
Eaen Parisfe görl1şecek"' 
. Paris, 5 (A.A.) - Oeuvrc gazete .. 
~e göre, İngiliz hariciye nazın Eden. 

te d'Azur'e yapacağı ıeyahatten is
tifade ederek Pariste duracak ve Fran
lıa hariciyesiyle mülakatlarda buluna.
ctktır • 

Sa,,ım H Yerde Kuruş 
Bugünkü sayımız 

ilavemizle beraber 

24 
SAYIFA 

t937 ............ 2o • 3 " Uncu Yıl ~ ~.,. 6801 • 791 • CUMARTESi 6 'UBAT 

'f eşkilitıesasiyedeki Değişiklik 
•cfukill~kfukahle~~ -T-ii-rk_i_y_e-ni_n_h_a_ri_ci_v_e~ 

llıun müzakereler oldu. Birçok mebuslarım·ız söz aldı dahili siyaseti siikiinet 
Bir suale cevap veren 1 eşkilatıesasİlJe encümen reisi izah ediqor 

~ilrtlnin esastar1 Teşkillhesaslye kanununda yer bu~unca bunlara muhalif 
lcirler aerdedilmlvecek mi ? Bir liberal liberalizmi, bir komünist komUnizmı 
neşr ve tamim E.tmiyecekler mi? Hayır, ~tmlyecekler, edemiyecekler l 

Mühim beqanat
larda bulundu 

Habeşistanın 
ilhakı 

BUtUn Balkan devletleri 

ve 

emniyettir 
''1'he Financial Times,, gazete..~i. 

nin Türkiyeye dair neşrettiği hwrnst 

nüshadan dün bahsetmiş ve Başveki. 
Jimiz General ismet Inönünün o ga. 
zetede Atatürk hakkında neşrettikle. 

ri makaleyi okuyucularnqıza nrmiş. 
tik. Bugün de Hariciye Vekilimiz 
Tevfik Rüştü Arasın gene o gazetede 

neşrolunan Tiirkiyenin harici ve dahi. 
ıt siyaseti hakkındaki şayanı dikkat 
makale.sini beşinci sayıfada bulacak. 

smız. Dr. Arcıı 

Suriye heyeti Parise 
hareket etti 

t .. ratından tnen tanınmııt1r Hariciye Nazırı ''Şimdilik birşey 
Belgrat, 5 (Hususi) - Türkiye • • 1 • ı · · d • 

Hariciye Vekil11rJ ~balı MUatıoda.n soy emıye !m,, ıyor 
Belgrada gelmiş ve öğleden evvel ve 
öğleden sonra olmak üzere iki kere 
Başvekil Stoyadinoviç'le görüşmüştür. Dünya 

'-....: 

lürkiye - Suriye 
Dostluğu için İlJi bir istikbal işareti 

Suriye devlet ada~ları "Türkiye bizim 
büyük ağabeyimizdir,, diyorlar 

·~·~-. -.t t •le ~lmanya Fransa ve lng ltereye kartı mUsavi kuv· 
9'1~ ... ~"' 1" .f!tmek istiyorlar - ltalya !le Almanya~ın k~m~· 

e "1Ucadele anlaşması kuvvetıni kaybetmıt de§ddır 
~=-==== 

ROMA 
'nüliikatı 

ı il t,/k -ltalqan dost-
'"" un yenilenmesi 
1101'1.rıda ilk adım 

olmuştur 
~azan: ASIM US 

't (Ya..., • üncU sayfada) 

11~"anıvay Şirketi 
"'"ll~e uaulsUz olarak 

Jo vermediği 
Oo L · . d. 'b ırayı şım ı 

.\ e,.tnek istigor ! 
ttıtf llltara 5 (H • h b' • . d 
tiıı ollla) • ususı mu a ınmız en 

dtrı , - İstanbul Elektrik Jirke -

, 11ı11111ıııııır11n1ıııııııı1111ıırnııı11111rıııı11'"ıt111ıı1 1nıııııı' 

) Radyolarımız-
1 da ki Arapça 
: . 
( neşrıyat 

§ 1ürk - Suriye dost-
) /uğun un 
\ an/aşılmasına yaradı 
~ Ankara, 5 (Telefonla) - Rad. j 
iyo işlerile meşgul dairemize Suri.=} 
~yeden bir mektup gelmiştir. Bu 
imektupta yirmiden fazla imza\ 
~vardır. lmza sahipleri Ankara vei 
~İstanbul radyolarındaki Arapça i 
~neşriyattan dolayı memnuniyetle.; 
Erini izhar etmekte ve bu neşriya.\ 
~tın bazı kötü niyetli, müst.emleke.E 
~ci propagandacıların t.elkin ve~ 
~tahriklerine rağmen, Türkiye -~ 
~Suriye münasebatının çok dosta.~ 
!ne olduğunun anlaşılmasına yar.g 
gdım ettiği ifade olunmaktadır. % 

Mülakatın sonunda neşredilen bir 
tebliğe nazaran doktor Aras Yugoslav 
ya Başvekiline Milanodaki temasları. 
nın neticesini bildirmiş ve 1taiyanm 
Balkan devletlcrile olan dostane mü
nasebetinden memnun olduğunu izhar 
etmiştir. 

Türkiye Hariciye Vekili bu akşam 
Belgrattan ayrılmıştır. 
DOKTOR ARAS'IN BEYANATLARI 

Roma, 5 (Husus.i) - Doktor Aras 
"Piccolo,, gazetesinin başmuharririne 

(Sonu: Sa. 7 Sü. 4) 

Fransa ile 
Askeri bir anlaşma 

aktetmişiz 
Paris, 5 (A.A.) - Bazı gazetele. 

rin bildirdiklerine göre, Fransa, Tür
kiyeye bir umumi yardım paktı teklif 
eylemiştir. 

Humanite gazetesi ise, Parisle An .. 
kara arasında askert bir anlaşma met. 
ninin tesbit edilmiş olduğunu tasrih 
eylemektedir. 

KURUN sagıfalarında 
okuqacağınız yeni 

roman 

AÇLIK 
Ya.zan: 

Refik Ahmet Sevengll 

Suriye Başvekili Cemil Merdün ile Dahiliye oo Hariciye nazın 
Sadullah Cabiri 

Cenevreye gitmek Uzere şehrimiz _ ı ------------
den geçen Suriye heyeti dün ak~ki 
ekspresle Parise doğru hareket etmiş -
tir. 

Suriyenin yeni başvekili Cemil Mer
düm ile hariciye ve ldahiliye nazın Sa
dullah Cabirinin bulunduğu heyet, ga
zetelere beyanatta bulunmamağı tercih 
etmi~lerdir. 

Dün kendisile Perapalas otelinde gö
rüşen KURUN muharririne Suriye ha
riciye nazm Sadu11ah Cabiri demiş • 
tir ki: 

"Muhterem Baıvekilinizin ittihaz et
tiği yolu tutalım, şimdilik bir feY IÖy· 

lemiyelim. Bugün Parise gidiyonız. O
radan Cenevreye gidec~ğimizi zanne • 
diyorum. Yirmi yirmi beş gün 
sonra yine döneceğiz. O zaınan uzun u
zadıya konuşunız. Bizi bu seferlik el • 
fediniz.,, 

Tahmin edildiğine göre Pariste 
Fransa - Suriye muahedesi iki mem -
lekct delegeleri arasında yeniden ko -
nuşulacaktır. Felemenk gemisi ve gemi 1ı..-umandant 

• • Felemenk gt.mısı geldi 
onra T . k . • d lb .. tell .. ramvay şır etının e 

~~ 1'urkiyeye ithal ettiği malları 
dt kullanmadığı v~. mallan 1 

(Sonu: Sa. ! Su. 5) 

~ Suriyeliler, Büyük Onder Ata.g 
gtürk'e sevgi ve saygı besledikleri.% 
~n!, Atatnrk'iln Şarka bir yıldrz gi.ff 
~bi doğar.ık bUtün mazlum Şark~ 1 
~milletlerinin rehberi 01duğunuf l Pek yakında Jlj Limanımızda 
~bildirmektedirler. ~ 

\..-.....1111llHlttru1tllllll1lllllllllllll111llllllllltılllllllJtt1j ~---------lm'!'I---
beş gün kalacak 

.(Y a.Nı '1~nci80Yf-fada). 
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Teşkili tıesasiyede • lik D·eğişi 
hangi bir hareket yapmak nasıl bir ~ 
rüm ise, bu esaslara muhalefet de ' .0 
~ekilde cürüm sayılacaktır.. (Br•' 
sesleri al?cş:ar). 

(Vstyanı 1 incide) 
ye enci.im.eni reisi Teşkilatıesasiye ke.
nununun 2, 44, 47, 48, 49, 50, 61, 74 ve 
75 inci maddelerinin değiştir~lmesi i. 
çin bulunan mucip sebepleri izah et .. 
tikten sonra maddeler üzerindeki fi
kirleri hülasa etmiş, ve teklifine na. 
za.raİı yapılan ufak tadilleri işaret ey. 
!emiştir. 

KANUN TEKLİFİNİN SON ŞEKLİ 
Teşkilatıesasiye encümeninin ka

nun teklifine verdiği son şekil aynen 
şudur: 

1 - Teşkilatıesasiye kanununun i. 
kinci maddesi aşağıdaki yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

Türkiye devleti cümhuriyetçi, mil. 
liyetçi, halkçı, devletçi, Ia.ik ve inkı. 

13.pçıdrr. Resmi dili tü.rkçedir. Makar
n Ankara şehridir. 

2 - Teşkilatıesasiye kanunun 44 
üncü maddesi aşağrda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

Başvekil Reisicümhur canibinden 
ve Meclis azası meyanın.da tayin olu. 
nur. Sair Ve!<iller Başvekil tarafından 
Meclis azası arasından intihap oluna
rak heyeti umumiyesi Reisicümhurun 
tasdikile Meclise arzolunur. Meclis 
müçtem.i değilse arz keyfiyeti Mecli. 
sin içtimama talik olunur. Hükfunet 
hattı hareketini ve siyasi nokti naza. 
rmı A.za.mt bir hafta zarfında Meclise 
bildirir ve itimat talep eder. 

Siyast müsteşarları Başvekil, Mec. 
lis A.zası arasından seçerek R<:'isicüm
hurun tasdikma arzeder. 

3 - Teşkilatıesasiye kanunun 47 
nci maddesi aşağrdaki yazılı şekilde 
aeğiştirilıniştir: 

Vekillerin ve siyasi müsteşarların 
vazife ve mes'uliyetleri mahsus lm. 
nunla tayin olunur. 

4 - Teşkilatıesasiye kanunun 48 
inci maddesi a..~ğrda yazılı şekilde de. 
ğiştirilmiştir: 

Veka!eUerin ve siyast müsteşarla
rın adetleri lranunla tayin olunur. 

5 A"" T~~i~~esasiye kanununun 
49 uncu mad_O.csi ff1l suretle değiştiril. 
m~tir: 

Mezun veya herhangi bir sebeple 
mazur olan bir Vekile İcra Vekilleri 
Heyeti azasından bir diğeri veya si. 
yası müsteşarlardan biri muvakkaten 
niyabet eder. Ancak bir Vekil veya si
yasi müsteşar bir Vekaletten başkasr. 
na niyabet edemez. Siyasi müsteşarın 
Vekile niyabeti halinde kararnamesi 
Meclise arzolunur. 

6 - Teşkilatıesasiye kanununun 
50 inci mııdesi aşağıda yazılı surette 
değiştirilmiştir: 

İcra Vekillerinden veya siyasi müs. 
teşarlardan birinin Divanı Aliye sev
kine dair Türkiye Büyük Millet :M:ec. 
Iisince verilen karar Vekalet ve Müs. 
teşarlıktan sukfıtu dahi mutazammm. 
dır. 

7 - Teşkilatıesasiye kanununun 
61 inci maddesi aşağıda yazılı ~urette 

, değiştirilmiştir: 

Vazifelerinden münbais hususatta 
İcra Vekillerile siyasi müsteşarların ve 
Temyiz mahkemesi rüesası ve azasını, 
Cümhuriyet Başmüddeiumumisini mu. 
hakeme etmek üzere bir Divanı Ali te~ 
kil edilir. 

8 - Teşkilatıesasiye kanununun 
74 üncü maddesi aşağıda yazılı şekil. 
de değiştirilmiştir: 

Umumi menfaatlar için lüzumu an
lqılmaclıkça ve mahsus kanunları mu
cibince değer pahası peşin verilmedikçe 
hiçbir kimsenin malı istimval ve mülkü 
istimlak: olunamaz. Çiftçiyi toprak sa
hibi yapmak ve ormanlan devlet tara
fından idare etmek için istimlak oluna
cak arazi ve ormanlann istimlak bedel
leri ve bu bedellerin tediyesi sureti 
mahsus kanunlarla tayin olunur. Fev
kalade hallerde kanuna göre tahmil olu 
nacak para ve mal ve çalışmaya dair 
mükellefiyetler müstesna olmak üzere 
hiçbir kimse hiçbir fedakarlık yapmağa 
zorlanamaz. 

9 - Teşkilatı esasiye kanununun 
7 5 inci maddesi aşağıda yaz lı şekilde 
değiştirilmiştir: 

Hiçbir kimse mensup olduğu felsefi 
içtihad, din ve mezhebden dolayı mu
ahaze edilmez. Asayiş ve umumi mu· 
qeret adabına ve kanunlar hükümleri
ne aylan bulunmamak üzere her tı:irlü 

dini ayinler SeI'besttir. 
1 O - Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
tık sözü Dahiliye Vekili ve C.H.P. 

Genel SeJ,reteri Şükrü Kaya aldı ve 
sık s1k alkı~laı:ıan izahatını verdi. 

Dahiliye 
Vekili 

1 eşkiıô.tıesasiyedelli 
değişiktıkleri ızah 

ed;qor 
Dahiliye Vekilimiz Partinin altı 

prensipinin Teşk]atr esasiyemize konu
lacağınt söyliyerek söze başlamış, bu 
prensiplerin vazih bir şekilde tesbit e
dilmiş olduğunun, hakikati söyliyen ta
rihe bah.1lllkla görüleceğini söyledi ve 
şöyle dedi: 

Biz tarihi önümüze çekinmeden aça 
bilir ve bakabiliriz. Zaten insanlık ta
rihi Türkbrle başlamışbr. Türk ol
masaydı be!1!ci tarih de olmazdı. Ve 
muhakkak ki medeniyet de başlamaz
dı. (Bravo se3leri, alkışlar). 

Şükrü Kaya, insanlık tarihinde bli
yük bir tesiri olan Türkün son asırlar
da tehlike geçirdiğini, fakat tarihin 
kaza ve kaderine boyun iğmediğini 

söyledi ve her milletin tarihini kendisi
nin yaptığım işaret ederek şöyle dedi: 

Atatürk, bu milette mevcut olan 
bütün yüksek s~ciyekri ve alicenap 
hasletleri nefsinde toplayarak milletin 
azim ve iradesini kendi azmü iradesile 
birleştirerek Türk milletini mahvolmak 
tan kurtardı. Şimdiye kadarki Türk 
tarihi isbat eder ki Türkler için aciz 
olmak mahvolmak dernektir. Atatürk 
Türk istiklalini kurtarmakla beşeriyete 
büyük hizmet etti ve tarih Atatürkten 
ve onun yiiksek vasıfla1'::ndan bahseder· 

ken h~ Üphe e~mem ki en .,b~ ~s 
mu be~eriyete yaptığı bir hizmette gö
recektir. 

Dahiliye Vekilimiz, Atatürkü.n, Türk 
inkilabmı kurtardrktan sonra kurduğu 
devlet sisteminde tatbik edilecek pren· 
sipleri tesbit ettiğini söyledi ve sözleri
ne devam etti: 

Eğer biz, Atatürkün Türkleri, kur
tanlmı§ olmak itibarile, Türklere yük
sek medeni vasıflannı tekrar iade et· 
miş olmak itibarile, Atatürke kar§ı 
şükran hissediyorsak bunun ifadesini 
kurduğu prensipleri sadakatle, fera· 
ğatle ve samimiyetle takibde aramak 
icabeder. 

ALTI PRENSiP: DEVLETÇi. 
Lll'ilMlZ 

Dahiliye Vekili bundan sonra bu 
prensipleri izaha geçmiş ve şöyle de -
miştir: 

Bu prensiplerin başlıcalarının Teşki
latresasiyemize geçmesi, Atatürk'ün 
prensiplerine olan bağlıhğımızrn ve sa
mimi ilgimizin hukuki ifadesidir. Biz 
istiyoxuz ·ki siyaset ve icraat sahaiann
da yaptığımız işler irfan ve vicı::Jaruhu
kukilerde yer bulsun. Ve hukuki baya
tın mebdei, menşei ve istinatg~hr ol -
sun. O itibarlaladır ki devletçilik vas -
fmı Tcşkilatıesasiyeye koyacağız. 

ı~HLLiYETÇiLtCIMJZ 

Atatürk'ün bahsettiği prensipler 
Türktür. Yani asUyeti ve menşei itiba
rile tamamile milletin kendi seciye • 
sinden alınmış ve onun bütün ihtiyaç 
ve zaruretlerine uygun olarak seçilmiş
tir. Bu prensipler ayni zamanda Tilrk
çüclürler. Türkçü olmak itibarile, millt· 
cilik vasfı kendisinden çıkacak bir va
sıf olur. (Bravo sesleri). 

Bu memleketin son asırlarda gerek 
eko!'lomik hayatta gerek sosyal hayat -
ta çektiği ele:nleri burada tekr<ır etmek 
istemem. O son safhaların hazin şalı -
nelerini A tatürk'ün nutuk1armda acık 
olarak görmek mümkünıdür. Eğer tek • 
rar bu acr hatıralara dönmemek bu 
elim h"yatı y:ış::mamak ve beşeryete de 
böyle bir fcl5ket haz:rla=ıak istemiyor
sak Türk rr.illetinin b:!hemehal Türk -
çü ve r.ıill;ci olm::ısr Iaz ımdrr. (Bravo 
çok ya ::ı sesleri, allr.ş!ar). 

Türk miletini beşeriyet içerisinde 
medeniyete yar:ır, sulha hadim müm • 
taz bir camia yapmak için evvelemirde 
Türk milletini tarihte ve beşeriyette 

layık olduğu medeniyet seviyesine çı -
karmak lazımdır. Bu itibarla millici ol
mak bizim zaruri şıarmuzÇlır. Fakat bi
zim millici şıanmız da kendisine mün
hasır millicilik değildir. Bizim milliyet
çiliğimiz sırf beşeriyetn tealisine ve bü
tün dünyayı mes'ut ve müreffeh yaşat. 1 
maya matuf bir milliyetçiliktir. 

HALKÇILil'iIMIZ 
Diğer bir vasfımız da halkçı olmak

tır. Halkçı olmak alicenaplığmuzm na· 
zari bir eseri değildir. Zaten biz pren
siplerimizi koyarken, geçmiş zamanlara 
ait ve yahut insanların yüksek hislerin
den mülhem beşeriyet mefhumlarına 

kapılarak koymadık. Biz doğrudan doğ
ruya sulh ve medeniyet amili olacak bir 
Türk istiklalini ebedi olarak kurmak 
için bunun ne gibi şartlar dairesinde 
yapılması icap ediyorsa o şartları tes
bit ederek aldığımız halkçılık vasfı, bir 
merhamet eseri değildir. Halkçıhğımız 

doğrudan doğruya bu memleketin kur
tarılması ve müstakil olarak yaşama -
sına hadim olabilmek için bir şartı ev
veldir. Bizim halkçıhğtmız halka doğnı 
halle için değildir. Halk tarafından halk
la beraber sistemidir. (Alkışlar). 

LAtKLll'ilMtZ 
Arkadaşlar, 

Bu memleket gaiplerin ve gayri 
mes'ullerin vicdanlara amir olmasın -
dan, devlet ve millet işlerini görmesin -
den çok zarar görmüştür. Eğer Türkün 
yolu başka yerlerden geçse idi ve orta 
asırlardaki zamanlarda kendi bildiği, 

kenldi yaptığı kanunları devam etse idi, 
bugünkü bulunduğundan daha çok ile
ride olur ve medeniyete daha çok hiz
met ederdi. Türk milletinin son asırlar-
da gördüğü felaketlerin, çektiği sıkın -
tdarın sebepleri, bir takım gayrimes'ul
lerin ve gayrimer'i şahsiyetlerin yap -
tıklan kanunların altında zebun ola -

Teşkilatıesasiye kanununa bir kayıt 
koyduk. Bu kayıt bilyük Başvekilimin 
de bilvesile söylediği gibi, hiç kimsenin 
hukuku tasarrufiyesine bir taarruz teş· 
kil etmez. 

SiY ASI M05TEŞARLIKLAR 
Teşki1atıesasiyede yapılacak deği 

kişliklerden bir diğerine geçen Dahili -
ye Vekili siyasi müsteşarlık meselesini 
şöyle anlattı: 

Diğer k;;yıt da yine büyük Başveki
lin sırasmda söylediği gibi hi.ikt1,met teş· 
kilatında görülen bir lüzum üzerine ya. 
pılmış~ır. HükUm.ette siyasi müsteşar • 
lıklar ihdası düşünülmü§ ve bunun ica
bı hissedilmiştir. Bunun tatbiki için 
Teşkilatresasiye kanunununda formali
teye ait bazı maddelerin değişmesi icap 
etmiştir. Son getirlen tadil tekliflerin • 
den biri de bundan ibarettir. 

Maddeler 
müzakerede 

Dahiliye vekilinden sonra Hakkı 

Kılıç (Muş) söz aldı. Bu kanunla cüm
huriyetimizin, Partim.izin altı büyük 
temeltaşı üzerine oturduğunu söyliyc. 
rek ikinci maddeye uygun olmıyan 

bir teşekkül bulunduğunu, bunun da 
Diyanet t~leri Reisliği olduğunu, şah
san kendisi bu teşekkülün aleyhinde 
olmamakla beraber resmi devlet büt. 
çesinde Diyanet İşleri Reisliği için bir 
yer bulunmasının doğru olamıya.cağı. 
nı, bilhassa. Teşkilatıesasiye kanunu
nun yeni kabul edilecek olan bu ikin. 
ci maddesi karşısında bu teşekkülün 
hilkUm.et teşkilatın haricinde bırakıl· 
m.ası liiznn geldiğini söyledi. 

Azadan bir kaçı bu teklifin bütçe 
müzakeresi sırasmd{l. yapılabileceği 

cevabını verdiler. rak i~ görmek mecburiyetinde kalma -
sıdır. M~:iemki tarihte deterministiz, Halil Menteş (İzmir) Teşkilatıesa. 
mademki icraatta maddiyetperveriz o siyede yapılaCak değişikliğin bazı sui-

k d. . tefehhümlere meydan ~ermemesi için halde kendi kanunlanmızı en ırnız 
. meselenin tamamile ve sarahatle Mil. 

Y.~pmalıyızı ~pu~3r~~. ?ve~ay:~ e l~t' Mefilisi 'kürsü.Sün-Oe iz.8.h edilmesi 
duo}'!lya taa)lµk eden her turlu ;ndış~- .. ·- . .. . 
1 d h t .. 1.. k f'k' 1 d • .: l~zımgeldıg!iı.i toylıyerek bu husUsta er en, er ur u uza, ı ır er en mu - . . . .. 
b 1 k b .. .. . 1 serdolunan esbabı mucıbeyı varıt gor. erra o ara ve u gµn un ıca p arını . 

dd.. 1 · · ·· ·· ·· d tut k mediğini, mesela, devletçilik, devletın ma ı zaruret erını goz onun e ara . . . Y• • • • 

1 M m1 k t . dd" h t şeklı beyanına gırdıgını, ekonomıde lı-
yaprnayı ız. e e e ın ma ı aya ı . . . . 

' b tl k rt 1 bcralızm. taraf tarı ferdıyetçı, bır va. 
anca~: u sure e u u ur. 

O · • d' k. b' h .~d tandaş ortaya çıkıp prcpa.gar.da y&.-nun ıçın tr .ı ız er şe,, en ev - . . . . 
1 l".kl·v· · · .1,, tt.k e bunu teo:ıkı' parsa mahkemeye verılıp Yerılmıyece-ve aı ıgımızı ı an e ı v " - • 

l"t · k ko ak 'stı'yo- ğini sorduktan s:>nra bu vatandaşın: a ıes.asıye anunumuza ym ı . . 
' 'İnln1Upçılrk devlet ~ckline dahıldır. ruz. 

Dahiliye Vekili ve Parti genel sek -
reteri sözlerine devamla şöyle dedi: 

Biz diyoruz· ki dinler camilerde ve 
mabetlerde bulunsun, maddi bayat ve 
di.inya içine çıkmasın ve çıkarmıyoruz, 
çıkarmıyacağız. (Bravo sesleri, alkış • 
lar). Fena mir.as olan diğer bir şey de 
bazı Türklerin bir takım tarikatlara sa
lik olmasıfdrr. Bizim bildiğimiz, Türk 
için yegane coğru yol ve t:ırikat milli. 
yetçiliktir. Bu yolu tutmak Türkün 
dünya ve ahreti için en büyük kuvvet
tir. (Bravo sesleri alkışlar). Bunun için
dir ki eğer şurada burada vatandaşları
mızın kalbinde küçük bir rabıta kal -
mışsa o rabrtayı Büyük Me::lisin kara
rilc kökünden silerek bu tarikatlerden 
uzaklaştxrmak istiyoruz. (Bravo sesle
ri) Koyduğumuz prensiplerden biri de 

budur. 
ÇiFTÇiYi TOPRAK SAHiBi ETMEK 

Diğer prensiplerimizlden maddeler
de tesadüf edeceğimiz bir iki nokta d:ı
ha vardır. Bunlardan biri; çiftçiyi top
rak sahibi etmektir. Ark:ıdn~hr, on se
kiz milyon Türkün on be§ milyonu 
çiftçidiri. Bu on beş milyonun bir çoğu 
kendi toprağında çalışmaz. Çiftçiyi, 
Türk ciftci~ini toprak sahibi yapmak, 
Türk çiftçisini, Y-"ni Türkpn ekseriye -

ben en yeni ve en esa.slI inkılnp taraf. 
ta.rıyrm, istilısal vasıtalarını kamilen 
komünize ederek devletin eline veri .. 
yorum, binaenaleyh beni niçin muha
keme ediyorsunuz?,, derse ne cevap 
verileceğini sordu. 

Hüsnü Kitapçı (Muğla) bugüne 
kadar Parti programında umde olan 
esasların millete maledildiğini söyli. 
yerek gelecek nesillerin en iyi bir 
tarzda millet ve hükC\meti kurabilme: 
leri lazxmgelen vasıflarla. mücehhez 
olmalarını temin edecek anaprensiple
rin anayasaya girmesini muvafık gör. 
düğünü söyledi. 

Atatürk'ün evvela muzaffer bir 
kum.andan olarak kendini tarfüe yaz
dırdığını, sonra Türk devletini kurup 
ba,cıına geçerek hiç yanılınaksızın ida. 
n, siyasi b:r çok kararlar alarak, 
yaptığı seri inkılaplarla memleketi 
bu~ilnkü saadetine ~ıkar!ığı h:\dise
lerle izah eden Hüsnü Kitapçı sözleri
ni şöyle bitirdi: 

"Atatürkün işaretini bu memleke· 
tin hüsnü niyetle kabul etmesi bu mem 
leketin ve milletin menfaatinedir.,, 

(Dravo s~sleri, alkı~lar). 

ENCÜMEN RE!St CEVAP 
VRElYOR 

ti azimesini kendi el~onomik mukadıde- Teş~:ilatı esasiye encümeni reisi Şem· 
ratına sahip kılarak bu memle!tet için settin Cr:.inaltay (Sivas), Halil Mente
hayırh ve aktif bir e1em::ın yapmak de· şin işaret ettiği ikinci maddeye ait fi. 
mektir. Bu büyük kütleden eğer büyük kirlerini söyliyerek bir takrm misaller 
bir menfaat bekliyorsak, onu ötekinin, sedettikten sonra m'.lletimizin anava
berikinin toprağında çalışmaktan kur • sıflanmn tecelli ve tezahürlerini anlat· 
tarmalı, kendisini kendi topra klarma tr ve dedi ki: 
hakim kılmalıyız. (Kurtaracağız sesle- "Şu halde, Türkün bu esaslan teş-
ri). kilatı esasiye kanunununda yer bulun· 

Bu toprakları asrrlardan ve asırlar - ca bunlara muhalif olarak fikirler ıerd 
d:rnberi nastl canlariyle, karılarile mü _ı ecl!lrr.iyecck micfü-? Diyorlar. Bir li
dafaa etmişlerse, ondan kendisine yiye· bcrol çıkıp liberalizm esas!annı, bir 
ceğini çıkaracak kaıdar bir hi!:se vermek komünist de komünizmi neşir ve tamim 
çok göriilmez zannederim. (Bravo ses - etmiyeccMer mi? Diye soruyorlar. 
leri; alkışlar). Hayrr, etmiy~ekler, edemiyecek-

Bunun teminini kolaylaştmnak için · lerdir. Teşkilab ·eaaıiyeye muhalif her 

KÖYLÜYE TOPRAK DACITlıJlı'' 
Si ÜZERİNDE 

Encümen reisi bundan sonra mu:! 
yet hakkının kudsiyetinin teşkilatı 
. k d .h d·ı.l:~ini bil' sıye anunun a tasrı e ı u!g ' •r 

rada teklif edilmekte olan şeyin. ad~ır 
tin bir icabının yerine getirilınesı ~I r 
ğunu, bu ma.dde ile bu mernleketı~Jcl' 
sırlardanberi }~Jkünü çeken as·I ,h_.~ 
nın kendi hukuki malına e:ahip oıııır 
nm gaye ittihaz edild: ğini söyledi. 

RECEP PEKERIN BEY ANA fi 
S . G'. 1 d ):?ecef emsettın una tay an sonra r 

Pek~r (Kütahya) kürsüye geldi ve ~'e 
timizin prensiplerinin teşkilatı e.asıYıı' 
kanunumuza alınmasının başlı başı 
büyük bir inkitap olduğunu sö~lİ>; 
rek bundan sonra "Teşkilatı es:.sıye 1f 
umumi bünyesinin teyidatı altında oel• 
rak, milliyetçiliğin nakm olan ~Y"iO'. 
milelcilik ve halkçılığın nalczı olatl iJİ' 
tiyazcılık veya sınıfçılık ve devle~~ 
ğin na.kızı olan liberallik ve layitd1 ğ1I 
nakızı olan klerikallik ve inkilaP'ıl'. "' 
nakızı olan irt:ca lehinde hiçbir fatliY 
yapılamıyacağmı,, söyledi. eff 

Recep Peker bundan sonra pr~ 
lerimizin üzerinde ayn ayrı dura ril' 
Cumhuriyetimizin başka ınilletle ıııt' 
cum1ıur1yetinden farklı olduğunu. ıf>I' 
sela Aerikada liberal, Sovyetlerde ~yet 
hakimiyetine dayanan bir cumhu.r1 ti" 
bulunduğunu, bunun ıçın bizirn cıı.11 'ı 1 huriyetimizin Partinin altı anavası 
zikredilmesi lazım geldiğini söyleclİ· ·r 

Recep Peker bundan sonra prel'l~r 
lığımızın da ne komünizm, ne de i!t~ 
şizm manasında bir inkilap olar~~ 1 tıif 
sürülemiyeceğini, milliyetçiliğiınıZ111 ~ 
kan milliyetçiliği olmadığını; b f 
halkçıhğımızm diğer memleketlerde. ~ 
11'..ilen ''halk cephelerile,, münasebeti J 
madığım, Iaiklik telakkisinin d~ ı~ 
saha da en f,Yi bizde tatbik edılCtv 
söyledi. 

ı illt .r 
GENE.R.AL REFET BELE'' NJ1'" 

SÖZLERi 

Recep Pekerden sonra Aziz A~~ 
rek (Erzurum), ve tekrar Halil 1 il' 

te~· (İzmir) söz aldılar. Onlardat1 5~ 
ra General Refet Bele (İstanbı.ll) tı~ 
alarak bilhassa köylüye toprak dağ~ 
ması meselesi üzerinde durarak bil~· 
selenin her şeyden evvel insanlık ft~ 
nımdan r:ıühim olduğunu, bir tar~ tf 

yığın yığın topraklar dururken, b~ 
raftan da toprağı olmadığı için aç *' 
insanlar bulunduğunu, bu işin }lBJ te' 

dilmesinin herkes gibi kendisini dedi: 
vinclireceJ:ni ilave etti ve ~öyle de rt" 

"Bugün bir sınıf mücadelesi 1'~ e<' 
sındayız. Milletimiz sınıfsız bit ~dil' 
tir. Fakat bunu demek kafi ~~g tır 
Bugün smıfsrz, yann sınıflı olabilıf· ge' 

nun önüne evvelden geçmek Jaztıtl 
Ik. e~ 

"Bu noktai nazardan pek vazih prcııı' 
sip olmak üzere - Cenabı !1ak bU tl1~e' 
leke~e göstermesin - yar:n bu 11'1~ ı1eJ1 
ket zengininin tekmil servetinin .. elı~~· 
giderek aç kalmaması için bugı.ırı 
rin zaruretini defetmek lazırndır· Jl.1~ 

Onun için ben reyimi ekorı0 ıc~ 
noktai nazardan değil, politi~ . rı;u~U· 
na.zardan, memleketimin atisını ,1<' 
nerek, bw·adan kat'i bir kanaatle, ıcııl' 
dan istirahatile, muvc.fık c!a.r::ık 
lanaca.ğ'rm.,, ~uıcı1' 

General Ilefet Bele'den sonrıı ~ lJ~ 
Kaya tekrar kUrsüye geldi ve ııı:.eff" 
lanmızın mlitalcalarına ceva.P lJ!lo'' 
rek preuiplerimizin rc~itcJen ~i ~8 
ğrnı bir kere daha tebarüz et , !>iııtı' 
köylüye toprak dağıtma. rocce e~ 
ehemmiyetini tekrar anlattı. 

MADDELER MOZAKEJtEOt: b~ 
b:rer .J 

Bunıdan sonra maddelerin • eJClr 
rer müzakeresine geçilmi~ ve t ıııO ' 

1 birçok mebuslanmızm söz aıarıılc proi' 
taleada bulunmalarından so~r~ tıfe' 
müstaceliyetle müzakere teklifı 1 e ı1'a' 
lise sevkedilmesi için derhal reYetı'e~~ 
racaat edildi ve neticede · 340 ~· 
dun ittifakı ile ve alkışlar '~fi 'ff 
Te~kilatıes.asiyemizdeki tadil te 

' nuniyet kesbetmiş oldu. ,.,~ 
Meclis Pazartesi günü top1Jl1 

ttr. 
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~ctrCldan q,etl,şigüul melıtuplac' 
' - nmw 6 ŞUBAT 1937 

Yen· çıkan bir kitaba 
~ 

dedikodular • 
aır 

Yazan: 

Toplu iğne 
Ankara., 3 Şubat 937 

''l!tJn tan biz· UN,, un bu sütunlarında ba. 
ondan ~rn genç şair ''Muhip,. , bazan 
'•nehÇet aba Yaşlı ama gene genç şair 
·doğdu~ Reınaı,, , hazan da gene genç, 
1'a llıa}jf seneye dair tarihi vesikala· 
l'ariJe ta 0~amakla beraber göz ka
et l\e hnun ediyorum - fakat Beh 
"liU:e:alden h:raz yaşlı tarih bilgini 
~Yorı~ Nanuk., kitaplara dair yazr 
tol'iiııuı r. Ber ne kadar, Genel direk
lla. ;\nk Ilakkı Tarık Us, bir gün ba-

arada: 

Sak':'" .. :iddi Yazı yazacak adamlarımı; 
d , "'<:n . 
eıııiş cıdcli mevzulara. dokunma 
~lara Ve benim "Gazetelerde ciddi ya 
ŞekUncı:e. k.adar az tesadüf ediyoruz 
laıılaın ıçıınden geçen kaygıyı ya
heı:ı de ışsa da, bu mektubu yazarken 
tada Y 

0 saydığım üç arkadaş gibi, bu
llıekteı:ı e~ çı~a~ bir kitar>tan bahset-

l3u endıını alamıyacağım. 
ll~ Yaı, ben İstanbulda iken "KU-

1 a) ,, Un b" 
tı suaı ı.r ın u h ı.rriri onume beş 

~"arııa ~e~ırmiş, bunlara verdiğim 

1 

~ı kinı l'l ıkı gün sonra gazeteye "Bi-
~a ler gijld" .. ., b t w 

basıv uruyor.,, a.~.ıgı aıtın-
~%ik er:11işti. Bundan iki gün sonra 
le ceva ~hır Naşit bey de ayni anke
ııa g()r: vernıişti. Hatırımda kaldığ.ı
l~e hed· - Yilbaşında bütün muharrir. 
Osman ~eler dağıtırken beni unutan -
de:Ydi. nıaı Kaygılı da o se:-! için-

h. \rakıa ~ .d. w 

"<! duY?na' aşı ın dramda rol aldıgr. 
~lllaJ'i dıın. ama, ge:;erılerde Osman 
la.1-ıuu ~· eski ve yeni edebiyata dair 
~ırı .. beır Yazı ya7..dığmı gördüm. O 

ba.,11 rn n de, ar:ı.dabir, <'id<li ve nfrr 
lıa2;~1 1.llharr:rıcrin arasına kabşıp, 

t.r!ıf.r:'k Us'u dinlemeden, bir ld-
ılı Yr.ın.,bllirim. Ya·}abil:rim 

-t:ı. ~ene ü"tad .. .. d. l . . 
"'ll i:fı . sozu ın eyıp, yenı 

~ekt r l~ıt~p h:ı.kkmda yazacnğım 
~~:Yet~Pta da - "lden geldiği kadar -
"e tuhane~ uzak kalmayı, işi şakaya 

ıga vuracağımı vadederim: 
b :(. :(. .lf 

\'. ~ıe aı ... 
/ d lny acagım kitap, tngilterenin 

F 
l 
• 

Torlu iğne 

Bu dehşetli yanlışın, aslı Cengül 
iken, Cengel şeklinde yazılan, Cengel 
kelimesi olduğunu bu fıkradan öğre
niyorduk. Bizim için yapılacak iki iş 

vardı: Ya bu düzeltmeyi kabul edip 
üstadın elini öpecek ve tefrikanın baş
lığım düzeltecektik; yahut da bu dü
zeltmenin haklı olup olmadığını araş
tıracaktı]{. Ben, ikinci yolu tercih et
tim. Neticede öğrendim ki kelimenin 
Sanskrit dilindeki aslı Cengele veya
hut Cangala'dır; oradan Fars ve Hin. 
distanın c rdu diline Cengel şeklinde 

geçmiş, blz de onu oradan altp "Cc~
gel,, demişiz; İngiliz alıp "Jungle., de
mL5lcr. Bunu o zaman Ulus'un bir sü
tununa yazmıştım. Şu hiııde "Cengel 
.Jritabı,, run daha kitap halinde basıl
a~dan önce bir faydası dokunmuş, 

uzun yıllardanberi bütün edebiyat A.. 
lemine hocalık eden bir üstada yanlış 
bellediği bir kelimeni~ doğrusunu öğ
rctmi~ti. 

Bu tashihi, yeniden t:Mhih etmek 
cüretini gösterirken. gene ben üstadı 
bu yanlış belleyişinde haklı buluyor, 
bu hatanın sebebini anlıyabiliyordum. 
Cünkü Bny Yalçın, ne de olsa, ":E<le
b:yatı cedide., ci idi. Eski dille ''Sün-
bill,. "Gül,, ve "Bülbtil,, gibi yazılan 

Bir lngiliz ş1rketi Faki_r çocuklar için bu 
60 sene sonra Beıedil}eqe d k ) k 

bıral:.mak üzere gaz sene e ampa.ar açı aca 
depoları iesıs eaecek 1 

şe1 ismindeki 1ngiliz gaz kumpan- Çocuk bahçesinde çalışacak Öğret-
yası ile yapılan mukavele tasdik edil. 

n:ıek. ü~ere Dahiliye vekaletine gönde- menlere de ayrı Ücret Verifiyor 
rılmıştır . 

Bu mukaveleye göre bu şirket Bey 

1 kozda mevaddı m~ştaile depoları te
sis edecek ve bunları 60 sene işlettik
ten sonra belediyeye bırakacalttrr. 

Şirket belediyeye bu müddet zarfında 
yer kirası verecektir. Şirket depoları 

benzin, gaz ve buna benzer maddeler 
için transit yeri olarak kullanacak, 
bin kadar amele istihdam edecektir. 

1 

Eski Hıdivin köşkü 
Beıediqe tarafından ne 
şek1lde kullanılacak? 

Eski Hıdiv Abbas Hilmi Paşanın 
Kanlıcadaki köşklerinin belediye Uı
rafından 60 bin liraya sa.tın alınması
na karar verildiğini yazmıştık. Bu se
neki bütçede yapılan 20,000 liralık 

münakale tasdik için Dahiliye vekale
tine bildirilmiştir. Karar gelince ilk 
taksit olarak 20.00G lira verilecek, ta. 
pu muamelesi bitirilecektir. Belediye
nin burayı ne şekilde kullanacağı he
nfu: belli değildir. Sanatoryom olarak 
kullanılması lehinde bir cereyan Yar
dır. 

Pedagoji 
bug·ün 

enst:tüsü 
açılıyor 

İsta.nbulda bulunan yüksek tedri
sat direktörü Bay Cevat dün Üniver
sitede yeni açılan cnStitülerle rrteŞgul 
olmuştur. Bugün de edebiyat fakülte
sine' bağlı · olarak kurulan Pedagoji 
enstitüsünün açılma töreninde bulu
nacaktır. 

İlktedrisat direktörü İsmail Hakkı 
Devlet matbaasında b:ısJlmakta olan 
ilkokullara ait kitap işlerile uğraşmı~
tır. 

Kültür direktörlüğü geçen yıl fa-1 
kir ilkokul c:ocuklarının sıhhi durum
larile yakından alakadar olmuş ve bu 
çocuklar için kamplar açmı§tı. Bu yıl 
da bu kamplar 1stanbulun türlü semt 
ler!nde açıfo.caktır. Kamplar için büt
çeye (5.000) lira tahsisat konmuş-
tur. 

Bundan ba5ka çocuklarm tatil ay
larında sokakta gezmeıreleri için bu 
yıl !:Ocuk bahçeleri açılacaktır. Bunbr 
için de bütçede (3000) lira tahsisat , 
ayrılmıştır. 

Bu paralar hem çocuk bahçesi il'• 
tiyacma sarf cdilece!t hem de çocuk 
bah!:esinde öğretmenlik yapan öğret
menlere verilecektir. 

Sıhh3t ispekter!eri yeniden 
f azlala~t1rdacak 

Okullardalti t.:ılcbe adedi son yıllar 
içinde oldukça fazlalaşmıştır. Bu ta
lebe fazlalığı karşısında talebenin sıh
hi durumilc meşgul olmak üzere ayrı
lan sıhhat ispekterleri kıifi gelme
mektedir. 

Kültür Bakanlığı her vilayetin sıh-

hat i~lcri ispekterlerini a.rtrrmağa 
karar vcrmıştir. 

lst:ınb:.ı.1 sıhhat ispekterlerinin sa
yısı da bugünkü mevcut kadronun 
bir misli fazlası olacaktır. 

;ki ilkmelCt~p genişletiliyor 
Üsküdar ve İstanbul birinci ilke. 

kul binalarının yanlarındaki anala
rın İstanbul belediyesi tarafından sa.
tın alınmasına karar verilmiştir. Sa,,. 

tın alınacak bu arsalarda asrl teçhi. 
zatı hs.vi birer pavyon yapılacaktır. 

Pavyonlar okula bağlı bulunacak ve 
okul te8kilatmm genişletilmesine ya.. 
rıyacaktır. 

Yeni a(jllacak okullar 
Kültür Bakanlığı orta tedrisat di

rektörlüğü türlü vilayetlerin ortaokul 
ihtiyacını şimdiden tetkik etmeğe baş. 
lamıştır. 

Bu tetkikat neticesinde İstanbul 
vilayetinin muhtelif semtlerinde açı. 

lacak beş ortaokuldan başka yeniden 
Küçükmustafapaşada ve Yenikapıda 

iki ortaokul daha açılacaktır. 

Otobüs ihtilafı nihayet 
halledilebildi 

Otobüsçü'er hatların serbestliğine 
mukabil. yüzde on hisseyi 

vermeği kabul ettiler 
i~ sahasından ayrılacaklannı söylemekı

tedirler. 
Dün bir otobüsçü şöyle demiştir: b':ı lludanın en büyük muharrirlerin.! 

l 1,, dır. r~rd Kipling'in "Cengel kita
a1t, lab·· titabın İngilizce metni b:ı.sı- ' 

ı:ı4,, il "Ok 

"Cen.~el,. i .. de Cengül diye okumayı,,~mİrgan otobüsleri 
edebı ekolune daha uygun bulmuştu. 

Otobüsçülerle belediye arasında im
tiyaz hissesi yüzünden çıkan ihtilaf hal· 
ledilmiştir. Hemen bütün otobüs sahip
leri dün seyrüsefer müdürlüğüne gide
rek hasılatı gayrisafiye üzerinden iste
nen yüzde onu vermeye razı oldukları -
ru bil<lirerek taahhütnameleri imza et
mişlerdir. Oto!J ··, sahiplerine verilen 
miihlet bugün · ıektedir. Dün işleri

ni bitirmeyenler ou sabah öğleye kadar 
taahhütnameleri imzahyacaklardır. O -
tobfüıçüler alrnacak yüzde onlar .; :ün
den zarar ede;eklerini. kısa bir zaman
da bazı otobüsçülerin kendiliklerinden 

"- Hatların serbest bırakılması sö
zü karşısında yüz':ie on hisse vermeyi 
kabul ettik. Eğer bunu vermeseydik e
lim.izdeki ruhsatnameler alınacak. Oto
büslerimiz işlemekten mer:.edilecekti. 
Bununla ber<!bcr evvelce ruhsatiyeleri 
alınmış olanlar da hatlara sevkedilecek
lerdir. 

"tı. li.i ' " seneler olınu~tur. Ben, 
~~ılll. l'kçe terciimesinden bahEede-

aı '"l'oıııuı~ 
<l duı!uıı ·~~" nin asrl adı ''Nurettin .. 

'tı.ııı d.au hıhrsiniz. Eğer aldığı soya.. 
sa, on Aı:t'l'AM olduğunu duydunuz. 
eıı., ce "Uı ı:· 1·~ll, s .us,. gazetesinde tefrika 
~tal> ha~~a da güzel bir kap içinde 
~e :n~:. b:ısııan bu eseri benim 

.ı ....._ t> ttıgıını sizden saklıyamam. 
11· Q.end· 
~il. ?tı..i h 1 çık::ı.rdığm kitaptan ken-
''rıhı \ay ahsedeceksin? demeyin. Bu 
a ~ ı·.,.i~~tıara "Ciddi muharrirler., , 
b~et(ı rn ~1 ınektup .. yaznuyanlar ri
ı:t ~aYI~~burdur. Ben. kendimi böyle 
d 1\itatı~ b~Iı bulmuyorum. Kaldı 
ıı- '?'daı:ı • kıtan hakkmdaki dcdiko-
~ ~•.'1etl3(,> bahsrdeceğim. Aradabir 
ı. ıı, a~ırn, e~em kitabın tC'rciimesini 
~ l' ~y /knr nıcthederim ki bundan da 

1 tnaz. 

"c:e ~ :{. :(. 
~~:ta h::~ı kitabı,, Ulus'da ilk tefri
~· ''biık:. andığı sıralarda gazete bir 
,, ?'ilı_ ,, cı~esi,, açmmtı, burada gaze.. 
J() .7<l.Jltı'" -tc l', cliiz 

1 
• gı dil yanlıı:ılarını ele ah-

i· tı.ı-acıan ~.t?'ordu. Böyle bir sütun, 
b~t'!ı.lu ~·· ~tanbul gazetelerinde de 
la Ç<; it y 

0tiilnıüş olacak ki "Ahfeş,. . 
b ~ ııu~1:n1ı~ıarı düzeltmcğe, yanlıı;-

~~llaı- nler dC' Ahfeş'e çatmağa 

~~ 'ta.1tırcİızn 
b~ıq ''Oetı.,. 1 ~utr:ııya..:yım, Ulus'da 
~(I t .... de b·}:ı .. kıtabı,. tefrika edilir, 
o ~a!i l.o~esi yazılırken, bu köşe
~~"l.l"k:den bir yazısında Akşam'm 
rııa'tı İl·~ 1 A...k~aıncısı - sonradan bu 
r,/l'•tırıu~Yin Cahit Yakın üstadımız 
~ tı tiıa anıadık - Muallim Naciden 
lliıı. \'allh~J hcıhsettikten sonra eıak. 
bnıı. cl!l\ı. ... ~tı·'l.r'~ı düzelten bir gazete
b.ı~1 lı .. ?' 

1 
•• b•r dil yanlışı yaparak 

1'~~ har~ dnrclüncü sayıf::.sındal 
~~: erıe tekrarladığını haber 

' 

C":ıene eserin tefrik"lsına devam (?dil. 
diği sıralarda edip ve bilgin bir dos
tuma rastgelmiştim. O, bana demişti 
ki: 

- Bandan - log f aslmı - bu kelime 
nı:ıymun siirülerine verilen bir isim
dir; z..ı.tcn kital'), hep ormanda ve or
manın bir nev'i ol:ın Cengelde geçer -
tercüme ettin mi? 

- Evet! 
- Peki, Bandar - log'ların şarkısı-

nı manzum mu, menstir mu türkçeye 
çevirdin? 

- Monsttr. 
- Vaktile bu kitabın bir iki hik!-

yesi Derglh mecmuasında tercüme e
rilmişti ve şair Ahmet Haşim, bu Ban 
dar • log'lar şarkısını arQz veznile 
manzum olarak türkçeye çevirmişti. 

Sonra, her nedense, bu tercümeyi 
"Dergah,, a vermedi; fakat ondan al
dığı mısralara kendisinden de kata
rak bir manzume yaptı, nE;şretti. Rah
metli şairin: 
"Dalların zirvesindeyiz, ancxık,, 
"Yarıyo1dan ::iyaile yerden ttZıak,, 
"YrırıyoTd.an ziyaM m.aha yaktn,, 

Mısra ln.n Ban dar • log'larm ~::ı.rkı
smda vn..rdır. Fo..rkına varmadın mı? 

- Varır gibi oldum. 
"Cengel kitabı,, nm bir ikinci fay

dası da bu olmn~tu; arözun son ~ah e
serlerinden birisi, eğer Rudyard Kip
ling bu kitabı yazmasaydı, böyle güzel 
mısralar kazananııyacaktı •.. 

4 4 "' 

Bütün Cen.,.el hayvanlarına "Cer.1 
'"' gel y::ısası,, nı öğreten ayı Balu, çanak 

yal:ıyıcı ve dalkavuk ~akal Tabak!, 
p:ırlak renkli pars Ban~hira. büyük 
vılan Kaa. ya~lı kurt Akela, topal kapı 
lnn ş:r H:m, hele ufacıkken Cen1telle 
kaçırılan ve orada bir kurt !Ürüsün
de emzirilerek büyütülen ve ~a.ğı yu-

işlemek Üzere 
Belediye fen heyeti mühendisleri 

dün Eminönü - Emirg!n arasında İi'li
yecek otobüslerin durak yerleri etra
fında incelemeler yapmışlardır. 

Otobüsler Eminönünde tramvay 
durak yeri ile otomobillerin arasında 
bulunan seddin yanından kalkacak, Ka 
raköyde Ziraat bankası yarımda Rıh
tmı sokağında duracaktır. Diğer du
rak yerleri de tesbit olunacaktır. 

Garaj soyan bir amele, 
dün ceza yedi! 

Fatih belediye garajindan tel ve 
çubuk aşırdığı iddiasile yakalanan 
Burhan adlı bir amelenin, dün meşhut 
suçlar kanununa göre, Sultanahmet 
üçüncü sulh cezada duruşması yapıl. 
mıştrr. 

Muhakeme neticesinde, suç sabit 
olmuş, amele Burhan, dört ay hapis 
cezası yemiş ve derhal tevkif edilmiş
tir. 

Vergi tahsi'atı .. ı zam-rnnda 
yapmayan memurlar 

Belediye muhasebe müdürlüğü ta
rafından dün bütün tahsil şul'Clerine 
bir tamim gönderilmiş, 936 malt se
nesi sonuna kadar tahsilatın yüzde 
91 ri bulmasına çalışılmasını bildir
miştir. Vergi ve resim tahsilatını za
manında ve tam olarak yapamıyan 

memurlar şiddetle cezalandırılacaktır. 

karı, bütün hikayelerin kahramanı 

olan insan yavrusu Movgli macerala
rı zevk ve merakla okunacak kahra. 
mantardır. 

Ben, bu tercfüneyi, bir çoğunuzun 
tanıJl?.adığmız bu ınahlttklarla !izi ta
nıştırmak ic;in ytı.ptrm. Ayıp olm!.Z!la 
!!Öyliyeyirn: Bir olru~z fena olmaz ... 

1 Polis Haberleri J l 

iki erkek b·r kadını 
bıçak'a .yara'adılar 

Süleymaniyede Kürt Mehmet arsa
sında oturan Fatma gene ayni arsada 
oturan Hasan ve Hayri ile kavga et
miş kavga neticesinde Fatma iki ar
kadaş tarafnıdan ~övülerek bıçakla 

vücudünün türlü yerlerinden yaralan
mıştır. 

Bir hademe c;ahşhğı mek· 
tebin cami:aranı indi rdi 
Karagümrük Hırkaişerif 19 uncu 

ilkokul hademelerinden Mustafa okul
da bir talebenin kulağını çekmiştir. 

Kulağı çekilen talebe okul baş öğret
menine müracaat ederek hademeyi şi
kayet etmiştir. Okul direktörü bayan 
?-.fa1rbule Mustafayı çağırarak kendisi
ne ihtarda bulunmuştur. Bu ihtardan 
pek muğber olan Mustafa gece ka!a
yı güzelce tütsüledikten sonra okul ö
nüne gelerek bir nara atmış ve eline 
geçirdiği ta!51arla okulun camlarını a
şağı indlrmiştir. 

E~raftan o!tul camlarının kırıldı

ğrrµ gören komşular polise ha.her ver
mişler; polis Mustafayı yakalıyaralı: 

hakkında takibata bac;Iamıştır. 
MANGALA DV.~TVLER - Bey. 

kozda Kunduracı ~0kağmda oturan 
Ha!ilin karısı Hanife bakkala. gittiği 
sırada. evde bıraktığı altı yaşla.rında-

Bu itib:ırla her şeye razı olduk. Fa
kat bazı o:obüs:;üler kanunt yollardan 
haklarını arayacaklarını söylüyorlar.,, 

Hüs 2yin Cahid'in 
a4iıığı dava 

Muharrir Hüseyin Cabidin İstan
bul valisi Muhittin Üstündağ aleyhine 
açtığı davanın görülmesine 9 şubat 
937 salı günü İzmitte başlanacaktır. 

ki oğlu Saimle dört yaşlarındaki kızı 
Necla oyun oynarlarken odanın içinde 
bulunan mangalı devirmişlerdir. Man
galın devrilmesi neticesinde Necl! ve 
Saim vücutlarının türlü yerlerinden 
yanarak yaral:ınmı~lardır. 

BiR' YARALAMA DAHA - Be
yoğlu Tulumbacı sokakta oturan Ka. 
sun kızı 18 ya~larmda M~ı.ahat ile 
metresi bulunduğu şoför Sabri arasın. 
da. kıskanç:lık yüzünden kavga. ~ıkmış 
Sabri Mel3.ha.ti bıçakla bacağından ya
ralamıştır. 

J!ANTAR FIRLAYINOA - Cihan 
girde İlyas Çelebi mahallet!linde otu
ran Tahliye amelesinden Yusuf ~a

mandırada bağlı Belçika. va.pu.runda 
c:alışrrken keza.p şi~lerinden birinin 
mantarı çıkmış, ve Yusufun gözlerine 
keza.p isabet etmiştir. Kaza netice. 
sinde Yusuf gözlerinden ağırca yara.
larum~trr. 

DO~TU iLE YARALADI - Ak~ıt
rayda Ç:ımur 1smail ve Neea.ti ıtdında 
iki kişi lolmntada yemek yerlerken a
ralarında kavga çıkmış, İsınail Neca
tiyi dostu ile ba~mdan j"!.ralamıştır. 
Yaralı h~ta.haneye kaldırtlmıa. tam .. 
il de ya.kalanmıştll"" 
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Tarih 
vesikaları 
arasında 

-======• 

Eşek kanından 
ilaç, yakuttan Haç ı 

Bazı Anadolu köylerinde (İnce has 
talık) denen veremin tedavisinde has
taya eşek kanı içirildiğini bilen val' 
mı? Fakat bu doğrudur. Usulünü izah 
edelim: - Yazısız Hikaqe -

107 Sterlinlik kailll 

Bir mektuP 
Aç11ınca, Ya ·. udinin tt 
şebbiisü l}CJr,da kaifll 

İstanbul Posta ve Telgraf 
dür muavini Fevzi, G!!.!ata paS 
si başmemuru Fahri, Galata 
nesi .kişe memuru Niy.lzi, C:ılatl 
tclıane3i memurlarından Abd; 
Ferdi, Galata postabancsi aı 

memuru Münir, evvelce Gc.Iat.a 
hanesi muhasibi olan şimdiki 
ve telgraf muhasibi Burhan 

Herhangi bir eşeğin kulağının u
cundan uf ak bir aprça kesilir ve ya
radan akan kan bir fincana dolduru
lur, kopartılan kıllı kulak parçası da 
kanla beraber fincan içinde kalır. 

Haftada bir dünya siyasasına toplu bir bakış d.ı açılan davanın duruşmasJll't 
t.anbul asliye üçürı.cü cezada ~ 

Verem devası diye m~ur olan 
bu ili.ç hastaya, gece yarısı derin uy
kusundan uyandınlarak, içirilir. Bu 
meşhur bir halk ilacıdır. Türkiye - Suriye 

lanılnH§~ır. 

Dava, vazifede ihmal ve s 
mevzuludur. Münirle Burhan, 
den muhıılccme karan almışlarcli' 

İddiaya göre, İzale Behar 
yahudi, Galata postahanesine 

F.ski tıpta hastaya Yerilecek ill.ç, 
onun ~Dg'in veya fakir, alim veya ca
hil olduğuna göre değişirdi. Fakirlere 
ve cahillere verilen bayağı ik\çlar ~n
gfnlerin ve uldmalarm mizaçlarma iyi 
gelmemi. Onlara (Terdir mizacı nl
zım glll siklet olmasın) derlerdi. 

Dostluğu için iyi bir istikbal işareti ve gönderilmek üzere bir mektd 
mi§. :Mektup, Galat& post.ah 
İstanbul posta.hanesine gelince. 
uya.ndınnı,. Tetkik edilmesi 
tınlmq, açılmış ve içinden ıo7 
kıymetinde İngiltere ve FiliBtiJI, 
meleri çıkmış. Bunun Ur.erine dA 
kikat ve takibata girişilmit • 

Bazı eski tıb kitaplarında (Devlet
ltya yapılan ihtikan) m terkibi diye 
l(Syle bir terkip vardır; Üçer dirhem 
e'bekUmeci, yaplfka.n otu, hatmi, pazı, 
sekis dirhem besf ayic, otuz dirhem 

Suriye devlet adamları "Türkiye bizim 
büyük ağabeyimizdir,, diyorlar 

Dün celse açılınca, 1zak 
ayni meseleden dolayı ayni ~ 

f&lbubuz arpa, yirmi beş dirhem kudret 
helvam, on dirhem Hıyan aenber, yir
mi dirhem bademyağt... Devletl4 bu 
tertiple dört defa amel olurdu. 1 

ltalya ile Almanya Fran•a ve lngiltere,e lrarfı mU•avl kuv· 
vet temin etmek ı.tlyorlar - ltalya ile Almanyanın komU· 
11lzmle mUcadele anıa,ması kuvvetini kaybetmlt de§lldlr 

.ruşması: yapıldığı mevzuu 
ve kendisi aleyhindeki döviZ 
lığile bu ihmal ve suiistimal U 
birleştirilmiştir. 

Fana Sultana 15 ilnnap, yanın 
dirhem gelincek çiçeği, dört dirhem 
bhılmız arpa, tlç baş NilUferden mat 
balılar yapılırdı. Fakat asıl kıymetli 
il&çlar yakut, ztimrilt, inci ... gibi kıy. 
metli mttcevherlerden yapılırdı. 

Topkapı saraymda !bulunan kayıt.. 
!ar arasında 21 inci defterden IU reçe
teyi çıkarıyorum: 

Dokuz eli rh "'!n inci, Uç dirhem ya
iut, znınrut, laal, bir dirhem padz.e. 

1111', on iki dirhem amber, Uç dirhem 
ad. 

Bunlar (B8. fcmwıı hümayun ~ 
adetlıl ilçüncU kadın hazretleri lçln 
macun tabhcdilmek) ti7.el"e hekim Ya
.ete ~ Bundan başka hekim 
Yuef'ln iki reçetesini daha yu.alım: 

1 - 9 dirhem inci, 3 zilmrüt, 4: 1la1 
42 amber, 6 öd, 1,5 pn.d7.ehir, 1,5 mis-

2 - 3 miskal yakut, 3 mlBkal zUm
rtıt, 5 miskal 18.al, 8 miskal inci, 3 m.ir

bl pa.duhlr, :S m1alcal mercan, 5 mis
Jad amber, 4 miska.1 misk. .• 

BPniar m~hur saray rcçetelerldlr. 
J'akat doğru.sunu isterseniz ben bu re
çetelere inanmıyorum. ÇUnkU bu re
çeteleri yazan ve yapan hektmln adı 
Yasef'tir. Bundan dolayı işin içinde 
a1a1 erdtrllemlyen bir kaşkariko olsa 

"MüatemJ,eke iatiyoruz,, aöZJiJI: Franaa, 
ve lngiUereye 1"tap etrni§ o1an 

B. Hitl.er 

Roma. BerUn mihveri: 

lkincik&.nunun 30 \DlCU gOnil Nu
yonal 109Yallr.nıln Almanyada iktidar 
mevkiine geçi§inin dördUncU yıldönU.. 
mtı olduğundan büyük tezahürat ya
pıldı: Bu tezahürata başlangıç olarak 
Alman Cümhurreisi ve Başvekili Hit
ler mühim bir nutuk söyledi. Gene bu 
milnuebetle İtalya Hariciye n&11r1 

Kont Cia.no da Alman gazetelerinde 
kendi imza.aile yudığı bir makalede 
Roma - Berlin mihverinin kuvvetini 
tebari1z ettirdi. 

BütUn bu n~yattan ve tezahU. 
rattaıı çıkan ma.na odur ki İngiltere 
ile İ\alya arumda bir Akdeniz anlat. 
ınam yapılmış otmamıa rağmen daha 
evvel İtalya ile Almanya arasuıda. im· 
mlanm11 olan komüııiDne karlı mü
cadele IWAfı kuvvetini kaybetmif de
ğildir. Nitekim İapanya hidU!ıelerine 
kartı son sfinlerde bu iki memleketin 
takip etttfi miilW'ek siyuet de bu 
hakikati teyit eylemietir. 

İtalya ile Almanya Fnua ile tn. prek. 
Dr O a UL A giltereye k&rll yalnız mllu.vi hukuk . . ıı. UDA1..r 

deiil. hem de mU...vi kuvvet temin et. 
Çorap fabrlkaıt&lerl mek ister gibi bir vaziyette bulunu-

dün toplanamadı yorlar. Terazinin bir kefeeinde kendi. 
!erinin, diğer kef ealnde Fransa ile 1ıı-

Çoraplann smrtla.ra ayrılmam ve gilterenin otunn83IDJ, ayni zamanda 
~k çorap imalinin önil alınması i- Sovyet Rusyaya kar§ı cephe almala.
çhı Ticaret Odasında yapılmakta olan rma muha!ef et oltuımamasmı istiyor. 
tetkikler devam etmektedlr. , lar. 

Dün bazı çorap fa.brlkatarlerinin 
.iatır:ıklle yaprlm88JDa karar ven1en 
toplantı, fabrikatörierin gelmemesi 
Jllziinden geri kaJmışt:Jr. 

Aynca. bUtiln çorap imal eden f~ 
rlkatörlerin i§tirakile umumt bir t.or
Jantı yapıldıktan sonra bir karal' v~ 
rUecektir. 

.. f8rler Cemiyetinde 'lle~lm 
Şoförler cemlyeti idare heyeti se

~e ayın on beşinde başlanacak ve 
iç gtln stırecektlr. 

Bitler 1011 nutkile Almaııyamn sö
mürp dava.mı& yeni bir hamle ver. 
mittir: "Bir IÖmilrge istiyoruz, fakat 
.Almanyadaıı 8ÖJl1ürge almam .. olan .. 
memleketlerden hiç bir ~y istemiy~ 
ruz.,, demijtir. Alman Cümhurreisinin 
bu sözile doğrudan doğruya İngiltere 
ve Fransaya karlı hitap ettiğine §Ü~ 
he yoktur. BunUDla beraber Almanya 
BUyUk Harp netıcestnde Almanyadan 

ROMA 
mülakatı 

7 ürk - /talgan dost
luğunun yenilenmesi 

galanda ilk adım 
olmuştur 

alınmış olan sömürgelerin geri veril. 
meeini beklemeğe lüzum gönniyerek 
Portekizle bir anlapıa. ya.pml§, bu dev
letin Afrikadaki Angola sömürgesini 
doksan yıl müddetle kiralamıştır. Por 
tekizle yapılan enlaeınanm imzası U
r.erine derhal Alınan mühendisleri, her 
tii!'lü teknisyenleri, iş adamları Ango
la içiıı yola. ÇJkınıilardır. Bu sömür
genin ne suretle lstısmar edileceği 
bakkmda henllz kat'i malilmat yoksa 
da lbarada çok miktarda. demir, balar, 
kurtun. petrol madmleri istihsal edi
leceği, bundan bqka kahve, kauçuk, 
pamuk yeti.ştirilecıeği eöflemnektedir. 
Almanya kira. bedeli olarak Portekiz 
hllktmet.ine bu iıtihaalittan dört yüz 
milyon albn mark, yani iki yüz mil 
yon TUrk lirası kıymetinde efY& v~ 

reoektir. 

Japonyada zuhur eden biiyUk siy2 • 
st buhranın tesirleri bentiz geçmiş de
ğildir. tmparator evvetemmle lhtillf 
halinde olan ordu ile siya.at partiler a
rasında mUtevassrt biT uzl~a yolu 
aramış ve general Ugaki'y! iptida ka
bine teşkiline memur etmisse de bu1"
da muvaffak olamamı:~ır. General 
Ugaki bunun UU"rine itizar beyan ey
lemiştir. Bundan sonra imparator Ja
pon ordusunun tarafını tutmağa mec
buriyet görmüştür. Ordu içinde nüf c-

Takip Ediyoruz 
Tramvay Şirketi halka iyi muamele etmiyor 

Birbç ci1n önce tnıilis eefaretbancıi hUnde bir tram-1 
ftJ' hidieealnden hüaetmlf. kontrol memuru ile biletçi. 
afa yaJapk almıyacak tekilde muaİDde ederek halla rahat
aıs ettiklerini ve hattl daha ileri cittiklerini y&nnlltlk. 
O yazmmda firketin nuan clilrkatini celbediyor ve her 
tJd meımınm munaraJannm bizde Aklı buhmdulun aa,.. 
Jl,.&ak. 

Aradan ~ giin ıeçti. Şirketin altbldar mabaı
Jaımdan hlll bir cevap alaıamu bid hayrete dilfiiıdü. 
firketln. memurlanna. halka iyi muanıele etmesi, ~
mr n ~diba u1cua .._,_ iki• .a,1n..,s atretaiit 

oldtağuna anclıtnnı.ıdan. fikiyetimWıı alaka uyandıraca
ğına kani idik. Şimdiye kadar bir cevap alamamanıu, Şir
ketin lpret ettilimiz memur terbiyesini kendi mes'uliyeti 
nymıdıp ortaya koyınaktadır. Şirket, kendini böyle 
addetee de bu elbette doiru değildir. Tramvay arabasın· 
da memurlar tarafından sebebiyet verilen hidiselerin 
aıet'ulii. firketin pbıiyeti maneviyesidir. 

Gueteler, halkın dertlerine ter:üman olmak vazife
sini üzerlcrinde taırdıldan içindir ki bu satırlan Fmak 
mccburiydini bistediyor •e Tnmvay Şirketi memurJan
am llalb iri maımele etmecliklednı alenen iprct ediyoru. 

zu olan ve Mançuri ile Şiınali Çinin 
istilası yolunda mühim bir rol oyna
DU§ bulunan general Hayaşi'yi kabine 
teşkiline memur etmiştir. Diğer ta
raftan asken terbiye umumt müfetti
şi general Sugiyama gene ordu tara
f ından yeni kabinede Harbiye nazın 
mev.kiine getirilmiştir. Japon ordusu 
askeri bir diktatörlUk tesis edileceği
ne dair çıkan şayiaları tekzip maksa
dile bir tebliğ netretmekle berabE!r 
bunda milli müdafaa ihtiyaçlarmm te
min. harici siya.setin takviye, dahili 
siyasetin tasfiye edUeceğine dair dik
kate değer işaretlerde de bulunmuş

tur. Onun için buhranın bu şekilde 
hallinden sonra Japonyanm Uzak 
Şark işlerinde şimdiye kadar takip et
tiği fa.al siyasetin bir kat daha teba
rüz edeceğine hükmoluna.bilir. 

Mikıno müJakatı: 

Bundan sonra, mUddeiUDl 
bu mevzuun, bu mahkemeni.O 
yeti haricinde olduğu, d __ M 

tisas mahkemeaine ait bulund•-, 
taleası ortaya atılmışbr. 

Heyet, bu mUta.leayı u~ 
rek, dosyanın milddeiumumilll' 
gönderilmesini karartaştınnıP• 

Aakere bir gUn baf 
yedirilecek 

Balıkçılar kanunu projeSI 
kllete verilmiş bulunmaktadıt 
edilen yeni bir maddeye.~ 
hafta bir gUn et yerine balılç 
lecektir. 

noterler hakkında 
hUkUmler 

DJiişleri Bakam Tevfik Ril§tü Are-

1 sın Cenevre döniifünde Milruıoya uğ
raması ve burada İtalyan Hariciye nuna mütenazir ve avukatlat 
nazırı Kont Ciano ile konuşması TUrk- liyihasmdaki hükümlere 
İtalyan dostluğunun yenilenmesi yo- cyyedeler de ilave edilmiştir· 

tunda llk adını olmuştur. Bu mU. lzmlr felefonil aatln • 
na.sebetle Tevfik Ril§til Aras'a ka!'§ı 
ttaıyada gösterilen dostane tezahtlrat HUkflınet lzınir ve havalitl 
TUrk efkln umumiyesini hakikaten tik telefon §irketini btıttın 
mütebassis edecek bir mahiyettedir. 220,000 liraya satın almak 
Ta.bit olarak bu dostane temaslar si- Satış multavelesinin esa.slatl 
yasi ve diplomatik yoıtardan devam e- edilmiştir. 
decektir. lki memleket arasmda şiın- Haber verildiğine göre paıfı 
diye kadar bir takım suitefehhtmıleri senede şirketin en çok h~ 
mucip noktalar ne ise bunlann teker. olan belediyeye ödenecektir. 

rUr etmemesi çareleri aranacakbr. Ankara vapurll 
Herhalde bundan sonra iki memleket 
mtlnasebatı çok Urnit verici bir safha
ya girmiş sayılabilir. 

Parise gıclen Sflrı~ heyeti: 

Deııizyollarmm Ankara 
vuza konmuştur. Dahili alcldl' 
mile değiştirilecektir. 

Merkez Bankası h 
senetleri yUkseUf 

Surlye Başvekili Cdı:nil Merdüm Merkez bankası hisse sen 
Bey ve Hariciye ve Dahiliye Ve~ ı ~e~e ~oo. liraya kadar . 
Sadullah Ca.biri Toros Ekapresıle tir. Birmcı Türk borcu tahviJl 
memleketimizden geçmiş, ve dün Pa- ikinci Türk borcu tahvilleri 
rise gitmiiJerdir. Bu .seyahatin hedefi nadolu 39,50 ii7.erindcn mu 
Türkiye ile Fransa arasında Cenevre.. mektedir. 
de imm.Janm13 olan anlaşmadan &OD• Irak Ankara el~I 
ra Suriyenin vuiyetini tayin etmek- Viyanaya gitti 
tir. Suriyeliler Fransa • Suriye mua
hedesini Suriye meclisine tudik et
tirmekle na.sıl bir hata etttiklerini, 
atılan admu geri almaktan batka ça
re bulunmadığını şüphesiz anl&m11 o
laea.klaıdır. Suriye heyetile Toroa eks
presinde konuşan bazı yolculardan al. 
dığmıız intiba bize bu kanaati ver
miştir. 

Suriye devlet a.damlan bu yolcula,.. 
ra: 'Türkiye bizim büyük ağabeyi
mizdir,, demişlerdir. Bu sözler Tilrk" 
ye • Suriye dostluğu için iyi bir istik
bal igareti olarak tclA.kki olunabilir. 

A~IM US 

Iralan Ankara elçiıi Bay 
ket mezunen Viyanaya gl 
zifesine bagkonsolos Bay 
kalet edecektir. 

Irak konsolosu Bay Geyııo' 
ara, Perapalaıta Suriye bey 
ret etmi§tir. 

Dr. RUttU vaz·f~ 
başladı 

Cerrahpap hastanesinin 
kimi doktor Rügtünün 
iki üç gün evvel memn 
ber vennif tik. Kıymetli doktot 
taneye ilk defa gclmittir. sa 
ra, yeniden geçmiıolıun de 
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'O a..._. Sözüm yabana hanlar, hamamlar, 
~ ... ~ İfiın var ki bapmı katı - maiazalar, dükkanlar sahibi bir vezir ')'ib.& ~İm! .• ~ama bak. zade kocam var ..• Geldim geleli ne an. 

• 1'üveriyordu. ladım bunlardan? Ruı, Macar beygir • 
8;. ~ • . • . • 1eri koıulu konak arabalan, ha vamuı, lf.._ btet.~ K.emankaf& gelelim: ha yokmu1-. Faydumı gördüm mü? .• 
~ ~olduğunu, anlatacağunız Bir kerecik olsun bindim mi? 
:.. ~ Cemaziyülevveli ma • O halde ne diye geldim buraya? •. 
~ bile alını, ..• Günahı üıtüne, Ne diye razı oldum bir hırtla."tlba ile ö-

\ ~an almıı•a hak da et- mür geçinneğe? .• 
~ Seslendi bitişik odaya: 
Ş:::: ve müaahebattan Nitli - Ekmel Bey! .. 
'-~ • 9atlan. Emsallerinin en Ekmel Bey ora:la yok .. Karııda, a • 
L tt. elli Gç dört ayda bir, iki yüz, numın odasında; yine hatunu yeyip 

~~I ~!·~.·~yeye ta. keminnede. 
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Tlrklyeaıa, barıcı ve dabıll 
siyaseti Slll611et ve em !yettir 

Yazan~ Hariciye Vekili Tevfik ~üştü ARAS 
The Financiat Times ıuetealnin TUrw 

kiyeye ait neırettiği fevkal!de nUlba· 
daki yazıdan: 

Türkiyen.in dahili " harici ai,..ed 
biribiri:U!l tamamen benzeridir. Ata • 
türk'ün "Yurtta ıulh, Cihanda .... 
IÖzÜ, bu borızerliii huJUa .... - .... 
kemmel ifadeür. 

Türkiye Cümburiyetinia v-.. 
Şarktaki harici uyuetinia saY-..ı 

kst'i n açıkbr.Tefm ihtiyaç ıW..-. 
Bu liy&Jetin pyeııi sulha •• ....q.d 
tek~I ettirmektir. 

...... ~ -.,. o, gopu sırmalı Mü • - Ekmel Bey pafB!D, nerec:leain, ba· 
-, ........... eli aetresinıi ıırtla - na bak!.. rabakte ""t. Zlfanlan da uneaine tak • Anannm yanında bulunan •ezİr zaı. Ka kwuJaoı.ık demiT 'V6 96lik fcıbrikalıınnın krokisi 

Türkiye, bu ıa797i btihüf ..-.. 
ve mütekabil itimat •• hürmet eje..
dayanmak 1aretile bütün ~ 
le iyi pçinmek premillini ittilau ...... 
ve komıularile tam mana.aile ve samimi
yetle karc!eıli.k tesis e~ için 1i.zJm 
gelen herhangi gaJre(i .-renemiftir. ~ de, kancığmın sesini duyar duymaz, o- \ 

S:: eder? .. önri günü, yetil • dadan fmach. Ses aralan geldiii için, ''1 •• k • • •ıı • t •ı , 
~~::.kah:=.::: tuv~:~0::~7:;:;~rul)'lka.;~: ur ıgenınmı ıge Çl l-

Türkiye Cümhuriyeti hükUmeti, il• 
b.Mnmı, yalnız bu uıbada delil, lıliiw 
faaliyet aahalannda ela ,yuatıcnı o'
büyük tef Atatüıtı anlından alicı•••• 
ne ve tükenmez bir kudretle W.... ... 
melde olan milli 'banket w WglMoıı 

prenıiplerindea alır. 

~ ... ~ rakı bin.liii ayak u • - Senden bir ricmn var lcocacıflm, " e b • lı k 
~~'!">~:.::.=::..: :-.=:...::..: .. ::..~:m gı gapıcı ır are ettir,, 
'~ lrafayı çekiyor, çekiyor • Ekmel Bey, ve dahi duralam.t; k:e-

' ~ ~ldayarak inliyordu: kelemecle: 
~ ~ iılınn, benim can Edacıiun, -A a anıba... Se ae sen? .• 
.... ~hn! .. Sultanım. .Wtanı a- - Ba gece bayırdır ifallah, JMl'ham 
'~!.. BAf taam, gönül i1a • pap 1-bacıinn riiyama girdi .. Bapnda 
~ e:: ... tende İken, bu nah bu bir mevlevi sikkeli; Ültincle GlllUZUDB 

-~De Japıp edip yine MDa ~ bir dalJaaan; mtmda YmJY91İl 
~....... 1.. bir cüppe.. 

~ • ı.ıde, kahvenin arka kapı. - Muradma ennit nhmetli. 
~ ..... ~. kendini abyor, bqm • - MelUI, mahzun lrarıana dikı1di. 
..,~~ ltllar döküycr., yine binliie Ak aakalcıinu llftZiıyor. (Seza, evli• 
O .... -.u: dan, sen beni llu kadar çaıbak am unu • 
'~ ~ giyimli, trmıdaz tabiat- tacaktm? Bir Fatiha Wle yollmyonun 
"'-ı.. liain Iİlncliki hali görülmeie bana. .• iki bu~ aydD' bhrime de gel-
~ medin, topraiJms si,aret etmedin) ele. 

~ 1.ı~~ kalıp yüzü &'Ör· ma mi? 
~ hülldllü aynlmq, bl- - Gani pni nhmet ohun W..C.iı • 

1-. tıoprafı1e akçılapmt re.. na! .. 
"o~ ı&nlefini g~ &e,e, Mr - Kalll'i, Eyüp 111ltmula, baJll'ID ya· 

'1._ılllle ;;aı- ftl' td ,,.a.ımda dili· lcanımdacbr.. Et- miisMcle .....,_ 
~ 7'. Cebti, yeffti, pantalo. lııucün-
' tak... Vezir zade, ,ine bWemede: 

li.' ~ ah .. enin: - Be be benılMır- ıi, sL· 
~ Y...... - ,.._)OIWB .-na!.. ölür • - Nud olur? Abdestin yok.. Bir IU 

. ...._ 2enawmi wı ftl' -...ı_ döldiıaebilir miaia? 
l'.I> Ef1ilda MmaVat birDrine P..., 
~ ÇIRPJCI SEFERt... sökü• :redinci kab yer yüzüne yıkıba, 

"'-- _.. oilanm •u döküaemiyeceii 11111 -

~ llt.lc dört tanıf dar selmeie hakkak.. Kansı, bu teklifinin malaya • 
~ tak olduğunu bilenlerden 
~ tıııııı.._ - erlil nihaY911.- Cini• • Ne dtnee haklı olduiu da ifte. .. Ek· 
L~ ~ ö,t. ......... ki ,azdan mel Beyde fU cevap: 
~ ~. Gökte, __. Wr IÜ· - Hava ..kat- Tufla ile teyemmüm 
'~~ ............... yapnık ehem- Kandil geceleri, Kadir geceleri 
~,_- teyemüm ederim ben.. Rahmetli pede • 

yun.. 
~ .........., ~ N • rin terbi Ataullah hocadan ruhsatlı • 
L.. ~ ~ .............. Saki IDa7IS ayı. 
~,...._ ~ Ülkiipüler doku 

~ GtiitiJWlar. Kıtlelı le'- .: 
~ ... 
~ .._..._ ocluınm bfeaiai laıl • 
~ ~ iseıi doldu; g•lcrini ka -

IS, ~ta-_ 
"-~---.. ınaaevruı fol çdalı be
~~ kocaamm ymmda yat • 

vttit 
~' -.. 111'mcla. •• 
~_ite. ~""1et odaamclaki pencereden 
~ ~ Rftdirdt Aynı bal. De • 
~~ ~ç\irj yerlerinde · yoklar •• 

~~:~---
'--... ~ tllr chmmyacafnn. .• Haya • 

~ .. ~ teYi ~e alchm, 

~..._~ ~~::..: 
~ İbtİyacmn Yok· kendi 
~ ~ lı:esec:eiimt.. ' 

- Hadi papcrfnn, 1-na mi1Mcle et. 
Yamma birini koy; en emniyet ettikl• 
rinden her kimi istenen oma.. Meleli 
c.em.tifer kalfayı .•• Onu tercih editimin 
se1Jebi, Allah için müslümaridır kadın • 
caiız; bet TIMine bet katar; .Westaiz 
yere basmaz... Y amma mushafı da ala
eaflm. K*in bap-da, Yuiai terifi o
lı:mbn Juslıea okunan; lralfa .. aiZJ1Do 
dan atııp tdawtar. IW>aaiuna Pfte Y• 
sin göndermit olunan. 

Cemalifer kalfayı MÇİJİnin Mil .... 
ili ...... Gözlerinin tanıldmrahhtı; im. 
laldarmm da chavarlıtı. 

Vail' wleDia içiae, önce brt gir • 
medi. Ba lald8I' Slii,..ne IÖyleyifle bir 
dalnere °"8mz. 

Sonla: 
- Erken gidip ..-., clöaeraia de • 

iil mi, sül ıoacam?. 
- Elbette. .• O halde geç vakitlere 

kalmıyaJBD; ziyaretimi edip ıelivere • ~ldde ... , 
~~ yim... 
......... -: Elanel Bey, hemen pencereyi kal. 

~' ••11ıayene kuponu i chnb: 
~ .... ~az Paarteıd gi)nlert ! - ıı.n-n, çablak arabayı hamla!.. Gt' ~~ 1lı'ml7e kadar ga- i 
~ ~·t:ıı ilde, Cumutuı günleri i 
~ ~ 18 a kadar LAleJl Tayyare 
~ ~~ lkıııcı daire Oç numarada 

a..._ ,~mı )'edl 'kupon maka. 

~ 411ter. 

1 
~ "':::: :;-...: .. : 
~ • • ıı CUırıaıteal, ııalı, peqembe 
~~ lraaı Aksarayda, Mftlet cad
"'-...,~ eamu kaqmndakt mı> 

armıza bakacaktır - -·-----

Eda. ıüpheyi davet etma:nek için, 
fazla tuvalet yapmadı. Y almz leyliki 
ferac:asini airdi; alabora bir yapnak 
örtündü. K.qla göz arasınc!a, sandıkta. 
ki p~azi yqmağmı küçük bir bohça • 
ya koydu; eteğinin altından beline kop
çaladı... Pudramu, allıiJm, •ünnesini 
göiaünün içinin bir tarafına zümrüt yü. 
züğünü, yjzgörümlüiü boroıunu, diğer 
mücevherlerini de öbür tarafına soktu. 

( Arlcolı var) 

Financial Timetı cazeteal haaud 
Türkiye nüshasmda ayni zamanda tn • 

dilerlnden azam! tcıriki mesai temini 
idi.,, 

elliz sanayi müeaaeeeleriı*len Bru • Muharrir sözlerini tam bir nikbin -
ıert tarafından Karabilkte kurulmak llk içinde bitirmekte ve bu nevi anlıt • 
üzere olan demir ve çelik fabrikası hak- malann muhtelif milletler arasında ay
kmda da malftmat vermektedir. ,.Sınai nl çeıft teıriki mesaide bulunmaia ce-
kolaylıklar korporasyonu,, direktörü sırret vereceğini yazmaktadır. 

Bu usulü bir kül halinde ilk dela • 
J.rak ıulh için Wiyiik w U-..,11 w1 w 
it halinde tehellür etti..- .-.., Lami 
11111ahodeanin müellifi lanet lnön .... 

TW4ciye Cümlıuriyeti, 8711 llir ftl"' 
hk olarak lcenclisini kamtuı.m.ID .... 
birile yalan Wr doet •ai,etincle t.la • 
yor. Bu, btiınuız ot.wr. laırpLldıı w 
lô taraflı ademi tec:ariz pllkt • 
.... ikitlerin bimirlerine brtı ..... 
ebnekte oldukJan ekonomik w poltlr 
.iyaaetlere ittinık etıWiiilık •••sanda 
yapdmıı an1.,.,. ... , .. .....,.. Mat • 

Karlinald imuamı t&flY&D bu yuıda -------------
ezt#.imle denilmektedir ki: 

"Türkler, takip ettiklori n.asyona -
lizm siyasetinin, tecavilzl bir slyaıet ol
madığını bize delillerle göatermitler • 
dir. Bu siyaset yapıcı bir harekettir. 
Memleketin menabiini milletin maddi ve 
kültilrel ilerlemeahıe tevcih eden '" o 
yolda aaftamlaıtrran bir hareket.. 

Hermea 9enllkleri 

Kermea filini dünden itibaren ıteh· 
ıimiz ıinemaJarmda gösterilmeye 'ba.f. 
lanmıftır. Gerek senaryo gerekse ~ 
mia.mfı itibarile çok muvaffak olan 
bu filin bUyük bir rağbet görmekte
dir. 

Yeni Türkiye, servet membalanm l'Umde kendine mahınis bir takım 

lerden hir diiaine brp yaprlan her • 
hangibir teca"4b ....... Mtaraf kalmak 
buıhhGll.-i '"llütün illtiWb meıelel.S 
miizakere, anla!ft'll veya 1-kem amlle 
haDetmek ewımı kabul ec1en a u he.._ 

lerle YÜcut bulmuflur.,, 
ifl~ü lqlaijiyette \oldaftaııı,-.. • hU8U81yetlerden baŞka beynelmflel 
lamqtır. Bu auretle iktıudt tqkilitau Bebek sergisi, dans. spor, gtlrbtt.z ço. 
halkmm yap)'JJI mt'yamu ytlkseltecek ~ ititti8.tiit1Dı.lai't, 'Jiibııt Nill'ettbı; mı 
bir tekilde yeniden tanzim ediyor; yeni veseniat Natalya Mola, Belgrat operası 
bir modele g~re 'riicude getlrlyor. Zl • Primadonnası Bahriye Nuri Haçfç, Eliza 
raat, sanayi, madendlik, hıfnssJbba, Kara.kq, Lilli Dalpin.i Kapuçelll'nlıı 
terbye ve hattl arkeoloji aahalarıdda kOMerleri, sabık Rus devlet tiyatrosu 
büyük gayret aarfddlliyor. bq balerinl Arzum.aneva ve talebele-

Bay Tevfik Rllftll Araa. bun4ua 
sonra komtulamm~ ve diğer memleket
lerle olan iyi mllnasebetlerimlzin yuka • 
nda zikrddllen esasa mllatenit o14uP,.. 
nu anlatmakta Sovyet Ruıya, Frana, 
İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Maca
ristan, Afganistan, İran, Irak ve diler 
devletlerle olan dostça mUnaaebet!ınls • 
den bahsettikten sonra Brltanya impa • 
ratorluğu ile Türkiye CUmhurlyeti ara
sında iyi münasebetlerin tekemmuı etti
ğini memnuniyetle kaydetmektedlı'. 

Kam!l Atatnrkün Türk milletini rinin danstan, Gazino dö Parinln 30 
kurtardığı zamana kadar, Ttırklye tabit kişilik Tamarabek heyetinin dansları, 
servetleri istismarcılara terkedllmlt veya beynelmilel komik Maks end Kuvakm 
ihmal olunmuftU. Damping halindeki numaraları ve sair eğlenceler vardır. 

ithallt memleket unayiini öldürecek Çocuk Ealrgeme Kurumu 
derecede serbest! görllyordu. Yeni Tllr b I nun 
ki -t..• •• ko••tut.tıL,.-!-! ...._..t-. • a OSU ye eaAı re3mı UA1Cn1U ~'l'I 

Akt8r 'adi ederken yeni noksanlar vUcude getir -
mekten azami surette kaçınmaktadır. 

Ttırkfyenin bq aenelik pllıumn bat· 
bca aksamıddan biri KarabUkte tam bir 
c!emir ve çelik fabrikası vncuc!e getir -
mekti. Buradaki sanayi, Türkiyenin pt-

Çocuk Esirgeme kurumu İstanbul 
merkezinin senelik balownun bu sene 
de parlak bir eekilcie olmasmı temin 
için toplanan balo komiteli 13 mart 
937 akpıriı balomm Tokatlıyan salon
larmda verilmesinj kararı~. 

Ankara Halkevl temall kolu reji. 
&örü Rqit Rıza, Halkev1 I08ya1 )'U'

dun komitesi namına bir kaç teımıU 
vermek Ur.ere aktör Şadiyi Ankanya 
davet etmivtir. 

tikçe artan sanayi çelik ihtiyac:uıı ta~ ----------------------------
min edecek nisbette ve onu yabancı~ işe retler: mir ve çelikten mtııtafnl kılacak dere- ~..._ ___ ...., ____________ _ 

cede kurulacaktı. 
Türkiye hükQmeti kurulacak fabri -

kalarm yerini, Karabükte Sofanhdere
nin ui yamnda olarak tayin ettikten 
sonra bu teaiaatm kurulmuı hueuaun -
da mütehuaıal.ann tavsiyesini dinle -
mek üzere hariçte tetkikata ba§laclı. Ni
hayet, "'Keun, H. A. Braueıt aıid Co . ., 
isimli kumpanya \'aaıtuile İngiltere, 
yeni TOrldyeye hizmet görmek mezuni
yetine nail oldu. 

Brasaert kumpanyası evveli Kara • 
büktelr:i teknik meseleler baklanda fi -
kir beyan etmek üzeN Tilrldye hllkO -
meti tarafından davet edilmifti. Bu 
mesele - huıumi aI•bmn bir tarafa bı
raknm - daha enel Tiirkiyede o ne
viden bir demir ve çelik fabrikuı teee
aüs etn:ıemif oldap için nadide bir ma
hiyeti haizdi. 

Görünüşte Bnaaert mukavelesi ge
lişi güzel iki taraflı bir mukaveledir. 
Fakat bununla beraber, bu mukavele 
gerek telakkisinde ve gerek tatbikinde 
tamamen yeni olaıı çok taraflı bir l -
lettir. Bu anJaımaya ittirak etmi§ bir 
çok partiler olduğu gibi malt, 1111al ve 
madencilik mümenillerf •e tlc:aıl men
f aatler bu işle alakadardır. Bunların her 
birisi vakit vakit müzakerelere, mOnasip 
devrelerde ittirak ettirilmittir. Bundan 
gaye, uprt aman ve para aarfile ken-

Tarihin şerefi 
Sadri ~rte• 

Ben bazı inanlar tanmm ruhla- tmuzda ol\lfWle iyi bir sictifiıı. hiza 
nnm örülüşü tarihe dü§mandır, ta • doğru yönelmenin bit timeali ola • 
rihe hep dÜ§nuUı oluruz. Eğer ta • rak selamlamak c:laiına vazife ola • 
rihi biu bir örnek olarak verirler • caktır. 
9C •• O, geri dönmek, ruhları mazi Tarih daha evvelki bir devreye 
denen mağaraya kapatmak için bir göre bir isb1tbalden ba,ka bir ff!Y 
tuzak haline konursa. değildir. Tarihi yapan. balkeden kiit-

Fakat tarih bizim ta kendimiz, le tarihin bir merhalesini .elimlar • 
akıp giden varlığmuzm bir parçan • ken geride ka1mq bir iatikhali • • 
dır. Onu aevmekten ziyade tanmıa - Iamlıyor demektir. Geride blnut İ9-
ya mecburuz. Gideceğimiz yollan tikbal diyorum~ çünkü 109Yetelerin 
İyice bilmek için geçtiğimiz yollan öyle devirleri de vardır ki; istikbal 
unutmıyacağız. diye hazan maziye irticaa dönerler. 

lnaanJarm hayab ağzına gem vu· Bu bir millet için bir tezef daVMSt 
rulmaz zaman denen bir başarının beşeriyet için bir ileri hamlenin ifr 
akıp giden hamlelerinden başka ne- desi değildir. Onunla, bir cemiJ9t 
dir? saadet duymaz, o ancak ölüleri -t 

Şu halde hayatumz mütemadi olsalardı sevindirebilirdi. 
hamlelerden ve ileri giden dalgalar- İnkılapçı milletler, inkılap ham • 
dan biridir. . lelerine tarihten daiına destek bula-

Topluluklar vardu ki, beşeriyete bilirler. Tarihte büyük inlulapJ.r 
büyük adımlar attmnl§lardır. Ham - yapmı§ milletlerin geride kalm11 ie • 
leleri genişletmi§tir. tikbal günlerinden teref du~ 

Onları yadetmek ve onları haya· hız almalan gayet tabitdir-
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Şehir 

Ista 
· ler"n 

pllimnda düşün:;gk ik n~~~t- I RAö'YO f 
u un Programı 

par tiyacı var? ÖÖLE ?oı"EŞRIY A Ti 
Saat 12,30 PHl.kla türk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,0{}-13,30 GUneş koro heyeti ta· 
ra!mdan konser. 
AKŞ~I NEŞRIYATI: 

So.a.t 18,30 GUne§ klübünden naklen ~c

cip Fazıl tara!mdıın bir konferans. 19,00 Şt• 
h1 tiyatrosu komedi lmırıu tarafından bir 
temııil. 20,00 Türk musiki Heyeti. 20,30 B. 
Ömer Rıza tarafından arapça havadis. 20,4!'5 
MUnir Nurettin ve arkad&§lan tarafından 

TUrk musikisi ve halk ı:ıarkıları, saat aya • 
n. 21,15 orkestra. 22,10 Ajana ve borsa hr.ı· 
berleri ve er~!! gUntlD programı. 22,30 Plak 
la sololar. opera ve operet parçalan. 23,00 

Son. 

BORSA 
6 2 937 

Wz.alaruıda JıJdn lf;lreUI olanJ.ıu , llR 
rtade wuaıu~e ıoreültrdlr. Rakaınlaı 

._, 12 df' kapa.ruı -tlf fl,yaUa.rı ıır 

Parkın 1...-u; lıali PARALAR 
Tabii güzellikler cihetinden eşi ol -f 

mıyan İstanbtılda nedense "Park ihti- 1 

yacı,, şimdiye krudar öne sürülmedi. 
Bunun sebebi İstanbulun gezme yer -
lerinin çokluğundan mı ileri geliyor? .. 
diye düşündüm. 

Fakat biraz tetkik edince, böyle bir 
mütalea öne sürülmesinin imkansız ol-
duğuna da kanaat getirdim. 

Fethiye camiinin önü, İstanbulun en 
güzel manzarasına karşı ve park yapıl
mağa en müsait yer olduğu halde Çar
şambada bir park yapılar.ak buranın ih
mal cldilmesi, beni "park,, mevzuu ilze
Tinde tetkik yapmağa sevketti. Fethiye 
düzlüğü hakkında ayrı bir yazı yazma
ğa karar vermiş olduğum için, bugün 
kısaca İstanbulun park ihtiyacından 
bahsedeceğim: 

Tarihin çok gerilerine bak;ıcak o -
tursak, Lale devrinde Sadabat, Çıra -
ğan safalarmı ayin zamanda bir park 
ihtiyacının başgöster'diğine işaret sa • 
yabiliriz". Gerçi daha çok önceleri İs -
tanbulun muayyen mesire yerleri var
dı. Evliya Çelebi istanbulun Karadeniz 
bo w azına k2 dar yetmiş tane mesire ye -
rini saydıktan sonra "şimdi sıra Ana -
dolu tarafına geldi,, diye buralardaki 
mesire yerlerini anlatıyor. Fakat Çele
bi "istanbuDda bulunan beni ademler,, 
diye kendi asrında İstanbulda ''3036 
zevatı kiram, 3000 uHimayı ıznm, 2200 
meşayih, 3005 huteba, ki "cem'an 14,247 
kişi bulunduğunu kaydediyor. 

pılmıştır. Şişlide Hürriyet ~bidesindeki 
parkı 31 Mart hadisesinden sonra Ev
kaf nezareti yaptırmıştı. Beşiktaşta A • 
karetlerdeki park 1294 de, Fatih cami
inin bahçesi 1325 te parka tahvil olun
muş, sonra harap olmuştur. 

• ı..oncın 
• Nevyor• 
• Plll'll 
• WIA.oc 

• BrükMJ 
• Atlna 

· "ıe-
0 71120 
t1f6ır 

1b.19U 

•.7 e 
8i.71 ·b 

• Şllln Avua 
turya 

ESHAM 
köyünde Sakızağacmda Aksu çeşmesi - iş Bankl\Sl 10 _ 
nin olduğu yer, Okmeydanr, Kurtuluş- Anad<>lu 2• 8 

ta kilise arkasında Çırçır suyuna inen Reji · ı,1:, 
derenin etrafı, Boyacıköylinde denize Şlr. Hayrty 

nazrr sırtlar, Beşiktaşta Ihlamur, Pa- •Merkez Bıı.o-ıııı.-
'1· Sigorta - . Xt 

l'ram'Va) 

• Çimento 
ObyOD Del. 

Şıırlı Del 
Baly. 

2S · 

.ı .-
H-

.. m 
14,9) 
HXI 
ıoo 

.00 

şabahçesinde Sultantepe çayın, Anado- Ponrımonb 

luhisarmda Göksu deresinin sonu, Kuz- ı-~'-----:--~~-·-""""---:----ı 
guncukta tepedeki büyilk fıstıkların al
tı, Göztepede Mamaeski mesiresi ve 
saire. 

Bu yerlerin birçoğu değil fakat bir 1 

kaçı, şehir sıhhati namma park olma za- 1 

ruretindedir. Bellibaşlı yerler hakkın -
daki mütaleamı ayrıca yazacağım. 

NiYAZi AHMET 

Tahvlller 
a:JektTUr 

• • • • D 21 4(1 l'ram•&J t41. 71 
• • • .. m .ı t.o ı R.ıhtrm 4,0.'ı 

ı.ttk.Oflhtn 9 1,b • A..ıı.ldolu 1 a~ 9 
Ergen! t.Uk. Ob.- • Anadolu D ill:I uO 
t92'1 A u uaJoıu m 

• S.Enurum 
Uç yüz sene evvel şehrin bahçeli ev-

1 
Jerini düşünürsek, Çelebinin saydığı =----------------ı ı-------~----.... ------= 
mesire yerlerine ıde lüzum görmeyiz. Zahire satışı Cnmartesl PAZAR 

Fakat bu mesire yerleri ''toplu eğlen - lstanbul Ticaret ı:e Zahire Borsa,. 1 Takvim 6 Şubat 7 Şubat 
me,, ihtiyacını g~steriyor. İstanbulun bu -•Zilkade -.5 Zilkade 
günkü halini ve bugünkü yaşama şart- sında mu.amele gören GUD dogup 7 07 7 CS 
larını düşünürsek park ihtiyacının e - (kilo) 11Ulddeler. GUD batlfl 17,31 17,32 
hemmiyeti artar. ı - 1THALA. T: Buğday 210. arpa 30, Sabab nam.ası 6 l 5 6 1 ~ 

yapnk 13,5, mrSTT ı:r;, un 30 1/4, yulaf 8, :>ğ le ııamazı 12 28 12 28 Şehir pHi.nında başta düşünülmesi fasulye 2, zeytin yağı 27 1/4, tiftik 3 1/4, lkindl ııaıııuı 15,13 15.14 
lazım gelen noktalardan biri de budur. ı nohut 4 3/4 ton. Çakal 634, kedi 314, kun. A.kş&DJ ııaması ı 7.31 17.32 

Taravetini hiçbir vakit kaybetmesi- duz ın. sansar 915, tavşan 49029, tilki 'lat.81 ııanwg f 9 O.J 19 04 
ne imkan olmıyan mesire yerlerinin çok 3128, zerdeva. 190 adet. LmaaJr 5 26 5.2:i 
Juğu, diğer taraftan şehirde ya~ıyanla- tıffiACAT: Ynpak 102,5, U!tlk 3 3/4, f tlm geçen ~er1 a7 38 
nn sıhhatine de çok faydalı olduğunda ton sansar 768, zerdeva 84, tavşan 40000 Ytlm kalan güııJer1 328 327 
şüphe yoktur. tilki 4 adet. 

2 - SATIŞLAR: 
Gülhane parkını yaptıran Cemil pa- Buğday yumuşak kllosu 6 kuruş 19 pa• 

şa nutkunda şöyle diyordu: " MaIUm radan 6 kuruş 28 paraya kadar, buğday 
olduğu üzere büyük şehirlerde bağlı, I sert kilosu 6 kunı11 34 paradan, çavdar ki• 
bahçeli evler ve konaklar hemen yok -ı ıosu 6 kuruııtan, mısır san kilosu 5 ku· 

ruştan, mısır beyaz kilosu 4 kuruı:ı 32,5 
tur. Oralar ahalisi sabahtan akşama ka- 1 paradan, beyaz peynir tam yıı.ğlr kUo:ru 44 

dar işlerile güçlerile yorulduktan sonra kuruş 4 parııdan, beyaz peynir yarım yat• 
akşam üzeri temiz havadan istifade et - 1r kilosu 32 kuruş ıo paradan, Kaşar pe,>" 
mek için gayet mükemmel ve muntazam nlrf ldlosu 40 kuruştan 44 kuruşa kadar, 
surette vü:ude getirdikleri umumi hah pamult kilosu 41 kuruştan 43 lrnruşa ka • 

dar, tlftılc mal kllosu ll'SO kuruştan. tlttik 
çelere şitap el:ierek o günkü yorgunluk- •!erili kilosu 142 kunı§ 20 paradan, ze)-
larını sıhhi ve fenni bir surette telafi e- tlnyağı ı. c1 yemeklik kilosu l'il'i kuruştnn 
derler. Memleketimizde vaktile büyük 58 ımruşa kadar. Sansar derisi çifti 3300 

konaklar ve büyük bahçeler bulunurdu. kuruştan 4300 kuruşa kadar. Tilki derisi 
Şimdi ahali ve meşgaleler arttı. Eski çifti 510 kuruııtan 1200 kuru~a kadar, 

Zerdeva derisi çifti 4200 kunıştan l'iOOO k\'• bahçeli evler, dur ve muzlim hanlara ve 
ruş::ı. kad:ır, Kunduz derisi çifti 1000 ku • 

apartımanlara inkılap etti. Burada da ruı1tnn 1400 kuruşa kadar, Tavş3n derisi 
memur, tüccar, esnaf ve sair ahali sa - ndedi 20 ımru tan 25 kuruşn kadar. 
bahtan akşama kadar çalışıyorlar, yoru 3 _ TELGRAFLAR: 4/ 2/937 

luyorlardı. Fakat Avrupalılar gibi saf Londra mrsrr Laplata şubat t,,,.hmill lt01• 
hava alacak istirahat edecek yerleı:1:1en, teri 23 şilin l0.15 peni ıdıo 3 Kr. 39 Sa .. 

Londra keten tohumu Lll.plata şubat ta~-
bahçelerden mahrumdular!,, mlll 

11 
sterlln 

12 
Şi. 6 peni kilo 7 kuruş 

Cemil paşa, bu ihtiyacı gözönünJde i 7 s:ı.nltm. Anvers, arpa Lehistan mart 
tutarak Gülhane parkını yaptırdığım t.,hmlll ıoo kilosu 123 B. frank kilo IS 
söylemektedir. Uzak semtlerden Gülha- 'l2 Sa., ı.ıverpul bull-day mart tahmlli 1oo 

neye kadar gelmeğe imkan olmadığına llbrcs1 S şllln 7 peni ltflo 5 Kr. 84 Sa .. ~·· 
lta..,.o bull-d:ıy Hartvlnter mnvıs tAhmlll 

göre ş.:hirde kiiçük parkları çoğaltmak 131 st>nt kilosu 6 l{r. 5 sn .. vınıı:ıck bull--
sıhhi bir zaruret demektir. dav :Manltoba mayıs tahmil! bu,ell 124 

İstanbulda Gülhane parkından ön - ~ç Giresun derhnl tahmil 100 kllosu 155 R . 
ce 1281 de Çamlıcada Sarıkaya da, son- ıı!.'nt kilo l'I Kr. 73 s ...... Hambıırg fmrlık 
ra Taksimde, ve üçüncü park Tepeba- mark kilo 78 Kr. 46 Sa .. Hıı.mburg fmtlık 

' 

iç Levan derhnl Uıh'llll 100 ldlo~ lM R 
şır~da yapılmıştır. Gülhane parkından mark kilo 77 Kr. 9~ ~antım. sonra Uskildarda Doğancılarda, Fatih - :_ __________ ""'!""' ___ _,

1 t e, Kadıköyünde Yoğurtçu parkları ya-

ISTANBUL 

Şehir 
TEPEBAŞI 

BELEDIYF.SI 
Tiqat ros u 

Dram Kısmı 

Bu akşam saat 
20,30 da 

BAHAR TEMi ZLi(; 

Yazan: Frederick 
Lonsdale, türkçeye 

mmmıııın 

111...11~ 
11111111il 

Çeviren: Avni Givda 3 perde komedi 

Fransız T iyatrosu Operet Kısmı 

Bugün saat 14 de Çocuk Tiyatrosu 

DOCAN'LA SELMA 
Yazan: Halit Fahri Ozansoy 

Ve akşam saat 20,30 da AŞK MEKTE
Bi Yazan: Yusuf Ziya - Bc.steliyen: 

MuhUs Sabahattin 

İstanbul Asliye beşinci Hukuk 
mahkemesinin kespi kat'iyyet eden 
27.11.936 gün ve 936 • 1069 sayılı ila
mile (YUDA) ~minin (İRFAN) ismi
ne değiştirilmiş olduğunu ve bundan 
böyle İrfan Habib olarak anılacağını 
ilan eylerim. 

Ha.bib 

(V. No. 20685) 

Anlatan: Menlikli Haydar 
-46 -

Paşam, bana korkar mısın, diye ., 
sormayınız harpten kaçar mısın· 

diye sorunuz! 
O ümden korkmıqan k imse qoktur, 
f ekat ölümden kaçmak alçakııkt ır·· 

Demiş. Filhakika bu rum derhal si- j 
lindir şapaksını ba.cıına geçirerek (Kor' 
ne) ye gitmiş ve İngilizce bildiği için 
kendisini Arap şeyhine İngiliz gibi I 
göstermiş Vehpi beyin tekliflerini ma
aşsız olarak kabul ettirmiş. Bu 
şeyh rwnu İngiliz zannettiği için faz
la olarak bir hayli de hediyeler filan
lar vermi~. İşte Osmanlı hükumetinin 1 

kendi mülkü üzerindeki nüfuz ve kud
retini bu 1.iiçük misalden anlamak ka
bildir. 

Casimüssani'nin (312) ::ıcnesindeki 

isyanı üzerine tedibi için asker sevko
lundu. Recep Paşa bu işi üzerine al
mak istedi. Maksadı (Küneyt) hakim
liğini de hudutlarımız içerisine alarak 
Mithat Paşanın (Ahsa) yı zaptetmesi 
kabilinden bir hizmet yapmak idi. Hal
buki padişah Recep Paşaya emniyet 
edemediği ·için maiyetindeki erkanı

harp reisi Trabzonlu Ferik Muhsin Pa
şayı bu i~ tayin etti. Recep Paşa bun
dan çok müteesir oldu. 

Casimisüssani üzerine yalnız adı 

yüz on tabur olan bir kuvvet gönde
rildi. Halbuki bu taburların mevcut 
kuvveti en çok iki yüz seksen kişi idi. 
Fakat çadırlar biner mevcut üzerine 
hesap edilmişti. Ordunun içtima ma
halli Basranın kar§ISinda (Resütte
nure) icli. Kumandan evvelce söyledi
ğim Trabzonlu Muhsin Paşa idi. Fa
kat harp kumandanı Şamil Paşa idi. 
iR~ep Paşa Bağda:da hareketten evvel 
:kendisin" çağırıp tavsiye etmiş: "Hay
dar hamiyetli yir zahittir. Ya oradan 
muvaffakiyetle dönerek terfi edecek, 
yahut şehit olup orada kalacak ... ,, 
demiş. 

Ben esasen Şamil Paşayı tamrdım. 
O sıralarda b:X gece benim evime mi
safir olarak gclmisti. Recep Pa.c::anm 
benim hakkımda kendisine söylediği 

sözleri naklederek: 
- Bu Recep Pru:;anm sana karşı 

garip bir muhnb~ti var. Adeta senin 
canına kasdetmiş bir dost. Haydar se
ninle gidecek; ya gazi, yahut şehit O• 

lacak diyor.,. 
Dedi. Ben vetlU. için Recep Paşaya 

giderek elini öptüğüm zaman yanın

da Arnare harb;nde §ehit olup Dağır. 
tanlı Mehmet Fazıl Paşa da vardı. 

Meğer tesadüfi olarak Recep Paşa 
daha evvel benden bahsediyormuş. Be
ni görünce: 

- Allah muvaffak etsin.,, 
Dedi dua etti. Sonra: 

- Haydar, yalan söylemiyeceğine 
eminim. Doğru söyle: Harbe gidiyor
sun. Korkar mısın, korkmaz mısın?., 

Diye sordu. Ben: 
- Korkarım.,, 

Diye cevap verince rengi değişti. 
Fena halde somurttu. Merrer daha ev
vel Paşa beni çok methetmiş imiş. 

Benim cevabım kendisini yalan çıka
rır gibi olmuş. Bundan dolayı kızmış. 
Fakat ben cevabımı bitirmedim. İza
hat vererek şöyle dedim: 

- Paşam, bana korkar mısın, a:.
1 

ye sormayınız. Harpten kaçar mısın 
diye ROrunuz. Ölümden korkmıyan kim 
se yoktur. Faknt ölümden kaçmak al
caklıktır. Namuslu bir adam ölümden 
korkabilir, fakat kaçmaz. Ben de harp 
ten korkarım, fakat kar.m:ım. !nı;ıallah 
gittiğim yerue benim ~ehit olduğumu 
duyarsınız dn. harpten kaçmadığımı 
anlarsınız.,, 

Benim bu sözlerim üzerine Paşa
nın cehresi gene dcğ'iı:ıti. Yanında o
lan Mehmet Fazıl Paşa da yerinden 
f ırlıyarak: 

- Aferin oğlum.,, 
Dedl ve arkamı sıvadı. Sonra Re-

cep Pa(iaya dönerek: 
- Paşam, hakikaten Haydar beyi 

bize meUıetmekte haklı imişsin.,, l 

Hülii.sa vapurlara bindil?. ~ 
yollandık. Resüttenure'de çıı f 
biner mevcudü üzerine kurduk· f 
Allah bilir, çadırlann yansınds.ıt 
lasmda hatta bir nefer bile ) 
Bununla beraber ben ayni zııııt . dt 
yoklukta erkanıharp v~e:ı~ ı; 
memur bulunuyordum. En bırlJl 

Basradan yahut çölden birinı tı~ 
mıza bir kimse tıkmamak . ve ttl 
mamak için etrafa bir zincır bil 

Yirttim. Şamil Paşa bizimle ~ 
di. Muhsin Paşa da Basrada. 1' ;P 
danlık dairesi teşkil edip lca.ld1· ~ 
lan manzaramızla korkuttuk· . 
lar çadırlarnnıza. karşı baktıJ<çJ· 

- Ya babam, bu nedir? J{\)Jll 
bil .. ,. 

De l d. C . ,. "zli olS.: r er ı. asım ın gı ı 

gönderdiği casusları da bi~t ~ 
lan gördükleri için kendıter r t 
dehşet almı~. Efendilerine bu ıııı. ;# 
]ettiklerinden daha kavgaya b~ 
dan Casim yumuşadı. Efrııt ~ 
tanesini bile Basraya göndcrtlll ı1 
Abdlilhamit nten kavga tarııftıı. 
ğildi. Basra nakibüleşrafma 11e ıı1 
bu gibi Arap büyüklerine .ni§~ i 
iltifatlarını bezletmek suretıle ıŞ 
salahaya döktü. 

Cas.im de ettiğinden pişmıı.nlıl> 
terdi. Bundan sonra sadakatten BJ 

mıyacaJını Nakip vnı:ııtasile A~ 
mide arzedildi. Affedildi. Y~ 
veçhile iş pamuk ipliğile ba.ğl~ 

Bir gün Şam.il Paşa beni ) 
çağırarak: . 

- Haydar, dedi. Burada bıt' .. . \'" 
olacağı yok. Durma, git. :sarı 

evlatlarını okut.,, b 

- Pa~am, nasıl olur da be11 

dan giderim.,. 
Diye iptida bu teklifi kabul e .. ( 

dim. Paşa doktorlardan birını ıe 
dı. Bilmem neler olduğundan ıı.~t11 
nim Bağdada hareketimin el~ 
duğu fennt surette bir rapora -e 
Bu raporu bana kendi elile .. ~t 
Derhal bir vapura b indirip .go~il 
Bağdada varır varmaz ilk işıill 
Paşayı ziyaret etmek oldu: 
_Hoş geldin, kahraman! 1~ - Pa..5am, orada bir şey 0

611 
yok. Şamil Pa.cıa beni buraya g ~ 
di, git de bari mektep çocuklııt' 
kut dedi.,, t 

- Af erin Şamil Paşaya. tsıı.bC 
miş. ~ 

P~anm bu cevabı beni ta ts 
miş oldu. Filhakika bundan SO~et 
ay geçmedi. Bütün giden asket 
ri geldi. ~ 

Recep Paşa bana üç isim ıs}{ ıı 
Biri (Fosfor) . Çabuk kızdığtnıdn 
naye imiş. Diğeri (Kımir) . Get1.~ 1~ 
]erin pitıtarı imişim. Üçüncil~ıti' 
poy). Herkesin ne ayarda ol 'f{ 

kolayca anlarnu~ım. Onun içi~ ;i 
Paşa B:ı.ğdada bir sUrgün ka.f ilC 
lince derhal beni çağırırdı: 1 

- Git, bak, bu yeni geıenıe:~ 
smda hamiyetli ve namuslu 0 ,ı.ı 

' \ 'V" 
anla, pusulnsını bana getir de 1• ot 
burada tutalım. Kötülerini de/ 
derece buradan def etmeğe çal 

Derdi. ~ 
Bu türlü münasebetlerle oııo, 

benim bir çok dostlarım. peyda J 
tu. Esasen tabiatim dostıarlıı. 

d'. 
ceye; ve elimde olanı bu uğııl' 
fctmeğe mütemayil olduğunıd~ 
nim evim biltün arkadaşların bl.~ 
ki mahalli gibi idi. Benim SC

51 

olduğundan çalgı çalmrrken .~ 
de şarkı, gazel söyliyerek Ill15 

rin hatırlarını h03 etmeğe çııll~ 



karadan: 
---.1m11111~~·'"-ııd-..ı•-ıwıt11llllltlllmDIJlll 

Ticaret ve Sanayi 
Octaıarı Bankası kurulacak 
~ 1 Cllasusı muhabirimizden anonim şirketin sermayesiııe lahsls 
~ - Unıumt mağazalar teş. olunacaktır. 
~ da Yerdiğim haber Ticaret Ticaret ve Sanayi Odaları, ihtiyat 
'il Otlatan nizamnamesinin akçalan nbbetlnde ba?kaY~. hissedar 
~=nln icra Vekilleri He.1 olacaktır. Banka teşkıl edılınceye ka 

rllmesJ ile tahakkuk 1 dar toplanmıı ve toplanacak ihtiyat 
~ .. hahınmaktadır akçaları menafi hisseleri nisbetinde 

fQ tekilde değiştiriİmlştir: Odalara ait olmak üzere umumi ma· 
t •e Sana . Od 1 h ğaza veya d~po tesis ve inşası ve ida. 

yı a an er se. . -•·--d"l k la k • tlaruad resı m~ ı e uru c:ı anonım ve. 
an yüde onunu ihtl. ya limited airketlerin hisse senetlerine 

Olarak a · k b · ... )ırma mec un. yatırılır 

~r. işbu ihtiyat akt:asıl Odal~rın Bu şirketlere iştirak ni.!I. 
taret ve Sanayf Odalan betini ve miktarını iktisat Vekaleti 

...., llaınile teşkil edilecek biri tayin eder. 

FELEMENK 
gemisi geldi 

Hertug Hendirik isminde bir Fele
menk mektep gemisi dün sabah sekiz
de limanmıu:a gelmiıtir. 

Gemi Selimiyeden atılan toplarla se
l!mlanmıı. buna ayni tekilde mukabele
~e bulunmuıtur. Gemi kumandam sa
at on birde villyete gelerek vali mu • 
av.ini Bay Hüdaiyi ziyaret etmif uat 
on be§te de Bay HUdat gemiye giderek 
kumandana ziyaretini iade etmİftir. Ge
mi limanmuzda bet ıUn kalacaktır. 
ı 902 de Amsterdamda yapılmı• olan 
gemide talebe ve mürettebat olarak 302 
ki§i vardır. 

Gemide bir tane 24 lilk, dart tane 
ıs lik, dart tane 7,5 luk, dart tane de 
3,5 luk top vardır. 

Pazartesi gUnU tehrlmizıdeld HoJm
da sefaret binasmda gemi kumandanı 

ve zabitleri ıerefine bir kabul reami ya
pılacaktır. 

Salı gUnil ayni meraıim gemide tek
rar edilecek ve Holandadan Amerikaya 
geçen sene ıayanı dikkat bir seyahat 
yapmıı olan bir tahtelbahire ait film 
gösterilecektir. 

Barbaroa•un tUrbe•I 
Beşiktaştaki Barbaroe Hayrettinin 

türbesi tamir eWrilerek etrafmda 
park yapılmasına karar verilmf.ttlr. 
Civardaki emllkbı latiml&k lfi içhı 
937 bütçesine Wıalaat bmulaeakbr. 

Satıltk Em lAkl Olan l•ra 
Satılık apartıman, dtllfkln ve m ve 

araa11 oJanlar Galata Ad•h•nda (Em· 
J1k ve Sicorta itleri Bilroauna) tapu 

Cüm1ıuriyet Merkeı ln-n 1.;am fcvl:,alad e top?a-:ıtısının yapıldığını dün 'bı1dfr. 
miftik. Buradaki resimde toplantıda bu?mıan1.ar görülilyor. 

67 Şehrimizdeki 
maliye memuru 

Anadolu şehirlerindeki maliye 
şubelerine veriliyorlar 

Yeni maliye tqkilitı kanunu muci
bince !atanbul defterdarbğı emrinde 
bulunan bir 1aum memurlar Anadoluya 
tayin cl:lilıneye baıtannuşlardır. tlk o
larak Fener tahlil tefi Bay Süreyya 
lrten Bahkesir tahıil müdürlüğüne. 
Beyazıt tahıil ıefi Bay Cemal Baykal 
Kastamonu tahsil mildilrlüğUne, Beıik
taı tahsil ıefi Bay SıtJa Adana tahsil 

mUdilrlüğUne, Fatih tahlil tefi lçel tah· 
sil mUdUrlilğUne, Feriköy tahsil tefi B. 
ihsan Eakifehir tahail mildilrlilğüne ta
yin edilmiılerdir. 

Bunlardan batkı 67 memur daha A· 
nadoluya tayin edilecektir. Bu ıuretle 
Anado!u ıehirlerin:ield maliye ıubeleri 
yeni elemanlarla takviye ec:lilmiı ola • 
caktır. 

Gelecek iplikler 
Uyuştunıcu maddeler lııhisarmm 

İtalya, Hindistan ve Mısıra sipariş et
tiği iplikler bu hafta gelecektir. aenetlerile milracaatıan menfaatleri W. ---------------------------

tiaaındandır. teıe1oa: 43s31 Hariciye Vekilimiz Tramvay Şirketi 
lstanbul Harici Askeri 

Kıtaatı ilan!an 

Tayyare alaymm göatereceii yer
de 17000 lira bedeli keıifli yaptnı • 
lacak cephanelikler kaİ>aL zarf usu • · 

Şehzadebap TURA? 
tiyatrosunda 

Bu akpm 21,30 d 
Matbıe 16,30 da 

lü ile ebiltmeye konmuftur. ihale • •iii"i~d;:1w~~ift,-
ai &-:-Şubat-1937 Puarteli "SUDım• 
~t18 da bmirde Krttacı. Satidal 
ma Komiqonunda yapılacakbr. tık 
temineb 1275 liradır. ı 

Şartname ve proj9i her sün ko
misyonda ıörülebilir. Ebiltmeye lıi- ... İlll 
receklerin ticaret Odumda kayıth ol- ------------
malan ve prtnamesinde yazdı fen • 
nl ehliyetname ve diplomayı l~...iz 
bulunm•len ve kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgelerile 
birlikte teminat ve teklif mektupla
rmı ihale aaatin~en en geç bir ıaat 
evvel lzmirde Müetahkem mevki Sa
tm•lma Komiayonuna vermeleri 

(580) (440) 

ZAYİ 
Adapazan Ti.irk Ticaret bankum. 

dan aldıfmı 1098 numaralı hesabı ca
ri etlzdanmıı myi ettim. Yenisin! ala
cağmıdaıı eskisinin hükmtl yoktur. 

Pendik • Ba4d4t ctıdde8i N o. 191 
tawkçu Ytmıf 

(V. No. 6872) 

latanbul Omııibüa ve Otobüa Türk 
Anonim Şirketi Umumiyeai 

ÖDUmllzdeki Kart aymm 12 lnct cuma 

·-

1llll,cu/UI, 

O 
PEALODENT 

TUllA• . 
gUnU .... t H de flrlretlll Tuflye Umumi -------------
heyeU. BeyotJUDd&. fJllbue karakolu ctv:ı.- Yeni ..wkb 
rmda. Kır sade apartnnanmda JIOheııdlıı ı.--------'°--·-----... Bay Jf&Jnnut ŞtlJa1bıftn t No. 11 dalrealnıie 
toplanacafmdan. akalll Clll hfae hamın hlca 
eedarlum bulr bul•mm&Jan IUsumu l1&D o-

lunur. ı 
RUZNAKJC: 

1 - Tuftyemn lrapatılmuma dair tutı-
ye ııe,eu raporu. 

2 - Jltlraldp raporu. 
1 - Galata vergi tubeslle lhW&ftı oWı 

meballttn ihtiyaten &Jl1lmur. 
' - 19/C/912 blallçoau ve bunun ondan 

ııonra 28/2/931S, 29/2/938 ve 28-2-931 ta. 
nhlerlnde ve nihayet bugUne kadar ihtiyari,! 
arurl g&1llmUf olan tediyatm U&veabıln ve 
ayni suretle tutulan kAr ve zarar huabt • 
nm taadlld wretıertıe tuftyentn kapatıl • 
ID&IL 1 

5 - Tuftye beyet1DID " JIUr&Jdbln ibre.. 
Toplantıya lftlrü edecek blaedarlar. ~ 

Hlerlnl ~ bir Bankaya veya tuftye rl • 
:vuettu t.1l1ll ederek toplaDtz sQDGD&-n 
eneı cm cOD sarfmd& bir makbuS alDUJ 
""""'"'"'" ..... ...,.. tanır. 

ı.tanbul ' Şubat 1931 
ı.taDlııul ()mDlbD8 ft otobDa 'l'Ork ADCJDlm 

'1rketl UmuadJ91l 
'l'A.81'1T11 Blli»d 

Dlln ve Yarm 
Tercüme kWliyatı 

Numara 6S 

Vir jll 
Eneld 

2 

Maurlee Rat 
AMMt R"fİf 

(Uatya111 l UICide J 

verdiği beyanatta Kont Clano ile ya.r. 
bğı mUllkatlardan çok memnun oldu. 
tunu, Yugoslavya - İtalyan yaklac
masmı memnuniyetle kaJ'lıladığım 
söylemiftlr. 
BALKAN DEVLETLERJ ITALYAN 

t.!\!PARATORLUCUNU TANIDI 
Belırat, S (Hu~qşt) - Türkiye Ha

• Ve~ "l(~~-,. IH@t.98ff!e veı- • 
bir be,.natta İtalya ile Balkan 

clevletlcri arasındaki yakmlapnasmdan 
memnun oldufunu sCSylemit ve töyle 
demittir: 

"'Biltfln Balkan devletleri Habqia
tanm ilhakını filen tanımıglardır. Blna
enaleyh yalmz bulrukan tanmmau mev
suubahsolablllr. Bu mesele Milletler 
Cemiyetinin gelecek toplantısrila bal • 
!edilecek ve eaaıen fWen bal -
Jedilmit olan mesele baklanda 
brar verilecektir. İtalyanın 'MontTö 
antaımasma iltihakı hakkında da aynı 
ıey ı8ylenebilir. Bofular meselesi ba
kild ıurette halledilmiftir. İtalya hayır
hah bir battı hareket takip etmektedir. 
ttalyanm Montraye iltihakı muvafık 
amana intizar meseleaidir.,, 

Atfna, 5(Hansl) - Ttlrklye Bari. 
dye Vekili Tevfik RUştU Aras, Ro. 
man19 Hariciye Vekili Antonesko ve 
Yugoslavya Başvekili Stoyadinoviçin 
Balkan Antantı konseyine iştirak et. 
mtk tlzere ıubatın 15 inci günü bura. 
ya pleeeklerl h6kftmet tarafından 

nqredllen bir teblii ile bildirilmiş· 

tir. 
KoDHy mUzakerelerin~ aynı gtin 

lfleden aonra başlanılacaktır. 

B. Aru illve etmiıtir: 
.. İtalyan matbuatmm bahsettiği İtal

yan mekteplerinin açılması. balyan te
baası emtlkinin iadesi. TUrlriyedeki 
İtalyan m!syonerleri meselesi ıibi mu
alllk ban meselelere gelince, umumi 
bir tanda sCSyllyebilirim ki bu mesele
lerin mevcudiyetinden haberdar değiliz. 
Bunlar mevcut olduğu takdirde diplo
masi yolundan ve doıtane bir ruh dai-

(tJatymnı, l incide,) 

gü:nriikten geçirme iflerinde bir takım 
yolsuzluklar yaptığını teabit etmek için 
lstanbulda gilmrUk ve nafia idareleri 
ual:ınndan mllteıekkil bir komisyon 
tarafından tahkikata devam ddildiği 
malQmdur. 

B:.ıradan aldığım malOmata göre 
Tramvay 1irketi gümrük idaraiuc. ~ 
racaat ederek vaktile ·~ aı.bis 
kiisllr llra1ık ıilmrilk resmini §İmdi 
vermeli teklif etmiftir. 

tstanbulda tahkikata devam eden ko
misyon Tramvay firketine ait olan ve 
gUmrlikten usulsüz geçirilen mallann, 
Elektrik firketiıide olduğu gibi, ihtiıH 
mahkemesine verilip verilmiycceğini he
nib kararlattmmt değildir. Ancak, yan 
lqbk oldufu iddiasile, timdi gümriik 
resimlerinin verilmeğe kallaplması ta
yam dikkat ıarUimektedir. 

lngiite1enin ilk l ürkige 
hava ataşesi 

Londra, 5 ( A.A.) - İngilterenin 
Ankara hava ataıeliğine tayin olunan 
Elmhirst bugün Tilrkiyeye hareket et
mi!tir. Elmhirst tngilterenin Türkiye 
nezdine glien ilk hava atagesidir. · 

resinde halledileceklerdir. 
Roma, 5 (A.A.) - Doktor Tevfik 

RUşttı Aras, Kont Ciano•ya Milano 
mlllikatı dolayıslle memnuniyetini ve 
bu mUlakatm TUrk • İtalyan dostlu. 
ğunu ta.rsine mühim surette yardım 
eylediği hakkındaki fikrini bir kere 
daha i::har eyliyen bir telgraf gönder
miftlr. 

FRANSIZ GAZETELERiNiN 
. NEŞRIYATI 

Bertin, S (A.A.) - Alman ajansma 
Paristen bildiriliyor: 

Paris matbuatının bir kısmı, Tür • 
kiyenin, İtalya - Türkiye görüşme • 
sinden ıonra, bir komünizm aleyhtan 
cepheye dahil olması mümkiln olduğu 
kanaatini göstermektedir. 

ISPOR POST ASI 
Yeni Türk ıençliğini tam ve kati muvaffakiyetlere eriıtire· 

cek biricik imil ıpordur. lapor Poıtaıı bütün gençleri ıpor 
çerçevesi içinde birleıtirme ğe çalıımaktadır • 

Bqün ıpor mefhumu içinde birleşen Türk gençliği yarınki 
ıenit ve tümullü hayatta da tam bir fikir birliği yapmağa 
abpcaktır. 

lıpor Postan okuyunuz. O. ayıu zamanda bir rıkir mec
muaaıdır. 

Her pazarteaİ çıkar. Fiatı her yerde (S) kunqtur. 
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SiM SONU 
Dolayısile 

GALATADA MEŞHUR 

E SELSYOR 
Elbise Mağazasının tekmil dairelerindeki T E N Z 1 LA T L 1 
Sabtından istifade ediniz. Şu cetvel 1en bir fikir edinebilininiz: 

• 
Kumaıtan Pardeaüler 11 % ~:-: MUJ&1Dbalar 12 Liradan 

Trençkot Pardesüler 15 % ,, Erkek Kos Umleri 14 112 ,, 

Gabardin Pardesüler 17 1h ,, Kadın Mantoları 13 " 
Mandleberg Pardesüler 23 % ,, Kadın Muşambalan 1 O 

" 
Yalnız bir kaç gün için 

EKSELSYORda Bulacaksınız. 

Yllbaşı piyangosunda 
kazanmıyanlara 

MUJDE 

'' 'I CEIOLIŞ TARiHi 
1$UBAT m 

S.bf yeri Piyanıo bayilerile Yeni Poetahane karflUDc:la Erzurum Ha 
nmd.ki Cemiyetin ilin itleri bmo.udur. (642) 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

1 - Tam•mma 1807 lira 72 ku l'Uf fiat tahmin ec:lilen 4, 5, 6 numa • 
nL ( 420.400) beyp mıhı 27 / 2/ 9 37 Cumartesi ıünü saat 1 O ela açık 
elniltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnameler parasız olank 
ailtmeye girmek isteyenlerin 135 lira 
makbuzu ile belli gün saat ona kadar 

Komisyondan verilecek olan bu ek-
66 kunqluk teminat mektup veya 
Komisyona bq vurmalan. ( 695) 

Kapalı zarf usury•e eksiltme ilanı 

Nafıa Vekiletinden: 

KURBAN BAYRAMINDA YALNIZ 

KIZILAY GAZETESİ 
ÇIKACAKTIR 

llinlanruzı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat hem Kızılaya yardım olacaktır. Fiyab 1(111 

fada santimi 40, iç aayıfalarda 30, dördüncü aayıfada 60 kuruıtur. 

Müracaat yer'erİ. {Yeni Postahane karıısmda KIZILAY Sabt bürosu Telefon: 226'1 
• • 1 nkara caddesinde VAKiT PROPAGANDA SERViSi Telefon: 

latanbul Komutanh~ı 
Sahnalm11 

Komisyonu ilAnlar1 
Hepsine 104 lira 32 kurut tahmin olunan Üsküdarda 20 

Gümüpuyu hastanesinin su te • mektepte tesis edilen dİ§ polikinliği için lüzumu olan alit ve ec:ıa 
si.satının açık eksiltmesiyle ihalesi hğa konulmuftur. Listesi levazım müdürlüğünde görülür. latekJile' 
17-2-1937 Çarşamba günü sa • 82 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 9-2 
at 15,30 da yapılacaktır. Muham • günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (703) 
men ketif bedeli 1 18 lira 40 kurut -
tur. Şartnamesi her gün öğleden ev
vel komisyonda görülebilir. İ!tekli • 
lerin 1 O liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplan ile beraber ihale 
günü vakti muayyeninde F mdıklı 
Komutanlık satınalma komisyonu -
na gelmeleri. ( 515) 

8. ci kor için iki tane emme ve 
basma tulumba ile 100 mt. vericı 

hortumun açık eksiltme ile ihalesı 
17-2-1937 Çarşamba günü saat 

Kumkapı kantar kulübesinin tamiri 
Otobüsler için 5200 cilt bilet (behe· 
ri 3 kuruş 25 santim.) 
lktıaat itleri Müdürlüğü pencereleri
ne 3 talmn perde. 
Kuzguncuk ve Beylerbeyinde yapı -
lacak sel su1an ıskaralan. 
Üsküdar Bülbiil deresinde tekke içi 
sokağı kaldırımın tamiri. 
Üsküdar tephirhanesinde yapılacak 
çab. 

muhammen bedeli 

67,50 

169 

65 

68,97 

J99,37 

140,99 

16 da yapılacaktır. Tulumbalann Yukarıda cinsi mikdan ve muhammen bedeJJe 
400 ve hortumun 135 liraki muhanr ve tamir ayn ayn pazarlığa konulmuşlardır. Nümune ve ta .......... ııııııı 
men tutarlan mecmuu 535 liradır. rümen kaleminde görülebilir. lsteklil er 2490 numaralı kanunda 
Şartnamesi her gün öğleden evvel sika ve hizalarında gösterilen ilk temi nal makbuz veya mektubile 
Komisyonumuzda görülebilir. istek- 9. 2. 937 salı günü saat 14 de daimi Encümende bulunmalıdırlar· 
lilerin 41 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplan ile beraber ihale gü
nü vakti muayyen inde F mdıklıda 
Komutanlık satmalma komisyonuna 
ıelmeleri. ( 516) 

• • • 
9. cu Kor için 64 tane matbu no· 

ta açık ekailbne ile ihaleai 19-2-
1937 Cuma pnü saat 15 de yapıla· 
caktır. Muhammen tutan 180 lira • 

Senelik muhammen kirası 240 lira olan Kerestecilerde Si'\: 
mahallesinde Ayazma kapı aokağınd a 65, 67, 69 No. ana 937 
ve 939 seneleri. mayıs sonuna kadar kiraya verihnek üzere açık 
konulmuıtur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
lanlar 18 liralık ilk teminat mektup veya makbuzu ile 19-
ma günü aaat 14 de Daimi Encümen de bulunmalıdırlar. (8.) (7 

Ziraat Vekiletinden 
dır. Şartnamesi her gün öğleden ev- 1. - Kapalı zarf usulile "1000" ton Kalsiyum Aneniyat :::= 

vel Komisyonda görülebilir. istekli- yat dö chaux preparab ile 20 adet toz iliç serpen arabalı körük 
lerin 14 liralık ilk teminat makbuz nacaktır. 
veya mektuplan ile beraber ihale gü- 2. - Kalsiyum arsenikayat pre palatmm beher tonunun 
nü vakti muayyeninde Fmdddı Ko- lira arabalı körüklerin beherinin muhammen bedeli 350 lira t 
mutanhk satmalma Komisyonuna vakkate Kalsiyum Arsinat prepalab için 8800 lira, arabalı k .. 
ıelmeleri. (517) 525 liradır. 

• • • 3. - Araeniyat preparatmm ihalesi 1~93 
Çatalca Müstahkem Mevki Ko- serpen körüklern ihalesi 17-3-93 7 de saat 15 de 

mutanhğı için 4000 kilo zeytin ya • smda artbrma, eksiltme Komisyonun da yapılacaktır. 
ğı açık eksiltme ile 10--2-937 Çar· 4. - Muhammen bedelleri ayn ayn yazılan b 
fUDba günü saat i4.30 da yapıla • de ayn ayn yapılacağından talipleri11 teklif mektup 
caktır. Muhammen tutan 2660 lira- yon Reisliğine vermeleri lizmıdır. 
dır. Şartnamesi her gün öğleden ev- 5. - Şartnamelerden kalsiyum arseniyat pre 
vel Komisyonda görülebilir. istek • mul<abilinde, arabalı körüklere ait olanı parasız o 
lilerin 200 liralık ilk teminat makbuz Vekaleti Sabnalma Komisyonundan lstanbulc:la Zinat 
veya mektuplarile beraber ihale IÜ· den, lzmirde Mücadele Müfettitliğind en verilir. 
nü vakti muayyeninde Fındıklıda 6. - isteklilerin teklif mektupl armı temina 
Komutanlık Sabnalma Komisyonu - günlerde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü ma 
na gelmeleri. ( 420) ıikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar 

• • • makbuz mukabilinde vermeleri ilin olunur. (204) 

lstanbul Komutanlığı Birlikleri ~------------------------------~ 
1 Dr. 

için 8100 kilo zeytin tanesi açık ek
siltme ile ihaleai 12-2-937 cuma 
ıünü saat 15 de yapılacaktır. Mu -
hammen tutan 3240 liradır. Şarbıa
meai her gün öileden evvel komis· I 
yonda görülebilir. isteklilerin 943 
liralık ilk teminat makbuz veya mek 

Dr. lbrahim E1deniz 
1 
NiŞ ANY 

. ' tuplarile beraber ihale günü vakti I 
muayyeninde Fmdıkbda Komutan -
hk Satmalma komisyonuna gelme • ! 
leri. ( 421) 

• • • 

Birinci sınıf Çocuk Hastabklan 
mütehassısı 

llaseki ve Çocuk luuıaneleri sabık 
asisımu 

Aksaray Millet Caddesi No. ~ da 
Her gün saat 9 dan 18 e kadar 

hastalannr kabul eder. 

1 

Hastalarını h 
Beyoğlu, Tok 

1 Mektep soka 

i 
yenehanes' - T 

1 

l\U 
Abone 9a 1 - Eksiltmeye konulan it: lata nbul - Edirne Aafalt yolunun iki ke

narma YUDDfal' metro ıeniflikte ve Munth k•ubau içinde iki buçuk 
metre ıeniflikte olmak üzere yapılacak idi tq kaJdımn İntaabdır. 7. ci Kor için 40 tane kantar açık 

Ketif bedeli "133737" liradır. ekailbne ile ihalesi 12-2-937 cu-

için 22000 kilo sabun kapab zarf u
sulile ihalesi 12-2-937 Cuma gü • 

nü saat 15.30 da yapılacaktır. Mu· 
hammen tutan 8580 liradır. Şarbıa· 
meai her gün öğleden evvel komia • 

yonda görülebilir. isteklilerin 644 li· 
rahk ilk teminat makbuz veya mek
tuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve j 
3 cü maddelerinde yazılı veaailde 
benber ihale günü vakti muayye -
ninden en az bir saat evveline lra • 
dar teklif mektuplannı Fmdddıda 
Komutanhk Satmalma Komisyonu • 
na vermeleri. (416). 

Yılbk 1•1'* I 
Memleketimbıde 7SO 420 
Yabana yerlere 13SO 72S 

2 - Eksiltme 12-2-937 tarihinde cuma günü saat 16 ela Nafia ma günü saat 16 ela yapılacaktır. 
Vekiletinde pe ve köprüler reialiii eksiltme Komiayonu oda1mda kapah Muhammen tutan 800 liradır. Şart· 
zarf uaulile yapılacaktır. namesi her ıün öğleden evvel ko • 

.... :.yonc:la enrülebilir. isteklilerin 60 3 - Ebiltme ~eai ve bu na müteferri diğer evrak 334 ICurut - •-
bedel mukabilinde Şoee ve köprüler ReisJiiiııden alınabilir. liralık ilk teminat makbuz veya 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 7937 liralık muvakkat te • mektuplarile beraber ihale günü vak
minat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayıb nüahalannda çıkan tali • ti maayyeninde Fmdıkhda Komu • 
matnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz ebneai lizımdır. tanlık Sabnalrna Komisyonuna gel-

lıteklilerin teklif mektuplarmı ikinci maddede yazılı saatten bir a ·ı meleri. (422) 
at eneline bdar Komiayon Rei.&iin' makhuz mukabilinde vermeleri il . * • • 
••• POllacla olaaık pcıı'lcmeler kabul edihu. (287). lstanbul Kamutanlıiı Birlikleri 

Poıte Birlijine J 
lirmiyen yerlere l 800 9SO 

Tiırkıyenın her poeta merk-
eboae yum. 

T 
fduer 
\'aı itimi: 

Poet8 kataiaı • 
T daral .drea: KURUN 
8Uıldıp yer: t.t...ı.uı 

y 


