtv ve birer kiloluk paketler ve mutbak tuzları da (50) 

kiloluk içi kağıt kaplı çuvallar içinde sabşa çıkanlmııtır. ,/~" 

Sofra tuzlar, (64) ve (128) zer paketi havi sandıklara k"~ 

Mezarlıklar arasından geçen Top kapı - Maltepe yolu genitletileceğin. 
den bu yolun iki tarafında kazıklar ile itaret edilen 1 - 2 metre dahilinde 
mezarlan bulunanların bir haftaya kadar mezarlıklar müdürlüğüne bat vur-
malan. (l.) (1343) 

Muhammen bedeli (475129.70) lira olan 50 bin ton kriple Alman 
maden kömürü 26 - 4 - 1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı 

zarf usulü ile Ankarada idare binu ında satm alınacaklıT. 
Bu ite girmek istiyenlerin (22755.19) liralık muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikaları, reı mi gazetenin 7 - 5 - 1936 gün ve 

3297 numaralı nüshasında intiıar et mi§ olan talimatname daireainde alm
IDJf vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon reisli
iine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 2376 kuruta Ankara ve Haydarpqa veznelerinde satıl-
naktadır. (134S) 

Usküdar - Kadıköy ve 
havalisi halk tramvayları 

1,ürk Anonim Şirketi 
Hiuedarlar Umumi Heyeti 21 mart 1937 çarpmba ıünü öğleden önce 

aat on buçukta ıirketin Üsküdardaki Merkezinde adi surette toplanacak

br. Eau mukavelenameye göre en az bet hisaesi bulunanların hine se

netlerini içtima gününden bir hafta evveline kadar tirket vezne.ine ya
brmalan ve duhuliye varakası almala n ilin olunur. 

Garüıülecek itler: 

1 - idare Meclisi ve Mürakip ra porlannm okunması. 
2 - Bilinçonun tudiki ve idare Meclisinin ibrası. 

3 - Eau mukavelenamenin otuz dördüncü maddesine 
Meclisi azalığı i~in intihap icrası. 

4 - Mürakip seçilmesi ve ücretinin kararlattmlmuı. 

göre idare 

·. 

Maliye Vekaletinden : 

' 

Kafkas 
Hikayeleri 

~ürcüceden tercüme eden 
Niyazi Ah.met Okan 

V AKIT KİTABEVİ 

Fiya.tı : 10 kuruş ı-:-

Kacbköy ikinci hukuk bikimliİinden: 
Emrazı akliye hastanesinde tahtı te

ldavidc bulunan Kimile akd hastalığı 
dolayısile valdeai Kadıköyün& Yelde
ğirmcninde Tepe ıokağmda 92 ıayı -
da oturan valdesi Saniye vasi tayin o • 
lunduğu alikadarlarc.a kabili itiraz ol -
mak üzere illn olun\1r. (V. N. 21252) 

ZAYl 
1936 aenesmde Sen Jozel Fl"WlftalZ 

lisesinden aldıinn 968 No. h tasd.ilma
memi ka,.Wtim. Y eniaini aJac.ainudan 
hükmü yoktur. (V. N. 21255) 

Vahdet 

~KURUN~ 
GtJNDELIK SiYASi GAZETE 
.Juetem1Ze sönderllen yazılar . ga.ıet• 

,. ırtrmek için ı.. &&rlınm kl!fMUıe c p · 
ıete) kelimul yazııaıalıdU 

Kal'fllUI ı.ttıyeD okurlar. meıı:tupıanna 
ıo 1rurut1ull pili ıı:oymalıdlrlaı. 

l:Sullmıy.uı yazılan gert CÖDdermelcteD 
uycaetaa yollaıunJe mektuplarm ıçm. 

ıconulan parala:'UI ııaybOlmumd&ıı. ili.il 

olarak çıkan yazılardan dOlayı. direktir 
IUk, tıattıne aoru 90f'SU almaıı.. 

amMlajlanmııtır. Paketli sofra tuzlamım beher kilosu 
ambarında (9,50) ve mutbak tuzlannın beher kilosu (5,25) 

fiatla sablacaktır. ~ 
Gerek mutbak ve gerek aofra tuzlan bir sandık veya bir ~ 

dan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz fia~ ıı' 
olduğundan müıterilerden aynca sandık veya çuval bedeli 
mıyacaktır. ~ 

Tuz sahcılannm inhisarlar İstanbul Bapnüdürlüğü merk'-
Kabatat ambarına müracaat .-tmeleri ilin olunur. ( 1 t84) 

Akay işletmesinden ; . .1' 
1 - Yalova kaplıcalannda inşaah ilanal edil melde olan oteliO 

mobilyasile perdeleri kapalı zarf usul iyle eluiltmeye konulmuıtut• 
2 - Eksiltmeye ait evrak tun!ar da. 
A - Münakua şarhıameai. 
B - Ahşap mobilya listesi. 
C - Perde listesi. 
D - Ahşap mobily'l fenni tarif listesi. 

E - Fenni şartname. . ... -
F - Müfredab münakasa şar~namesınde yazılı planlar. .. ~ 
3 - Ektiltme Karaköyde idare Merkezinde tefler enciiJııdl .,1 

mart 1937 tarihli pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. ~' 
4 - ikinci maddede yazılı evrak ve planlar iki lira mukab , 

veznesinden alınabilir. ~ 

5 - :a!i~lerin yazılı günde ~~hayet ~t 15 e ~~ te : cıol' 
cümen Reısliğine makbuz mukabılınde tevdı etmelen lazmıdır 

Türk Hava Kuruınıl 
Büyük FiyangosLJ ., 

·ştı 
Şimdiye l< ac'ar binlerce kişiyi zer-g;n etrıı1 

5. inci keşide 11 Mart 937 Jedıf• 
Büyük ikramiye: 50.000 Lirad•~İ 

Ayrıca: 15.0CO, 12.00000 10.000 liralık ikrarniyed•'' 
(10.000 ve 20.COO) liralık iki adet mükafat "'' 

~ Günü germif aayılar ıo kurtlffur ! Di k kat: _ ~ 
1/ 6/ 937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldmlacağı evvel- / üaı.eteou:uW çık- yar.darla reıtlmlertrı ~ d ~ 

ee ilan edilmit olan nikel 25 kuruşluk !arla bronz 1 O kul'U!luklann 1 / kanu- L ..,., bakkı """ kt'adlAI . ~·~-~: _ .J Bilet alan herkes 7 / Mart ı 937 günü akpmma ka ~ 
nuevvel/937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kalmumm takarrür etmiJ Sahibi: ASill us deiittirmit bulwımabdır. Bu taribtea aonra bilet üzerindeki 
olclulu IJln olmıur. (443) (1108) N8Ffyat Direktörü: Retık Ahmet aeveaca olur. . . 


