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l>avutpatada bu sabah yapılan merasimden üç intiba 

Şehrimizde dünkü ve 
bugünkü askeri merasim 

lkt alaya sancak 
ver!ldi 

l) Dün SariyerdP. ve bugün 
avutpaşada merasim yapıldı 

'. ~~ponyanın Çine 
-~:·: garip teklifi : 
., zn ordusunun harekatı hakkın-
"Q m l A • l -" d ' ,._.. a '!-ntat vermenız azım ır.,, 
"J~•nın cevabı : 
tl~Phon ordusu topraklarımızda lsledl(rl 

areket ederken ordumuz hakkında 

Jaj;~~aıtıd~ ~t;~·;~sı 
Çin limanlarında •• 
~ (Yazısı 4 üncüde) 

• 

Veni ithalat 
kararnamesi bu 
sabah neşredildi 

lkhsat Vekili yeni rejimin 
esaslarını izah ediyor : 

lktısadi münasebetlerde bulunduğumuz devlet-
ler dört grupa 

Ankara, 13 (Telefonla) - Genel it. 
ballt rejimi hakknda hazırlanmıı olan 
kararname, reamt guetede bugün Def· 

redilmigtir. 
15 Temmuz 937 tarihinden itibaren 

mevzii tatbika konaca.k olan bu karar. 

Dörder satırla: 
işaret memurlarının 

serpuşları 

hakkındadır 
Bu sUtunıarda, gUneıln ezici ve bunaltıcı 

sıcağı altında ıaatıer ve aatlerce §1.'hrln 
arabaıına ye otomobiline, tramvayına ve 
halka .yol \"eren ltaret memurları hakkınd<L 
yazdığımız satırlar, ne ınutlukl iyi bir kabul 
gördll. Hemtn o gün memurların ba4lannda 
birer fırın kapatın& dönen miğferler 

çıkartılarak kasketleri giydirildi. Gene itlti 
yoruz ki bugün, yarın beyaz elbiselerini giy 
melerlne de müsaade edilecekmiı. Sıcatm 

ne olduğunu biltnler ve deh,etinl anlayanlar 
namına teşo?kkür. 

MIR'ferler, Engizisyon devrinde lnsanlarm 
oturtulduğu kızgın saçm 937 modeliydi: 
Bir farkı vardı, insanlar .uça defli, sac; in 
11anlımı. oturtuluyordu. Hiç ıüphe yok ki kas 
ket gUneı altında, mlg-tere nazaran zemum 
le yıkanmış bir işkence vasıtıuııdır. Bu vası 
tayı da kaldırıp yerine haklkt "Kolonyalı 

J&pka., ikame edilemez mi? 
'•Haklkl.,d,.n maksadımız şudur: Şehrimizin 

muhtf'rem tsnafı tarafından yapılanları hiç 
de hakiki olmıyor. Hf'le güneşi ka"'ılayacak 
şeklide bir de oemıılye yapılmuı belediyem! 
ze pel< yük olmaz ıtanmz. 

Şoför bakhdır 
Benzin ucuzladı. Herkesin kafaamda yer 

leşen: •'Şotörltr artık ucuz benzin alıyorlar 
!azla klr ediyorlar:,. dUşUncesi müşteri lehi 
ne saatlerde yüzde ı:> tenzllr.t yapılmasına 

yol açtı .. DoğTUııu istenecek ve arzu edilecek 
şey. Fakat acaba dUşUnUldU mu ki şoförler 
ve &rl\ba nhipll'rl bu ttnzllAttan sonra bu 
gUn 82,!'i kuruıtan satılan bir fişe benzini 
hakikat haldr. benzin fiyatları ucuzlamadıtı. 
ıtıem 120, J25 kuruıa satıldııtı zamanlar~ıı 
olduğundan 7,!'i ve 2,5 kuru' tuluma satm 
almaktadırlıu. 

hinin ehli, heııabını bilir \IO!ör ve araba 
sahlpltrlnin yaptıkları hesap ortada: Bir fi 

~ benzinle bir araba tq çatlasa 300 kuruş 
toplayabilir. Bunun yU:r.de 15 tutan olan 41 
kuruşu bir rlte benzin fiyatına zammederse 
nlz elde edtıceğlniz rakam korkunçtur: 
127,:SO. Hani bt'nzin ucuzlamıftl! Hani fOfö 
rtın ytlzU gülectktl. Bl:o:df' nedenle her ı,t, 
makul bir had tayini lmkA.na~dır: Ya ln'!Rf 
aızlık, ya geniı bir mUum•ha! BABEB 

ayrllmış ve hepsi için ayrı 
teshil edilmiştir 

namenin en mühim madd~lerini verL ithallt, Türk kanunları hükümleri da. 
yorum: bilinde serbesttir. Bu memleketİerin 

Madde 1 - TUrkiyenin müstemir. isimleri ili3ik 1 sayılı listede yazılıdır 
ren aktü kaldığı ve Türkiye ihracatı
nı müteessir eden hiçbir nevi hususi 
takayyüt koymamış memleketlerden 

ki, bu memleketler Birleşik Amerika 
cumhuriyetleri, Mısır, Suriye ve Filis-
tindir. (Devamı 4 ifoc'..ide) 

Mayo Müsabakamız 

1592 
Liralk 

Muhtelif hediyesi 
olan 

Bu müsabakaya muhakkak 
ltUrak ediniz 

Artist: a 
Bu mayo hangi artiste aittir ? 
Bu aı tistin mayosu hangisidlı ? 
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ıJış Sifa&cı: 

Arap memleketleri 
ve Türkiye ••• 

~ünktl ve bugftnkü 
askeri merasim 

LIJ'lla daie 
Ot;, Lele, Faf 
B U hafta gelen trans~ 

Yazan: Nizam ettin Nazi/ 

Dün öğleden sonra Sanyerde Kara
deniz boğazındaki 16 mcı piyade alayı
na mera.simle yeni alay sancağı verilmit 
ti. Bu sabah da Davutpatadaki birinci 
topçu alayına büyük merasimle yeni a-

T AHRANDA imzalanan Garbi j rinden henüz kurtulamamıpa bile tay sancağı verllmittir. Kahraman top
Alya paktının ne derece sağ- mutlaka bir gün içini temi.zliyeceğin. çu askerleri atları top arabalanna kotu· 

lam bir alyul vesika olduğunu tekrarla den emin olduğumuz Suriyenin bu va. lu bir halde kıtlanın meydanında yer 
mağa lUzum yok.Bu paktın çizdiği dost ziyetini ise bu memleketin bqmda bu- almıılarldı. 

luk, sulh taraftarlığı ve karşılıklı em. lunan Cemil MUrdUmlln bugUnkU ga. Saat on birde ordu kumandanı orge· 
niyet çerçevesi içine giren milletler zetelerde çıkan beyanatındaki ıu cüm. neral Fahreddin Altay, korgeneral Ce
sosyal, kWtUrel ve ekonomik planları. le açıkça anlatmaktadır: mil Cahit, Tilrmgeneral Osman Tufan 
nı artık rahat rahat başarmak im.ki.m. "Biz TUrkiye ile doet yapmıya merasim yerine ıelmitler ve topçuları 
na ulqmışlardır. Efgan, lruk, İran ve mahkilmuz!'' teftiı etmiılerdir. Bundan sonra alayı 
Tllrk milletlerinin giriftikJeri bUyUk Suriyeliler .inanmalıdırlar ki, siya. verilecek olan sancak kıtladan çıkanl
itlerde kua zamanda uamJ muvaffa. al hayatlarının ve tarihlerinin en bU. mıı. Jatla kapı11 CSnllnde bulunan aake
Jayet elde etmemeleri için ortada tek yUk saadeti, nuibeel ve talil daima rt bando tarafından istiklal martı ;alın 
aebep kalmaml§tır. Tllrklerle doet yqamıya mahkfun ol- mııtır .. 

Pakt bu dört millete yap.dıkları top- malarından ibaret kalacaktır. ister Sancak atlı bir topçu erine verilmiı 
raklar Uz.erinde tam ve ebedi bir hi. ön':le bando müzika, onun peıinde aan-
kimiyet garanti etmekte ve bir millt Garbi Asya devlati olmayı kabul eL cak, geride bir bölük asker olduğu hal· 
inkip.f için li.zımgelen bol sulhU çok sinler; ister Yakmşarkb kR.lmak iste- de merasim sahasına gidilmittir. 
sağlam esaslar il.zerinde k:ırmuş bu- sinler, bız daima bi1.1e dost eli uzatL Burada orgeneral Fahreddin Altay 
lunmaktadır. na yardımdan çekinmlyeceğiz. Yalnız alay sancağını almıı, alay kumandanına 

Saadabat paktmm Himalaya etekle. yeni kurduğumuz Garbi Asyamı7.da hitaben: 
rinden Akdeniz kıyılarma kadar uzı. Yakmşarkın mücadeleye gırmesine de "-Birinci topçu alayı kumandanı 
yan toprakları bir saadaba.da çevirme. asla göz ~ıyacağımızı iyice anla. Muzaffer! Milletinıizln timiali olan bu 
sini temenni etmek insan olmanm bor. malıdır. aancafı bliyUk önderimiz namına ıize 
cudur. Bununla beraber Garbi Asya GörWUyor ki Garbi Asya bugünkU vermekle bahtiyarım. Şanlı alay:nızın 
paktmm ti.zerine aldığı büyük sulh ve Yakınşarkı da içine almakta zorluk bu sancağın gölgesi altında çok büyük 
umran vazifesini daha kuvvetle ba- çekmiyecektir. Bilakis bugUnkU Ya. muzafferiyetler kazanacalına eminim. 
p.rmuı için değilse bile, daha geniş kmşark tıpq tıpıı Garbi Aayanm kot.: Yeter ki bUyllk AtıtUrk batnm2'dan ek-
bir iman kütlesine faydalı olabilmesi lan arasına gelecektir. sik olmasın. 
için çalıpna.k lizmıdır. Yani Garbi As. Yakınşark Garbi Asya paktının ya- Milletin emanetini size tealim ediyo-
yanın yanı!hqmda h&1l bir "Yakm- nmda bir tifo mmtakaaı sibi duruyor. rum,, diyerek sancağı albay Muzaffere 
p.rk" zümre.ın1n devamma lmkln bL Bu mmtakanm sıhhatini yerine getir. vemıittir. 
rakılmamalu!U". Kumandan sancağı aldıktan sonra ıu 

DUnkü Yakmp.rktan arta kalan bu. m.ek hem bu mmtaka içindeki parçalı nutku töylemfttir: 
gUnkt1 Yakmprk Akdeniz ve Kmlde. Arab milletin.in. hem de Garbi Asya "- Buıün alayımızın unutulmıyacak 
niz boyunca Li.zıkiyeden Aden'e uza. paktı milletlerinin menfaatinedir. ıerefli ve p.nh biT cünildilr. Bütün mil-
nan kıyıdaki 111 memleketlerden t.erak- Arab milletleri S. lıl. Gazf W'evvel letlerin gözünü kamaıtıran Ulu ön~ri-
kllb eder: trakmm verdiği güzel ve ull numune- miz kahraman alıymma büyük komu-

1 - Suriye. yi takip etmekte tereddUd etmiyecek. tammu eliyle bu sancağı bize tevdi edf.ı 
2 - Lübnan. terdir. Son gelen telgraflar doatumuz, yor. Bu sancağın alaymuza veriHpnl 
3 - Filiatin. komşumuz ve müttefikimiz lrakm bU. teabit eden bu dakikalar a11rlarca IOft'd 

4 - Maverayı Erdtln. yUk Bqvekill Hikmet Silleymamn bile bUyllk bir kuvvet kaynağı olacak-
5 - Hicaz ve Necid. Majeste hUkilmdannm fradesile Me.. tır. Nerede yurdumuza yan bakan bir 
6- Yemen. celleyi ,.hWdlmden fakat'' ederek me. 16.1 olarsa, nerede brtımıza çıkacak 
Acaba bu memleketler ·Y"a.Kuıprm deni a.mıu lraklıya bah§ettllinl bir dlpan bul una son canlı mahi 

kalmakbl, -.r edecekler midir! Bunu dfrlyoi. 'Mıkk o~ il ri.allll~•·~•--19'nadaf bu sanc 
sanmak mümküıı değilclir. Zira Arab j ıı tanzimatmm bir vadiglnm dalla dit••• bıtalmuyacatız. Birind alay 
milletinin kahir bir ekaerlyet göster. müzeye göndennl§ bulunuyor. Bu bile ordunun birinci alayı oldutunu cesmit
diti bu Wkelerdeıı biri olan Hicaz ve tek bqma bugllDki1 htlkilmetin lnkı- te oldufu ıibi gelecekte de göatert"Cek
Necid Krallığı hiç de "Yaltmprklı" . tfr .. Bilhassa Ataaının verdili sancağı 
aayılmağa mUatalıak olmıyan bir dev· li.pçılığma, medenl meziyetlerme ve hiç bir zaman bırakmıyacaktır.,, 
ı u· T mamiyle mllstakil olan ve lra.kla Garbi Asya paktınm ne bUyUk Bu 18ylevden sonra istild&I martı ça
;p~:ım. bir enerji ile Avrupa! bir enerji, cehit ~e kıymet kazandığı. hnmıı, kahraman Mehmetçikler birinci 
temayUller gösteren bu devletin bqm. na klfi bir delildir. alay marpm aöylemiflertdir. 
daki Şef klerikalizmi, tausub ve geri. 1rakta tam bir merkezi otorite te. Geçit resmi yapıldıktan sonra mera-
liği llnetle dam.ga1amJI bir içtihadın ala etmek vazifesini bqanrken, trakta ıim bitmİftir. 
sahibidir. Memleketinin iatikWine, hl.. kafa ve kol ka.drolarma bugtlnkU me. Sanyerdekl merası m 
kim oldufu mllleitn eeref ve haysiye. denlyetln ie&b ettirdifl prtları ve te- Karadeniz bofa.ıındaki piyade alayı-
tine son derece hassas bir dikkat gös- killeri verirken Irak hWdhnetlnin A
termektedir; idaresi altındaki insan. rab mll1et1erine Garbi Mya deolojlal. 
!arın yqama ve yeti§me prtlarmı dil- n1 telkin eden bir kudret halin1 aldı· 
.zeltmek, memleketteki refah seviyesi. ima ttlphe edileme&. Ve yine hiç tllp. 
ni ytıkaeltm.ek azmindedir. he edilemez ki 111 bizim TUıtiyemi& 

Bir mUddet evvel hUkfunetimizin mi pek ulu ve lnaan bir TUrkiyedir. 
safiri olarak Ankara ve tstanbulda tfaamettin NAZiF 
kalan ve burada uabı uzun sUrmtlş bir 
C!aUsaılayı t.edavi ettifi açıkça görül. 
mll.t ve anlaşılmış bulunan S. A. Emir 
:Abdullahm idare ettJ1i Maverayı Er. 
düne gelince, bu memleket de Yakın. 
§8.rk halinde kalmamak temayülünü 
belli ediyor. Btt tem&ytllll iyice anla
mak içln F.mir Abdullahm Ameikan 
gazetelerine verdill uzun beyanattan 
ıu parçayı okumak Widlr: 

"AtafUr,. ~- o clo bana 
detU ki: 
"- An.ıb1ar w Tflrkler 03"1'1GftJt 

idarnlM Wfl a~ılar. Demek ki 
bia Tfır1der ve Anablar dQfmon değf. 
Ziz. BUdloU flliftere1c Wr lleM/e Aarb 
açtık.,. ilfflcW ~ ~tık.,. 

l'WNl1cUcıta Tirklerle Anablams an
anet11 tloat"'ltı ,..,...,. • .Bfs p1ri Br. 
diillde hftu an~ eüftalc. Yakın.. 
da 7M:lylrk Mttoeı.rMC ~. B.._,. ~ '*'Yet tcGbt 
olanik clca 2'irll • Ana& t•rlbıfl bir .... 
rordffr. BnM .,...,..._ multafam 
içitl f'trklerle ~7c: ldamdar. 

2'1rA: w ANl» al 11rartM§ '""1et Au
aual __,,,,,,.,. 4ollh olanak da Mri. 
birleriM .,...ıuno. ohaWwJar.,, 

rın.t1ııln bqm4a bir mtıftl var ki, 
bütUn hutbelerini ve mm.Jerinl, Fi
llatın Anblarma Tl1rkl•le el ., le ver. 
menin fulJetlerlni anl&tmıya hasret.. 
mit 'bahmmaktadır. Haldı bir davamı. 
zm tablt mtlııakqalan esnumda hiç 
yoktan tahrik edilen hiuiyatm tesi. 

Yolsuzluk 
Oldulu zannlle Ankara ilkin 
dalrellnde tahkikata bqlandı 

Tevkifler yapıldı 
· Ankara iaktıı dalrai ve tapuaunda 
buı yolau%luklann •ndUltl sanm buı1 
olmuı ve Uç memurla bir komiayoncu 
ve ldaha ban kimseler tnldf edilmfttir. 

Vilayet İlkin mUdUrü Nazmi Scıdık, 

Tapu Sicil Muhafızı Orhan, 111uavını 
Ahmet ve Celil Şakir isminde biri tev
kif edilenler arasındadırlar. Tapu daire 
linin odalın mühilrlenmlı, Maliye mü
fettitlerile takan mUf ettifleri de bir ta
raftan tahkikata baflamıtlardır. 

Keriman Halis 
Blı dahlllge dolıtoı ile 

' Yakında 
ev~eniyor 

ı 933 seneli dünya ctısellik Jıı:raliçeai 
Keriman H.U. yalanda evlenmektedir. 
Keriman Halisin müatakbel eıi dahiliye 
miltehas11alanndan doktor Orhandır. 

Dünya c\l.ıelllk kraliçeli midellnden 
rahatız olduğundan timdi bir sayfiyede 
iatirahat etmektedir. 

DllğUn on bet gün kadar tonra ola -
caktır, 

Hariciye ve 
Dah!liye 

Vekillerimiz 
Sovyet Rusyada 

merasim le 
karşılandılar 

Moakova, 12 (A.A.) - Türkiye Ha -
riciye Vekili doktor Tevfik Rilftü A • 
raa, yanında H uausi Kalem Direktöril 
ve aekreter olduğu halde, dün Pehlevi. 
den BakQya muvasalat etmiıtir. 

Vekil vapurda Wyük elçi Zekai Ap -
aydınla Hariciye Komiaerliii Birinci 
Doğu ıubeai direktör muavini Miller, 
B~ Sovyet meclisi batkaru Olni, Ba -
kQ garnizon kumandanlığını temsil e. 
den 011ipof, Türkiye konsolosu Fuat 
Ertok ve İran bqkonaoloau Pimuar 
tarafından ka1111anmıttır. 

Tik-kiye Hariciye Vekili ve yanında 
kl zevat Moakıovaya hareftı etmifler -
dir. 

ŞOkrft Kaya Moıkovada 
Moakova 12 (A.A.) - Tas Ajansı 

bilidriyor: 
Türkiye Dahiliye Vekili ve C. H. 

Partisi ıenel sekreteri ŞUkril Kaya ve 
yanında.ki zevat bugün Moüovaya ~ 
znıtlardır. Vekil, Tlkık ve Sovyet bay
raklariyle donanmıt olan garda Utvl • 
nof,, Ejof, Stomoniakof ile dahiliye ve 
hariciye komiHrlikleri erkim ve Tür -
kiye bü}'1k elçiliğinin bUtün memurlan 
tarafından aeltmlanmıflm'dır. 
ŞükrU Kaya ve yanmdald zevat 8ğ -

Jeden sonra Kızıl Meydanda bir spor 
ıeçid.inde ha.zır bulunmuflardır. 

na alay sancağı verilmesi milnaaebetile 
dUn alqam ~eri Sanyerde büyük me
rasim yapılmıttır. 

Orgeneral Fahrcttin Altay, Korgene
ral Cemil Cahit, Tümgeneral Osman 
Tufan otomobille ıelince, me!asim baı
laklı. Saat tam 1C5,30 du. Evveli fatiklil 
mıfll çalındı. Mart telim vaziyetinde 
dinledikten sonra generaller ukeri tef
tit ettiler. 

Teftitten sonra Orger.eral Fahrettln 
Altay, merasimde bulunan Sanyer ve 
Beykoz kayınakamlarile belediye ve par 
ti erklnma meraıimin manuııu anlat
mıt. bundan sonra aancık btiltlfü, önde 
bando olduğu halde karakol binuında 
bulunan sancağı almaya gitmitler, biru 
sonra önlerinde sancak olduğu halde 
dönmütlerdir. 

yat haberleri gaze 1.. 
Tristan Derime, siirler söyJeyiP 
lthmiyerek, birtakım kelimeleı:"~ 
veya birkaç hecesini atıvereDJP:".""..ı 
tiki.yet ediyordu. Meaell "o L--·· 
yerine "oto" diyenler... _ .. ~ 

Fransızcada bu nev.i kısal~ · 
ekseriya. halkın, ltçllerin ~ 
yulur, sonra münevverler sııııfJlllı 
çer. Bime ise halk çoju aman k 
leri - tellftuz teklini boua bile • ., 
mam olarak söyler; "candaJ'DIA 
ne "candar'' gibi lua&ltmatar peı 
dirdir. TUrkçede luaaltmalal' 
daima. zllppelertn itidir ve bUD.at 
de, fn.naı:wada oldujwıdan blll 
daha çekilmez bir 19ydir. 

Zaten dikkat edin, ttlrkçe k ,, 
Sancak gelince İltiklil martı çalın

Inif, iki dinç aak"r aan~ağı Orgeneral 
Fahreddin Altaya verm:ılerdir. 

ken "tramvay" yerine "tram ' 
mobil" yeri:e "otol' diyeler, 
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yerine de ''almak" derler. Bunl'I' 
bazan "ala.franga", bazan da " Orgeneral Fahreddin Altay şu söz

leri söyliyerek iki ılay sancağını piyade 
alay kuma:ıdanı Kormay albay Ömer 
tıkcndere v.ermlıtir. 

"- Size milletimizin t!.ınsali ve hedi
yesi olan sancaiı Ulu Başbuğ ve Başku 
mandarumu Atatürk namına vermekle 
bahtiyar ve müftehirim. Alayınızın bu 
sancağa hakkını v"receğine tilphemiz 
yoktur, Bu sancak altında büyük mu
zafferiyetler kazanmanızı temenni ede
rim. Sancapnız miibarek olsun!., 

Buna alay kumandanı mukabele et
mit ve ezcUmle demiıtir ki : 

- BugUnU alayımız her sene ıeref 
gllnlerinde ıureti mahsusada önemle a
nacaktır. Buıün alayımız için hakikaten 
çok bllyilk ve ıereflidir. ÇilnkU bugün 
sancağımızı aldık. Bugün çok sevinç ve 
heyecan vericidir. Çünkü bu sevgili san 
cağı Cumhur Baılrammız. Atamız bu
gün bize emanet etti. 

Bu,un saygı ile anacağnnu bir rUn
dUr. Çünkü bugün muzaffer komutanla
rnnudan büyUk ve sevgili bir komutanı 
mız eliyle aancağnnuı almıt bulunuyo-
nıs . .,. 

Nutuktan sonra ıeçit reami batlamJt 
Botum müdafii Mehmetcikler, aert a
dımlarla komutanlann önlerinden ıeçe
rek yerlerine ritmlflerdir. 

Merasimden sona komutanlarla davet 
lilere çay ve pasta ikram edilmittir. 

Tuncelinde 
Bir şerir halk 

tarafından IJtdUrOldO 
Tuncelindelri son muhalefetin mil -

rettip, muharrik ve Amillerinden olup 

senelcırdenberi Tunceli halkım devamlı 

surette mukavemete ve muhalefete tet • 
vik edıen mürteci Koçkirli Aliterin ifaat

lanndan bıkan halk kendisine: ''İçimiz • 
den git!,, demif. Bu söze halka ateı et. 

mekle mukabele eden mürteci bir kitiyi 

öldUrdtlkten, diğer bir kitiyi de yarala

dıktan .onıra rene halk tarafından öl -
dUNlmiiftilr. 

Çarpışan Akay 
vapurları 

Tahkikat için bir 
komisyon kuruldu 

Pazar günü Aakaym Burgaz ve 
Kadıköy vapurlarının çarplfDlUiyle 
neticelenen vakayı kqfetmek ve ka. 
za meaulünü meydana çıkarmak Ü· 
zere Deniz Ticaret müdürlüğü fen 
heyeti reiıi Hayri. Akay empektörü 
Aziz. Şirketi Hayriye en1pektörü 
Sezaiden mürekkep bir tahkik heye
ti tqkil edilmiıtir . 

Heyet dün vapurlann süvarileri
ni ve hAclileye phit alanlan dinle· 
mit. bir de keıif yapllllftır. Tahkikat 
raporu bugün hamlanarak Deniz 
Ticaret müdürlüiüne verilecektir. 

Çarplfllll vapurlar muayene ve 
tamir edilmek üzere dün Halice alnı. 
tnıftır. Bugün muayene edilecekler
dir. 

Belçika Adllge Nazııı 
istifa etti 

Brükıel. 13 (A.A.) - Adliye 1 
nazm Laveleye iatifumı venniıtir. 1 

dediğimiz gartb ve izansız JIJ. 
adamlarıdır: Tranıda tesailiif . _.,..,...., ..... ~. 

Bir oto alıp ~ dinlemeğ6 
Kendi nefsine hUrmeti olan adadl 

le konupnak eöyle duranın, J>!!. 
nupnlarla eellmı sabahı ketJ!F9-

kar. ~ 
Bu .,tamlar niçin öyle kefun 

saltU"lar? Fazla sör.den kaç 1 
için mi? Hayır; bir dbllye P19!___,.._..., 
naaebetamvemanaade~az 

hiç çekinmezler. O Juaaltm~ 
ca.ka diye, acayiplik olaun dl 

Elbette farketmlpinbdir: . .....r 
rm çoğu, IÖyliyecek, anlataeı""': 
aeyleri olmadığı zaman çok ıffl 
lerler. Orta oyunundaki gevdf 

hatırlaramıZ: bUtUn o ağız k 
hiç, ama hiç bir eey söylem_.-
dir. Bahsettiğim adamlarda -
zerler. Konutmalarmm biı1clk 
''kibar" lıklarmı, "alafranga'' 

nm etrafiarm& da, kendlleriD8 41 

bat etmektir. 
Bu adamlar 18lftıleı1 ~ 

kılıklM&!WOlmyorlar. Keeelf. 
"Leyll" diye çajmmyorlar. 
diye bafırı1orlar. Bele 'T" Ue 
yan erkek, k&dm iaimleri •'Fifl, 
Fof o" oluyor. Bir kimse böyle 
mı, siz ortaya ya bir tazı, ya 
dog çıkaca.ğmı aanıyorsunuz; 

san oğlunun geldiğini görlince~ 
almizin haysiyeti namına u 
yerin dibine ~iyorsunuz. .. 

Bunu da muhabbetlerini, 
terini göstermek için yapat'l~ 
sanı, hayvanlara takılan adlarla 
mak muhabbet, samimiyet olu&' 

Ne hacet? kızlarını, oğullarını: 
piai! Kuçu kuçu! Geh birbili!'' dit' 
ğırsmlar! 

Yakmda o d:ı. olur: Frenkler: 
ebat (ke:iim) ! mon chien (kb 
mon loup (kurdum)!,, diyorlıl 
Bizim kibarlanmız da, elbette ,, 

! 
saati gelir, "Kuzum! ArsianıJSL 
meği inceliklerine yakqt 
Fransız zevkine göre aeçi!mil 
isimlerini, evlldları ve doetlat' 
daha mUnasib bulurlar!... ...f", 

Nurullah AT ,.'J~ 

Fiyat dllımeıl 
8okalm k0fe8lndeld eve .-nJcl 

oGJmlQftO. Her aatılıpnda. utıcı • .,. 
oldutu ctetertn ytıscte 20 ml k&~ 
DördtlncU aahlbl de evi Attı ye 

kaybetU. 
tık ııabJbl evi boa atın at..,tl T 
Bu lıllmecemllı eWr&tatııdır. il 

den Ud klfl:re laedlJW nrtıecıektll'· ,,,. 
20 temma tarlblDe kadar 701an1Ji0 
dır. 

iki kardet 
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~ ~-~!7 __ _ 
~nun nr: .. ·· .. 
-:~ ~uşum · 
elYJ~-: 

·"'•h9 '=Buı eırlkek 
unae DnıJ.<ooaı~ 

e~ Ollb!lycır 
f Avrupa 
~ '~n bir h tıetelerinde gayet enle· 

rd lnoj}' la r okudum. 
ha " ıı er e k k 

b k· saklığınd ' b e kılıklarının yek· 
ı: an ıkmışlar .Demişler 

~ -K bi adınla b·· ı d !& sc gİYrnek b r ~y e çeşit ç~şit, el· 
r~r, tcncvvüle a?t~yarlığına ulaşmış· 

iJC be albukj b. r ıçınde dolaşıyorlar. 
tJı ti bu c kız Zavallılar, asırlardanbe· 

• 111· • e et l k reff 1§ıı · k·· • Ye e , pantalon ög~ ren 
~ b • or d ~ ~· . 
ııf'~ luttuıınu e~e?ını beller gibi bu· 

1CSini bul 'i gıdıyoruz. Nedir bu? .• 
V a ırn ... 

ı cçare . d 
~ 1\'\ Paris § 11

• e şöyle bulmuşlar: 
crk.cıj e rı nasıl kadın şıklığının 

iodaaın1
8ayılır~a, Londra da erkek 

,
0

1J' Ooo Lo~ Payıtahtı olduğu için, 
e• ~baka ar Iralı terzi arasında bir mü. 

ırı mış 

:~ ~I Şal rt §udu;. Sıhh· .k .. 
bıv )' ? ll1ak k · . ı, pratı ve gu· 
Jlİ ~ crıı, Çeşit ay.dıyle, erkek için yeni 
t ı:nlar ilanÇCŞlt modeller yapacak: 
fi kem h olunacak. Mucidlerine 

J>l' ~k. E.tk:~tleri mükafatlar vere· 
~· tı kurtula: de, artık yeknasaklık· 
t' bu ~Usabak k ... 

" gurı beıı· anın neticesi Lçndrada 
• d c lafaiJat 

1 ola~k ve tabii resimler 
1 ar ~elccek~·osta ıle birkaç güne ka· 

ır. 

ııı D ~ .,,. • ~ 
ııdf ı> ~ 0Rru ,(> ,: trıcın su hen kendi hesabıma 

ı lltlii ~~) n~n oluyorum. Zira, yaz 
• ıtct\ " e uze . k .. ,. c do} rı oprü ortasında ce-
ı;I ~~de~ taşıp akşam üstü sayfiyede 

ı IJCya .. l 
~ trı ~d z gom ek giymek man· 
tp yq~. ı.;n kaç kere yanıp yakıl

ı: ~c""' ndranın erişeceği netice. 
l'i ı · ·•ı, fak t b·· ·· d 

ıçlf tı~ S~tıde, b ~- ~:u~. ünya erkek 
ti g" ~'Yinen ugunku gunde en man· 

lollnılck, k Ruslardır. Yazın, bir 
Lı illa • ışın l b' 'lifüÇi~ll1e. §a varımsı ır panta· 
ihu ~ ta K~Iın palto, kalpak ... 

Yaca 0~arn1yle alayişsiz, mahalli 
ıı:.Ore b' ır kıyafet. •. 

li Bi2:delt" .v. .,,. • 
}'~~. bı.ırıı' mahalli kıyafetlere ge-
\ı~ t arın t · ı · y~ '1ttukı amamıy e ınkıraza 

~ tad at~de ar;nı m.aali.sef bu son se· 
lia tnı~)iJe _farkettım. Halbuki Ka-

·,_, tıa O tın zıpkası pek • 1: ·a· . r . a a ı ı. Çevıkı· .. han Seyfinin b ... 
lav . ıgc t . ' unu ınsanı 

t ıııf Cttjt;~~ıhak eden kıyafet,, diye 
c Ah ıı:.ını tırladım . 

ll1et H· · ı\ l aşım: 
' :~ 'C"bb ~I ıl ()lan~ e, Yaşı ilerleyip göbeği 
j\ urı""' arın kusurun .. k .. '1 11• ·••U• b' . u ortme ıcm 11"1\c .. y ır gı . . ~ · ~aı· cubbe .. Yınış tarzıdır. Bir 
~ b· buk· ıçınde cılız ·· .. ·· 
c ıtt' ı tnode k gorunur. 
ııl, fnct]~§rtıan kırkb ?k'fe:te sakil olan 

ı; tıı~J· arnazctl' eş 1 '.~ubbeyle, haş. 
~ D 1 ve guzel olur 1 • de· 

Rti emek k' ,.. tc t" ı, türlü t" 1" 
"er'. lttlü tür}" k l ~r u vaziyetlere 
L.''.Sı tiibbe d u 11 lar mevcuttur. 
~!tı t emode b · 

> ttj ih Ctzilerinin ır şey ama, 
(jj~I !a et tiki . kırk Yıllık kıy af et· 

Jf ~ erı 'b• erı, tnoda h 1· . 
" Qllq} gı ı, belki L a ıne getır· 

ıı) 1 ~1e 1
• §İ§manlar~ 0 1:1_dralrlar da, Av 

11 R1Ydiririer. K· cbu??e ile kavuk 
. ım ılır? 
ıÇ ... 

~ı:.Ccçirdi~· . .y. .y. • 
ı:-~t 1 8tmız bu k l k k 
~d Ya nız k b· 1 ı ıyafet in. 
1 c clc'"·ı uru ır . 
ttj • gı dir. C nazarıye ha· 

ki 8tıı, Yahut lf ençler, p1aj kıyafet 
~e ~ kılıkl!~n pah~lon şeklinde· 
~ılı" arnak sur ı ~e ırdetıde giyme· 
lıJt ~<\bilfiil gi • ctıyle zaten inkılap· 
1 alc .... · rışrnişlerd" La 
""•ı· . "1

' §İ""d' b 1
• ndra oııık. "'l trıy ... ı u .. h ır 

,ıl l)ıek or, hem d ışı em nazariye· 
~ j;" e t~mil ediyor de· 

~ ll1Ull1k~at ~unda b· . 
" l"r, tirnu;dtir: Ku ır hılc sezmek de 

llla.r L ıyc kad rna§çılar ve terzi. 
.J l a,. k ar en b" .. k 'I. ~tdı. c)rşılarında uyu müşteri 
~ b~ İçind nların g· .kadını huluyor

ıliyo 1 c, l'noda k'Yınmelerini birkaç 
tckct r ardı. Erk uvvetiyle değiştire. 
~cıı Tlantalon bekler hakkında_ 
~·ı ......., b asrn k l 
1 

1 di 1 llnu y a a ıplığı var· 
'I ' ite · aprnak ·· 

f}-or).. t1tndj h'l . murnkün de-
... r. ı esın. b l ... 

t l3i~ ı u maga ça· 
el} r de b 

\>c cııgc k ukalern 'b· 
~~~,tılrktan kıl~ gı ı, renk
-~ıl ıga sokacaklar 

ı Çekecekler 

<Va-Nft) 

• 

,, ,. ~ 
; .. 

./' ~#.? ;, 
;!-~ ~~~'-~. 
:~~ ~--~; ~

~,'· .. ~~.y~~ .· 
.,,~ ~· 

~ .......;.ıı-. .... ~~- ... ,.:_ .. ,.; 
Bir :xımanlar lstanbulun en giizel mesire yeri olan lhlamımnı tozu gl5riilnlı6*'t Mr ~eıJrlfr. Burada t;<XJ/tk/.ar 1Jfı ;ız 

oynasalar her taraf bÖ1Jle to~ bulut la tiyle kaplanır. (l"a.zısı yamı çıkacck) 

lstanbul konuşuyor! [Teşvikiye: 2 ) 

Teşvikiyede Belediyenin yarım 
asırdır uğramadığı bir sokak var! 

Burada yolu, lağımı ve her şeyi halk kendi 
kendine yaptırmaJ<tadır 

Vaızan : Haberci 
Nişantruıının aşağı kısımlarına inı. 

yordum, iki genç beni önlediler: 
- Aman, dediler. Şurada bir sokak 

vardır, onu görmeden geçmeyinız. 
Ve önüme düşüp beni ~mini toprak, 

yokuşlu bir yola saptırdılar. 
- İşte. buraya Fırın sokak derler, 

biraz aşağısı da Göknar sokaktır. Sem 
tin en dertli yeri hiç şüplwsiz bura
sıdır. Zaten yolun haline bir kere ba. 
karsanız, burada oturanların ne çek4 
tiğini anlarsınız. Biraz daha ilerliye. 
lim, asıl vaziye' i göreceksiniz. 

Küçük bir yokuştan aşağı indik. Kt\o 
şeyi kıvrıldık. Yolun sağ tarafında bir 
duvar, sol tarafında da derince bir u. 
çurum vardı. Burası karşı lepe ile, 
şimdi üzerinde bulunduğum lepeıuıı 

vadisi idi. 100 metre kadar uzak ola:ı 
karşı tepeye baktım, yeni yeni c\ ı~ı 
vardı. Bir tane de henüz yapılıyordu. 
Bu evlerin biraz aşağısında ise, sefil 
teneke barakalar, küçücük kulübeler 
vardı. 

Tcşvikiyccle bclc<liyaııi11 yarım asırda nlıcri uğram1.<iığı sokrıkta oturanlar. 
d.fuı bir kısmı. (:f. işrııctli maliye miit clvrıilii Salilı Cemil, t.: :,. i.'iarctli de 

malıallcnhı bakknlı Mustafadır.) 

Dünkü neşrettiğim mektupta bahse. 
dilen çirkin manzaralı kulübeler bun· 
lardı herhalde. 

Benim sormama vakit kalmadan 
yanımızdakilerden birisi izah etti: 

- Şu gördüğünüz barak?Jar, bura. 
ya hep birer gecede k~rulmuştur. 

Bomboş bahçeleri bulan bazı fakir aL 
leler, bir gece gelip başlarını ı::okacak 
evleri gizlice yerleştirivermişlerdir. 

Fakat şimdi iş çatallaştı. Bu arazı A
ğaoğlu Ahmedinmiş, karşıda yeni yapı 
lan ev de onun... Kendı arsa !arma ev 
kuranlarla, Ağaoğlu mahkemelik ol. 
muş diyorlar .. 

Doğrusunu isterseniz, buralarda o 
turanlar, fakir, zavallı insanlardır, hep 
onlara acıyoruz ama, biz de kendik· 
rinden müştekiyiz. 

Evvela manzarayı bozuyorlar. sonra 
da evlerinin lağımları yok, helaları a. 
deta açıkta, bu yüzden koku Ye sinek 
oluyor. 
Nişantaşlı genç bwıları söylerken bir 
taraftan da yürüyorduk. Nihayet top. 
rak sokağın oyle bır yerine geldik ki, 
önümüzde derin hendekler vardı. O 
zaman genç sözünü değiştırdi: 

- Şimdi dedi, bunları bırakalım da. 
asıl derd:mizdcn bahsedelim. 

giymiş mahalle bakkalı ~1ustafa da 1 
vardı. 

- K.', kereler bu çukurları yaptır· 
dık, fakat fayda \'ermedi. Ne olur, bc
led ) c buraya da bir kaldırım döşese 

de bizi kışın gırtlağımıza kadar balçık 
çamura batmaktan, yazın da toza bo. 
ğulmaktan kurtarsıı ... 

Ben bakkalla kon uşurkcn, beyaz el· 
bisc giymiş, yaslıca bir zat nefes nefc. 
se yanıma geldi: 

- Benim de söyliyeceklcnın var, 
dediktrn sonra da. "mütekait maliye 
memurlarından Sal '.h Cemil .. ,, diye ken 
dini takdim etti. Ve kimbilir, ne va. 
kittenberi birikmiş bir heyecanla an· 
latmıya başladı. 

- Ben, d iyordu, 46 ı:;encdir burada 
otururum. Bu müddet zarfında beledi. 
yenin bir kere bile semtimi7.e uğrndı. 
ğını görmedim, dersem, şaşmayınız. 

Goı'<lüğünüz şu toprak yolu bile ben 
önııyak oldum, kendi kendimize yap -
tık. Burada lağım diye bir şey yoktu, 
onu da kend ıniz yaptık. Belediye y<J. 
pa yapa buraya iki elektrik feneri tsık 
tı. O da Fırın sokağının başına da bir 
lamba konmadığı için tam yapılmış bir 
is sayılmaz. 

Dikkat v 
. 1 

Bayım, şu sokağın hali pürmelaıin"' 
b 

........... 1 ...... 

akınız. Her yağmurda sular yolun Mahallelerinizde gördüğünfü 
ortasında böyle koca koca hendekler bütün eksiklikleri, bütün şikaye: 
açar. mahalleli kendi cebinden par<t terinizi, yapılmasını istediğini? 
harcar, yaptırır, iki gün sonra. yine> şeyleri, canınızı sıkan hiidise!e:i 
bozulur, ve bu işle tabii başa çıkJl· her saat, ister mektupla, telefonla 
maz. Teşvikiyenin her tarafı kaldırım ve tsterseniz matbaa.-nıza gelete!< 
dır. Buraya da taş döşens n diye kaç bize bildiriniz. 
defalar başvurmadık yer bırakmadık, 
hepsi boş çıktı. ''11uharririmiz, fotoğrafçıları 

O, hala anlatıyordu. Ben bu sokağn mı~ ayağınıza kadar gelip söy 
fotoğrafını almakla me~guldüm. Y:ı.. le<liklerinizi inceliyecek, şikayet . 

terinize veya temennilerinize ga
nımızda birkaç kişi daha belirdi. Bun. 

7 etetniz tercüman oJacaktrr. 
!arın içinde tertemiz beyaz bir önlük 1 •---------·------·• 

Ben bütün taşrayı gezmiş, bir ada. 
mım, hiçbir yerde böyle bakımsız bir 
yer görmedim desem kat'iyyen müba
ltığa etmemiş olurum. 

O kadar istida verdik, halimizi ya. 
na yakıla anlattık. aldırış l·ıle elmcui. 
ler. Onun ıçin evlat, yaz, istediğin ka
dar şiddetli yaz da, belki biraz fayda. 
sını göriirüz. 

Mütekait memur hem anlatıyor, hem 
de hıddetinden adeta titriyordu. 

Bu sokağın halini gördükten sonra, 
doğrusu kendisine hak vermemek l:a... 
b il değildi. Devlete, belediyeye karşı 
bütü~ vazifelerini yapan, ve sonra da 
46 senedir oturduğu sokağa belediye
nin bir kazma olsun vurmadığını gö. 

ren nıüne\'vcr bir vatanda.~. elbette ki 
kızardı. Kendisine, yaziyeti olduğu gi. 
bi yıu.acağımı söyliyerek, hiddetini bir 

az yatı5tırdım. Sonra, o sırada etrafı· 
mızda bulunanları bir araya tophya. 
rak resmini aldım. Buradıı ki işimi 

böylece bitirdikten sonra, mektup yol. 
hyan okuyucunwı evine gittim. 

Bay Abdülkadirin evinde bizi, yaş. 

hc'l, naz·:c bir bayan karş:ıladı. Bahçe 
kaprsmı açarak yanımdaki iki gençle 
beraber beni e\·in küçük bahçesine al. 
dı. Bir dakıka sonra genç bir bayan 
dalıa. yanımıza geldi. Bay AbdülkadL 
rin geleceğimizi bilmedıği ıçin evde bu 
lunm:ıdığını, fakat istediğimiz izaha· 
tı kendisinden almamız kabil olduğunu 
söyledi. 

Ben de mektupta yazılanların bir ke. 
re de gösterilmesini istedim. O zaman 
önUme dü§erek beni bahçenin kenarı. 
na götürdü. Buradan yazımın başında 
tarif ettiğim teneke kulübeleri göster 
di. Sonra da parmağını karşıdaki te
peye doğru uzatıp: 

- Burası da, dedi, Abdülkadirin 
bahsettiği gübre yığınlarının saklan.. 
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Aşı ves.kası göstermeyen 
esnaf çahşamamah : 

Tifoya karşı iyi suların !ıçı ile dcğ'll, tlşe 
ile satılması, yiyecek satan e&na!ın da a,ı 

Janması için verilen Belediye kararı ne o•du? 
Bir çok yerlerde hl\lA. fıçı ile evlero su \'erili 
yor. Birçok esnaf da a§Ilanmak §Öyle dur 
ııun, böyle bir karardan haberdar bile görilıı 

mUyor. 
ŞUp!ıe yok ki bu tlırlU kararların tallıihi 

için zamana ihtiyaç \'ardır. Fakat tatblk 
ınUddetlnln nzamt harldi evvelden ta\·in edJI 
mez \'e bundan sonra emir htlAJ'ı hareketl,,r 
bir teyit kuvveti ile ka?'§ılanmazsa kararla r 
cbcdI surette tatblkslz kalabllir. 

Kaç gUn sonra sucuların eııkl fı<:,Jarı kul 
!anmaları bir belediye suçu olaca1'.tır. I<ıtı: 

gün ııonra a§Jlandıklarmı vesika ile lsbat 
edelyen ~snal da işten menolunacaktır . ., Bir 
kere bilik bunu açıkça bilmelidir. 

Sonra villl.yetin ve belediyenin bUtUn kon 
trol vaıııtalan muayyen mUdtiet gt><:tlktf'n 
ı;onra harekete ı.reçmelidJr. Herhlllde devlet 
yruııı!!"ı :.1rm1 dört saat ııUrer zihniyeti kafR 
lardan slllnmPlldir. Kararların kıymeU tat 
biklerl ile mütenaeiptır. 

(Hasan Kumçayı) 

TAN' da 

Denize giremiyoruz 
1ııtanbulda denize giremiyoruz, demek, 

biraz da ayıp olsa gerektir. Fakat İslanbu 
lun biltUn sahillerini gazetemiz namına do 
laşan heyet, maal~f'. lstanbul sahillerinin 
deniz banyosu yapmıya mUsait olmadığı ne 
ticesine varmıştır. 

Her tarafta IA.ğnnlar denize akıyor. LA.ttım 
oımıyan yerlerde çöp ve pislik denizi içine 
girilemez hale sokuyor. Binaenaleyh beledi 
yenin müsaadesine rağınen, açıkta de~lze 
girmek eniz değildir. 

Deniz ııamıunlarına gelince: Bunlar içinde 
sıhhi aşrtlan cami olan pek azdır. Bir kıs 
mmın suları pistir. Bir kuımınm vesaiti kir 
ildir. Bir kısmının suyu derindedir. Her ma 
naslle temiz ve deniz hamamı denmlye tAvrk 
iki btınyo yeri var: Biri Floryada. öteklst 
Bllytlkadada YUrUkalide yeni açılan banvo 
ıar. Fakat bunlardıı da halkın y1kRnmamnB 
lmktın yoktur. ÇUnkU birlıılnde ııoyunma l<:ln 
kabini! başına 7:S, ötekinde s~ru, istiyor 
!ar. Bu parayı \'ereb!lecek kimseler marrlut 
oldu~nu gibi. kabinelerin miktarı dıı birlta(' 
ytlzll geçmiyor. 

O halde tstanbulun yUzblnlercc nUf'usu 
yazın ""rede ve nasıl denize girsin" 

(Cihıiiıı mc.~c1elcri süfıınıındmı) 

CUMHURIYET'te: 

Şark misakı 
Şarkın yakın ve uzak tarihlerindeki lb 

retamlz hMise ve aahneler gözönüne gcU 
Uıildiği zaman Tahranda imzalanan misal<ııı 
bu devletlerin kendi aralarındaki cmn!yeU"c 
nit kısmının nekadar !evkala.de kıymet \'e 
ehemmiyeti olduğu birkat daha göze çarpar. 

Halbuki bu misak yalnız A.kldlerln kerııll 

aralarındaki emniyet ve itimadın ınuha!azu 
sı Uzerln(ie durmamııı ve dört devletin cihan 
polltlkasıncla beraberce yUrUmelerl ic;ln de 

kuvvetli bir cihaz kurmulJ \'e ilk pratik adı 
mı tayin etmiştir. 

Milletler cemiyeti meclisinde ş!ınıli mu 
vakkat aza bulunan Türklyenln yerine lra 
nın lntıhap edllmcsl 'için dört de\'ıet birlikte 
çalışacaklardır. Milletler cemiyetinde ye.kcn 
§arkın en eski azam bulunan İran. rnı::cliste 
ki ye:'lni, bu mUesscseye dahil olduğtı zamttn 
bir cemile olarak Tilrklyeyc bırakmıştı. Ye 
nl lntihabatta tranın tekrar ınecllııe girme 

sine ve dört dPvlcU temsil eylemesine çalqııı 
ınası da §imdiden deruhte edilmiştir. 

TUr1.lye garbi Aııyanın en milhlnı bir clev 
leli olduğu gibi A\'rupadakl araz!BI ve bıl 

yUk menfaaUerl ve Boıtıı.:ı.Jara halılmly"'I 

itibarile de cenubu şarki Avrupe.nın 1'11 ıntı 

hlm dPvletlerinclcn biri bulunuyor. Bu ı;urı·t 
le TUrklyc Milletler centlyetl m~cllsinde ı ." 

hıııtan gibi yarı daimi aza olmağa tams.ml•n 
lsUhkak kesbetmişUr. 1'ahranrJıı. lm1.alnnnn 
muahede ile dört de\•let TUrklvenln hak!tı o 
lan hu mevklln kendisin~ temini hususundıı 
e•Mrll t;ile <;ahşma~ı kahnl f'lmlşlerdir Tef 

rlkn. \'ilzUnrlcn zaafa ui\"ravan şark. 1tuı111d 

l'•wrslndc ştlpheslz ki kuvvetini g ' "tl'rer.· il 
tir. 

(ılfl/11{1rrcm f'cy:::i Togaıt) 

dığı yerdir. Pislikten çıkan koku yet. 
miyormuş gibi, bir de sineklerden çck
tiklerimi7.i bir Allah bilir, bır de biz. 
Şehir içinde gübre anbarı olur ıntı? 
Buna belediye na.'3Il müsaade eder, bir 
türlü aklımız ermiyor. 
Etrafıma baktım, hakikaten sine1< 

bolluğu vardı. Güneş biçimsiz geld ği 
için gübrelere anbarhk eden kar§ı tc. 
pelerin resmini bin bir müşktiliıtla al. 
dım, sonra bayanlardan müsaa<le iste
yip evden çıktım. Teşviklyeden çok da.. 
ha bakımsız, toz toprak ve susuzluk 
içinde tam manasiyle biçare bir vazL 
~etı~ bulunduğunu bildiğim 10 - 15 
dakika ötemizdeki Ihlamur mahallesi. 
nin yolunu tuttum. 

Vaırnna: lhlamur. 



AABER - :Altıam postası 

Yeni ithalat kararnamesi 
(Baş tarafı ı incide) 

Bu listede, icabında iktısat vekale. 
tinin teklifi üzerine tadilat yapılabile. 
cektir. 

Madde 2 - Türkiye ile ithalat ve 
ihracat arasında, Türkiye lehinde yüz.. 
de yirmiden a.§ağı olmamak üzere bir 
fark ~esi kayıtlı klering veya ben. 
zeri bir tediye anlaşması yapmış olan 
memleketlerden vaki olacak her nevi 
ithalat Tilrk kanunları hükümleri da
hilinde serbesttir. lcabmda maliye ve 
iktısat vekaletlerinin teklifi Uzerine 
yukarda yazılı asgnri nisbet değişebi. 
lir. 

Madde 3 - Anla.smalarmda ithalat 
ve ihracat arasında. Türkiye lehine 2 
inci maddede yazılı asgari hadden aşa
ğı bir fark yilzdesi kaydı mevcut olan 
veya böyle bir fark yüzdesi kaydı hiç 
bulunmıyan memleketlerden vaki ola. 
cak itlı:ı.1€i.t bu memleketlerin klering 
veya bc~ .. cri nnl~ma.lan hUkUmleri 
dahilinde ·"'pıtır. 

Madde 4 - Birinci, ikinci ve üçUn. 
cü maddel"'r in hUkilmlerinden istüade 
etmiyen memle:~etlerden birine vaki o_ 
lacak ihrncat mukabilide bu memle
ketlerden birinde F. O. B. kıymetli ih
racatın F. O. B. ~ıymetine müsavi it. 
halat veya bu memleketlerden birin -
den vaki olac&k ithalit mukabilinde 
yine bu man.leketlerden birine, F. O. 
B. kıyme~i ithalatın F. O. B. kıymeti. 
ne mUsavi ihracat yapılabilir. 

ltırncattan önce ithalat yapılmak 
istenildiği takdirde mevzuubahis mal. 
ların itlıaline booellerl Tilrk lirası o. 
larak veya asgari 3 milyon lira serma.. 
yeli bir bankadan alınını§ ayni kıy
mette kefalet mektubu ecnebi memle. 
ket ihracatçısı namına T. C. Merkez 
Bankasına yatırıldıktan sonra müsaa
de olunur. Bu tarzda ithal olunan 
malların bedelleri işbu madde hüküm. 
leri çerçeve~e giren herhangi bir 
memleket ve bu memleketle alakadar 
ecnebi ihracatçısı nam ve hesabına ih. 
raç e<lilecek malların bedelleıinin Tilr
kiyede tesviyesinde kullarulrr. Bu mad 
de hükümleri dairesindo ihraç edile. 
cek mallara Türk Uca.ret ve sanayi o
dalarr tarafından iki nüsha menşe şe. 
badetnamesl verilir ve bu malların gön 
derildikleri memleketlere filen bu 
menşe §ıha.det.namelerinden birinin 

bu memleket gümrük idaresince mü. 
hUrlenmesi suretiyle tevsik olunur. 
Bu madde hUkmilne tabi memleketler 
menşeli olup Türkiye ile mevcut kle. 
ring veya benzeri anlaşmalar yolıyla 
ödenmek fial'tile Türkiyeye satılacak 

mallarm ithaline müsaade olunur. An. 
cak, bu malların ithalinden evvel bedel 
le.rinin klering veya Lenzeri anla.5ma 
yoluyla ödenmes:ne alakadar kleringU 
-.. eya benzeri anlaEmalı memleketin ta. 
kas ofisi veya saUıhiyetli makamların
ca mUsaade olunduğu ithalatçı tnra. 
fmdan tevsiki !:)arttır. Bu madde hü_ 
kümlerine tabi memleketlerden ithal 
olunabilecek mallar 2 sayılı listede 
gösterilmektedir. 

Bu liste de icabında iktısat vekale. 
tınin teklifi U1.erine tadil e<lilebilir. 

Yeni kararnamenin başlıca esaslan 
bunlar olup, bundan sonra diğer tefer
rüat gelmektedir. 

iktisat Vel~lllnlo 
beyanatı 

Ankara 13 (telefonla) - İktisat 
vekili Celal Bayar bu sabah saat 1 ı de 
gazetecileri kabul ederek yeni kanırn:ı
me hakkında şu izahatı vermiştir: 

"- Gazetecilerin bir arzusu vardır 
daima beyanat isterler. Vekiller ide müm 
kün ollduğu kadar az konuşmak arzu
sundadır. Fakat buıı;ün neşredilen ka
rarnameyi tenvir ve izah için konuşu
yo:-um. Çünkü okunduğu zaman karar
nam~nin manası maddeler tizerinde gH; 
anlaş!lrr. 

Büyilk Billet Meclisinde bu mesele
den bahsettik. Simdi prensip ;tibar'le 
ldeğismiyen fikirlerimi, sözlerimi Göylü
yorum. 

Harici ticaretimiz ve dev:etıer 
Biz:m harici f caretimizin de.;letlerle 

olan münarebetini anlatırsam vaziyl't 
tavazzuh edecektır. Harici ticaretimi· 
zin seyri devletlerle muhtelif safhcıldr 
göste:-mektedir. Bu safhalarr ihtiva e
den manzumeler §Öyle hülasa ed!lebilir: 
Ba§ta klerlnj:!le bağlı olduğumuz memle 
ketler gelir. Yüzde 90 bu memleltetler· 
le ti·aret yapryoruı:. Bunlnrın bizimle 
alrş verişleri yüzde 20-25 kadar lehimi
ze döviz Carkı bırakrr. Maliyemiz bun
Jarldan istifade eder. Buna biz tediye 

muvazenesi diyoruz. Ayni zamanda me
selB. bizim memlekete 80 satanlar 100 
alırlar. Yani çok alıp az satarlar. 

Klering!i memleketlerle olan münase
batımız böyledir. Bu birinci manzume
dir. 

İkinci kısım yüzde 100 muvaz.eneye 
müstenittir. Yüz alır 100 satar, hiç fark 
yoktur. 

Uçilncli kısma dahil olan memleket
ler bizim aktif olduğumuz memleketler
dir. Kararnamede bunlar yaulıdrr. Nis
beten çok mal sattığımız: memleketler
dir. Münasebetimiz karşılıklı serbest 
ıdöviz esasma müstenittir. 

Dördüncü kısma dahil olanlar bizim 
pasif olduğumuz memleketlerdir .. Az 
satarak oradan fazla mal alırız. Bunlar
la olan alı~ veri§i tenzim eden bir döviz 
kararnamesi vardır. 

Bugün içinde bulu~duğumuz şekil de 
bur. :lan ibarettir. 

Evvelce ilk tedbirler alındığı zaman 
vaıiyet böyle değildi İhtiyaç hasıl ol
dukça yapılnn tadillerle bu şekli aldı .. 
Buı?;ünün ihtiyaçla.ına göre en müteka
mil farzettiğimiz bu şekildir. 

Birinci, ikinci ve ücüncü r:ıanzumeve 
ait gruplarda prensio itibarile tadilat 
vapmıyor•ız. Yalnız fark olarak şu var: 
Bunlann hepsi için kontenjan ve karsr
lıklı anlıış:ınlarle>. ne ıı;ilii malkr soka
cakları t as .. ih etiilmistir. 

Umumt rejim şeklinde 
kontenjan kalktı 

Bir de umumi rejim şeklinde kon. 
tenjan vaziyeti vardı. Bunlar.ian her 
memleket istfiade çdiyordu. Bu tama
men kaldırılmı11tır. Kleringli memle. 
ketlerden, bi1.c ithalatı az olan yerler. 
den her nevi mal, resimleri verildikten 
~onra bilaknydü ~art memleketimize 
girecektir. Bu manzumeye dahil olan 
alı9verişlerimız yüzde 90 raddesinde 
idi. Demek bu kararname ile ithalatın 
yüz:io 90 ı serbest gıriyor. 

Ikinci grupa dahil devletlerle 
münaseflat 

İkinci grpa dahil, yani yüzde 100 
anlaşmaya. müstenit memleketlerle ya. 
pılan anlaemalara merbut listeler var
dır. Bunlar devam etmektedir ve ede. 
cektir. Şöyle ki: müddetleri bittiği va. 
kitte daima kendilerine geniş hareket 
etmek ve ithal edecekleri maddelerin 
miktarını çoğaltmak tekrar müzakere
lere başladığımızda bu esas dahilinde 
işlerimizi tanzim edeceğiz. Bunların i. 
çinden tediye muvazenesi bim müsait 
olanlar tabii birinci grupa da.bil olur. 
lar ve serbest ithalat rejiminden bila 
kaydü sart istüa.de ederler. 1klnci grup 
ta bir tad!llt yoktur. Serbest ithalat 
rejim.inden istifade edece.klr:rdir. İthal 
tahdiji mevzuba.hs değildir. Dördüncü 
grupta yeni bir şekil görülecektir. Bu 
yeni kararnamenin dördüncü madde
sinde yazılıdır. Mer'i clduğu maddeler 
bir lişteye bağlar,:mştır. Tüccara ko. 
!aylık olsun diye para yatırılmayıp 
banka mektubunu kafi görüyoruz. 
ithalatı serbest bırakışımızın 

amilleri 
Bir de altı ay zarfında bu memle. 

ketlerden gelen mal bedeli kar~Ilığı o
larak çıkardığımız paranın irad ve ka. 
yıt usulü de kaldırılmıştır. Bu prensi. 
pi bu suretle tesbit edLsimiz.in ve it. 
halatı serbest bırakışrmızm Amilleri 
şudur: 

Asırlardanbcri harici ticaretimizin 
muvazenesi aleyhimizde kapanmıştır, 
serbest bırn.'-itığımız takdirde bugün 
leh:mtzde kapanan tic~t muvazene
mizin aleyhimim dönmesi !htimali var 
dır. ikinci bir tcbep de bizim malılnı 
olan preruıipimiz.in devamıdır. Mahmı. 
zı alanın malını almttk düsturunun de
vamıdır. Giren mallar muJ<abilinde 
mahsullerimizi satmak temayülü bu 
kararnamede tamamen görünür. 

Kontenjan tatbikatına başlandığı za 
man serbest ithalat yoktu. 1311 po. 
zisyon Uzerinde kontenjan tatbik olu. 
nuyordu. 516 madde üzerinde ithalat 
memnuiyeti vardı. Az sonra. yani ikin
ci kontenjanda bu memnuiyet 800 kü. 
sur maddeye çıktı. Döviz ihtiyacı ve 
memleketin geçirdiği vaziyet nazarı 
dikkate ehnarak geçen istihalelerden 
sonra 1066 :ı;nadde tamamen 730 mad
de kısmen ve 140 madde üzerinde ser. 
best ithal rej'mi tatbik olunacaktı. Ve 
son "G. 1. R.,, kararnamesine göre 
kontenjan bertaraf edilmiş ve kısmen 
vekaletler emrine bırakılarak kısmen 
de serbest bırakılmıştır. Vekaletler em 
rinde 256 madde vardı. Bunlara dahil 
mad~eler için evvelce mezuniyet al
mak lazımdı. Ayrıca 739 memnu mad. 
de vardı. 

Bugünkü şekilde serbest kısımlar 
devam ediyor. Vekaletler emrindeki 
255 madde de kıı.ldmlıyor. Kontenjan 
da esasen kaldırılmıftı. 

Gümrük tarifelerinde tadilat 
Gilmrük tarifelerindeki tadilata ge. 

lince: tarifelerde 1827 pozisyon var
dır. Bugünkü kararname ile 15 tem. 
muzdan itibaren 92 adedi Uzer~nde 
gümrük zammı yapıyoruz. 131 pozis. 
yonda da gümrüğü azaltıyoruz. Az bir 
kınım maddeler üzerinde de tetkikatı-

mız devam etmektedir. 1581 maddede. 
ki gUmrUk resimlerinde bir deği§!ldik 
yoktur. 
Zammettiğimiz resimlere ait madde. 

ler memleket içinde yerli ıptidat mad
deleri yetişen ve sanayii kurulan kı. 
sımlardır. Pamuklu, yünlü, trikotaj ve 
deri gibi sa.nat şubeleri bu kısma da. 
hildir. 

~~iatlar yükselecek mi ? 
Bir ıey hatrra gelir. Acaba gümrükle

ri artınca r.atıştarı buna muvazi yükse
lebilir mi? 

Alakadularla t:örüıtük. Temınat a!
dık b".ıgUnkil fiy~tlar yilkseltilmiyecek
tir. Eğer yükseltılirae bu sarih bir ihti
kardır. Çünkü fiyat tereffüüne sebep 
yoktur, Mütehassıı bürolarımız teminat 
almrştrr. Fiyatlar yük!eltilirse hükume
tin pençesi bu ihtikarı yapanların ya
kalarına yapııacalttır. 

Hesap dedim bunu izah edeyim: 
Devlet falJrikalarr istihsalatının muav
yen maddelere inhisarr için kendilerine 
bir program verdik ve münhasrran bu 
maddeler üzerinde ihtiyati tedbir olaruk 
fazla resmi kabul ettik. Esasen bu mnd 
deler üzerinde aralarında rekabet varr.lr. 
Çıkan bir kanunla fiyat kontrolü yap
mağa vekaletimizin calahiyeti vardtr. 
Bazı maddeler var ki yüzde yüz vcva 
yüzde 80 metnleket içinde imal ediliyor. 
Bunları himaye edivoruz. Bazr madde
ler var ki istihsalle. istihlik arasında 
fark vardır. Ancak yüzde istihsal yapı
yoruz: fakat inkiıaf, istidat var. Bu ka
bil mvddeler üzerinde ya eski ~ümriik 
resmini avnen brraktık veya kısmen in
dirme şeklini tercih ettik.' Yüzde 30 is
tihsali himave edeceğiz · diye yüzde yet
miıı mü!t~hlikin alevhine hareket etmek 
istemedik. Tam i:;tihsal olmadığı icin 
bunlu ilz~rincl; tam b;r fiyat kontro
lü yapılamamaktaydr. 

Memleket sanayii korunacaktır 
Bazr memleketlerde dahili piyasala

rında satılan fiyatlardan daha ucuzuna 
yabancı memleketlere mal gönderip sa
tıyorlar. Mesela x memleketinde 10 ku
ruşa aatılanı yabancı memlekete 5 ku
ruıa satıyor. Biz buna damping diyo
ruz:... Sanayiimizi bunlarla hırpalama
mak !çin tarife kanunununda ötedenbe
ri mevcut bir maddeyi daha arkr tatbik 
edeceğiz. Ayni zaıruında memleket sarıa 
yiini koruyacak tedbirleri de göıöünde 
tuttuk. Yeni kararnameyi tatbika geç
tiğimiz gün bir (milli korunma komis
yonu) teıkil edilmi§tir. 

Bütün cihanda ekonomik faaliyetle 
seri tahavvülata tabidir. Bul?'Ün müsbet 
görülen fikir yarın zarar verir. 

Maddeler üzerinde tadilat yapmak 
zarureti baJ gösterir. Komisyon daimi 
surette bıı mevzuda çahsacak kararını 
hükumete arzedecek ve hükumet derhal 
millete bHdirer:k milli ekonomi menfa
atlerini koruyacaktır .. 
Teşviki sanayi muafiyet listesi 

Gümrük tarifeleri memlekette sadece 
milli ekonominin tanzimi için değil mali 
b:r zihniyetle konuluyor. Esas her ikisi
ni telif tir. 

Ve İsmet İnönü hükumeti bu hususta 
çok hassastır. Maliyet fiyatlarına te->ir 
eden vergilerin inciirilmesi nekadar iyi 
ise mukablli yetişmeyen mahsullerin 
resimsiz memlekete girmesi daha büyük 
kıymeti haizdir. Bu defa bulıüütls cmf 
kıymeti haizdir. Bu da tamamen temin 
edilmiş değildir. önümüzdeki sene teşvi 
ki sanayi kanununa göre tanzim edilt-n 
muafiyet listesini formalite ağrr ve su
iistimale müsait olduğundan kaiiıraca
ğız. Muafiyeti iptidai maddelerin tama
mile gümrüksüz geçmesi ~ekline tahsis 
etmek is;in maliye vekili arkadaşrmla 
mutabrk kaldık. Baıvekilim de bu mev
zuun ehemmiyeti nisbetinde çalışmaktı· 
ğrmız emrini verm:~ bulunuyorlar: 

Vaziyet 
Ben vaziyeti şöyle görüyorum: 
Bazı maddeler var ki gümrük resim

leri neyse onunla giriyor, Yani tabii hal 
a~et etmiştir. Bunlarm sayrsı 1500 
maddedir ki ekseriyeti tetkil cd~r. Bir 
krsmr üzerinde gümrük tenzilini kabul 
ediyoruz. 92 madde üzerinde resmi art
trrry.>ruz. Bu ihtiyati tedbirdir. Düsün
meli ki bunların şirnfüye kadar ithali 
memnu idi. Bunlara konulan gümrük fi 
yatların artmasına asla :sıüessir olrnrya
caktrr. Bir. iki ve üçüncü gruoa dahil 
memleketlerden her mal memlekete bila 
kaydi_j şart girecektir. Bunlardan .:onra ı 
miistehlik için de faydalar konulıra•ş 
tüc~~rlara kolaylr~l~r v~ze.dilmiştir. ~a 1 
nayıın konınmatı ıçın hukumetin attı;;ı 
adımlar mahfuz tutulmuştur .. ,. 

Benzin meselesi 
Vekil yeni rejim hakkındaki bu iza

hattan sonra benzin meselP.ri hakkın. 
da ~unları söyledi: 

"- HenUz hesaplar tetkik edilmedi. 
Maliyet fiatları ve dış piyasa. vaziyet
l~ini ar~trran komisyon işini bitir. 
dıkten sonra bu meaele üzerinde tek. 
ra.r me.~gul olacağım. Şimdiden bir eey 
s5ylemek mUmkilri detild,r.,, 

Irak seyahati 
Celal Bayan Irak seyahati hak-

kmda malfunat vermesi yolundaki ri. 
camıza da şu cevabı verdi: 

13 TEMMUZ - 1~ 

Suriye Başvekili 
1 ürk dostluğu hakkında . 

Teminat veriyor 
1 "fUr~lye bizim düşmanımız değlldlr oo&Jll 

çok samimi bir dostluk içinde 
yaşamağa mahktl.muz,, ~ 

"- Her mUıkül hallolunur, d~~, 
hallolunmıyacak hiçbir mesele ~ytt' 
Elverir ki iki tarafta da hüsnU ııı;p:; 
ıun, ve ben kendimiz kadar, ıca ~ 1)1 

daki TUrk dostlamnızm tia hilstıil 

Suriye Baıvekili Cemil Mürdilm Şam 
da beyanatta bulunmuştur. Cemil Mür
dilm son nutkunda düımanlarmr ezip 
parçalayacağ'ı yolundaki sözleri hakkın
da demiştir ki: 
"- Bizim, dahilde olduğu gibi, hariç 

te de Fransa ile akdettiğimiz muahede
yi baltalamak sevdasrna düımüı muha
liflerimiz, dilşmanlarımız vardır. Nut
kumda ben, bunları kasdettim. 

Bu cümlenin yaıılıg anlaşılmasma as
la razı olamam. Daha açık konu,abiti
riz.. Hatrrlarsıruz ki, nutkumda Türki
ye ile ltlost oldu~umuzu ve bu dostluğa 
krymet verdiğimizi söyledim. Nasıl olur 
da, ben, kendi kendimi cerh ve tekzip 
edebilirim. Sonra da, Türkiye bizim 
düşmanrm.rz değildir ki..... Bilakis en 
yakın bir tdostumuzdur. Öyle değil mi? 

Bir, Türkiye ile aramızdaki ihtilafı 
halledemiyecek bir mesele saymıyoruz .. 
Ve açık söylüyorum; Türkiye ile çok 
samimi bir dostluk içinde yaşamağa 

mahkumuı:. Hatta bu, bir dostluktan da 
fazla bir kardeşlik havasr olmalıdrr.,, 

Suriye başvekili bundan sonra nut
kunda Hataym ebediyyen Arap kalaca 
ğr hakkmda sorulan suale cevaben: 

''-Ben, o sözümle, Sancaktaki Arap 
unsurunun Arab!rğını kaybetmiy'!ceği
ni, daima Arap kalacağını tekrar etmek 
istemiştim.,, 

Demiş ve Cenevre anlaşmasına telmi
han şunları ilave etmi1tir: 

tinden eminim .. ,. W 
Suriye baıvekili bundan sonra 1 

da tahrikat yapanların şahsi bare:f' 
tiklerinde ısrar etmi§ ve Şaın 50~ ~ 
rmda görülen Türkiye aleyhind~ , . ur· balar hakkında ıunları söyleını§ ~ 

"- istanbulda Baıvekil İS~t ~I' 
ile de görüşiirken Suriye balkınJfl sJ 
cak işinıde duyduğu heyecanı .,e • ıf. 

d'l'lc r!1 yeti anlatrnıı ve ]>unun şiın ı 1 ıxı!f 
görülmesi lurmgeldiğini söyle ·ye" 
Şimdi size kat'i olarak ~unu dı ~ 
rim: Suriye hükumeti, Türkiye ııJ ~ 
riyetile dost ~eçinmeğe karar .;e 

tir. Bu karar kat'dir. ~ 

Mazide, en yakın mazide bil d tYJ 
ğa halel getirebilecek bazı ~eyter 

sa, ben, bunların ileri.de vuku bıı!Jlli 
cağına söz veriyorum .. ,. , 

Hatayın kurtuluş gnııil (. 
Bugün kardeş Hatayrn kurt~~ıı~ 

nüdür. Hatayrn yeni istiklal reJuııı .ı ... ,,, 
günHen itibaren ba~layacak ve ıfl 11 • 

varlığrna kavu§acaktır. ot#, 
Fransanın Suriye f;:vkalade 1' ~ 

Kont dö Martel bugün Şamdan t• 
ile Antakyaya gelecek ve IIatayıı' 
ni rejimini ilan edecektir. 

Japonya ve Çin 
Hong Kong, 18 (A.A.) - Forrnosta milzakereler yeniden inkıtaa ı.ığr'a:Ç 

bulunan birkaç_J~po~ harp .g~misi. Ja- dan bu gece Pekin mıntakasınd• i 
pon ~enfaatlerın~n ~ıır".'1yesını temın et demeler başlamrttır. Vaziyetin ~et ( 
mek uzere cenubı Çın lımanlarına hare- çok vahim bir şekil alması uzeritl ~ 
ket etmek emrini alnıı§lardır Gemiler- k t p ki l · h. ıerde1\ . . · . ma ama ı e n e cıvar şe ır ·' 
den ikı tanesı Amoye gelerek bin d kl h b darı "'" . . . . rn ve çocu an arp sa asın 
Svatovda dılen de Foochove ldemırlem:ı 1 tı ğ b 1 trr 
1 d

. a§ rma a a~ amış • ..ıtl 
er ı~ J r~ 

Bu üç limanda Japonlara karıı şid- . Mütemmim malfunata göre 1:~ 
d tl. b" k" b 1 d' - · bild. ·ı kt Çınlilere çok afrr tekliflerde bO •11 e ı ır ın es en ıgı ırı mc e- :v 
dir. tardır. Jar,onlar son hadiseler ıııet 

11 
ıı 

Nankin, 13 (A.A .. ) _ Japon masla- tinin kabulünü, kendilerine res~e e 
hatgüzarı refakatinde Japon askeri z:iye ve tazminat verilmesile çırid v 
v.e .!deniz ataşeleri old~ğu hald~ ?i~ ha ~evi !apon aleyhtarlığımn kesilj,r 
rıcıye nazm Vang - Şmg - Huı yı zıya- ıstemışlerdir.Çinin murahhasları, . r 
ret etmiş ve kendisinden Çin hükumeti ların bu tekliflerini reddettikleri / 
ordularının harekatr hakkında malümat müzakereler inkrtaa uğramış 'le 11' 
istemiştir. 'd b 1 samata yenı en aş anmıştrr.. ~ 

Maslahatgüzar, Lukuşio hadisenin Londradaki Çin sefareti taraf~, 
iyi bir şekilde kapanmasını güçleştire- bugün neşredilen bir tebliğ, JaP"ıılı' 
cek mahiyette Nankin tarafmdan yapı- §İmali Çini ikinci bir MançukO 
labilecek her tilrlü harekata Japonyanm ektir· 
mukabele edeceğirıi bild'.rmiştir. getirmek istediğini bildirmekt 1' 

Çin hariciye nazm verdiği cevapta Vaıington, 13 A.A.) - J•P~rı ~ 
cz:ümle şöyle demiştir: firi Saito hariciye nazın Hull il~ :Ş 

''- Japon kıta!arı Çinde ıerb~stçe 

hareket ettiği bu srrada lctalarunızın 

kendi topraklarırruzda yaptığı hareket
ler hakkında mallımat istemeği abes te
lakki ediyorum.,, 

Pekin, 13 (A.A.'ı - Seilin 800 metre 
cenubunda kain bir timendifer ista:oyo
nunda çarpışmalar olmaktadır .. 

Londra 13 (hususi) - Uzakprktan 
alınan haberlere göre Çin ve Japon mu 
rahhasları arasında bu sabah girişilen 

"- Bizi candan kabul ett!ler. Çok 
samimi iltifat görl\;'ik. Kardeşçe kar. 
şılandık. Iraklılar cidden iyi bir hüku
met ku.ı:muşlardır. Şuurlu devlet adam 
ları var. Memleketimize gösterdikleri 
muhabbet kayda aşayandır. Çok iyi 
intibalarla döndüm.,, 

Haber - Milli korunma heyeti lktı. 
sat vekaleti müsteşarı, nakit işleri u. 
mum müdürü, ziraat umum müdürü, 
Türkofis reisi ve sanayi tetkik heyeti 
namına bir zattan mUrekkep olacaktır. 
Iktısat Vekili lzmire gidiyor 

iktisat vekili Celil Bayar bugün An
karadan izmire mütevecdhen hareket 
edecektir. 

Celal Bayar lzmirde ihraç mevsımı 

dolayrsile mahsul vaziyeti ve koopera
tif işleri gibi mevzular üzerinde tetkik
lerde bulunacaktır. iktisat vekilinin ha 
zrrhklarr yapılan fuarı da tetkik et:nesi 
mubtemef::lir. Celil Bayann Ege mınta
kasındaki tetkikleri b!rkaç gUn sürecek, 
milteakiben Ankaraya dönecektir~ 

gerek Çinin ıimalindeki vaziyet! 

mı ıtır ft~ 
Çin hidiseleri diplomatik ,,ı•~rt 

meşgul etmekte devam etmelcte fe Ç 
taraflık kanununun JaPonY" , 

hakkır1da derhal tatbikine irrıJci~ 
tur .. Bu kanuna göre ancak ! rı' V 
harp hali mevcut olup olmadığl 
bir karar verebilecektir, / 

Fakat iyi haber alan mabf eııet ~ 
cumhurun bu hususta büyilk l:ı~~ 
yatla harekef e-:ieceğini zannetıfl 
Jer. 'l/•f 

Eden tarafrndan Londra ile cJil~ 
ton arasında yapılmh! derpit e 
tiıarelcre henüz baılanmarruştıf· 

Sıcaktan 
ölenler 

Amerikada aJt 
kişiyi bu/dil ./ 

Nevyork, 13 (A. A.) - ~l~i~ 0 
vam etmektedir. Ölenler1Jl ~- r. 
341 i bulmuştW". Bundan nı j;Wef' 
!erce ki~i suda boğulmuş ve 
kişiyi güneo çarpmıştır. ıır r 

DUn yağan şiddetli bir ~#' 
eesinde ortalık biraz seriJll~r&J,~ 
hava rasat lstasyonıa.nnın ' ~ 
malumata nazaran sıcaklar de 
cektir, 

.. 
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Yazanı Naciye izzet 
~ b&kkJ abluı H&dlye'ye allllı. Kanaer kurbanı: 

-67-
Vip ~cuğunu bu kadar ıefkatle ac· le, hakaretle onu çocuğundan ayır· 
fikri . faYan bu adam baba olmak mıttı. 
ltııy~~ tiddetle reddeden ayni adam Neclanın timdi içerisindeki hissi 

r bu musibet kocaya karşı kendini mü. 
ien~tndiıi bulunmadığı sıralarda dafaa edebilmekti. Bu adam ki vak· 
iİtti"~~~m hislerinin ne kadar de- tiyle dudaklarında tatlı kelimelerle, 
'llkı:nı hılmediği için böyle hayret ebedi aık vaatlr. •. riyle kendisini kan· 
lercfi"·te hakkı vardı. Çocuğun gÖ• dırmış, cezbetmişti. 
teı: . laf kın bir sevginin sert bir O daima Ncclanın nazarında hep 
~..ı.-' ıle mukabele göreceğinden büyük ve muteber zengin ve asil 
~-ih'.'k bekliyordu .Fakat böyle "bir Lcm'i beyefendi .. olarak kala
~ ~~nıalden küçük hiç de korkar cak değil miydi? 
ıı~iozükmüyordu. Babasının boy- Fakat kendisi... Hakir, küçük 
bir ç kılmıştı. Babanın bilmediği Necla, gösterişinde yaldızsiz bir çift 
du: 0 

feyler.i anlatmaya uğraııyor· lik kahyasının kızından başka ne o· 

A..ı) h~a~ hen annemi buldum ... 
nac: ıcı anne!. .. 
<..ıat>a gülümsedi: 

S\iJc ~-Bundan eminmisin benim kü 
~nıım? 

'~v~.t. .. Eve~·:· Gel baha onu 
h_,- gosterccegım: 

\~""ClQaaının kucağından inmeğe 
~L tıN. Sonra onu elinden tutup çc

ıı; elaya doğru götürdü. 
~';' . el haha... Gel... itte bu ... 
~ ili... Öteki değil... Kağıd anne ... 
~ha yine hep tebeeeüm ederek: 
~ Evet ... Hakkın var .. Bu an· 
~. kollan var ... Çocuğunu öp-

için dudakları var. 
~: ~uk muzafferane ellerini çırp-

~~Ben zaten sana IÖylemiyor 
~ h baba? Ben onu biliyordum. 
' dm annem deiil diyordum. 

O ten inanmıyordun ki!.. 
~~~dulu;a kendine gelen Necla 
"'~ t. doğrularak birdenbire aor-

~ ~ikmeniı.ı aöY,l~diij bu Nl.dın 
" Yor? 

ll)ı,~uk hep yine o muzaffer tav· 

'""lı"ıı.~·d H • · l ~ ~ anne... anı çıçek er 
b.ı. ~ordum ya ... lıte o anne ... 
~ Ç kadın batmı alladı, unki 
)' n ~~açık bir izahat bekli
~'1! gıbı gözlerini Lem'iye dik-

. Çok kafi bir tavurla: 
'~~ndan hiç bir ıey anlama-

,~ .i Çocuğun bu ·sözleri karşı· 
'rı1-dı uyandırdığı tüpheleri acaba 
~tel& tnı? Cevap vermezden önce 
it -.ıı~a baktı, sonra biraz heyecan-

-ettı: 

~~Dikmen sizin portrenizden 
t\l r~or ~eda hanım... Hani ya 
~' fo~ !ıkret beyin yaptığı yağlı 'dt C>Rrahnız vardı... Benim o· 
~er···· ~~r aabah Dikmen ona çİ· 

M letinyordu ... 

~lteı:leyi nihayet anlıyan Necli 

~r~ 11
·;· ... Her zaman ıöyleyip 

ı kagıd anne bu muydu! ... 
'-tik\'' 
'-- Nı sadece tu cevabı ver~: 

~ ltk~ Yapabilirdim? ... Çocuğu
°"'l &ran edebilecek elimde yalnız 

So e Vardı. 
lbı_ nra 1a k · ~ lttrn. n ı genç kadını daha 
tiddi bir ın etmek istiyormuş gibi 

..._ ~vurla ilave etti: 
~he.~-b_urada bulunduğunuz 
~~ ua ıle oğul aize olan hür
~ l'orlardı &nc:Q bu tekilde ıöatere· 

l'oJt 11l d Necla hanım 1. •• Haklan 
ı a\lıı~ "~) 
~ ~oylerken mazJUm göz-
'~ bir he.L._ ~tı. Bu çok iatirham. 

tlt İtt 'lf kı ruha o kadar nüfuz 
dı Necıa 'r,ordu. 
bi' ~er:ceden heyecanla kızar. 
"' 1\\ •- çevireli. Sonra birden-

'flllef · bir illi ele ala:ak uzak ve 
da.:_ ~'i Vaziyet takmdı. 
~ k,:~~ kadınm hatırasmda 
~ hirdiııne ııtırap çektiren, 
~· ~~oc:a olarak kalml§tı ... 
~~ •• fillt . ç, kaba ve haıin bir 
~~1" rı~de kalan feY yalnız 
'Sdaıtı kor.akta geçirdili 
~ .. , Öyle bir koca ki du· 

hahız ve z.alim kelimeler 

labilirdi ki! 

Gece dışarıda hükmünü sürü· 
yordu. Bütün gürültüler durmuştu. 
Yalnız denizin bitip tükenmiyen gÜ· 
rültüsü uzun bir inilti gibi sürekli 
hışırtılarla işitiliyordu. Yeni dadı 
Dikmeni götüreli ltir saat olmuıtu. 
Bu akıam Dikmene yemeğini o ye
direcek ve o yatıracaktı. Necli her 
zaman yaptıjı bu itleri bugün Lem'i. 
nin yanmda yapmaia cesaret ede
memiıti. Genç adamın bunu hoı 
görmiyeceii muhakkaktı. Akpm 
tuvaleti için biribirlerinden biraz ay. 
nlan kan koca aalonda tekrar buluı· 
muılardı. Necla ıiyah bir ıüvare el· 
hiıeei giyinmiıti. Genit yaka ve 
kolları kürklerle ıüılü bu elbise onu 
daha uzun, daha ince gösteriyordu. 

Hiç bir mücevheratın nc,elendir 
mediği bu ıiyahlık Neclaya daha bü
yük bir kibarlık veriyor ve muhte· 
ıem elbisenin ciddiyeti bütün vücu· 
duna münakaf&llZ bir zarafet veri· 
yqrdu. Lem'i heyecanla ona bakı
yordu. 

Bu en kibar en manidar bir gü
zellikle dolu bir mahluktu. Bir krali
çe kadar mümtaz, bir Sakıs bebeği 
kadar zarifti. Daha doğrusu aşkın 
bizzat kendiıi kadar güzeldi. Bu de
recelerde pyanı arzu bir kadın kar· 
111mda erkek kalbindeki hararet ve 
iıtiyakı belli etmemek için ciddi bir 
koca tavrını takınmağa uğraştı. Fa· 
kat fU anda tehlikeli olabilecek bir 
sükutun önüne geçmek için heye
canını zaptetmeğe uğraprak fU sö
zü söylemekten kendini alamadı: 

- Bu rop size ne kadar yakışı· 
yor Neclacığım l Ve korsajı üzerine 
ili~tirilmi§ kırmızı gülü görerek ila· 
ve etti: 

-Göğsünüzdeki §U gül çok hoş 
olmuf ... Siyah elbisenizle çok uy· 
muf. Bu ate§İ alın sizce bir manası 
var mı Necla hanım? 

Necli çiçeğe bakarak çok yavaı 
bir aeale: 

- · Evet, dedi. ihtimali var. 
Lem'i gülümsedi. Aradaki so. 

ğukluğu gidermek ümidiyle biraz ta. 
kıldı: 

- "Çiçeklerin lisanında ateşi a· 
lın manası tiddetli bir aşk demektir. 
Doğru değil mi? Siz de böyle mi bi
liyor sun uz?,. 

Necla ayni müphem cevabı ver· 
eli: 

- ihtimali var! Fakat .. Belki de 
aldanıyorsunuz .. Kızıl renk kan ma· 
naama da gelir. 

Lem'i yüzünü buruşturarak itiraz 
etmekten kendini alamadı: 

- Oh 1 Ne söylüyorsunuz Necla 
haım? Sizin robun uzun üzerinde ka. 
nm ne iti var. Ah bu pek korkunç 
bir fCY olmaz mı~ 

( Deuamı uar) 

Ziyaretçi (tımarhane gardiyanına) 
- Bu da mıwazenesizin bin değil mi 1 

li'ii'la~TARIH 
a1111 sene evvel bugün __________ ...,. __________ ____ 

Et meydanında 

Yeniçerilerle 
Spahiler 

biı biı leı ine giı dileı 
Sarhoş kadınlar, Uç gurup 
arasında kalmıılardı. Kimi 
ıaçlarındao çekiyor, kimi 
kucaklayıp kaçınyordu 

At meydanmda blltUn l.atanbul halkm'!D 
ecnebi aeflr ve davetlllerln ııUrakl Ue muaz 
zam bir dllğtln yapılıyordu. Y enlçert ve aipa 
biler durmadan eğleniyorlar, yiyor, içiyorlar 
dJ. DUğtlııden aonra alacaklan aUyeyi b1tan 
önce ele geçirmek için de acele ediyorlardı. 

Ull2 yılı 18 temmuz g11DU. ~ sene evvel 
bugtııı meydanda gt:rWmiyen, umulmayan. 
akla gelmlyen bir ht.dlae vuku buluyor:!u. 
Birkaç kiti kendilerini idare edemlyecek ,," 
recede aarhot olmUfl&r, ayni derece saroş 

kadınlr..rı yanlanna almı§lar, etrafa aaldıra 
rak ilerliyorlardı. 

Eaa8en sarhoı olan Yenlçerilerden biri 
bu fırsatı kaçırmak istemedi ilerledi ve ka 
dmlarla beraber gezenleri geri çekU, kadınla 

rr onlardan ayırdı, kendlal kadınlara satq 
mağa bqladı. Bunu gören diğer Yenlçeriler 
de öb\lr kadınlrı.ra saldırdılar. Bağırıyorlar, 

yerlere yıkılarak kadınları sUrüklUyorlardı. 
Bu eğlenceyi sipahiler de glirmüşlcrdl. On 
Jar da yerlerinde durama.dan karıştılar. Şlm 
dl kııdınlar Uç grup arasında kalmış, hangi 
tarafa gideceklerini ıaşırmışlardı. Vaziyet 
gittikçe kötUleşrnek lıUdadmı göıtf.'rlyorJu. 

Kadınlar bağırmağa bqladılar, biri: 
- Dini lalAmdan ldmse yok mu ? 
Diye haykırırken öbUrü: 
- Namus kalmadı bu millette .. 
Diye yaygarayı basıyordu. Bu YenJçerlleri 

bllıblltUn hiddetlendiriyordu. 
- Kahpeler .. diye bağırarak kadının saçla 

rından yerlerde aürUkJemeğe başladılar. Si 
pabiler de: 

- AIUfteıer .. 
Diye işe karııııyor, boşta kalan kadınlıı.rJ 

sUrUk!Uyorlardı. lçlerlnden biri kadını kolları 
araııma alarak koşmağa başladı. 

Sipahilerden biri de kadının birini yakalı 
yarak sUrllklemeğe başlamıştı. Tam bu es 
nada subaşı yetişti ve sipahiyi yakaladı, ka 
dını bıraktırdı. Sonra hançerini çekerek si 
pahlnln göğsüne, kafasına, yUzUne saplama 
ğa başladı. Sarhoı sipahi kanlar arumda 
yere aerllmlf, canaız dUtmllftU. 

Slpıthller arkadaşlarmın öldürülmealııe 
seyirci kalamazlardı. YUzlerceıl biranda au 
ba§ıya hllcum ederek yakaladılar. Kıskıvrak 
bağladıktan ıonra orada bulunan Padişahın 
önllne doğru c;;ckmeğe başladılar. 

Sarhoş kadınlar unutulmuştu. Şimdi her 
kes bu kanlı döğUşU seyretmek için hazırla 
nıyor"lu. 

Sipahiler padişahın önllnde: 
- Kısasa kııas ... 
Diye bağırıyor, elleri, ayaklan bağlı suba 

şıyı sürükleyip duruyorlardı. 
Meydan alpahl ve yeniçeri lle dolmu,tu. 

Halk kaçışırken onlar cephe tutmuşlar, biri 
birlerine aaldırmağa başlamışlardır. 

Kanlı boğuşma ağaların ortaya girmeleri 
ile blr:ız bastınlır gibi oldu. Fakat ayaklan 
mış olan YenJc;;erUer şimdi: 

- Atiye l.stcrllk .. diye bağırıyorlardı. 
At meydanında gilnlerdlr devam eden sUn 

Tonton amca 
kimyager 

Sanat 
uğruna ... 

Semih, cenabı hak tarafından rcs. , sim yapacak olursan elinin melekesi 
sam yaratılmıştı. Bu, onun tıynetinde, bozulur. Sen bUyük bir 'ilanatkirsın. 
hamurunda vardı. On y~ından itiba. Adi ~eyler yaparak kıymetıni kaybet
ren, elinde fırça, bildiklerinin, tanıdık. me. Dur, ben gazetelere ilan vereyim 
larmm resmini boyamıya çalışırdı. A- de belki talebelr bulurum. Piyano der. 
liye hanım, . o da kendine mahsus bir si vrerck bu müddeti geçiririz. 
sanatkardı. Onun da çalgıya kar~ı - Ama, senin için de doğru mu ya? 
müthiş bir iptilası vardı. Muhakkak - Yok, yok. Benim için hiç haizi 
artist olacaktı. Bunu aklına koymuş. ehemmiyet değil. Zira piyano resme 
t benzemez. İdman meselesidir. u. 

İkisi de bu emel peşinde koşarlar- Semih, fazla ısrar etmedi. Üç gün 
ken biribirlerine rasladılar. Sanatkar sonra karısı sevinçle: 
ruhları birıbirlerinden hazetti ve ha. - Oldu, tamam! Bir talebe buldum. 
yat arkr.daşı olmıya karar verdiler. Gayet sevimli bir genç kız. On altı ya. 

ı;ımda. Zengin bir tüccarın kızı. Gör. 

Ressam Semihin modern ruhtaki 
levhalarından biri 

Bu birleşme pek mes'ut oldu. Her 
ikisinin de biraz yedek parası vardı. 
Yav~ıı yavaş şermayeyi yiyorlardı. 

Fakat günUn birinde servetçiğin kökU 
ne kibrit suyu ekilince, rahatlarının U. 
zerine mc~fum bir kuş sanki kanatları 
nı açarak gölge saçtı. 

Semih, karısına: 
- Şöyle acele birkaç resim yapıp 

satabilirim ama düşünüyorum! 
Aliye: 
- Tereddüde hakkın var. Fena re. 

net dl.lğllnU hazineyi boşaltml§tı. Yeniçerilere 
verilecek para yoktu. 

Sadrazam: 
- MUzaylkai maliye var .. Sabrediniz, t>I 

bette verilecektir. 
Dedi. Fakat buna kimse inanmıyordu. 

Sefıbane masraflarda mUzayikai maliye 
yok da bize mi ,·ar? diyorlardı. 

Bir aralık: 

- Bekleme yerleri, bekleme yerleri .. diye 
bağrıştılar. 

BUtlln yeniçeriler bu yerleri tuttuktan aon 
ra: 

- AUyc almadan dağılma yok .. diye ülU 
matomu verdiler. 

Sadrazam çare olmadığını anladı. Adam 
başına bir kese akçe verdi. Zabitlerine hllll 
atı er giydirildi. Padişah da At meydanınrla 

!azla cıurnmndan saraya döndU. ÇünkU yeni 
çcrilcrlc sipahiler arasındaki gerginlik devam 
ediyordu. Blrlbirlerlne girebilirlerdi. 

BııgUnlertle padişahın bir oğlu doğdu ve 
iki gUn sonra ölı.IU. Bir de yangın çıktı. Artık 
I§ tamnmdı. 

Şimdi herkes: 
- Bunlar manevi scyyiedır .. Başımıza da 

ha ncıler gelecek .. diyorlardı 
Bu gibi dedikodular paUadı mı önU alın 

mazdı. Padişah hemen sarayda yeni binalar 
yaptrrmağa başladı. 

KÖ§klerln birici beş kere dokuz günde 
yaptır:nıştı. Bunun sebebi şuydu: Flsagurl 
Jcr beş adedini makbul sayıyorlardı. Türkler 

ce de 9 adedi mukaddestl. Bu yüzden yapılan 
köşke bir uğur izafe edilmekte bu suretle 
uğursuz hAdlsclerln önU alınmış oldtıı:tu lşaa 
edilmekteydi. Niyazi AHMET 

sen bayılırsın. 
- Nerede oturuyorlar? 
_ A ... şey, Şişlide, canım. Caddede, 

büyUk gUzel bir ev. Dehşetli zengin 
insanlar. Haftada Uç ders veriyorum. 
Ders başına. iki§er lira. alıyorum. Fev 
kalade, değil mi? 

Erkek memnun oldlL K.ırısını tebrik 
etti ''e ili.ve etti: 

- Ben de para kazanacağım. Bütün 
bu yükü senin üzerine yüklemek iste-
mem. Güzel bir resim yaptım. Tanıdık 
dükk&.ncıla.rdan birine gösterdim. Ca. 
mekanına. koyacak. Her halde bir alan 

bulunacaktır. 
Haftanın sonunda, Aliye, sevinçle 

altı lirayı kocasına gösterdı. Gözleri 
memnuniyetle parlıyord\L 

- Talebem çok iyi kız. Fakat isti. 

datsız. Güç öğreniyor. Netice almak 
zor olacak. 

Semih, yüzünü ekgitti: 
- Zavallı karıcığım. Yoruluyor-. 

sun! 
Ve sonra, ne§eli olmak istiyen bir 

tavırla: 

- Sana bahsettiğim resmi sattım. 
- Dükkincının camına koyduğunu 

mu? 
- Evet. Adada oturan bir bey al. 

mış. Çok beğenmiş. Bu tanda birkaç 
resim daha alacağını söylemiş. Adre. 
sini aldım. 

- Böyle ısmarlama. resimler yap. 
man doğru mu sanki? 

- Fena mı ? Bak kaç para aldım bir 
tanesinden. Tam yirmi lira. Başkala. 
nndan daha fazla kazanacağıma emi
nim. 

Ertesi hafta, genç artist, sevinçle, 
başka bir tablosunu daha sattığından 
bahsetti. Aliye de, muntauunan para 
lan getiriyordu. Evin hayatı düzel. 
mişti. Yine rahatlan yerine gelmişti. 
Fakat bir sabah Semihin aklına karısı 
nı takip etmek geldi. Neticede onun 
Şişliye doğru değil, Tahta.kaleye git. 
tiğini, büyük bir binadan içeriye gir
diğini gördü. Suratı asık bir kapıcı. 
dan, Aliyenin orada üç haftadanberi 
memure olduğunu öğrendi. 
Akşam üstU sakin bir eda ile karısı. 

na sordu: 
- Söyle bana, karıcığım! Bu sor 

g{lnlerde nereye gidiyorsun? 
- Bilmiyor mu.sun?. Sana söyleme. 

diın mi? Talebem in evine. 
- Hayır! 

- Nasıl hayır? Yalan mı söyliye. 
ceğim? 

- Yalan söylemek değil, fakat ha. 

kikati gizliyorsun. Bana doğruyu bil. 

dir bakalım. 
Kadın, asabiyetle gülerek: 
- Hakikat, hakikat. l~te bu. Senin 

bir veyin var. Adalı beyle işlerin iyi 
gitmiyor mu yoksa? ... 

Delikanlı karısını kollan arasına 

aldı ve birdenbire: 
- Yavrum, kancığım! Adalı bey fi. 

lan yok. Senin zengin tüccarın kızı 

hayal olduğu gibi. İstidatsız talebeyle 
resim meraklısı bey, ikimizin d:mağı. 
mızda yaşattığımız emellerdir. Bunun 
da sebebi biribirimize olan aşkımızdır. 
Kadın kekeledi: 
_ Peki, sen, sen? Sen.:0 resimler ne 

oluyor? 
Semih, lakayt bir edayla: 
- Ben bir kumaşçı dUkkanında tez. 

gahtarım. Yakında da aylığım arta • 
cak. 

Nakleden: Hatice Süreyya 
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Fransa hududunda 
kontrol bugün 

öğleyin kaldırıldı 
ispanya harbinde şimdiye kadar 

bir milyon kişi ölmüş 
Londra, 13 (A. A .) -Ademi müha.. 

hale komitesi reisi Lord Plymouth 
dün öğleden sonra hariciye nezaretin. 
de Fransa sefiri Corbini kabul etmiş. 
tir. Sefir kendisine Frnnsanm ademi 
müdahale komitesinin cuma günkü he. 
yeti umumiye toplantısında verilen 

kararını natık notasını tevdi etmiş. 

tir. Bu notada Fransa hükumeti Salı 
gününden (bugün) itibaren ademi 

müdahale itilflfının tatbikma nezaret 
eden beynelmilel memurlara şimdiye 

kadar gösterilen kolaylıkları gösterme 
ğe devam edemiycğini bildirmektedir. 

Müşahitler ayrılıyorlar 

Tarbes, 13 (A. A.) - Plrene hudu. 
aundaki beynelmilel kontrolun ilgası 
hakkında Fransa hükfuneti tarafın. 

dan verilen karar üzerine Fransız • 
İspanyol hududundaki kontrol servisi. 
nin gefi miralay Hunn bitaraf müşa
hitiere bugün öğle zamanı vazifelerin.. 

den ayrılmağa hazırlanmalarını emret 
miştir. 

Frausız sefiri Fon NoyratJa 
görüştü 

Paris, 13 (A. A.) - Berlinden bildi
riliyor: 

Fransa sefiri Andre François • Pon. 
cet dün von Neurath ile görüşmüştür. 
Sefirin, resmi haberlerin yarım veya 
muharref olarak ncşredilmeleriı;ıin tcş 
kil ettiği tehlikeye nazırın nazarı dik. 
katini cclbettiği öğrenilmiştir. 

(Haber: Mevzubahs mesele, Fransa. 
nm Prcne hududundaki beynelmilel 
kontrolu kaldırmak yolundaki kararla 
rmm Almanyada gazeteler tarafından 
yanlış şekilde aksettirmesidir.) 

1 milyon kurban 
Geçen sene temmuzun 18 inde ba.ş

lıyan İspanya dahili harbinde bu güne 
kadar her iki taraftan da 1,000,000 
kişi ölmüştür. 

Türk - Arap 
tesanüdü zarurettir 

Maverayı Erdün Emiri 
beyanatında böyle söyledi 

Maverayıerdün emiri Abdullah ''Nev

york Taymis,, gazetesinin §arki Erdün 

muhabirine §U beyanatta bulunmuştur: 

"- Londrada Türk Başbakanr Gene

ral ismet İnönü ile görü_ştüm. Bana !de

di ki:"- Müslümanlar kendi memle

ketlerinde niçin biribirlcrile niza halin

dedirler? Niçin bir anlaşma içinde yaşa

mıyorlar?,, 

Atatürkle görüşürken o da bana de

di ki: 

''- Araplar ve Türkler Osmanlı ida

resine kaI'§ı ayaklandılar. Demek ki biz 

Türkler ve Araplar ldüşman değiliz. 

Bilakis müşterek bir hedefe harp açtık 

ve istiklal için çalıştık.,. 

Filhakika Türklerle Arapların a.1ane

vt dostluğu kalbidir. Biz şarkt Erdünde 

bunu anlatmağa çalıştık. Yakında ha

yrrlı neticelerini göreceğiz .• 

Mey Vestin 
Foyası 

meydana çıktı 
Mey Vcstin foyaları meydana çık-

mıştır. Hakkından ziyade hafif meşreb 

hayatı ve şişmanlrğile meşhur olan Mey 

Yest 1911 senesin'cle Vallas isimli bir 

adamla evlenmiştir. Artist evvela bunu 

inkar etmiş, bu auamm bir yalancı ol

duğunu söylemiş fakat Vallas bunu böy 
le kar§Jlamıştır: 

''- Bu nikah kağıdına bakınız ne 

yazıyor: On sekiz yaşında bulunan Mac 

Vest, yirmi yaşında Frank Vallas ile 

1911 tarihinde Brooklyn şehrinde e\•len 

mişt:r. Sözlerime inanmazsanız Mil Va

ukce dairesine uğrayınız oradaki resmi 

evlenme defterinde ayni kaydı bulacak 

sıruz. Yalancı ben değilim .. ,, 

Gazeteciler, tekrar Mey Vestin köş
künde soluğu almışlar ve aktörün ken

dilerine gösterın!ş olduğu nik5h kiğıdı 

nın muhteviyatını ve sözlerini harfi har 

fine tckrarlaıruşlarıdır. Yıldız, bu defa 

yelkenleri suya indirmiş ve hakikat; iti

raf ederek demiştir ki : 

- Eveti Şimdi aklıma geldi. 1911 

senesinde Vallaıı !le evlenmiş idik. O 

zaman ben on sekiz yaşında idim. Ara

dan o kak!ar çok seneler geçmiş ki bu 

h~diseyi unutmuştum.l• 

Halihazır beynelmilel vaziyet icabı 

olarak da Türk - Arap teavünü bir zaru
rettir. Kendi varlığımızı muhafaza için 
Türklerle yardımlaşmak lazımdır. 

Türk ve Arap iki kardeş millet hu
susi menfaatler icabı olarak lda biribir
lerine yardımcı olmalıdırlar.,, 

Bir papas mektebi 
kapandı 

Fransız frerlerin!n mekteplerinden 
Feriköyündeki Sent Jan Dark koleji 
bu ders yılı sonunda faaliyetine niha. 

yet vermi§tir. Bu mektebin binasına 

Beyoğlunda Ağahamammdaki Sen Mi. 
şel lisesi nakledecektir. 

48 saatte 37 tifo 
vak ası 

Tifo vakalarının son birkaç gün için
ide hafifçe arttığı görülmektedir.Son 48 
saat içinde şehirde 3 7 tifo vakasma te
sadüf edilmiştir. 

iÇERiDE: 
~ Garp vilAyeUerincieki ekseri bUyUk ba 

taklıklar kurutulduktan sonra Nafia vekA 
tetı şarktaki bataklıkların kurutulmasına 

bqlamıştır Erzincan ovaııının şimal kısmın 
da mevcut NorgAlt, Bulamkgöz, Çermik ba 

laklıkları kurutma ameliyatına. bqlanmakta 
dır. 

'1- Ergani bakır madeni bu yıl sonunda 
!a.allyete geçecektir .. MadFenln bUtUn teai 
satı ikmal edilınl§Ur. Yalnız madenin kuv 
vet santralı ı;~salr elektrik tesisatı kalmı~ 

tır. B1ınlarm yapılmasına gelecek ay başla 
nacaktır. 

"' Ha.midiye mektep gemisi dUn Giresonu 
ziyaret etmlşUr. 

~ leveç gemilerinde staj gören genç kap 
tanlarımız J{emal Onur ve Ferit KUııkUn 

stajlarınr ikmal ederek dUn memlekcto dön 
müşlerdlr. 

:t- Van der Flleger adında bir Holandalı 

beraberinde iki arkad3.§I olduğu halde hususi 
bir otobtlale devrıa.ıem ııeyahatlne çıkmış ve 
dUn §ebrlmlze gelmiştir. OtobilsUn motörU 
harfcJ blr pervane ile ııusuz işlemektedir. 

:f. Ankarada bahçeli evler kooperatifi yeni 
150 evin lnsasma önUmUzdekl hatta b&§laya 
caktır-

Jf. ~o ,.e MO liralık eskt paratarnnız yazıla 
rt yeni har!lerle değl§tlrilerek, yeniden ba 
sılmtııur. Bu raralar yakında piyasaya çıka 
rılacaktır. 

1(. !tkmektep muallimlerinin tahrir ve mu 
siki kursu dün ba~lamıştrr. 

HABER - :A.ICşam posta~ 

Bekir 
Antrenör oldu 

E:;ki futbolculardan meşhur Bekir 
Ankaragücü takımına antrenör tayin e
dilmiştir. 

Bir ay kadar sonra Ankarada buluna
cak olan bu tanınmış futbolcumuz Güç
lüleri çalıştırmağa başlayacaktır: An
karap,ücünün eski antrenörü Macar 
Şvenk de futbol federasyonunca, İstan
bul, Ankara ve İzmirdcn başka şehir

lerde dolaşarak antrenörlük yapmak ü
zere angaje edilmiştir. 
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Beyneım:ıeı futbol maçları 

Bulgaristan 
Yugoslavya 

Müsabakası Bulgarların 4 - O 
galebesile bitti ~ 

· · · ' le ~eı· Dün Sofyada Bulgar ve Yugoslav mil ıkı taraf da en kuvvetlı kadroları 
li futbol t:ıkımlarr 20 hin scyi::ci önünl:ie şekilde iştirak etmişlerdir : t/ 

karşılaşmışlardır. Bu müsabakaya her Glazer _ Higai, Beloşeviç -:-- ~:fi' 

A 
hiç, Uhr, Yazbinçek - Petrovıç. 

vru pa serbest gllreş şamplyonluğu · noviç, Pleşa, Kokofoviç, ZeçevıÇ· .
1 
r 

A 1 Pe r re I• ra Bulgar milli takımı da şöyle teşlcı 
dilmişti.: 

• •tf ./ 

Fr~nsız birincisini yenerek unvanını 
kaybetmedi - · •"\ ... ...... , ..... 

Perreira - Deglanm 

Paristeki serbest güreş müsabaka • 
larmm en heyecanlıları geçen perşem. 
be gün sporlar sarayında yapılmıştır. 

Günün en mühim müsabakası Avrupa 
şampiyonluğu için karşılaşan Portekiz 
şampiyonu Perreira ile Fransız şampi
yonu Döglan arasında yapılmıştır. 

Güreş, baştan başa Fransız ~ampiyo

nunun faikiyeti altında devam etmiştir. 
Fakat 70 inci dakikada gösterdiği kü
çük bir ihmalden istifade etmesini bilen 
Perreira onu altına alarak 

0

Avrupa şam 
piyonluğunu muhafaza etmiştir. Döğ • 
lan Avrupa şampiyonluğunu kaybet -
tiren bu ihmal ve lakaydi, şöyle vuku 
bulmuştur. 

Fransız şampiyonu, iO dakika müd -

1(. Trabzon Uman §lrketi heyeti umumlyesi 
U ağustosta toplanıp §irketln !eshl kararını 
verecektir. 

'lo Liman ldaresJnin ısmarladığı romorkör 
!erden tlçilncUaU de dün gelmiştir. 

1(. Prag Unlveraltesl talebesinden 50 kl§ll!k 
bir ka!lle bu sabah §Chrimlze gelmiş ve rıh 

tJmda Unlversltelllerlmlz tarafından karşılan 
mıştır. 

:(. üniversite gezi ''e ağırlama btlrosu bir 

Paris ve bir de lzmlr seyahati tertip etml§ 
tir. 

)f. Vali vekili ŞUkrU diln beraberinde temiz 
llk ıeıeri mUdilrU olduğu halde Üsküdar ve 

Kadıköyü.nde temizlik işlerini tetkik etmiş 
tir. 

TEMMUZ - 1937 
SALI 

Hicri : 1356 - Cemazlyelevveh 

GUnealn dotu,u Gilne~ln bah,ı 
4,39 19.41 

Vakit Sabah Öğle İkindi Akşa.ın Yat.eı tmsal 
2,42 12,19 16,19 19,U 21,40 2,2-l 

. ... -.~ 

. -:ı-

dctlc yorduğu ve ezdiği rakibini yerden 
yere vurduktan sonra adeta baygın bir 
hale getirmiştir. Fakat bu sırada iple • 
rin yanında güreştikleri için hikem on. 
lan ayırmıştır. Bunun üzcine Döglan da 
kendinden emin bir vaziyette ringin 
öbür tarafına ağır ağtr yürümeğe bat
lamış ve arkasına bakmağa bile lüzum 
görmemiştir. 

Bunu gören Perreira bütün kuvvet ve 
enerjisini toplayarak yerden kalkmış ve 
süratla onun kafasına atılarak mükcm -

mel bir kafa ve kol kapı~iyle yere ser • 
miş ve mağlup etmiştir. 

Müsabakaların işte böyle garip cilve 
ve tecellileri vardır. 

Ayni gün, sabık dünya halter şampi-

DIŞARIDA: 
:f. Arnavutlukta aon isyanın başlıca me~· 

ullerl İsmet Toto, İsmail Guyberglu, Hiltıl 
Stupn ve Ramazan Brako idam edilmlııter 

dir. 
1i- :Meksikada 50 ası ile hükCmet kıta.atı 

arasında cereyan eden 7 saatlik bir mUsadc 
meden sonra asiler k!milcn imha edilmiştir. 
HUk1)met kuvvetlerinden dokuz uker ölmUş 
tur . • 

1i- :Mıırsllyada. toplıınmış olan Fransız sos 
yallst kongresine İspanyol sosyalist partisin 
den de 3 nza iştirak etmektedir. Bunlar. kon 
(;?'eye alkı~larla kabul olunmuşlardır. . 

'f. Luftanzn hava kumpanyası bir re.kor 
kırmıştır. Son Brezilya postası Frankfurta 
41 s:ı.Rt 20 daklkarla gclmlştlr. 

:f. Resmi bir tebliğ, 11 temmuzdan ltlhn 
ren yC'nl lı;<'arn kadar, ttAtyım gazetelerinin 
en ~rı!< ııcklz sayfa olarak çıkabilecı-ğlnl bl! 
dlnnekledlr. 
~ trak hUkftmctl Mecelleden vazgeçerek 

Ttlrki:ıenln med"nl kanununu aynen kabule 
karar vermiştir. 

lf. Dcllorl'!lnn Tllrklc:in!n kıı.lllbalık bir 
merkezi nl"n Rı>zr•ard kns~l:o:.ı..~ k!l•·IP.rfnden 
1100 h11."lf'1ik KAı,wa kövfl!ıite Salih hôca öl 
tlUrlllrnl\"tU,.. Ö'dtiren o:man çavuşlarından 
Hrl !ll trı H . l!ıt.nn,.r isminde bir devlet memu 
ruc'lur. 

:f. lnsrlllere sert ve altışar torpidoluk llç 
yeni filo yapmaktadır . . 

'f. Tcmmuz11n 1 i ı;fnde 19 !!enedenbl"rl ilk 
rll"fıı olarak bir ltalyan :filosu Yugoslav 11 
mantarını ziyaret edecektir. 

Maznikof - Nikolof, BalıkçıY /.~ 
Kovaçcf. Baykuşcf, Gabrovsui, - ~ 
gelof, Paçeciycf, Rafailof, J{arneıt9 

Yordanof, ııJ 

Bulgar milli takımı bütün oyıın e\ 11 
·etli" 

sında çok hakim oynamış ve neti. dl 
4-0 galip gelmiştir. tık gol 15 in'

1 t:ı 
kika1a sağ açık Angclof tarafındaıt' 
mıştır. r 

B . . . d ı. f•ı 
ırmcı evre sonunda sol açı... ili" 

danof bir kafa vuruşile takımına ile ~ 
sayıyı kazandırmış ve devre 2-0 J3 

gar takımı lehine bitmiştir. ~ 

İkinci haftaym gene Bulgarlarırı J.11~ 
tazam ve tehlikeli hücumlari altıfl 
geçmiıtir. 

28 inci dakikada merkez ınub•~ 
Rafailof üçüncü, maçın bitmesine bir '6t' 
kika kala gene sağ açık Angeıof d I 
düncü gollerini ide atmala muvaffa~ 
muşlardır. tt# 

Maçt Macar hakem Pcro idare e 1 
. B .. b nfl' tır. u musa akanın hasılatı geçe . / 

ölen Bulgar federasyonu 'leisj :Oirfl'~ 
ivanof için dikilecek olan abideye t 
edilecektir. __./ 

Cim Londos 
Kanada şamplyo11lle 

karşılaşıyor ·rtt 
Atina. 12 (Hususi) - Yunan gil ,r 

şampiyonu Cim Londos .gelesek P'1 il' 
günü Kanada şampiyonu Cak J{al1'

1 
fll 

Patrasta güreşccektir. Bu güreşin tı• ... 
't v 

!atı Patrasta yapılacak stadyoına 11 

lacaktır. ~ 

yonu ~ bir 90k dünya rekorlat1 5:: 

Fransız Rigulo da, meşhur :S 1' 
~ampiyonu Dankalofla karşııaşııuı 
bu maç berabere neticclenm~ir· rei 

Rigulonun bir sene zarfında ,Utf 1 

sahasında gösterdiği şayanı hayret 
1

, 
rakki, m:itehass.ısla.rın takdir .e lı~ 
ranlığını celbetmiş ve onu, bir barrl~ 
birinci sınıf güreşçiler meyanın• 
etmiştir . _/ 

Ankaralı boksör/tf 
lzmlre gld iyorıar , 

Ankara Boks k!übü boksörleri tJe.1,.ıe 
beti 

nelmilel İzmir sergisi müna&t lil~ 
maçlar yapmak üııcre İzmir bok5 l< 

· ıe~· 
tarafından lzmirc davet edill'1'11f'~...ıst' 
Bu daveti kabul eden Ankaralı ~·

ler antrenmanlara başlamııta~ 

Davis kupas~, 
Almanya finale. k!~ 

Berlin, 12 (A.A.) - DavJIJ rı1'p 
Avrupa mıntakasmm final ınaçlJ~ 
Almanya, Çekoslovakya 4 ~ ~ılpl 
gelmiştir. Alman ekibi Da"Vıl ti >' 
mm takalar arası finalinde 'bu ~ er'' 
merika ile karııl~ak üzere ıngilt 
ye hareket etmiJtirıı 

• ı 

' 



S)~n~tYJk saı1n1at 
~ IFj) $'\t fi~ lYı ~ tUı 

t~n~lb>®D®ırn (f1) n (i'i) 
-ç~ol!(oaııro $etır~n 
b ÇaPadak·ı S l k . .. .. .. 

ıı }' e çu sanat cnstıtusunun 
~ ıl mezun olan talebeleri ıdün Çapa 
tıc i~UaUim mektebi salonlarında bir se 

lcrtndc Yaptıkları eserleri teşhir <:tmiş 
.r. 

bers "ıl . . . d • .. 1 b l . ilin h ı ı ıçerısın c enstıtu ta e c erı-
dı]!lı· alırJamış olduktan roblar te~hir e
h ış \1e sanatkir ellerden çıkan rob
"tın b 
tc h.' Unları diken talfbe tarafından 

' ır· 
lııı .... 1 sırasında davethlcrc piyano ça
... ,u!tır. 

'l'aın ·k· 
tı~ 1 ı saat -devam eden bu teşhir 

sında h k tit .. er es Selçuk kız sanat cns-
lısun·· 

llatka un tnemlekete bu vadide yeni sa 
tlar yeti~tiren en iyi müesse!':ıeler 

____ ._.._ -
den biri olduğuna kanaat getirmi5tir. 

Resimlerimiz mektebin bu seneki me 
zunlarile eser teşhir eden genç kızları 

gösteriyor .• 

~lfffilD®~®~ mek'{r;y~Oaıro : 

Kilis ilk okulları 

tıhı r~rsu~, (Hususi muhabirimiz yazıyor) - Eski harap park, belediye
! l'aıne~ıyle gayet güzel bir mesire haline getirilmiştir. 
qtı tll nzırn edilen saha geniştir. Burada her çeşit siis ve hurma, muz ağaç 

evcuttur. Akşam Üzerleri çok kalabalık oluyor. 

~019)eynn<.dle ))"eırnn [Ç})ftır meB<e&?> 

~~i Elbeyli 
ı. 8.ntep - h b. • . 
~lik' •uU a ırıınız yazıyor: 

h~ ı a<Iı Al' ·-qhi.ves· ımantar olan Elbeyli 
tep aÇıtde tam teşkilatlı bir ilk mek. 
a~laca1cll1ıştır. Bu sene bir pansiyon da 

tır. Kamunbay İhsan, köyü 

Pansiyonu 
imar ve halkı okutmak için muttasıl ça. 
biıyor , 

Köyün nüfusu iki bindir. Jandarma 
lrarakolu da vardır.Aısayiş muntazamdır. 

N ,l\ili, 
0ıta ' O.iu ·) · · rı~ I a.t\ t k' susı - Merkezdeki iki ilk okııl bu sene 97 mezun vermıştır. 
~i~ lırıda,~ blutlı Üç mektepten de 1 3 O çocuk vesika almıştır. Kemaliye ~lk 

atada, . u Yıl mezun olan talebeyi maarif memuru Fahri Tunalı ıle 
8osteren fotoğrafı gönderiY. orum. 

1 

Tarihi tetkikler 4 - . Istanbul hapishanelerı 
Başkasının hesabına ücretle 

mahpus yatmak eskiden kabildi! 
Bu, hapishane!erin ıslahına doğru 

atılan ilk adımdı. Büyük bir gayret ve 
alaka ile işe başlıyan bu temiz kalpli 
Memın çalışmalariyle her mahpus ü
zı>rinden ııayıııına göre Yerllen tahsi. 
sattan lüzumu olan erzak ve eşyayı 
aldıktan sonra, bu paradan tasarruf 
etliği paranın her günkü mjktarmı bir 
kc.seye kor, ağzını mühürler, saklardı. 
Doğru ve tasarnıfa son derecede ria. 
yet eden Hoca Salih, artırdığı bu pa. 
ralarla borçlarından dolay1 hapsedilen 
fakirlerin borçlarıtnı öder, hapisten 
çıkartırdı. Jt 

Tahliye merasimi! 
Borçluların tahliyesi mera.s!mle ya_ 

pılırdı. Mahpuslara ekmek, çorba ve 
cuma geceleri ile "mübarek günler,, de 
zerde, pilav verilirdi. Bunlara harca
nan tahsisattan arttırılan paraların 

bulunduğu mühürlü keselerin sayısı 

120 yi bulunca, keseler borçlu mahpus. 
!arla beraber, Tahta.kale karşısına çı
karılır, kadı keselerin mühürlerini a. 
çar, içindeki parayla borç ve borçlu 
miktarını h~aplar. borçları alacaklıla 

ra. verir, mahpusları da tahliye eder. 
di. 

Büyük ve samimi bir maksatla ku. 
rulan bu usul, • her fırsattan bir çal
mak. çırpmak yolu aranan ve bulu. 
nan o de\·irlerde - uzun zaman devam 
etmedi. Mahkumların tahsisatından 

artırılan beıs, on paraya göz dikenler 
çoğaldı, borçlu mahpusların sayısı 

günden güne arttı. Sayıları nazan 
dikkati çekecek raddeye Vcl.l"an "borç.. 
lular güruhu,, ü1.crinde sıkı bir tahki_ 
kat yapılmak :r..arurcti hasıl., oldu. Ni. 
hayet bir takım adamlann "Tahtaka
le kadısı huzurunda alacaklı, verecek. 
li sıfatına bürünerek muvazaalı şekil. 
lerde borç ikrar ederek,, iaşe tahsisa
tından ödenen mevhum alacağı arala_ 
rında taksim ettikleri anlaşıldı. Bu. 
nun üzerine, birçok fakir ve za.vallıla. 
rı borçtan kurtaran bu lhayn-lı usul de 
kaldırıldı. 

Serbest mahpuslar ! 
Mahpuslar, bol bol yiyec.?k bulun~ 

bir dereceye kadar rahatlanmışlardı. 
Hoca Salih, mahpusların ailevi maişet 
saresini de temin ediyor.du. Hapishane 
de uslu oturan, ailesine bakacak kim. 
seteri bulunmıyan dükkan, tezgah sa_ 

hibi mahpusların günün muayyen sa
atlerinde serbest bırakır, aiiesinin ia.. 
şesine medar olacak parayc kazanma_ 

larma imkan verirdi. Bu musaadeyi a. 
labilmek, mahpusun oturduğu mahal
lenin imam, muhtar ve ihtiyar heyeti. 
nin ve ayrıca da halkından hatırlı ve 
mevki sahibi iki adamın iyi şehadeti. 
ne ve kaçmıyacağına dair bunların ke
falet etmelerine bağlıydı. Bu usul sa_ 
yesinde birçok aileler zaruret ve sefa_ 
lete düşmekten kurtarılmıştır. 

Bu vaziyet bir müddet sürdü, gitti. 
Fakat hoca Salibin öliimünden sonra, 
onun kurduğu bu hayırlı ve faydalı 
mıuller, mahpusların iaşelerindeki dü. 
rilstlük kökünden bozuldu. Tahsisat 
şunun bunun elinde deve olup gidiyor
du. Yüz yıl evveline kadar böyle peri. 
şan. keyfi takdirlerle idare olunan ha. 
pishaneler eskisi gibi baktmsız. unu
tulmuş bir halde kaldı. Ve bu hal yıl. 
larca devam etti. 

Sultanahmettekt " Umumi 
Hapishane ,, nin kunıluşu 
Yıl 1247 .. 
Bu tarihte yapılmıya teşebbüs olu. 

nan bazı ıslahat ara~ında - halkın mi 
1.aç ve tcmayülatrnı okşamak maksa. 
dile - Baba Cafer z1ndanı şehrin en 
mühim bir ticaret merkezir.<len kaldı
rılarak Sultanahmct me) danmdaki 
('l'abhane) ye, şimdiki "Hapishanei u. 
mumi" binasına nnklolundu. (~) 

İlk zamanlarda Bizans papazlarının 1 
"şarap mahzeni., olarak kullanılan ve 
fet'hlen sonraki yüz yıllarda Tabhane 
ye çevrilen "Hapishanei umumi" tam 
elli beş bin metro murabbaı bir yer 
tutmaktadır. Burada, zaman zaman 

Vaı~a1n1 : Hiisegin Rüştü 

lstanbulım eski hapi.!haııc1erindcn 
Galata 'J.."1ilcsi 

birçok tadilftt ve ila\"eler yapılmış ol. 
ma.sına rağmen, bina kurunuvustanın 
korkunç mazgallarına ben7.'!mckte11 bir 

türlü kurtulamamıştır. Hele yapıldığı 
gündenbcri g-üneş yüzü görmiyen ko-

ğuşları, asırlardanberi yüzlerce vatan. 

daşm sıhhatini kemirmiş, ölümlerine 
sebep olmuştur. 

Bir fodla, bir tas çorba! 
"Baba Cafer" deki mahp:.ıslar bura_ 

ya nakledildikten sonra, bunlara Mah. 

mudu Adli imaretinden günde bir fod

la, bir tas çorba ve dini günlerde zerde, 
pilav verilmeye başlandı. Kış günle. 

dU,tiJ 
Kumkapıda oturan yedi yaşında Ava. 

dis hamam kubbesi üzerinde oynarken, 

düşmüş, ba§ından ağır surette yaralana 

rak Cerrahpaşa hastanesine kaldmlmış
tır, 

Çayn·da yangın 

Kadıköyde İbrahimağa çayırındaki 

otlar dün gece tutuşmuş. Devlet Demir

yolları m:istahdemleri tarafından sira -
yet etmeden söndürülıo:.iştür . 

Motosiklete çarpan 
otomobil 

İnzibat Yüzbapsı Niyazinin bindiği 
motosiklete dün gece Maçkada 2228 
numaralı otomobil çarpmış, Yüzbaşı 

hafif surette yaralanmış. motosikl~t par 
çalanmıştır. 

Şoför İzzet yakalanmıştır. 

Malôllerlo tütiln 
ikramiyeleri 

Kadıköy ruık<?rllk şut>eııinden: 

TtitUn ikramiye havRlesl gelmiştir. Çek 
almış olRnlnr Banlııı.yn mUracaııt ed,.bllirlcr. 
Evvelce llAn edilen gUnlerde çek verilmesine. 
devam edilecektir, 

rinde o geniş koğuşları ncf eslcriyle;· 
cıgara dumanlariyle ısıtmak ve ısın. 
mak felitketine düşen mahpuslar için, 
bu imaretin mutfak ocaklarından ateş 
verilirdi. 

Burada, mahküm kadınlar için ayn
ca bir bina yaptırıldı. Haseki trmar. 
hanesinin bir kısmında bU:unan mah. 
pus kadınlar da buraya naklolundu. 

Eski tas, eski hamam! 
324 hürriyetinin ilanına kadar bu 

tarzda idare olunan hapishanelerimiz, 
meşrutiyetten sonra da pek düzeltile. 
medi, ıslah olunamadı, hükumet bu sa
hada çalışmak, feyizli eserler vücuda. 
getirmek istediği halde bir türlü mu. 
vaffak olamadı. Biribirini takip eden 
dahili ve harici gaileler ara~ında ha.. 
pisha.nelerle esaslı suretle meşgul o
lamadı. Trablusgarb, Balkan ve umu. 
mi harp gibi felaketlerle neticelenen 
badireler ve musibetler yüzünden büs 
bütün bakımsız kalan hapishaneler bi.. 
rer haşarat ve ıstırap yuvası halinde 
kaldı. 

Cumhuriyet devrinde . 
Cumhuriyet devrindeki hapishane ııı 

lerden bahsctmiye lüzum görmüyo
rum. Cumhuriyet rejimi, Cumhuriyet 
hükiımeti, hap1shaneleri birer mektep, 
birer ıslahhane yapmıya çalışıyor. 

MahpuRlara iş buluyor. İ§ veriyor, 
çalıştırıyor. memlekete faydalı birer 
uzuv olmalarına gayret ~diyor. Çalı§. 
maları, gayretleri hayırlı olsun.. ,,..-

SON 
Hü.~cyin Rii§til " 

(Bu serinin ilk makalesi 10 tem. , 
muz tarihli aaymuzda çıkmı,tır.) 

('<-) Tahh~rne = Nnkah .. '1llwne. 

Macaristanda komünist tahrikatı 

yapmak &uçiyle 152 kişi tevkif e<iilmiş. 

tir. Bunlar kışlaları ve resmi daireleri 

ele geçrimke üzere hazırlanan ve bu 

yolda planlar tertip etmiş olan Laszlo 
Zemeyenyinin idaresi altındaydı. 

Zemenyei, adı verilmiyen yabancı 

bir devletle de temas halin.de bulunmak 
la itham edilmektedir. 

Şimdi tevkif edilmiş olan 152 kişi 

içerisinde bir çokları köylüdür. 
(Morniııg Post) 

Veni Radyo 
istasyonlarımız 

Kısa ve uzun dalgalarla çalışacak o. 
lan Ankara radyo istasyonunun in~aatı

n~ yakında başlanacaktır. 1stanbulda ku 

rulaeak telsiz istasyonunun yeri de 
Osmaniye olarak tesbit edilmiştir. 

Diğer taraftan radyo programların • 

da da şimdiki halde bir takım yenilikle-r 
yapılacaktır. ı -
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Coşkun aşık, "endlni ö~dürmek Jstiyen 
kadının elinden zehir şişesini kaptı. Ne 
yapacaktı'! Muliabele m~ edecekti'! Hayır! 

Geçen kısımların hu l asası 
ltalyaya d-O§nt bir gemi.de gidiyo. 
ruz. Pa;x:ıya Giridliler taraf mdan 
gönderiliyoruz. Küçük Osman, lala. 
sı ben ve oariyeZer, k-O'leler. Cariye
lerin en göze 91Jrpanı, - Aycla isim. 
li bir tanesi, - Osmanal ,anlaşıyor
lar. Biribirlerine sadakatlerini i3. 
pat için, fedakdrlıklan göze alıyor. 
Zar. Bu meyanda olmak ı1zerc, Ayda 
8evgilisi olan köklerden birini öldii.. 
rüyor. 

• • • 
Ayda, onun cesedi üzerine iğildi. Al-

nından öptü. 
- Sen çok sadık bir adamdın. Ölü. , 

mUne acıyorum. Fakat öyle icab edi
yor: • diye mırıldandı. 

Sonra, bir veda nazarı daha attık. 
tan sonra odadan çıktı. 

Tabiatiyle, ben, tetikte bulunuyor. 
duın. Derhal saklandım. Ayda, elinde
ki anahtar külçesiyle bir kapı daha 
açtr. 

Ayni nakarat: 
- Ayda, beni özledin de, biltün teh. 

likelere rağmen geldin, değU mi? 
~ Dinle, Karanfil. Senden bir feda

karlık istiyeceğim, daha doğrusu seni 
tecrübe edeceğim. Körükörüne bana 
inanıyor musun diye .. 

Bu seferki muhatab, bir zenci idi 
Beyaz dişlerini göstererek, hem tatlı 
hem acı bir tebessümle güldü. 

- Anladım. Anlamak değil, zaten 
!biliyorum. Son dakikam yakla.~tr. sa. 
atim çaldı. 
Aydanın gözleri açıldı: 
- Ay. Bunu nereden bilmiş olabi. 

lirsin ki? 
- Gayet ıbasit. Seni ne kadar kıs. 

kandığımı yeni öğreniyor değilsin. Be 
nim yanımda olmadığın geceler, dai. 
ma kulağım kirişte yatarım. Kulağım 
ayak sesindedir. Bu gece hepimızin ki
litli olduğumuzu biliyordum. Fakat 
senden her türlü harikuladeliği bekle. 
diğim için, belki bir çaresini bulursun 
da gelirsin diye umuyordum. E, iimit 
ölmez. 

''Birdenbire ayak seslerini duydum. 
''Yüreğim hızla çarptı. 

.,Mahpesinden çıkmıştın. 
"Geliyordun. 

-=-=···················································· ı ·········ıii;··dokiö·r:~·---···········i~ 

H Necati Pakşi ii 
H Hastalarını bergi!n sabah 10 dan~ 
il akşam 19 za kadar Karaköy Tüneıfi 
11 d M h d" dd . .: y mey anı a mu ıye ca cısı No. :: 
ii 112 de kabul eder. H 
ii Salı ve cuma günleri saat 14 den~ 
1·5 18 ze kadar parasızdır. 33 . :: 
::::a=m::=:mm::::m::::r:m::sr.:111.-::::: 

SAFO 
A. Dode - H. Rilat 

Sayfiyede okunacak güzel 
bir roman 

V AKIT Kitabevi • 100 kuruş 

"Gelmek ama, bu seferki ne gelişti! 
Bekledim. Bütün ümitlerim boşa çık
mıştı. Benim kapıma değil, yanımdaki 
ne uğradın. Onu açtın. Kolum kanadım 
kırıldL Ağlamak raddelerine geldim. 
Zira, b~kasını tercih etmi§tin. Saba. 
ha kadar kıskançlıktan inl~mek, ağla. 
mak, oflamak düşecekti bana. Fakat 
sesimi de çıkaramıyordum. Afrikal 
ihtiraslarım, kıskançlık halinde taşı. 
yordu. Bunları ifade edemiyordum. 
Zira, bir kere hasetten inlemiş, ağla. 
mıştım da beni ne kadar ceza.landır
mrştın, biliyorsun. 
"Sokağa atılan bir köpek yavrusu, 

kapı önünde, için için ağlıyarak nasıl 
1.ehirini yüreğine akıtırsa ben de öyle 
yaptım: 

"İki kamaranın arasında battal bir 
kapı var. 1ete bak, aralığından bakın.. 
ca içcrsi görünüyor. Bu kapının deli
ğinden size hasetle baktım. Konuştuk. 
larmrzı, öpü;:ıtüklerinizi ve nihayet o 
mayi içirmek meselesini hepsini, hep. 
sini duydum ve seyrettim. 

"Ondan kurtuldum diye sevinmedim 
değil, doğruslL Nihayet işte bana geli. 
yordun. Fakat bana da ayni teklifi 
yaptın. 

tL 
Zenci, Ayda'nm yüzüne yeisle bak. 

- Ver o §lşeyi bana. - dedi. 
- Hayır, hayır. Dur, lazon. 
Arab, hücum etti. 
- Karanfil, dur. 
Ayda, büyük bir düşmanlığa maruz 

kalmaktan korkuyordlL 

Fakat zenci, şişeyi kaptı. 
Yere mi atacaktı? Cürüm vasıtası 

diye ertesi gün teşhir mi edecekti? 
Yoksa onu sevgilisinin başında mı kı. 
racaktı? Onu yere yatırıp zorla ağ· 
zına mı dökecekti? 

Hayır, hiçbirini yapmadı. 
Şişenin tıpasını çıkardL 

- İstediğin bu mıydı, sevgilim? _ 
diye sitemli b!r nazarla Aydaya baktı. 

Bir yudum. 
Bir yudum daha içti. 
- İstediğin buysa al. 
Emrini yerine getiriyorum. Dünya. 

da senin nazarında kıymetim, lilzu . 
mum kalmadıktan sonra ben niçin ya. 
şıyacağım artık ... 

Sendelemeye başlamıştı. 
istihfafla, gülümsedi: 
- Al. Ben yere düşünce zehirin ö

teki tarafı dökülmesin. Belki b~ka 
kullarım da bununla azad edeceksin. 
Bilemiyorum. 
Ağzından köpükler sa.<;ılarak birkaç 

kere daha sendeledi. Ayda, onun elin. 
den şişeyi tam zamanında aldL Arab, 
yere yıkıldı. 

Genç kadının ytizünde ona karşı 

muhabbet izleri okunmuyordu: 
- Of, beni korkuttu. Ne yapacağım 

evvelce anlıyamadım. Müthiş şeyler te 

vehhüm ett!m. Hem ne kadar da çok 
konuşuyor. M.a.amafih, çok şükür ki 
ondan kurtuldum. 

(Devamı var) 

H'Al3ER - J\lCşam postan 

Şikayetler temenniler: 

Velinin borcu 
Ali'den ahnır mı 
20 sene evvel yapllan 
bJr kulUbenln ruhsatiye 
harcı bugUn nasll aranır ? 

Okuyucularımızdan Ali Fuat, bize 
yolladığı bir mektupta şöyle bir şiki.. 
yette bulunuyor: 

"İyi iş altı ayda çıkar, derler ama 
benim işim bu kadar zamanda da çık. 

madL Bakınız anlatayım: Ben büyük 
Fatih yangınında yanan ve sahibi ta.. 
rafından yaptmldıktan bir müddet 

sonra satılan ve yeni sahibinin de se. 
nelerce oturduktan sonra kimsesiz öl. 
mesi dolayısiyle bana intikal eden SU
lilklüde, Dedepaşa mahallesındc 29 nu
maralı evin sahibiyim. Bu evin yeri 
tarla kaidesine tevfikan taksim edilir. 

ken bir miktar şehremaneti hissesi de 
araya karışmış olduğundan bedeli ve. 

rilerek çap çıkarılmak icap etti. Bedel 
verildiyse de çap verilmedL Çünkü bu 
evin ilk sahibi tarafından ruhsatla mı, 
ruhsatsız mı yaptırıldığı soruldu. Bu. 
nun için tam otuz defa belediye hari
ta. şubesiyle Fatih mühendisliği arasın 
da mekik dokudum. Bu yetişmiyormuş 

gibi Fatih dairesi ile Şehremini nahi
ye müdürlüğü arasında beş on kere 
gidip gelmeye katlandık. Nihayet ruh 
satiye ile yapılmadığına kanaat hasıl 

oldu. Oldu ama, tam altı ay geçti. 
Şimdi benden hem de cezasiyle bera.. 
bcr ruhsatiye harcı almak istiyorlar. 
Yanlış okumuyorsunuz, bu harcı ceza. 
siyle beraber benden istiyorlar! Bu e. 
vi yapan ne benim, ne de kardeşimdir. 

Eğef böyle bir hak varsa niçin ev sa. 
tıhrken alınmamı5. Şimdi aranması 

gülünç olmaz mı? Sonra aradan yirmi 
seneye yakın bir zaman geçmiş oldu. 
ğuna göre "müruru zaman" yok mu· 
dur? Bundan başka o zaman büyük 
yangında yananların sokakta kalma. 

mları için böyle bir iki odalı küçük ev. 
lerin ruhsatiye harcı alınmadan yapıl. 
malarma müsaade edilmivtir. Bütün 

bunları nazarı itibara almadan bugün 
benden ruhsatiye harcı istenmesi doğ. 
ru mudur?,, 

Okuyucumuzun ileri sürdüğü sebep
ler nazarı itibara almmıya ve tetkike 
değer. Sonra Velinin borcu Aliden 
tahsil edilmesi de doğru değildir. A. 
lakadarların kendisini mağdur etmiye. 
ceklerinl ümit ediyoruz. 
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131 - Valling, kendlsine doğru ilerllyen 
memura izahat verdi! Ve tııte bir paket, de 
dl bunu bir genç laza vereceğim ve bunu ka 
bul edJp etmlyeceğinf öğrenmek istiyorum. 
O çıkınca banıt l~aret edersiniz ben de gelir 
cevabı alırım,,. 

Fakat inklaarı hayale uğradı! Memur, ona 

genç kızın gelmlyeceğlnl ve sadece blr mek 
tup bıraktığını söyledi. 

132 - Sokağa çıkar çıkmaz zarfı sürat 
le nçtı. İçinde ancak birkaç satır vardı, fa 
kat ne güzel bir sürpriz! ''··· Soho rıhtımı 
yanmc!aki altm aslan lokantasına !Qtfen ge 
Ur misinlz? Kapının yanındaki masalardan 

birisine oturun ve beni bekleyin. Telefondaki 
kadın.,, 

1:!3 - Taksiye atladı ve gecikmeden 
randevu yerine gitti, ne o? MeçbQl kadın o 
nunla böyle bayağı bir lokantada mı görU 
oecekti ? .• Lokantaya uzun müddet baktı ve 
yanıldığını zannetti !akat mektubu bir daha 

,,, 13 TEMMUZ - lp37 ~ tf 
cam1oJM,z1w.&TJ :~ 

.... ~ 
-15- Nakleden: ~ ~ 

Polls komiseri DelbÔ, çırıl çıplak dansede0 J 
Yazan: Yorts Ulbla&l 

"Çifte kumru,, ları yakalamağa 
. hazırlanmıştı . 

Delbo orman civarındaki küçük göle ( tülü ·11yınyor, harikulade ıüzel -~ 
gelince otomobilini durdurdu. Arka • meydana çıkıyor, aonra, bütiin tüh•. if 
daşı Havar ile indiler. Bir yoku§tan 1 dınp aflyor. Arbk üıtlerinde bı~ 
yürüdüler. Biraz sonra, sağa sapan kü- teY kalmanuıtır. O zaman, ajır, aJı-

1 
çille bir yolun önünde, karşılarına ye - li hareketlerle dan .. baılıyorlar· I>"', 
şile boyanmıJ bir parmaklık çıkh. Par. batlaymca, vücutJannın teferrüatı art' 
maklığın arkaaında yatlı bir adam du • dan kayboluyor. Onun yerine birer ~ 
ruyordu. Bu adamın halin.de hafif bir yal, nadide, harikulade birer hayal kJI 
enditc vardı. oluyor. 

Kapıya giren herkes ona kartını gös- Vakit vakit danıözler birle,iyorl'1• 

teriyor ve içeri giriyordu. Delbo ile biribirlerini o~uf~yorlar, !ak.at b~ ~: 
arkadaıı, kapıya gelip te içeri girdik - şayıılardan hiç bır bayağı hıs yuk• 
leri zaman saat beş olmuştu. İçerde, miyor. Şefkatle, ıal arzularla ı~1 ~ .. bahçede altmııjltan fazla müşteri vardı. dolat oluyorlardı. Aynldıklart "' 
Bütün yerler tutulmuştu. İki arkada§ biribirJerinden kotarak u:ıaklatıyor1"' 
ayn ayn yerlere oturmağa mecbur ol. O kadar hafifler ki, buna kot~~ 
d\llar. Delbo ayrılmadan evvel dedi ki: denilemez. Vücutlan, hareketler• e bit i ~ 

- Dikkat et, gözünü aç 1 IXidük ça- lanndalri tabiat unıurlan ile taırı bd ~ ~ 
lar çalmaz, hemen atıl ve ensele!. ahenk, bir birlik tetkil ediyor, ~o 11' ~ ~· 
Havard, seyretmeğe hazırlandığı oyu - danı, sanki, eıki zamanlarda, iıı.,.ıı dlı § ~ 

nun §İmdiden tadını çrkararak: muhtelif ilihlere tapbklan zamanlar ili' S 
- Peki, şef, dedi, sen merak etme. güzelliı aliheıine yapdan bir ıners• ~ ~ 
Bir yer bulup oturdular. Aralarında gibi idi.,, ~ ii' 

yirmi metre kadar mesafe vardı. Yanla_ I Seyirciler, oturdukları yerlerde.fi- ~ ~ 
rmdaki insanlar, yolda gelirken gördük- bu pek az şeıhvl, fakat tarnamiyle 1:: ~ 
ieri veya onlara benzer kimselerdi. Oy- J dii dansları seyrederek heyecan dıı} ) 

nanacak oyun yeri, ön sıralardan otuz a. yorlardı. r , ~ 
drm kadar ileri.de, tabii bir sahne idi. Ar- Delbo, sandalyesinde kımıldaın1Y0 ııJI ~ 
kasındaki ağaçlar, bu tabii sahnen=" de- du. Polis olmasına rağmen, bu oytl

1
\, i-

korunu teşkil ediyorlar. Herkes susmuş, güzelliğini anlamıyacak, sihrine ıca;dJ. ~ 
oyunun başlıyacağrru itaret edecek olan mıyacak kadar da sert kalbli de 
kimseyi bckliyordu . Esasen bu sahne fazla sünnemiş~i. ~ 

Kapıda durup gelenleri içeri alan en. cak on dakika sünn:.i§tü. Seyir~ıle~ 
.dişeli adam, elindeki davetiyeleri say- kadar çabuk bitmesine müteessırle ~ 
dr, tamam olduğunu görünce kapıyı ka- Fakat ikinci bir numara daha yapıla''~ 
padı. İçeri girdi. Oyunun baıtadığmı haber verilmi§ti .. Dansözler, ıiıı>di '~. 
haber verdi. yerde duran tüllerini almak üzereY * 

Oyun nasıl oldu. Bunu biz anlatım • 
yalım da, "Eko dö Frans,, gazetesin -
.de genç mt.lharrir Ortisin bunu nasıl 
tasvir ettiğini berahcr okuyalım: 

''Hava fevkalade güzeldi. .. Her taraf 
sakin ve ılıktı. Orman çiçeklerinde ha • 
fif bir koku yükıeliyordu. Güneı yap. 
raklar anımdan ıüzülüyor, ileride, 

gövdeıi Üçe aynlnut bir kestane ağacı· 
nm yerlere kadar ıürünen yapraklan 

ara11nda bir titreyiı, bir ürperme var. Ve 
biaz sonra yapraklar ıaklaclıklan ıım 
veiyorlar. 

Aralannclan, ürkek bir ilahe gibi, bir 
kadm çıkıyor. Başından ayakJanna ka· 
dar güvercin baıı denHen renkte bir 
tüle sardrnıt olan bu kadının vücudu 

çınlçıpJak_ Güze) ve küçük batında 

aaçlar kısa kesilmiş, kestane renginde 
ve hafif dalgalı. Yiizü ince ve mütebeı. 
ıim genç kadın çimenlere sıçradı. Vü-

cudunun inhinalanndan muntazam ve 
çevik olduğu belli. Eğildi, bekledi. Ne 
bekliyor? Böyle dikkatle ne bekliyor? 
lıte ... Bir baıka ağaçtan, öteki kumru, 
ayni tarzda ıiyinrnit olarak çıkıp geli
yor. O, aan saçlıdır. 

Biribir1erine tatlı bakıılarla bakı • 
yorlar. Biribirlerine yakJaııyorlar, sa • 

nlıyorlar. Dudakları uzanı)•or, biribir • 
lerine hafif temas edet" etmez aynlıyor. 
Sonra gene bulu~uyorlar. Ve daha u
zun müddet biribirlerine yapı,ık kalı • 
yorlar. 

·ı .. ~ ter. Kumral saçlı olanı alımıtı bı c, rıfıl-
taraftaki ağaçlığa doğru çeki1iY0 rd"' 
Sarı saçlı olanı da onu takip ediy0 diı 
Kumral saçlı ağaçların arasına git , 

• • afi 
kayboldu. San saçlı durdu, eşını rl 
yor. Acaba nere~ citti. Tam bıJ et 

da birisi: 

- Polisi ·tL 
Diye bağırdı.. Seyirciler.den b~ 

daha harekete geçmeden, DelbOYıJ "! 
rumq olacaktı ki ortalığı velvelcycıı"t' 
mitti. ''PoJiı,, ıesi duyulur duyul ~J 
ortalrk bir kanıtı. Herkes ka~.~I' 
başladı. Delbo pemen dü.düğünıı S .; • 
rarak çaldı, ve Havard ile beraber ',,~ 
lannrn Üzerlerine çifte kumrulara 
dırdılar. 

1 
ıı, 

Sarı saçlı dansöz kaçmağa hatl~.;v. 
mıştı. Fakat ayağr kayıp yere dil rifle 
Öteki dansöz, bir an içinde uze ·~ 

k gı 
mantosunu aldr, fırladı, bir geyi JOJt 
çitin üzerinden atlıyarak ormana d• 
kayboldu. ııı' • 

Delbo bir an içinde onu yakalaY~tl 
yacağmı anlamıştı. ~ri döndü, 0ııll 

bir kurd gibi ötekine atıldı. Havard p 
çoktan yakalamııtı. San saçlı daJ'de'' 
yakalandığının farkında değil. s•. iti' 
eşini kaybetmit bir kuğu kuıu gibi• 
liyor, onu arıyor, ve hıçkırıyordıJ: 

D 1. t beli Darting··· e - ar ıng .... za a... et" 
Bu feryat, hazin, insana merharı> ,, ' 

meraret veren, yaralı bir kuşuJ1 fe~itl' 
dıd.ır. Bu feryat, yalnı% kalmı~ ıcc: f>t~ 
den aynlmak imkanı olmıyan c~ıl'I 

Narin kollar, narin belleri ıanyor. ayrılnut birinin feryadıdır. 
Ve iıte birisi, ötekinin üzerindeki hafif (Devamı ııar) 

centilmen 

~yunca. kapıyı llmeğo karar verdi. HenUz 
oturmuştu kl, saçları briyantinli ve ... 

ıs• - Ustll b&§I leke içinde bir garson 
yanına yaklaştı: - Mösyö Hedbert Valllngsl 
nlz değil mi •t - Evet. - Bir kadın, ıize bu 
mektubu vermemi söyledi.,, 

"Gene mektup! A! .. BUtUn bunlar neyi ita 
de ediyor, 

- ~ 
135 - Mektubu okuduktan eon,.~~ 

bire kalklı ve, bir ce\ap bekliyeı:ı g (lf' 1 
hayretle bakan nazarları altında dış•ıcıııl'• J 
tı. Valllng manevrayı anlamı§tI· )1:. eıJI' J 
a& bir mazeret ve at ricalarını lbtl g-1~ 
du takat bUtUn bunlar onu mağaza~ etP 

olan meçhftl kadını görmemesini te 
maksadlle yapilinı~ bir oyundu! 



.)J 

1 1 

_}_36----------~P~A~R~D~A~V~AN_ı_N_o_r._.ı_u ____ ~--------
oluyor. Esasen, bu hadisenin krala fena 
anıatııd " b' . ıgına eminim, hakikatte, orada 
ır cınayet h Bcb . azırlanıyordu. Ve bunun 

cbı de. H 1 k . . h • ırsız ı tı, yanı servetı ra-
v::~a. ele geçirmek! ••. Oğlum hem ser-
1' 1~1 hem de canını müdafaa etmiştir. 
b'ıp 1 haydutların taarruzuna uğı ::;:n 
ır Yolcu gibi. 

l<ral p da 
8Özl . ' ar yanın kullandığı &ert 

erın ayn· Iar ı zamanda nazırının a<lam-
'do~1 :ılakadar ve bilvasıta kendisine de 

Unduğunu unutuyordu li .. 
Yi ,_ akikatte, Pardayan ancak Konçini

ttasdcdiy d tabi 
1 

or u. Kral, onun papaz ve 
p erden hah t k . a· ~ · . t' se me ıste ıgını zo::nnet 

ı ve esasen b. ,. . 
•skcrı . . ırer alet olan gayrımesul 

erını unuttu ve ilave etti: 

!\i '"; .. ~~ araştırm :ılara nihayet vermcsi
u hye emredeceğim. 

Para 
ayan hemen cevap verdi: 

- lia • l'llay Ytr sır, rica ederim bunu yap-
~ıın 10

: B.ilakis faaliyete devam etsin. 
SUıı~ ihtıyacım var! .. Yalnız, mösyö dö 

ıyc . 
tlin ' Jandarma kumandanına ve bü-
ıaha:~iyeye ve , polis teşkilatına, Jaru 
kanu 

1 
ırakmalarrnı emredin •... Tabii 

n.ara nı • h k d ' ğ' tatta· ugayır are et etmf' ı ı 
ltdc. 

liaıı • 
t rı tcredd' t t d' l"k b' ""ırıa: u e me ı ve a ayt ır 

Ya;:.Nasıl isterseniz dedi. Fakat Par!da 
•oyıc 1~ lcı bu kadar şeyler biliyorsunuz, 
llltın:'n bakayım, oğlunuz darağa:-ının 
ilin Ôl~ n~sıı barut buldu ve bunca ki§i
l\a111 lt l'llune sebebiyet veren infilaktan 

l> Uttulabildi? 
lltdayan " l" • . . . ...._ Ci gu umsıyerek ızah ettı : 

hiç ki ayet basit, darağacının altırda, 
oı~ ltısenin · . .. '<11•d ~ mevcudıyetınaen habeııdar 
) 1&1 bi ~lıııta r mahzen vardır. Prenses 
llıU§tU' meşhur defineyi işte oraya göm 

t, 

Hanri tecessüs ve merakla : 
- Ya? dedi. Demek ki oğlunuz bu 

nun için orada bulunuyordu l Fakat 
şu barut?. 

- Prenses bu servetin ele geçirilmek 
isteneceğini pekala biliyordu. Eiitün 
tedbirleri aldı. Evvela başrahibeyle bir 

mukavele yaptı. Bcnu, servetin, manas
tır dahilinde bulunduğu zehabı uyar.dır
mak için yaptı. 

Hanri gitgide artan bir merak ve ala
kayla: 

- Halbuki, dedi, define manastır 

hudutları haricinde ve hergün bir çok 
insanların geçtiği bir meydanda bulu
nuyordu 1 Doğrusu mükemmel bir bu· 

luş. 

Pardayan garip ve düşünceli bir ta
vırla devam etti: 

- Evet prensesin buluşları ci..Jden 
çok yamandı .. Bunu tecrübelerimle bili

yorum. 

Ve Pardayan gözlerini bir noktaya 
dikerek, düşünceden diişünceye geçere c 
ve hatıralardan hatıralara atlaymak 
geneliğinin en hararetli devirlerinden 

biri, Fausta denilen bu fenalık dehasilc 
yaptığı korkunç ve heyecanlı müca•lele· 
yi düşündü. 

Kral, onu elim ve karanlık düşün~e
lerinden ayırmak için, samimi ve dost
çe bir tavırla: 

- Devam edin. dostum, dedi. 

Pardayan silkinerek devam etti: 
- Bu mahzen bir nevi mağaray:s çı

kıyor ki, Fausta, oraya, bir muhasar2ya 

dayanacak kadar, silah ve mühimmat 
yerleşt:rmiştir. Bilahare, Sevildeyken, 
bana bu gizli yerlere nasıl girileceğini 
söyledi. Oraları dolaştım ve yenecek 
şey bulunmadığını gördüm. 

- Muhasaraya dayanmak iyı ama 

.. 

• 
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- Kim? Bunu bilmiyorum. Niçin? 
;ünkü bu genç kızın tahtı muhafazasın
da bazı mühim kağıtlar vardı ki, çalın
nıştı ve bunların meydana çıkmaı;ından 
korkuluyordu. 

- Bana ne diye haber vermediler?. 
Zannediyor musunuz ki, bu genç kızla 
meşgul olmuyorum ve ona el sürenler 
ve fenalık yapmak istiyenleri, kim olur
sa olsun, cezalandırmıyacağım? 

- Demin kendiniz söylediniz: Böyle 
babanın böyle oğlu olur. Anlaşılan, oğ
lum, işlerini kendisi yapmayı çok sevi
yor .. Bence hakkı da var. Bilhassa ki, 
majesteleri de bunu bilirler, sevgilisini 
şiddetle müdafaa edecek kadar kuvvet
lidir. 

Kral biran düşündü ve endişeyle sor
du: 

- Meydana çıkması bazı adamları 
korkutan bu mühim evrak nedir? 

Bu cndşenin manasını anlayan Paıda 
yan ciddiyetle: 

- Majesteleri merak etmiyebiiir1cr. 
Bunlar kralı uzaktan dahi alakadar et
miyen ailevi işlerdir. 

Kral derin bir nefes aldı ve: 
- Umit ederim ki, şimdi bu genç kız 

artık emniyettedir, değil mi, dedi. 

- Doğrusunu söylemek icap ederse, 
o ancak bir müddet sonra.,. birkaç haf-

ta ... belki ~e birkaç ay sonra tam bir 
emniyet içinde bulunacaktır. 

Pardayan arabadan birkaç adım öte
de gezinen Janr gözucuyla göstererek 
ilave etti: 

- Fakat onu koruyan birisi var .. ve 
1.ıu birisi, herkesten yardım istiyecek bir 
adam değil. 

- Ben ayni fikirde değilim. Şunu 

bilini'>: ki, Pardayan, bu genç kız benim 
yanımda şerefli bir mevkide· lmlunmu-

yorsa, o da, sırf kendisine ısrarla ve 
hüsnü niyetle yaptığım teklifleri şid-

detle reddetmesindendir. Eğer birisi onu 
tehdit ediyorsa, bunun bana haber ve
rilmesini istiyordum. Çünkü her şeye 
rağmen onun ~amarlarında benim ka
nım var. 

Pardayan başiyle tasdik eder gibi 
yaptı, Fakat dudaklarındaki tebeasüm 
tam aksini söylüyordu. 

Kral kısa bir süküttan sonra devam 
etti: 

- Mademki artık oğlunuzun va . .:iyeti 
tamamile tavazzuh etmiştir, ona tarafım 
dan söyleyiniz. bir müddet Monnartr 
manastm civarında dolaşmaktan imtina 
etsin .. Böylelikle ron hadiseye benziyen 
kanlı arbedelerin önüne geçmiş olur. 

Pardayan hafifçe gülümsedi. Kral 
istediği mevzua temas etmişti. Sualine 
cevap vereceğine ııakin bir sesle sordu: 

- Oğlumla ve benimle meşgul olan 
kral. bu çocuğun annesinin kim oldu
ğunu sormuyor? 

Kral tec<'ssüsle sordu: 
- Hakikaten kımdir? 
Par dayan onun gözleı i içine bakarak 

cevap verdi: 
- Prenses Fa usta! 
ilk evvela kral bu isme ehemmiyet 

vermedi. Daha doğrusu Parıdayanın bil 
va!'ıta kendisine hatırlatmak istt'diği 

şeyi düşünmedi: Yani Si.illin:n kralın 

kasalarına maletıınek istediği Faı•F•a 

nın defines:ni .. içinde, ancak güzel 
kadınlara karşı duyduğu hisler belirdi ..• 

Parlayan gözlerle Pardayana baktı ve 
takdirkar ve hayranlıkla b:r ıslık öttü
rerek bağırdı: 

- Tebrik ederim dostum!,. Söyleııdi
ğine göre dünyadaki kadınların en gü
zeliymiş ... Maatteessüf onu tanımak 

bahtiyarlığm;ı nail olamaıdrm. 
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Pardayan ciddi bir sesle; 
- Evet sir, güzel kadın fakat tanı

mamış olmanız: sizin lehinizedir. 
Dedi ve lakayt bir tavırla ilave etti: 
- Güzel ve.,. son derece zengin bir 

.cadın. 

Hanri ürperdi. Şimdi define düşünce 
tıi onu aarıyoridu ve bunun, hiç de yü
zünü ağartacak bir ig olmadığını kendi 
kendine söylüyordu. Pardayanla oğluna 
sırayla atfettiği nazarda endişe okunu
yordu. 

Pardayan bu ani tahavvülün farkında 
değilmit gibi 1.3.kaydile ldevam etti: 

- O kadar zengindir ki, hiç sıkıntı
ya girmeden ve gayet ehemmiyetsiz 

bir meblağmıl gibi, Faris civarınd!i bir 
yere oğluna on milyonluk bir define 
b':laktt .• 

Şövalye konuşurken, kralın gözleri 
içine bakıyordu. Kral düşlinüyor ve bu 
düşünceler ona çok acı geliyordu. Par

dayanın, Martir kilisesi yanında yapı
lan araştırmalardan haberdar olduğu 

muhakkaktı. Hiç şüphesiz şimdi, '··:ıl 

olmasına rağmen, bu milyonlar üze:-inde 
hiçbir hakkı olmadığını ve bu araştır

malardan vazgeçmek icap ettiğini nazi
kane b!r surette, kendis!ne hatırlatacak
tı. 

Milyonları elde edeceği zaman, bun· 
lardan vazgeçmek, ağır, çok ağırdı. Fa
kat bu, Pardayanla o~unun hakkıydı. 
Bu hakları kat'iyyen inkar edilemP.zdi. 
Hatta hükümdarlığının verdiği bir kuv 
vet ve faikiyetle bu müthiş serveti ko-

laylıkla ele geçirebilse bile, mukabilinde 
hiçbir menfaat beklemeden kendisine 
yaptıklan bunca hizmetten sonra. bu 
me:t adamların servetleri için onlarla 
mll:adeleye girecek ka'dar dü~ebilir 

miydi? Bu, bir alçaklık olurdu! 

Hanri iyi bir oyuncuydu ve gözünü 
kırpmadan mağlup olmayı bilirdi. Bu 
işi kaybedilmiş bir oyun olarak telakki 
etti. Vakia hap ağırdı fakat bunu yüzü 
ekşitmeden yutmak lazımdı. Buna karar 
verilince, izzeti nefsin kırılmasına mey· 
dan bırakmamak !azımdı. 

Kral Pardayanın ağız açmasına vakit 
bırakmadan, hayret eder gibi bir tavır 
takındı ve bağırdı: 

- Vay aksi §eytan vay! Biliyor mu
sunuz ki dostum, sizin malınızı ele ge
çirmekle meşguldüm? 

Pardayarun hayretler içinde kalmıı 

gibi bir tavır takınmasını, gülmesini, 
işi alaya vurmasmı bekledi. Fakat bu 
olmadı. Pardayan kendi kenıdine: 

- Çok şükür! Nihayet mevzua gir· 
diki 

Dedi ve yüksek sesle ilave etti: 
- Evet biliyorum. Mösyö dö Sülli 

İtalyanca yazrlmış olan ve sarih işaret 
ve malUmatı ihtiva eden bir evrak üze-
rine Martir kilisesinde araştırmalar 

yaptırıyor. 

Hanri hayretle bağırdı: 
- Bu teferrüatı nasıl biliyorsunuz? 
Pardayan gülümsedi: 
- Bu evrak mösyö dö Sülliye veri1di

ği zaman, ben de oradaydım. 
- Bana bir şey söylemedi! 
- Zaten söyliyemezdi.. Çünkü, ken· 

disine mevzuubahs evrakı veren adamla 
konuştuğu esnada benim orada bulun
duğumu bilmiyordu. 

Pardayan bu sözleri en tabii şekilde 
söylem!şti. Hanri, hayretinden dona kal 
mış bir vaziyette biran ona baktı ve 
gizli bir t.ııkdir ve hayranlıkla mmlc!an
dr: 

- Müthiş adam vesselam! 
Ve yüksek sesle: 

' - Nasıl oluyor da, daha ilk günden· 

• 
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beri Süllinin, oğlunuzun servetini ele
geçirmeğe çalı§tığını biliyorsunuz da, 
müdahale etmiyorsunuz? 

- Buna lüzum görmedim. 
- Niçin canım? 
Pardayan en sakin ve tabii seaile ce

vap verdi: 
- Çünkü bu milyonlar, arandığı yer 

de değildir ... Çünkü itimat edilmi~ olan 
ınalUmat ve İ§aretler yanlı§tır ... M4hak 
kak bulunacağr ümidiyle, kilisenin altı 
hümmalı bir faaliyetle aranırken ... ben 
de başka bir yerir. aranmıyacağını bil
diğim için rahattım. 

Kral hafif bir hiddetle homutldandr 
ve: 

- Bu araştırmalar için kasadaki son 
paralan feda ediyoruz •.. Doğrusu Sülli 
bana iyi para kazandmyor 1 

Pardayan hafif bir istihzayla: 
- Evet, dedi. Fakat merak etmeyin, 

bu milyonları, arandıkları yerde bulun
saydı bile, hiçbir şey elde edemiyecekti
niz. 

- Ne demek istediğinizi anlamıyo

rum? 

- Demek istiyorum ki, ba§kalan, bu 
ınilyonlan Süllinin gözüönünde alıp gi
deceklerdi. 

- Olur şey değil ... Nasıl olur? 
Pardayan sakin bir sesle izah etti: 

- Oğlum, Romada, Sentanj §atosu
nun bir hücresinde dünyaya geldi. Ora
dan sağ olarak çıktıysa, bu •da papa 
Sikst - Kent'in bu definenin mevc~diye
tinden haberdar oluşundandır. Çocuğu, 

annesini istiblaf eıden kadınla beraber 
serbest bırakırken, papa ayni zamanda 
Franu ve İtalyada nekadar rahip varsa 

hepsini ide peşlerine takmıştı ... Bu ço
cuk veya kadınm sayesinde, bu serveti 
ele ge~irmeği düşünüyordu. 

- Şimdi anlamağa başlıyorum. 

- Aradan yirmi ıcne geçti ve kilise 
adamları bu milyonlan ele geçirmek ü-
midini kaybetmediler ... Onlar sizden e'ff 
vel davranacaklardı ... ÇUnkü kenıdi yer• 
lerindedirler ve orada sizden daha ku.,.. 
vetlidirler ... ve bu çocuğun nazarırıu:da 
düşürülmesi biraz da bunun için isteni'" 
yor. 

- Evet, evet, timdi anlıyorum. BU 
rahip ve papa;ı;lar ele geçirilmez ıey}er• 
\:iir; her yere giriyor ve maksatlarına 

varmak için hiçbir şeyden çekinmiyor" 
lar. 

Kral bu sözleri düşünceli bir tavırla 
mırıldandı ve büyük bir endi§cylc, gizli 
dehşetini itiraf etti: 

- Beni öldürecekler, dostum 1 •• Beni 
bu adamlar öldüreceklerdir, bundall 
§Üphe etmeyin. 

Benzi o kaıdar san ve çehresi o kadar 
büyük bir korku üade ediyotldu ki par 
dayan acıdr. Ve düşlincelerinin aeyri.rıl 
değiştirmek için kendini de hakikatte 
inanmadığı bir §eyi büyük bir emniyet 
ve itimatla söyledi: ' 

- Hiç bir §ey yapamazlar air. Sizid 
birçok sadık dostlarmrz varldır ki, hig 
belli etmeden gizliden gizliye sizi ınU"' 

hafa.ıa ediyorlar ... Çünkü, katiller de 
gizliden gizliye i§ görüyorlar. Fakatı 

sir, oflumun ha§ rahibenin topraklarını 
niçin gözetlemek ve binnetice :Morı
martre gitmek mer.buriyetinde kaldığını 
timdi anlıyorsunuz ya? Servetini muba"' 
faza ediyor . ., ve bu onun hakkıdır. 

Korkunç idüşüncelerindcn kurtulaO 
Hanri sakin bir tavırlı: 

- Tabii hakkı var, dedi. Ben de "" 
nun yerinde olsam öyle hareket ederirlll 

- Bunu kralrn ağzından duym.akl& 
bahtiyamn! .. Acr Monmartr arbed~in" 
gelince, bu kendiliğinden izah edi.JJniJ 
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~ lsl',\:sel'ı,. 
ıs,ao ıııa.k 

tana, tınınıı la da.n.a nıu::ılklsi, 19,:ıo konrc 
llaınllla. Q OQ baJkcvl sosyal yardım §UbeS! 
l'e&I), 20 r. !la.ki Tiregol {ruht çocuk terlıi 
ll.ııa t.rat 'l'Urk nıusıkt heyeU, 20,30 önırr 
:ııa \'e ~::aılan arapça söylev, 20,45 Vedia 

1at \•e hant dll§ları tarn!mdıuı Türk muıl 
?°adyo foııt1t §arkııarı, (Saat ayarı). 21,15 
aJaııa ve bo dra.nı (CUrUm \ ' C ecza) , 22,15 
l>roC'faını tan haberleri, ve ertesi gü.nUn 
l'tt ııa~ 2'ı,so PIAlda sololar, opera ve ope 
lltııtı:-..· arı, 23 son. 

17~ 1 
~ OrJteaı~dl konseri, 1 ,35 hlklycler, \9, 

,25 Oaıı kon.sen, 20,05 gUnUn aktııerl, 
~ltılar .,,ve nıuslkl, 21,05 haberler, 21,15 
eıı~eıı k' .... ,o5 hava haberler spor 23 :ı:; e& 
1'tş 0"• ' ' ' •' ..,. .... er, 

•t: 
la,03 h 

~'Oııaııı :cıı ıııusikl, 18,uO ştır:cr, 19,0;; , i 
"-tıfl'· oııser1, 20,05 halk musikisi :n 05 

e.. <l Ya ' ' 
l ti, 28 M Yııı, ha.berter, 22,40 orkestra kon 
.ıo eo~ h konferans, 24,0:I cazband takmıı, 
lıtf(n aberıer. 

19 tş: 
aı .o:ı & 
~Itı.t, 2ı ~ofon, konteraruı, 20,40 oda mu 
~ ı..' .. tramoton, 21,35 aır•am konaerJ 

e,.., "«Va ha "V ' 

1_~., 23 ki\ ' berter, spor, 22,50 gece kon 
"<r '"" !ran l.Ô ııızca haberler, 24. son hater 

~na" 19 1 
tt o:ı 'l'e.n 
~ 20,05 :o orkeatruı, 19,30 orkeatra kon 
l(ı r Ork ava, haberler, vesaire, 21,05 kil 
ao lıı1tay, c;traaı, 22,05 hatif mualkJ, 22,45 
~. 11·- . ' a,o5 hava, haberler, veıa.lre 23 
.., 'I "'U8 Ork ı • 

~ G llirıe eatr~ı. 24,3:1 haberler, vesaire, 
~.\. r, ve kıraat. 

la2~· 
~<.o dıtıuı 

~ bu.l'llk k rnuılkisl, l8,G5 karışık yayın, 
~~ onıer, en sonra dana musikisi, 

b..~~etçl Eczaneler 
·~ Ole.o. anı Dehrin nıubtellf semtlerinde n6 
~buı eczaneler ııunlardır: 
~,nu CiheUndckller: 

tlJ.a~dtt) nde (A. M:Jnıısyan), Beya.zıtta 
~;ıı.e cİrıKUçUkpa.za.rda (Hikmet Cemil ı, 
'ı~~ Sa kınet AUamu), Şehremininde 
) ~'da (E:dık). KaragUmrUkte (Suat). Sa 
~tc), .t\ rotııos), Şehzadebaomda ("Cni 

1 14.ı), kas.rayda (Ali Rıza), Balmköyde 

~l'o~ıu 1 
ı~'Ukıl.ı Clhet1ndekller: 
~~ il3el'ln ~<leıılnde (Della Suda), Galatatl. 
it~~ ı~U), Taksimde (Limonciyan) 
lııı lllp4fa A.r caddC'etndcı (Nargllcdyıın 1 

1}>. 131!§1 da (MUcyyet), Ha.aköyde (Bar 
~!). kl4§ttı. {Nail Halid), Sanyerd" 
'{}aıtu 

"ıı~~lıu:;~ Kadıköy ve Adalardakll!'r : 
~~lhano a ~:elfrnlye), KadıköyUnrle Mu 

'-..'Jıaık L ~:Yıı:~lnde (Saadet), BUyUkada 
llıııııı.... ~-..::. ide (Tana,) 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 
SAHAl' 
rtlJtK 
MEi.EK 
ll'EK 

"\K.\K\'A 
VlLOU 
su~ır:u 

.\LKA/.AH 

l 'AN 

~·h 
ISAUI\ 
~SHI 

, Programını bildlrmeml.ştlr 
ı A§k bandosu. Vonderbar 
ı Blldlrmemi§Ur • 
a Oldüren zehir, ı..orel Hal"' 

dl çocuk hırsızları 
ı Blldlrmemtııtır . 
ı Nil ııarkısı. Mlklmavz 
ı Tarıuıbulba. Kırmız: deri· 

lller çetcsJ 
ı Yeni Hatay. Setlller • 
t Nil §Srkısı 

ı Dildlrmelştmlr. 
ı Bild1rmelştmlr. 

t Altın arayan kızlar. Hlo 
dls tan kahramanları. 

~l\~CA.K c Frankeştaynın nişanlısı •• 
Kıınmı ben öldUrdUm . 
Vah;ıl koşu. 

(Eski 4 ıdoryıı) kervanı. Cinayet voıu . 
•. \.l~En Kırmız ıderilller. Eııraren 

glzhane 

t•:ı-;ıc "' 
Mfl.J.I 
Al.AK 

ISlANBUl 
ı Beyaz Melek. Oran~o. 
ı Rlldlrmemlştlr . 
ı GUzcl gUnler ve Korkusuz 

stlvarller 
Ull.AL ı Denizler perisi. Ceın;ı 

muht.ir 
,l,El\IU\R ı lslAv ııılırablnrı . Dol<tor 

HALK ı 

(Eski Kemalbey) 

!;!AFAK 
Narlıkapı 

mayosu 
Damgalı haydutlar Aotak 
ya ve İalteoderuo 
tayyare 
Halk opereti tekmil kad 
rosile Eski Hamam E:ıkl 

Tas 

KADI KOY 
RAU l Bir 8.§k blkAycsl 

OSKUDAR 
RALE ı GönUI dedlkodulan 

KARAGÜMRUK · 
AY Sarışın karıncn. DUnya 

havadtaf 

TIY ATROLAR: 

18 - 7 -:>37 salı akşamı 

Beylerbeyi İskele 
'Tiyatrosunda 

IIALK OPERET! 

rtrtÇA 
Operet Uç prrde 

1~-7-937 Perşembe akşamı Beşiktaş Aile 
Bahçesi 

113 - i - 937 Cuma akşamı Kadıköy Hale 
Bahçesi 

li- 7- 937 Cumartesi akşamı Bebek 

'icrf!stanbul KUltilr Direktörlüğünden: 
"''le lta~a;n ~asnifine başlanılan Fatihtek; Millet Kitapsarayının bu işin nihaye-

0 uyuculara kapalı bulıındu~u ilan olunur. (4103) 

tı ile i l 
)~ l3eıcdiye b ~ ~~ Yangın tulumbası ya ı::m ve s:ı~anla:-a: 
~tllatağ1n.dan utun. Türkiyede satılan el yangın tulumbaları üzerinde bir tetkik 

l1'cn iıı . b~. ışle uğrapnlarm mevcut nümunelerinden birer tanesini Beledi
en tnudürl•Jğü Makine şubesiı-c getirmeleri ilan clunur. "B ... (4157) 

t~. ~enelik muhammen İlk teminatı 

~~~ halde 8.rdi . kirası 
\>~~halde ardiYes~ 53 No. lu yazıhane 240 Lira 54 Lira 
\> l haıd . Yesız 57 No. lu yauhanc 210 54. 
~· c ardıy . " " 
\>~halde ard· es~z 54 No. lu yazıhane 240 ,, 54 ,, 
" hrııd Yesız 52 No lu yazıhane 240 51 
~~. ~ e 8.rdiy · r:: • " " 
" l haıd esız ol No. lu yazıhane 240 54 
{ eıı: e 8.rdiy · '' " 
~ • haıd . esı.ı 43 No.lu yazıhane 240 54 
'-erıı halde ardıyesiz 42 No lu yazıha.ce " 54 '' ~eıı: e atdi . · 240 ,, ,, 
\>erı.~ halde lU'd'Yes~z 40 .No.lu yazıhane 240 ,, 54 ,, 
\>~~ halde 8.td~Yesız 39 No.Iu yazıhane 240 ,, 54 ., 

1 haıde 1Yesiz 38 No lu yazıhane 240 "4 \> ardi · · " u .. 
ıı,._ llkrı..... Yesız 37 No.lu vazıhane 240 5·1 
·~h ..... \.la seınt .J ., " 

l'a, lt llııeler a i, ee~elik muhammen kiraları yazılı yeni haldckı ardiyesiz 
~· l 0rıUiıntışi1 ayrı uçer sene müddet le kiraya verilmek üezre açık arttırma
~ ;İ<!kliler :aır. Şartnameleri Levazım ve hal müdürlüklerinde görülebi. 

4-7.937 ~larında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektub.le bera. 
m amba günU saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

' .) (3724.) 

1e ~elik rn 
ı-ııttle~o. lu <>~lllnmen. kirası 300 lira olan Karaağaç pay mahalli avlusu için. 
rltı go . U.Zı:!tc a ePosu ıhale tarihinden itibaren bir sene müddetle kiraya ve
to.akb ttliebıur 1ık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım MUdürlüğün
lı~1 ... 1au~ ile io Stekıı olanlar 22 lira 50 kuruşluk ilk teminat mcl<tup veya 

r. •7-937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunma. 
ı,,, (3892) 

'l>e~u!'\ı~C§llbuı OUmrUfiU Ba, MUdUrlUğUnden : 
~l'a 1~l>~~~eki Limıın ida.re~inin antreposunda bulunan satı5 ambarında~i 
~,k altınaıar' nıens~cat, manifatura, cam eşya, hırdavat, aktariye, demır 
~lık ~l'a "2o' 7tuhafıye, kokular, kantariy$?, eczayı tıbbiye ve emsnli ve ye
~~~11 "e llli.tr • •937 gUnUnden itibaren her gün saat 14 den 18 e kadar pa. 

'.. il.tııl 'at1~ıar~a . B~retlerile ve peşin para ile satılacaktır. İsteklilerin bu el. 
~tır~hıı!l.t\ eatıa k ıstifade etmek Ü?.ere muayyen gün ve saatte Kuruçeşmede. 
%1~~c~ltlerı v~ınisyon~~~. g~!~:le:~ ve istiyenlerin satılacak eşyayı her gün 

l'el'anı satı§ mudurlugu diger ambarlarında mevcut olup satışı il!n 
n da bu ambarda satılacağı ilan olunur. ( 4107) 

EN 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Kuleli Askeri lisesi için müteahhid 
nam ve hesabına 2400 adet fildekos 
ve 1200 spor fanilası 14 Temmuz 937 
Çarşamba günü saat 15 te Tophanede 
Satınalma Komisyonunda açık eksilt
me fü alınacaktır. Her ikisinin tah
min bedeli 2220 liradır. nk teıninatı 
166 buçuk liradır. Şartname ve nümu. 
nesi komisyonda görUlebilir. İsteklile
rin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(17) (3763) 

tdareleri lstanbul Levazım amirli
ğine bağlı mücssesat için 8100 kilo te. ,. 
reyağı 15 Temmuz 937 Perşembe gü. 
nü saat 15 de Tophanede Satrnalma 
Komisyonunda kapalı zarfla eksiltme-
si yapılacaktır. Tahmin bedel 7695 li. 
radır. İlk teminatı 577 lira 12 kuru~
tur. Şartnamesi Komisyonda görüle
bilir. isteklilerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel. 
gel~rle beraber teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel komis. 
yon:ı. vermeleri. (18) (3764) 

Kat;ak aranıyor 
Bulgaristandan muhacir olarak ge. 

lip Trnkyanın Muradlı nahiyesinde 
iskan edilen eşim Osman kızı Filibeli 
Asiye, dört buçuk ay evvel M.ahmu. 
re, Süleyman çocuklarım ıle kız kar. 
de.'}imin çocuğu Mustafa oğlu Faik'ı 
berab"rinde alarak kaçmıştır. Tahar
riyatıma b inaen bulamadığımdan zir. 
deki adresime malfunat vermenizi in
saniyet namına rica ederim. 

Adres: Göztapc asma fidanlığın. 
da mil.Jtcğil F'ilibcli Süleyman 
oğlu Hasan Temel. 

:::: ::::: :::::: :::::: :c: :::::::=::::: :::::::::::::::: :: .. .. .. .. 
i~ HABER'in ii 
~ :: 
ii @~k~ır g •• "=fi •• .. .. 
:: "- n n n=\I IR'I ~ n n :: 
:: ~ ~ ~ ~ u u ~ :: .. .. 
: : c:::::a 41 ~ c:::a :: •• \9) •• .. .. :: :: 
:: Bu kuponlnrı :ıo gUn ne§rcdecı: :: 
:: ii :: 4J,z. Onlan hergtin kesip sakla;>ı :: 
H nız. 30 tanc:ılnl bir seri halinde bı· H 
H rlktirlp idaremize g etirenlere bir :: .. .. H numara vereceğiz. Sonra ulusal cko ii 
:: noml ve arttırma kurumunun latan :: :: :ı 
:: bul şubesi tarafından tayin oluna• !: 
:: eaı, bir gUnde bu numaralar arasın ;: 
5: da kura çcldlccckttr. H ediyeleri :: 
:: :: :: ceman l M O kilo şelterrllr. :: ······························ ........................ . ........................................................ 

-

ÜZEL 

ı· . 

Istanbul Sıhhi Müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan : 

Bakırköy emrazı akliye ve asabiye hasta.nesine lazım olan 2590 çift mest 
fotin açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü bina. 
sında kurulu komisyonda 14.7-937 günü saat 15,30 da yapılacaktır. 

2 - :Muhammen fiat : hir çift mest için 160 kuruştur. Muvakkat garanti 
300 liradır. 

3 - İstekliler 5artname ve nüınuneyi her gün komisyonda görebilirler. 
4 - İstekliler cad seneye ait Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanun

da yazılı belgeler ve bu i şe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mek. 
tubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3787) 

·r~OKiVE 

ZIQL\6.T 
BANKA51 

Biriktiren rahat eder 
ZA Y1 - 1928 senesinde Şark tdn. J 

di:lindcn aldığım ilkmcktcp §eha dclna. 

memi zayi ettim. Yenisini çıkaraca

ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

928 mezunktrrndan Aıcieddüı Vehbi 



Her akşam 
Memleketin en yek•k sanatklrlarlle blrllkte 

SAFiYE 
aeıedlye 

bahçesinde 

Mevcut programa ııaveten 

lzmirden gelen Neriman 
Tanburi F AHRI tarafından Anadolu halk türküleri. Çahku"1 LOT
FlYE tarafından milli oyunlar. Romen muhacirlerinden bir Türk 
genci tarafından BOKRF.Ş ndyoaunda dinlediğimiz SIGAN 

muaikiainin bazı eserlerini mutlaka dinleyiniz. Tel: 43703 

14 Temmuz Çareanba günü 
•aat 10 da 

Münür Nurettin ve arkadaşlarl 
konseri (Natell bir ıece) 

Sinemada MAROARITTA bir hafla devam eder. 

KASADA 
~AICLADIOINIZ 

PAD-A 
KURU 
SID 

(~ŞM[ 
VAZİY ETiNOE'DfQ 

ONU rAiZLE 
OANICAYA-VERINJZ 

~ususr S'AATLARIMIZI 
SO~UNUZ 

Nefit ve leaiz makarna yemek iateneniz? 

Her Y.erde 

GLUTEN MAKARNASINI iSTEYiNiZ 
Baıbea bakkaliye mqazalannda aablır. 

Fabrikuı: Galata Ne catibey cadcleai No. 167 
MAKARNACllJK TORK LTD. ŞIRKEn Telefon: 43481 

mıtuın111111 

M o 
' • EH illi # iiitiaJ 1 ı•••:WWW 

uzu 
INICIBAZI, HAZIMSIZUCI, MiDE 

F.KŞll.IK ve YANMALARINI 
ideıı • Lr~ bir ---'- ~•-L!I ddeai l'fll'• • ~ wwu ve muanu ma 

yoktur. Şeker baatahiı olanlar bile alabilir. 
ler. MiDE ve BARSAKLARI AUŞTIR. 
MAZ.. içilmesi litif, tesiri kolay ve müli.. 
)'imdir. Yerini hiç bir mümuil miiltabzar 
tutamaz. MAZON isim HOROZ markuma 

dikkat. 

13 TEMMUZ - 193'1 

Büyük ikramiyeler ·kaynağıdır 
- Tek Kollu Cemol glşest, 5 btlytlk tkr•" 

mlyeyl birden vermekle şimdiye kad•' 
hiçbir plyanko bayiine nasip olmaya• 

lHTIY AR NiNE 

45.000 Lirayı 
112aa No. lu bllatle Kaaımpafada Kulaki11z -" 

desinde 7• numarah hanede •• Y•tınd• 
ihtiyar Nine Bayan ŞerHe 

" 
15.000 Lirayı 

••••• No. lu biletle 
Dolmabahçe Sarayın. 
da telgraf memuru 

Bay Sanal 

Bayan Şerife ikramiyesini Tek Kol- 12.000 Lirayı 
lu Cemal gİfelinden alırken 

38638 No. ıu biletle Uzunçar•• ba•ın
da 25 No, da Bay Hayri 

10.000 Lirayı ••7•• No. lu bllatle Tahtakalade •• No. lu 
maaazada çırak Bay Jak 

10.000 Lirayi 
•••• No. lu blletla Mahmutpafada Yaflldlrekta 
Molla Ta, sokaAında aa No. ıu maıaza sahibi 

Bay Osman ismet va çıraıı Bay Mehmet Bay Senai ilcnmiyeaini Tek 
Cemal sifeainclen ahrlcen 

TEK KOLl u CEMAL GiŞESI sahibi CEMAL GDVE 
dalma böyle fakir ailelere hızır gibi yetl•lr. 

Adrese Dikkat: Em~ö;=:ıaNo:.m:;-•• Tek Kollu Cemal oı 
Hiç bir yerde şubesi yoktur. 

•-.-ADEMi iKTIDAR~ 
ve BEL GlEVŞlEKLIGINE KARŞI 

·- Tabletleri • t:'er ıczanede arayınız. ı Poaıa kutu•u tau Hormollln J 

l"eıın! Fıtık ~ağ. 
lan, tıbbi Kor. 
salar, il.atik ço. 
raplar ve tuva
let Korsaları 

toptan ve pera
kenıie Satıı. 

Beyoğlu Toliat. 
1 \ liynn oteli kar. 
1 ' şısında Ş a r k 

Merkez E c z aı 
Depos.ınun üat katında. Tel. 4175.8 

-·TiFOBiL-~ 
Dr. IHSAN SAMI 

fifo ve paratıfo bastalıklanna tutuı 
mamak için ağızdan aiınan tifo hıp
landır Hiç rahatsızlık verme7.. Her 

kes alabilir. Kutusu SS Kr. 

Kastamonu Daimi EncümenindeJI 
1 - Eksiltmeye konulan i§: Daday ve Araç kualan merkezlermde ·ı~ 

cak ilk mekteplere aittir. Her mekt:ebl n ketif bedeli 29620 lira 25 k1Jtlllr"" ~ 
2 - Bu i§e aid evrak ve §&l'tname ıu nlardır. 
A - Eksiltme eartnameal, huauai p.rbıanıe, 
B - Keşif name ve rayiç cetveli. 

İstekliler bu evrakı daimi encümende görebilirler. ~ 
3 - Eksiltme müddeti her iki mek ep için ayn ayn olarü ayrı a~ 

namelerle 6-7.937 tarihinden itibaren 27·7.937 Salı günü aaat ona _
11 1 ihale saatinin geldiğinde büktimet kon ağında daimJ encümende kaı--

usuliyle ihale edilecektir. ~ 
4 - htekliler her mektep için 2222 lira muvakkat Uıminat venoektlt~;.1 

vakkat teminat olarak 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ve ihale ~'I. 
nun on altıncı maddesinde tadat olund utu veçhile nakit, iatikra.ZI ~~ 
Ergani demiryollan istikrazı tahvilleri de kabul edilir. ~ 

5 - Her mektep için yirmieer bin liralık mal2me halk tarafmdaJI 2 
edilmi§ ve üç bin beşer yüz liralık mal r.eme de satmalmmıt oldupnd.0 
liler ceman her mektep için yirmi üçer bin beter yüz liralık maJmftl.81' 
kabul edecektir. 

6 - Arttırma ve eksilt!ne ve ihale kanununun 32, 33 ve M tıııcU 
ri mucibince tanzim edilmiş olmuı lbt mgelen teklif mektuplan ihale 
den bir saat evveline kadar villyet ma kamma verilebilir. 

7 - Daha ziyade tafsilA.t almak ve p.rtııame ve evrakı B&lı'eyi 
istiyenlerin Daimt Encümene ve Maarl f Müdüriyetine müracaat etırıe 
olunur. (2002) (4137) 

Riyaziye - Lisan - Fizik - Killl 
İkmal ve olgunluk dersleri: Türkçe, Fransızca, İngilizce, ~ 

nsm111111r.11111::m:111:r.a::ı::::::n::::::::m::ı: 

~~i-m_r_i_k~~~u-h-a-fa_z_a~g-e_n_e_l_k_o~~-u-l_a_n_lı-~- ~peratör ürolog~ 
a• Doktor ii 

yanca: - Tercüme, tahrir, gramer, kıyı at ve gayn kıyasi fiillerin 
tatbikatile cümle tetkil,i çok esaah kon U§Dlalar; kuvvetlni7.e göre 16 
tablo üzerinde sonsuz mükalemeler, ticaret mektuplan, bankacılık "18 

be dersleri: . 5 lisanla ihtiyacınız olan derslerden her mektebin ~ 
na da hazırlıyorui: • Denler hususi olarak tek veya ayni amıf ve ~ lstanbul sabaalma komisyonundan : Süreyya Atamaı il 

l - Gümrük muhafaza eratı için 7306 çift pamuk ve 7306 çift de yün Beyotlu btiklil caddesi Parmakkapıİ! 
çorabm 21-7.937 Çartamba günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. Tramvay durağı No. 121 birinci Q 

2-Taamlanan tutan S653 liradır. kattaki 1 
3-lilartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 1 Muayene hanesinde hastalarını her· • 
' - İsteklilerin 274 liralık ilk teminat makbuzları veya banka mektuplan· gün saat 16-20 arasında kabul 1 

nı kanuni vealkalariyle birlikte o ...n .. de Galat.ada eski Gümrük binasındaki d ! a~ e u. • 
Komutanlık utmalma komisyonuna gelmeleri. (3868} - """ • m1111ı• mm •• 

1, 2, 3, 4, 5, 6 klgile gündüz • akp.m • gece de veriliyor: - • kifile cı--
ruş. 6 kişilik grupla 25 kuruetur: .1914 11e11eaindenberi uaulü tedrlS_"!,,. 
fakıyetile tanınan (Çenberlitaş'ın karşııındald yabancı diller ve rt~,.. 
erkek okulu) ecnebi mekteplerini aratmaz, birkaç deraten ıınıfta 'k~
kusu da bırakmaz. Bilenler ve bilmiyenler her u.ma'.n kayıt ve kabul 
Haftada kaç ders li.znnaa verilir, orta mekteplerde l!aana bqlıyaca.Jdat' 
ni sınıflarının denlerini gilç bulacaklar için de tatil gtl7.el bir f~ 
yenler bütün sene devam ecıiyorlar. Tet:klk ediniz. ,.., 

Direktöra: ZlY A Ç6Tl"· 


