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hanziğ yüzünden hadise çıkıyor. 

iJanzigctcn bir J!Örilm7ş ... 
-------......;~~- -~~--~~~~----~~----

Hatay mebusları 
bugün toplandılar 

~Q Mec is·n ekseriyeti Türk 
~lltkıerın 22, Alevilerin 9, Ermenilerin 5, 
~ llıların 2 ve Arapların 2 mebusları var 
~ ~~kya, 21 (A.A.) - Halk partisi- dakarlıklarma, Fransa cUmhuriyet.i 
tc'bit ~r~ cemaati mebus namzetlerini dostane bir mukabelede bulunuyor. 
\ii'c ı~ın Yaptığı bir toplantıda Tür- Türkiye ve Fransa devletlerinin an. 
~~'\aı fe\tkalade anurahhası Cevad taşması bu anlaşmayı daha ileriye gö· 
İl1e ltı ın da hazır bulunmuştur, Fevka. türerek bu mesut neticeyi daha ziya· 
tel\j~ tırahhasm kısa bir hitabesini mil- de inki~af ettire<'eğine Umidimi7. bU. 
llııuır. ll§agıdaki beyanname hazırlan.. Y,llktUr. 

'• • Bu vesile ile Fransa cümhuriyeti 
~ liataylılar, hükumetine ve onun buradaki mümes 

S~t \·:Y .?ileli günlerini bitirmiş me.. sillerine arzı şükran etmeyi vazife 
til'tnı~ llılU'effeh bir istikbal yoluna biliriz. Hatay ve Hataylılar için bu 
~e l:l bulun.maktadır. Hatay devleti mesut vaziyeti Hatayın istiklal ve in
~~U~ay ~ükumeti ve Hataylılarm kişafının büyük hamisi olan Türkiye 
~e~liır nıunıessili Hatay mebus1n cüm.huriyeti hükfunctine ve onun Bü. 
tif"eai11

1 Yakın günler içinde tarihi 'a. yük Devlet Reisi Yüce Atatilrke son. 
14etiıı.ie baştıyacaktır. Türkiye hükü- suz şükranlarımızı her zaman olduğu 
~lıede:blI~tayın istikbali için yirmi gibi bu vesile ile de sunar ve ebedi 

erı devam eden gayret ve fe. ~ Devamı 11 incide 

Japonlar Sovyel 
t~Yfalarına eziyet ve 

· işkence yapmışlar 
"1oskova hükUmeti Japonyayı 
~ıosıc ş iddetle protesto etti · · 

~Yor:ova, 21 .(A.A.)' - Tas ajansı bil· · len Refrige'rator ismindeki Sovyet vapu-

~Cİ}·e . · ~u~ mürette?atı ~aponyarun .Vakka· 
~~ta koınıserliğine gelen resmi naı lıınanında ınsanlıga mugayır mua •. 
l'afıııdan göre, 31 mayısta Japonlar ta- melelere hedef olmu~tur. 
~Penız boğazında tevkif edi. Vapurun kaptanı Bikovski de dahil ol. 
~ mak üzere yirmi beş kişiden ibaret olan 

Lı Ad L 111 :as M rı'? mürettebatım döğmüşlerdir. Bunlardan 
rJ B E R' • bazıları sopa ile dövülmüş, ayaklarına 

1 n vurulmuş ve elektrikle işkence edilmiş.. y ij tir. Bu eziyetler Sovyet vatandaşlarını 
~ . . z m e Sovyetler birliğinin silahlı kuvvetleri Ye 

' 11 ll saba k a $ Sovyet de\'letinin dahili vaziyeti hakkın· 
''l'aı . 1 da malfunat vermeğe icbar etmek mak.. 

sıfdtı 4 ü""u·· sayf d k sadile yapılmıştır. ......._ '"' a a o ·uyunuz -
~z ' Bu münasebetle 16 ağustosta Sovyetler 

Z P ;z birliğinin Tokyo sefareti Japon hariciye 
(Devamı 11 incide) 

Cahnan çek banka
dan sahtekarhkla 

tahsil edilmiş 
W-: YaZ1$ı 4 ünciJde 

Nazilerin Lehli/ere muameleleri dolagısile 

·Lehistanda 
halk galey anda 

7000 kişinin kararı: 
HükUmef Danziğe asker sevk 

etmezse oraya biz yürüyeceğiz! 
Paris, 22 - Havas ajansının Varşova· 
dan aldığt haberlere göre 4000 kadar 
kişi dün öğleden sonra Nazi memur • 
lan tarafından Polonyalı ekalliyete kar 
§I tatbik edilmekte olan usulleri pr.ctes
to etmek maksadiyle, tertip olunmuş 
bir mitingde hazır bulunmuşlardır. Mi. 
ting "Polska Zaşodniya,, adındaki Po
lonya cemiyeti tarafından tertip edil· 
mişti. 

Yoldan geçenlerin cemiyet liderleri 
tarafından söylenecek nutukları dinle
yebilmeleri için içtimaın aktedilmiş oldu 
ğu binanın haricine hoparlörler konul
muştu. Bu nutuklarda ve içtimaxn son
nunda kabul edilmiş olan karar ısuretin. 
de ''Danzig mcmurlannın Danzigdeki 
Polonyalı ekalliyete karşı muameleleri
ni cezri surette değiştirmeleri ve Dan
zigin muahcdelt"re tevfikan artık Po* 
lonyaya dibi olması,, talep olunmuştur. 

Başvekil 
Savarona yatlle 

Bugün geldi 
Dün gece saat 1de Bandırmadan, Baş

vekil Celal Bayarı ve refakatinde bulu
nan HaıViye Vekili Tevfik RüştU Arası 
hamil olarak hareket eden Ssıvarona ya
tı bugiln saat 12 ye on kala limanımıza 
gelmiş ve Sarayburnundan geçerek Dol
mabahçe önlerine demirlemljtir. 

YARIN 
Okuyucularmuz:m mer akla 

bekledikleri 

romanı, (8) !büyük sayfalık forma 
halinde, gazetemizle birlikte 

verilecektir. 

~lYI ~<e ~S~©>Z 
lnsnn sıcnkln yemekten cok soğuk, in· 

sanı serinletici şeyler arıyor. Çoğumuz 

kaxun, peynir ekmeği mükellef bir öğle 

yemeğine tercih ederi7.. Bununla beraber 
su ihtiyacını lıicbir şel·lc gideremeyiz. 

Bir bardak suyun bir kuruş olduğu bir 
memlekette hayatı ucuzlatnın:ra yemekten 
değil sudan lıaşl aınak liızımdır. 

Su ve sudan imal etlilen içilecek şeyler 
nasıl ucuzlatılacaksa ucuzlatılmalıdır • 

Bir arkadaş, geçenlerde bir gece yarısı 
Floryadaki sütçü, biracı Ye h:ıkk:ıl dlik. 
k5nlarının yamnda bulunan kahve önün. 
de, knhvcsinde oturmadığı Tndyosundan 
istifade etmediği halrle iki şişe gazoza 
35 kuruş ödediğini söylüyor. 
Floryanın Florya olduğunu 35 kuruşu ö 

dedikten sonra anlayan arkadaş : 

- Tiir daha catınsam ela içmem 1 diyor. 
O içmiycbilir, fakat sudan F{azozdan vel. 

hası l seri nletici şeylerden kimse ,·arcste 
kalmaz. Bir bardak su için bir kuruş, 
lıir şişe F(:ızoz için 17,5 d('~il be~ kuruş 

bile ı;oklur. Bl.'leıliye f.l<'Ç hile olc;n hnrckrte 
ı;;c\,'ıncli ve hn~·atı ucuzlatma~ :ı b:ışl:ıdığ ı ıı ı 

halka içi lecek ~eyler ÜT.erinde y:ıpacağı 

tenzilAUa do. göstermelidir. ••• 

Bu içtimaın sonundan biri Reisicum 
hura diğeri mareşal Smigli Riçe, gönde
rilmiş olan ve intizar ve süki'ınu tesis 

etmesi için Danzige asker sevketmeleri· 
ni talep eden 'ki telgrafname okunınuı. 
tur. (Devamı 11 incide) 

lviqde 
Sel 

ve Bor'da 
felaketi 

Şehir karanlıkta kaldı, trenler işlemiyor, 
harmanlar mahvoldu 

Beş kişi boğuldu 
Niğde, 21 (A.A.) - Dün saat 16 da doludan hasıl olan seller sehrin şark 

çok şiddetli bir surette başliyan yağ. tarafını tamamen istila ve demir yo-

muru mütcakıp yakın dağlara dilşen (De\'atm 11 incide) 

Frankoga yardım meselesi 

Italya, lngiltereye 
cevap verdi: 

"ispanya cumhuriyetine karşı harbeden 
ltalyanlara sllah gUnderlyorum, 

Fraokoya değil ! ,, 
Paris, 21 .(A.A.t - Romadan bildirili· Ciano sefire İspanyol meselesi hakkında 

yor: iki defa İngiliz diplomasisi tarafından 

lngil~z maslahatgüzarı Noel Şarl, bU- yapılmış olan teşebbüse İtalyanın ver-

gün Ciano tarafından kabul edilmiş ve (Devamı 11 incide) 

Fransız klübündeki 
yangının sebebi 

henüz anlaşılamadı 
Binada dün daha ~vvel de bir yangın 

çıkmış, fakat itfaiyeye haber 
verilmeden s~ndilrlllmilş 

Borç içinde olan klübün 
kıymetli eşyası kurtarıldı mı ? 
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dladiselec,tikictec 
Hissi baraka 

VE. 

Altın temel 
Hatay intihabatmm meıru bir 
neticeye bağlandığı günde Fran
sa dıt bakanı Bonenin memleke
timizi ziyaret edeceğini hatalı. 

:voruz. 
.,, - - - -Yazan: Nizamettin Nıuır 

Ağustos ayı geçiyor; eylülün on be
şinci gilnü yaklaşıyor. 
Unutmamııtır şüphesiz: 

1938 yılı eylül ayının on be§inci gü
nU Ankara, Fransarun Hariciye nazuı 
Bay Bone tarafından resmen ziyaret e. 
dilecektir. 

Boneyi, Türkiye Cumhuriyetinin 
fevkalade dikkatlere mazhar bir misa. 
firi halinde aramızda bulunduracağız. 

Halk cephesine dayanan mUfritleri 
bol sol cenah kabinelerinin hatalarından 
bir çoğunu kısa bir .zamanda tashih ve 
bu memlekette intihabat talihinin ikti. 
dar mevküne ulaştırdığını gördüğümüz 
tecrübeli kıt yeni devlet adamlarının 

tereddütlerinden bir çoğunu izale et
mek kudretini gösterniş olan Daladiye 
kabine6inin baıvekilden sonra en mü
him rilknü, hiç §Üphesiz Hariciye Na. 
zrrı Booedir. 

Bone maliyecidir. Bone hukukçudur. 
Bone Kedorseğ'in berki en tecrübesiz, 
en yeni, fakat mutlaka en muvaffak o. 
lan ve bu sahada büyük başarılar vaad 
eden diplomatlanndandır. Maliye Ne
zaretini deruhte ettiği günlerde muha.. 
lifleri taraiından bir çok tenkitlere 
maruz kalmasına, hatta bu yüzden 
istifaya mecbur olmasına rağmen Fran 
sa dönüp dolaşıp gene Bonenin proje
lerinde buhranlarını tedavi edecek for
mülü aramıştı-. 

Şimali Amerika Birleşik devletleri 
reisi ve Şefimizin sa.mim? ve hususi 
dostu Bay Ruzvelt nezdinde Elize sa.. 
rayını temsil ettiği kısa günlerde Bone 
Amen1can ruhuna nüfuz edebilmek ze
klsını göstermiş, Umumi Harpten 
ıonra, buz gibi soğuk günlük realite
ler ve kazanç mücadeleleri içinde don. 
mu§ olan milli Amerikan sinirini si.birli 
bir cimbızla yakalayabilmiı, tehlikeye 
giren arsıulusal hilrriyetlerin, cm.ni
yetlerin ve !demokrasinin himayesi için 
bu sinirin tekrar canlanmasını dile
yenlere büyük bir hizmette bulunmuş.. 
tur. 

Bone Şarkt A'kdcnizin sırrına crmiı 
bir devlet adamı olarak ta gösterilebi
lir. Hatay davamızın halledildiği gün
lerin hadiseleri içinde onu, imkanları 
nisbetinde, bizi iyi anlamağa çabşmıı 

bir devlet adamı olarak hatırlıyoruz • 
Bone, makul münevverleri ve Fransa. 
run mevcud medeniyetin muhafazası 

için temiz dikkatler arayan hakiki 
Fransayı temsil eden bugünkli Fransız 
kabinesinin Türk dostluğu temayUlle
rine çok iyi tercüman olmak zekasını 

göstermişti. 

Hataydaki intihap mücadelesinin 
Tüık çokluğuna ferah veren bir ıekil
de neticelenmit bulunduğu bu günde 
onu hatırlamıı olmamız, Fransanın 

bundan aonra bizimle çok daha iyi doat 
olmalı: imtdnlannı aramak isteyeceğini 
unııımızdarrdır. 

Yirminci asırda doetluk hava ile ol. 
maz. Bu unn dostluğu mutlaka eko -
nomik temellere dayanmalıdır ki eıcn 
herhanıi bir rliı:g!r dcvircmcısin. Hissi 
bir baraka halinde bulunacak bir dost
luk hiç JUpheıiz altın temellere daya. 
nan doıtluklann yanmda 'kuvvetli a'd
dedllemeı. 

Bonenin memleketimizi ziyaretinden 
Tllrk - Franıız dostluğunun kuvvetle. 
ncccfi neticesini çıkarmak için, Fran-

Bizde bu aene at 11arı1larrnifa ba1ııl mDşfertke ralJbt!l pek nrfmış bııl11nııuor. Velitf tndl frlbnnlerinl 'dolduran kalabalığın 
eden nıernl:lılar ,,.~Hl ediyor. Rafı~/ miışft"rrk gişelerinin önıiııde birikenleri lrsbil r. <len bıı resim, sl:r bir fi/;ir ııerıolıllir. 

,1 ,;ı •1ı;ra1 n~rırtkt ı mn Mm bir ekurfuellnl. bnhsl m • 
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Çocuk ve H_alk Caddelerdeki 
bahçelerı • 

binalar 
olacak Kaymakamlar rapor- ayni renkte 

tarını vermeğe B . . 
haşıadııar eledıyece ver1.en bu kararın 

İstanbul vil?yeti dahilindeki k~yma. tatbikine Beşik taşta başlandı 
kamlarla partı başkanlannm vatı Mu· ı 
hiddin üstündağın riyaseti altında yap- Istanbulun müstakbel planım hamla.. 
tıklan toplantıda çocuk bahçeleri, deniz yan mütehassıs mimar Prost şehrin ima. 
hamamları ve parklar te~si üzerinde gö. rı i~n ön projeyi hazırlarken, İstanbul 
rüşülmüş ve kaymakamlıklardan bir ay caddelerinin bugünkü bir kamaval yeri 
içinde bu hususta kendi mıntakaları da. kadar karışık çehresini bırakmak !Azım 
bilinde tetkikler yaparak bildirmeleri geldiğine işaret etmiş ve şehrin büyük 
istenmişti. caddelerinin iki tarafındaki binaların 

Kaymakamlar, parti teşkilatının da · tek renge boyanması ve bu renklerin cad 
yardrrnile mıntakalan dahilinde çocuk delerin bulunduğu semtlerin hususiyet. 
bahçesi olabilecek meydan\arla, halka lerine göre değişmesi tavsiyesinde bulun. 
tenezzüh ve toplantı yeri teşkil edebile. muştu. O zaman tenkitlerle karşılanan 
cek ve park haline konulabilecek sahala- bu fikrin bugün tatbikine geçilmiş bulun 
n ve sahili bulunan mmtakalarda deniz maktadır. 
hamamı fapılabilecek yerleri tetkik et- Şehrin caddelerinin renklere ayrılması 
mislerdir. Bu hususta kaymakamlar ra. hakkındaki bu fikrin tatbikine ~ktaş 

porlannı l;>elediye riyasetine :-verm~c: Blruz daha sabır! 
ba§larnışlardır. 

Belediye, çocuk bahçeleri, ummnt park Beyoğlu 
tar ve deniz hamamları tesisi işine vakit 

yakın-
geçirmeden bu sene basl:ryacaktır. Fakat da bol SU ya 
bu seneki bütçede bu işler için tahsisat 
olmadığından ancak fazla masrafı istil. kavuşacak 
zam etmiyen k1snnlar belediye bütçesin
den ve kaymakamlıklara verilen tahsi- Veni tesisatın kurul• 
sattan aynlacak para ile yapılacaktır. ması bilmek üzere 

Gelecek sene belediye bütçesinde çocuk 
bahçelerinin kurulması ve oyun yerleri 
vücude getirilmesi, her kaza dahilinde 
hiç değilse bir park yapılması. İstanbul 

kıyılarında deniz hamamları kurutması 

için geniş tahsisat konulmuş olacaktır. 
Kaymakamlıklardan gelecek raporlar 

tamam olunca bu işlerin yürütülmesi için 
program hazırlanacaktır. 

Tramvaydan dOşen 
eocuk 31dU 

Dün Aksarayda 10 yaşında Hamdi is· 
minde bir çocuğun tramvaydan düserek 
iki ayağının kesildiğini yazmıştır. Za. 
vallı Hamdi öğleden sonra kaldmldı~ı 

Cerrahpaşa hastanesinde ölmü~tür. Al~
kadarlar Mdise tahkikatına ehemmiyet. 
le devam etmektedirler. 

İstanbul su tesisatının takviyesi için 

lngi!tereden getirtilen yeni tesisatın yer. 

Jetine konulması rnünasebetile bir aydan 
beri Beyoğlu yakasına muntazam şekilde 

su verilememektedir. Bilhassa Maçka ve 

civarına günde birkaç saat su verilmekle 
iktifa edilmek mecburiyeti hasıl olmak· 

tadır. Bu yilzden Galatadan başlıyarak 

bütün Beyoğlu ve boğazın Rumeli sahili 

halkı bu sıcak yaz günlerinde bir Kerbe-

1~ hayatı geçirmektedirler Sakat geceli 

gündüzlü çalışmalar sayesinde ana te::isa. 
ta ilk büyük musluk konulmuştur. 

Maçkadan Beşiktaşa indirilmekte olan 
ana boru Akaretlere kadar gelmi,tir. 

Bu borunun döşenmesi ve .Beşiktaştaki 
büyük boru ile birleşmesi yakınla5mış • I 
tır. Bu tesisatın ikmalinden sonra Beyoğ
lu tarafı bol suya kavuşacaktır. 

tan başlanmıştır. Beşiktaş kaymakamlığı 
Beşiktaşta Dolmabahçe sarayının bittiği 
noktadan itibaren tramvay garajına ka. 
dar olan noktaya kadar ana cadde için 
seçilmiş olan sarı rengin bu cadde üzerin 
deki bUtün evler ve dükk~nlar taraf m
dan süratle tafüikini temin etmiştir. 

Bu caddenin güzelleşmesi için elbirliği 

eden Beşiktaşlılar kısa bir müddet için
de bu cadde üzerindeki binalarını sarıya 
boyamışlardır. Bu suretle !stanbulda tek 
renk usulünün tatbik edildiği bu ilk cad. 
de çok güzel bfr şekil almıştır. 

İlk tecrübeden sonra diğer ana cad. 
delerde de ayni şekil tatbik edilecektir. 

Taşdelen 
suları 

Yalnız Evkaf tarafın
dan satılacak 

Evkaf idare.inin geçen ıenedenberi 

idaresinde bulunan T a ! d e ı e n ve 
Defneli eulan membalarmda, Avrupa. 

dan getirttiği makinelerle kurmakta. 

olduğu tesisat sona ermiştir. Bu tesi

satla Taşdelen ve Defneli 6uları, mem

balarmdan d.-:>Murma tesieatına kadar 
otomatik tekilde tazyik verilecek ve 

J:>urada eu şişeleri 70 derece hararette 
kaynar su ile yıkandıktan &0n.ra şişe· 

)ere el değmeden w dolacaktır. 

Evkaf idaresi, yeni tesisatı yaptık -
tan eonra halka tam emniyet gelmesi 

için Taıdelen ve Defneli ıu memba.la
rın"dan sakaların veya sair sucuların •u 

almasını menetmiıtir. 

Ay başından itibaren Evkaf idaresi 

kendi tesis edeceği depolarda Taıdclen 
ve Defneli ıularını yalnız kendisi sa-

tacak ve §ehre naklini de gene kendi

ıi yapacaktır • 

sanın on dokuzuncu asır telikkileri dı· 
§mda bir hamlesini, yani "agissante,, 
bir dostlukla kargrmıza çıkmasını bek
lemek doğru olı:r. 

KilltUrcl dostluğun, 
Politika d:>Stluğunun, 

İstanbul tarafında susuz bulunan Fa- ' 
tih ve civarına yapılmakta olan te:isat 
lğrfkapı \'e Salmatomruktan geçerek E
dimekapı caddesine doğru gelmektedir. 
Bu S'Jretle şehrin en susuz kısmına su 
verilmiş olacaktır. 

--<>---

Sabiha Gökçen 
Ankuraya gitti 

Birkaç gün memleketimizde kaldıktan 
sonra dün Yunanistana hareket eden 
Holandalı kadın tayyarecilere refakat 

Yanıba~mda inkişaf halinde bir tica
retten doğacak dostluğu, 

Ve bu ticari inkipfa müvazi bir hat 
resmedecek temiz ve dikkatli anlayıştı T@ını'ttoın aımca 
bir mali dostluğu görmek iki taraf için !Kaı ıru san cdla n mala 
de her bakımdan çok karlı olur sam. a ~ 
nz. Nizameddin NAZiF j Y D Dıll l!.ı lUI lr'\tal 0-1Y0 r 

etmek ilzere tan•aresile şehrimize gelen 

Sabiha Gökçen dürı saat 14 de Yeşilköy
den tekrar Ankaraya dönmüştür. Kıy. 

metli kadın tayyarecimizi havalanırken 
birçok dostlan ve hava istasyonu erklru 
uğurlamıştır. 

Dolma bahçe 
meydanınd~eo 

Rıhtımın taoılrlıJ cB~ 
sonra park yapıla eııılltfl 

İstanbula gelen yabancı harı> gstfll t~ 
b. f d . . --"'rı'n kapı • B· za ıtan ve e ra ı ıçın şeı• .. 53tı~ 

kil eden Dolmabahçe camııle . ıı,r'P 
rasındaki nhtım senelerdetl~~ıe "' 
bir halde bulunmaktadır. şeıırı :ınJ:ıfl dJ 
len filo amiralleri, gemi ırorrıand lf"31'~ ,·e ı ( 
dalına bu rıhtıma çrkmakta rııı311'1 
Cumhuriyet abidesine çelenk kOi~ı.ıl et 
rasiminin başlangıcını bu nokt3 

> 

mektedir. ...,~ J:ir JV \'f 
Dosta düşmana karşı fe~a aıa.!flllıı 

arzeden ve itilif devletlerı ~t snil~ 
kumandanlarının milli za{erı saJl~."· 
lstanbulu terkederken Türk IJlll1l ~ 
selamladıklar bu tarihi rı::ıt bir ~1 , 
ne başlanmıştır. Rıhtnn ~ ~ ~ 
tamir edilirken burada bır de 
diveni yapılacaktır. po~·. 
Rıhtımın tamirinden SoJll'~..jcil~J. 

bah~e meydanının gUzel tjr li"'~· 
ıimi ve tarhlar yapılması da 
dir. 

iş bölgeıerirtİ 
teftiş ıe' 

Yeni olzamoaıııe ot' 
bu teftişlerden 80 

çıkarılac~~ cıe~ 
Bir kaç gündenberi ıeb~~ 1'~ 

nan İ§ dairesi reis rnuavifl1 
• • ~ 

kiin Apak buradaki tetkikletıfll 
etmi§tir. 1' 06' 

Reis muavini buradan j\n1'1~ "~ 
necck ve bundan aonra it. aal~erlt'oe 
Enis Behiç tı Birliği 1>81ge 
ıeyahatine devam edece'ktir · ~· 

it daire1i reiıi burulan e~~ııi tcitit 
deniz sahilindeki it bötgelet• ~ . rde" .,. .::ııe 
etmişti. Bundan sonra t:ıııı ııi' _,,,.~ 
yarak Adalardeni.ıi ve Akde aolıl~ 
rindcki, Orta ve Cenubi j\·rıJeftif 
it daireleri bölge Amirlikten t ~ 
ku~k. ~ 

tı dairesi yeni nizaaırıaınel., 
ııetı • 

tefritlerden sonra neıredeee 
-o--- .1.1 

Parti bayraO~, 
Resmi Jalreıet~ıı' 
çekilmesine !'8dıt 
veri 1 m iş degl lıırifet~ 

Ankara, 21 (A.A.) - cuınJlteblit 
partisi genel sekreterliğinden 
mi~tir: d' ~ 

"Her sene cwnhuriyet .~a~~~ 
duğu gibi, 15 inci yıldönüııl~ ~· 
tile de parti bayrağının çek ;.ti>'~..,I. 
sundaki parti teşkil~tına. "~ ~ti~ 
1ı kurumlara gönderilen, ılgılı ,...A' ~ 
da malQmat olarak sunulan rP;oıoı' 
gazetesinde resmt devaire de ~1,ıır· J. 
pret eder bir yazı inuşar etıJl.re b'~ 

Resmi günlerde resmt de\
111 

i- f 
çekilmesi kanun ve talimatlar' ft ~ 
eder. Parti bayrafırun neref'. ,ııOt t,1 
man çekileceği de öteden~)? J' 
usul ve talimata tabidir. ~.i!clil' ' 
matnamelerinde hiçbir de~İ 
tur. Keyfiyet tavzih oıunur·•• 
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~ata dait - ? 
Dost edinmek 
~ ~I SUha Gezgin'in bir yazısm
~eJelint ~ öğrendim: dost edinmenin 
~ ~·u 0heten bir kitab çıkmıo. Der
~ ki :eyiın ki alıp okumıyacağım. Bi
~ı!it ayatta dost edinmek faydalı bir 

"\'e Yinn b"l' , l'oltt " 1 ırım ki. benim çok dos-
~eıı b:· Bir zamanlar muharrirleri. 
~ benim için "En sevilmiyen 
b~ 11 dtnl· . 

MeŞhur nıuharrir 
Vells'in evi taşlanacak 

~r y tştı; ınUbalağah olmakla be-
'-· ,;;1ış olmadığını sandığnn bir hil'? h Yle olmakla iftihar mı ediyo
• '!Jrı ayır; zaten ben hiçbir şeyle ifti

~llr eın. ve her iftiharı muhakkak bir 

~, y0~~arnn. Sadece olan bir §eyi 
'eı-enıe · tanıdıklarım arasında beni 

r Pek 
Qij ka azdır. Ne yapalım? herkes 
~ dar sevilir. . 

~ı 0k~SUha Gezgin'in bahsettiği ki
t-c ~tıyı 1Yacağım, çünkfi bu yaştan son
t %ıı~1 değiştirip de eliıleme şirin 

"'Je . 
\ı. 1lııı de-~nıkan kalmnmıetır. Hem hu-
ilııeu gi§Urip de dost edinmenin ne 

"ara ., ~ ır · dost edinmek için huy-
~iıın, a~.etlerimizden vazgeçmek, 
~ .. ııa.ka d:gıl, bizim kıyafetimize gir. 
".\ değ·ı b~r adnmı sevdirmeğe kalk -
'tını ~ıdir? buna mu\'affak olan a
~ ~ gonıunae zannederim daima bir 
i\'ıııı b Ve içlerinden· "Bu" tün bu <lost-
hı · enı •. • 
~cı» degıı, ben zannettikleri bir 
~ blitUıı ;ev~yorlar,, derler. İçlerinde 
_'ıp •tı:ıdlr l~UrdUkleri veya sadece yıl
' btr h dıklerı adamı da anarken bil. 
ok· aııret duymazlar mı? ... 
~ 1tabı o 
k 'at: k kunıamam için bir sebeb da. 
~eı:ııı enaıne dost edinmeğe çalışan 
~ ~ 'do~tlarını değil, kendini sevdi
~' bııı edıyorum. "Dost" kime diyo -
~~ ııeven ndama mı? yoksa bizim 
~ıı.. adanı ? b ikin · ~·"' doat a mı.... u cı mana-
) ~re~et Cdinnıek için §Öyle veya böy
~ ~t ecı e~nıemiz ve bilhassa nasıl ha
h~ hlç~e~ttıizi kitablardan öğrenme. 
,'<qrı !Uzum yoktur. İnsanları ol
''tU ilbt k , t, se abu! eder, kusurlarını hoş 
~~ h >'eriz 
~ Ue aı ; hattA. bizi sevemmeleri-
%ı ~le ~~~l'tnnyız. "Ne yapalım? onlar 
1, bJı. e ... ,, der yine onları ııevmek 
'% •eb b htıı ~ bö e icad ederiz. Elinizden ge-
laı.. ~%~le olunuz, hem haya~ı tadlı 
\~' d ' henı de hiç aramadan, huy
~~ e~ıştirmeğe mecbur olmadan 

' eıı g irçok dost edinirsiniz. Benim 
~ 1 e~ elıııez. "Herkesi olduğu gibi 
~~fı.ı'ııdtr ~lidir,. nasihati beni en çok 

~ı 01aca:ıı sözlerden biridir. Bu yüz-
beıııııı ' benı sevenler çok olmadığı 
~ ııevdfklerim de çok değildir. 

~I 'fıısa ~--el\ilrrıı~ ~ oğlunu severim; çoktanberi 
~"'ııı 'llhr · i -~ aıı ııe · nsan oglunu sevmekle 

'~l' birf:nek bir değildir; hatta bu 
~· ıı ağı irinin hazan zıddı olabilir. 

~ ~~ ;u sevmek, hayalimizde k11r_ 
~ tİiıelJUt~ bUtUn meziyetler, kuvvet
~'lıe\ d erle sUslediğimiz bir idec'); 

ı...._ - eınekt· 
~ ""'~e•~ ır; bUtUn insanları da o-

)t1.. "<Uek is _ 
~;~ acıalll temektir; insan oglunu 
,, h 'hernefnslerinin o ldec'den u
~, ... e b areketıerini görilnce Uzlilür, 

~. ıı aıuunun için birçok kimseleı e 
'<41\ı. r v k ~. ~ı:, ~il e endine birçok dUşman 

\~ hlat.ı ~~ söyJemeğo hacet var mı? 
'it, her ızası, derin bir surette nik-

ır, İııa insanın ıslahı kabil olduğuna 
b anları 

~ ~~ sevense bunun aksidir. 
"lld~, • o ki ta 
~ıı, 1 !ıaıs·h bı okumıyacağım. Onun 
~ ~e bi 

1 atıere uyabllirsem belki 
~ ÇQlc 8e~:.k dost edinirim ama şim
~ı. '1ı ııoı: ığ{m birkaç dostumu kcn-

•ett 6Utu 
e d~ğu rum. Halbuki dostluk ke-

' keyfiyettedir. 

Nunıllah ATAÇ 

Suriye 
~, Başve-<ı· ·, "Is d. ~ . 

60Uşü ltalyaya 
~rıe\'r J(ldecek 
~,. eden b'ld' .. 

ı~e b 1 ırılıyor: 
11'\ı aşvek'r . t~ ttan b 1 1 Cemıl Mürdüm Bey 

t\ ~e bir :~Ya gelmiştir. Ba~vekil Ce
~ &ıcı~k Uddet kaldıktan sonra Pa-
~tcıa bu~n!'ransız hükumeti ıile te.. 
~ ;lll.il ~tt: Caktır. 
'~ıı. •\' ı.ırd" 

lqı~a tı:t-e ile : bey Fransadan dönüş. 
~a da u.. stluk muahedesi olan 1-

grctrnak niyetindedir. 

.... ~--------...... ·· : Hayatından bahsederken 
Peygamberi tenkit etmiş 

Hayatmdan cndi5e eılllcn Ren Polc 

"Talizn eli,, 
Bu filmden sonra 

~ ı ır aı ır'\Cn s'lt 
kaı~a'faı lYlğıra<dloö 

yaıraıOaıırn<dl o 

Fransız müzikhol ve sinema artistle
rinden Ren Pole bir otomobil kazasında 
ağır surette yaralanmıştır. Artistin ha
yatı hakkında endi3c gösterilmektedir. 
Dijon hastanesine kaldırılan matmazel 
Ren'i tedavi için en mlilchassıs doktor
lar getirilmiştir. Hastanedeyken tedavi 
ücrntini artistin mcnsub olduğu sinema 
§irketi vermeyi üzerine almıştır. 

Ren Pole, aslen Cezairli bir Arab kı. 
zıdır. Fakat anası babası müslüman olan 
bu kız Buda dinindendir. Çok genç ya
§rnda macera hayatına atılan nen bir 
Japon manastırına girmiş \'e bir müddet 
orada yaşıyarak muallimllk etmiştir. 

Esas.en Rcn'dc Japonlara benziyen bir 
çehre vardır ve hususiyetini bilhassa 
kendiHindeki şark güzelllği teekli etmek
tedir. 

Ren Pole artist olmadan evvel bir 
mUddet de spor sahasında kendisini gös
termiştir. İyi blr atlet ve yUzUcü olan 
Ren birkaç kere şampiyonluk kazanmış
tır. 

Bundan sonra l•'ransız sahnesine bir 
mUzikhol artisti olarak çıkmış ve bil -
hassa Arnb ve Japon raksları ile meı;hur 
olmuştur. 

Ren Pole son defa olarak "Taliin eli,, 
isminde bir film 9e\•irmfetir. 

Alman iktisat Nazırı 
t\nharaya gele(•ek 
Berlin, 21 (ı\.A.) - lktisat nazırı ey. 

lUlün ilcinci onbe5inde ezcümle !\Iacaris
tan, Yugoslovya, Bulgaristan, Yunanis· 
tan \'e Türkiyeyi ziyaret edecektir. 

lngilizce "Deyli Herald" gazetesinin yazdığına. göre, meşhur muharrir Vells'i 
Londradakl mUslUmanlar tehdid etmektedir ve evini taşlamaya. karar vermişlerdir. 

Müslümanları kızdıran gey, Vells'in "Dünyanın kısa bir hikayesi,, ismindeki 
kitabıdır. Bu kitapta muharrir, peygamberin hayatmdaıi 'bahsederken tenkidlerde 

bulunmak tadır. 

MüslUmanlar, Muhammed hakkındaki bu tenkidlere itiraz etmekte ve Vells'in 
bunları tashih etmesini istemektedirler. Bu taleblerini kabul ettirmek için, büyük 
bir kafile halinde muharririn evine yürüm üşlerdlr. Muvafık qir netice alınmadığı 

takdirde Vells'in evi taşlanacaktır. 
Londra mUslümanları, diğer taraftan !ngiltercde bir mUslümanlık merkezi sayı

lan, "Hindistan evi" ne müracaat ederek, kendilerine bu hususta mUzaheret gös

terilmesini istemişlerdir. 

Vells'in evine doğru yilrliyU9 hareket ini tertib eden "CemiyetelmUminin,, !ngil
teredeki blililn müslilmanlarrn en aşağı beşte birini bu nUmayişe davet etmiştir. 

Sinemanın ikiz komikleri 

Lorel ve Hardi l\liio;Jüman cemiyeti a1.ıısı, Vcllıı;'ln c\·lno 
yürüyorlar 

birbirlerinden ayrıldı 
lel\YlırDa, snınema şlrl!<etın n ırn mulkaa 

veueye lkoydu~u bnır ma<dlde 
sebep cD<dllUI 

Pat - Pataşon, Fred Aster - Cincer 
Rocers, Lorel _ Hareli sinemanın yapışık 
kardeşleri gibiydller. Bunların ayrılma
ları ilk defa olarak Pat - Pataşonun si
nema perdesinden kaybolmasıyla başla
dı. Sonra ı-~rcd Aatcrle Cincer Roccrs 

nyrıldılar, ilcisi de başka "oyun arkadaşı,, 

ile film çevirmeye başladılar. 

Bugün, sinemanın diğer "yapışık kar • 
dcşleri,, Lorel ile Hardi de ayrılmııılar
dır. Lorcl ve Hardinin daima beraber 
film çevirmelerine o kadar alışılmıştır 

ki Lorel - Hardi adeti bir tek iııim oL 
muş ve bunların isimlerini ayrı ayn söy
lemeye kimse alışmamıştı. 

Bugün Lorel, Hardiden uzak düşmüş 
bulunuyor. Hardl ile beraber onun ye
rine eski sessiz film zamanındaki ko -
miklcrden Harri Langdon oynıyacak. 

Söylendiğine göre, bu ayrılmayı isti
yen bizzat Lorcl olmuştur. Şüphesiz ki 
onun maksadı hiçbir zaman arkadaşmdan 

ayrılmak değildi. Fakat, onların ikisine 
beraber film çevirten sinemacı Hal Roç

un ileri sürdUğU bir ~artı kabul etmemiş 
ve konturatmın bozulmasını istemiştir. 

Sinemacı, onunla iki film çevirmek L 
çin 20 bin dolarlık bir konturat yapıyor. 

It)kat konturata, bundan evvelki fil -
min de bazı sahnelerini i<'krar çevirmek 
şartını koyuyor. 1şte, Lorelin kabul et-

mediği budur. Bunun üzerine, Hal Roç 
mukaveleyi bozuyor ve Hardi ile çalış
mak üzere Harıi Langdon'u alıyor. 

Lorelin ayrılışından Hardi çok müte • 
cssirdir. Bulunduğu bir beyanatla şöyle 
demiştir: 

- Ben, scnelerdenberi hep Lorelle 
beraber film çevirmeye alıştım. Adeta, 
benim şahsiyetimi tamamlıyan odur; o

nun §ahsiyetlni de ben tamamlardım. 

Biz tencereyle kapağı gibi, biribirimize 

uymuş ve daima beraber olması lazım i
ki arkada§tık. 

"Yeni arkadaşım hakkında pek fazla 
bir fikrim yok. Fakat gerek filmlerde 
benim şah~iyetimi tamamlamak, gerek 
iyi bir komik olmak bakımından Lorelin 
yerini dolduracağına pek emin değilim .,, 

Stan Lorel, bu ııişman ve sevimli ko
mik bugUn 43 yaşındadır. Asıl ismi Artur 
Jefferson 'dur ve !ngilterede doğmuştur. 

Onun yerine geçen Harri Lanydon da. 
ha y~lıdır. Bugüne kadar Uç kere evlen
miş ve boşanmıştır. 

l .orcl ve llımll 

Sloemaıarda suikast 
Neyyork, 21 (A.A.) - Dün akşam hep 

si de ayni şirkete ait olan sinema salon 
lannda gözyaşı döktüren gaz bomboları 
atılmı~tır. Takriben 7000 kişiye baliğ 

olan seyirciler, sinema salonlarını bo~lt
mak mecburiyetinde kalmışlardır. Po. 
lis süratle sinemalara ko§muş ise de 
bu sikastların faillerini tevkif etmeğe 

muyaff ak olamamıştır. 

Yeni sinema artisti bulmali için yapı. 
lan bir müsabakada Ellen Fluest is. 
mindeki bu kız "dünyanın en güzel 
kızı,, ünvanını almıştır. Müsabakaya 
on üç kişi girmiş ve h~psi o kadar gii
zelmiş ki hakem heyetinin :reyleri çok 
ihtilaflı olmuştur. Nihayet matmazel 
Ellen bir rey fazlasiyle kazanmıştır. 

it:-------------------------------------
Jtasqde 
AOUa~ lb>eteırnn<dlen saıB<Dasoın g 

D ÜN Server Bedi imzası üstünde şu satırları gördüm: "l\fahimdur ki 
Sultanahmetteki Hapishane binasının llırvat İbrahim pa~aya ait sa· 

ray oldu~ru iddia ediliyor.Gene malQmdur ki bu lbrahim paşa Kanuninin 
veziridir. Fakat tanırum~ muharrirlerimizden biri hapishaneye dair va.kıfane 
bir yazı yazarak binanın Ahmedi salis zamanındaki Nevşehirli İbrahim pa. 
şaya ait olduğunu zannetmiş.,. 

Server Bediin mevzuubahs ettiği yazıyı bulduk. Garip. o yazı üstünde de 
~yle bir kayıt var: 

"Burasının 1brahim paşa konağı olduğu söyleniyor. Pek çok kimse de bu 
ismi Llıle devri kahramanı Nedimin İbrahim paşaSile karıştırmaktadır. Hal. 
buki o İbrahim paşanın lstanbul tarafındaki konağı Düyunu umumiye, Ak
şam Ye Kurun binalarının bulunduğu yerdeydi.., 

Server Bedi dostumuz Yürük Çelebinin bu yazışından bahsediyorsa ya
zıyı bir hayal içi.nde okuduğunu sanmak lazımgelecek. Yeni ve nevheves ta· 
rihçimizin böyle bir gaflete düşmiyeceğini sanıyoruz. Fakat üstad M.Turhan 
Tana göre o fincancı katırlarını ürkütmüş ve dayağı, tarihteki acemiliğine, 

lisanı f arstaki lilgisizliğine bakmryarak Acemce bir mısraı düzeltmeğe kalk 
makla hak etmiştir. 

Allah beterlerinden saklasın .. 

Azizim :i!lYı ~~e ronır ~a~nır m n©Inır? 

G EÇEN gün Nurullah Ataç, gazetemizdeki fıkralarından birinde "azi. 
zim .. tabirinin "monşer,. yanında züppelestiğini söylüyordu. Dün ko. 

leksiyonu karıştırırken gene üstadın bir fıkra5'mı gördüm. Bu dostlarından 
) birine açık mektup olacaktı ve şöyl_e başlıyordu: Azizim. 
) Bundan Nurullah Atacın züppelcştiğini mi sanalım. 

R 
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( ~ ~ J ı, 1\{1 . llNgl>5HBfRi f:Efllfi 'Bil? o TCJR&. v.4--jg~J' T'Efıı/PjN "Et>l 
• ~Iuıteııe jle Kari ıl ıır.ısınlla yeni hJr l :ı ~-

asfalt yol yapılmasına lı:ışlnnınıştır. Paşa_\ ~' · > Ki'ZfE$1;. bahçe - fitı~ koz ) ' OIU da yakında yapılma. .., l ~ , , , 

ya ba5lanncaktır. 1 \ 
• İlkmckteplerdcn bazılarında hu sene 

de çHtc tedrisat usulü tatbik edilecektir. 
Bu sene yeni mektep inşası içi.n vilayet büt 
çesindc ancak 25 hin lira vardır. Gelecek 
seneki hiitçcye dnhn C:ızln tahsisat konula. 
rak "Yeni mektep ülnalnrı ynpılacaktır. 

22AGUSTOS~ 
"============="'===--==~~ 

HABER - Akgam poataaı 
=================-""==========="="' 

M DK 1 laALDNA AVONIOA 

• :.\'h :ınadn toplıınncal: olen millellcrnra 
sı çöp meselesi kongresine işllr:ı"k edecek 
murahh:ıslnrınıız dfın akşam hııreket etm iş 

lerdir. Kongre ayın 25 inde toplanncnktır. 
--- -~--- - - - - · - -- _ .... 

• .Milletler cemiyetine müzahir te.5ekkill
lcr hirlilti konJ(resine jştJrok eden mıırnh
ha!lımız general doktor Besim Ömer Akalın 
Kopenhagdan sonra Alman nda bir müc.J. 
det kalmış 'C dün ~lirJmizc dnnmüştür. 

• l\lalflu fiyat usulünün tathıkindcn son
ra, !lahlan malların üzer.ine konar.ak eli· 
kellerin şekli .iktisat vekaleti tara ından 
tesbit edilecek ~e bir hafta~a kadar ald_ 
kadarlıır:ı hl1dirlleccktir. 

• İstihsal maddeterfoin daha iyi şerait 
altında yetjftirilmesini temin için bir çok 
islh<ıal mıntnkalar:ında .ziranl kursları ncıl
ma~ına karar"TI!rihniş Ye ilk olarnk Tckirı· 
a.tında htr şar.npcıhk ıkurı;u açılmıştır. 

• C•nkaya kaym&kamlığına tayin crlllen 
'leaki t!Audar .'kaymakamı I.Cıtfi, yeni va. 
:sife&ine ha~amalc üzere dün akşam Anka
TllJ'B .harflket etmiştir. 

manyah 
tisatçılar 

Tlr.k - Romen IJearel 
odası erkAoı 

şehrtmtze R"eU yor1ar 
İzmir Sergisindeki Rumen paviy.on. 

1annı iaare etmek üzere 13ükreş, Türk 
- Rumen Ticaret Odası müdürü Thedor 
Hodrar dün ıehriııii&e gelmiştir ve 
per§embc günü Jzmire bar.eket edecek. 
tir. 

Bü.i Rumen Maliye Nuın, büyük 
ekonomist ve Bük~teki Türk - Rumen 
Ticaret .Odası Reisi, iiniftrsite profc
!l&rlerinden Viktor Slttesku da, refaka 
thıdc TUtk - Rumen Tic:ar.et Odası ida. 
re meclisi azasından Ye Rumen kredi 
1Mnbaı miidürii Grigorc Carp olduğu 
halde :)'Um öjleden 9001'& prim.ize 
geleceklerdir. 

Y f"!JI eserler 

Kazanç ~er,glsl 
~e tatbikatı 

11aUJiC 1"klloU 'ftiridat amam :müdür 
~WIJ NIMa All 'C~, ""-alıç \ 'Cr

gW ın tatWlı:•tı., mnly'le bir ldtab ne,

nııllaljClr. Mu.ntrtn kllabin tia)langıcm 
dM1 h aöallnden aldtiJ:nua ta satırla.r, e
ser Ukkaada oluı711caı.nn11ır.a bir fikir 
vereblllr: 

"Kazanç vergisi .kanununun tatbik sa
hası çok gen.iş ve taallük ettiği h8diseler 
ehemmiyetli olmakla beraber mütenevvi 
dlr. Bu mevzu ile alikadar bulunanların; 
hldJaelerin dalma ilmi ve teknik tahlil
lere, dağınık ve muhtelif menbala.ra mU. 
racaata ihtiyaç göstermesi baknnmdan, 
milşkilllerini bir anda ve arzu edilen ne
kilde halledebilmolcrinin imkbız oldu -
iunu tatbikat her vesile ile göstermek
tedir. 

Bu zaruret ve mUifilıazalara mUsteni -
den, memur ve milkellefin veya bu ver
gi ile alakalı bulunan her ferdin, kolay. 
lıkla mıhyabilecefi bir ta!ntf ve ifade 
tarzı ne pratilc ve esaslı bir faydanın te
mini gayesi bu kftabm hazırlanmasına 
mUhim bir Amil <>lmuşttır.,, 
~aniye ederiz. 

Kalem 
"KAI.EM,,in altıncı sayısı da çıkmıştır. 

Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Modern Türkiye mecmuası 
Modern Türkiye mecmuasının 26 ıncı 

ayısı çıktı. Ta\'siyc ederiz. 

Jstanbul ikinci icra dairesinden: 
: Dairemizin 37.3627 numaralı dosyası.. 
le bir borçtan dolayı haczedilip paraya 
çevrilmesine karar verilen üstü vaıolu 
çini soba, ü~ Avrupa halısı, ve dıvar saa. 
tinin 23...8.;938 tarihine müsadif salı günü 
saat 15 den 17 ye kadar Pangaltı hamam 
Zafer sokağında Zafer apartımanmda 

birinci arttırması yapılacaktır. 
O gün muhammen kıymetin yüzde yet· ı 

miş ~ni buhnadı~ takdirde ikinci art.. t 
trrması 25.A.938 tarihine müsadif per
,embt ıgiinil ayni mahal ve saatte icra 
edilcttlc en fazla bedelle talip olunan üs.. 
tinde blrakılacaktır. 

Talfplerf n yüzde 7.$ pey akçesile mez
kftr gün ve saatlerde satış yerinde bulu· 
nacak memuruna müracaatları il~n olu. 

Dunkft 
Dün saat 7;45 de, iNovot.ıii otelinin alt 

kat salonunda oturan birkaç Alman sey
yah, cnddenbı .karşı "tarafıntlaki bir öü
yil.k 'tiinada:n a.cı acı Jıaykıİ'l§lar g~diği

ıni otel Jı:nıııCl8Ula bildi.t.mişler ve otel .ka
pıcısı 11okağa fırJay.ıp Ünyon Fraıısez bi. 
nasmın üst lfat pencerelerinden alevler 
fıgkırdığını ıgörllııce derhal ,i tfaiy~ye te
ılefon etıni~ir. Beyoğlu grupu beş daki
da lçinde ?'Jldınm s\iratlyle yetişip atene 
saldırmış \'e 7 dakika sonra da Fatih gru- 1 
pu ç&Iıtmağa ba§lamıştır. ı 

~ehrin .en iıılck O&ddesinde çıkan bu 
yangın, birçok mUhiın mticsscsclc ri de 1 

tehald edebilEreek bir \"lliyetteydi. E -
ğer hava .r~girlı olsaydı, ilk dakika -
farda ftşlmıın kmkımlar ve yanar tah
ta parçaları çiviler, maazallah, Ameri -
kan sefareti binası, Beyoğlu halkeviril, 
Akşam kız sanat mektebini, Novotııi, 

P erapalas otellerini, konservatuvarı, Ha. 
hamhaneyi ve hnttl Tepebaşı tiyatrosu 
ile Gardenbarı ve civardaki diğer birçok 
.kıymetli binaları tehlikeye düşürebillr
dL 

İtfaiye, Ünyon 'Fransczin dört tarafın
daki biitün binalara ve Onyon Fraiıacma 
damına hortum çıkarttı. Biriken binler
ce halkın taledirkar bakışları altında, 

modern vasıtaları ile durmadan salı§an 
İstanbul itfaiyesinin ateşe yılmadan sal
dırmalan hakikaten görülecek şeydi. Su 
boldu; ~ yoktu, blltiln motörler son 
kudretleriyle çalştınlıyor, ve yirmi hor
tum dunruM!an au sıkıyonlu. Buııa :rağ. 
ıtien .arar"ıı blr ınatıa yangın ~mnUyor 

ve ıbina ;SÇin için 'Yanıyordu. Saat 7,45 de 
çalışmaya başlıyan tuluınbalarm sesi an
cak saat 10,25 geçe dindi. Demek ki 
yangın, bol suya ve ild itfaiye grupunun 
azami dikkatle çall§masına rağmen tam 
iki saat 40 dakika sürdü. Fakat itfaiye. 
mizin metodik çalışması yangını hem 
mahallede, hem de binnefs Ünyon Fran
sez binası içinde 'tneVzilleetirdi. 

Bu dikkat, hiç şüphesiz, seyredenle. 
rin vUcudundan haberdar olmadıkları bir 
takım güzel sanat hazinelerini mahvol
maktan kurtarmı§tır. Eğer itfaiye yan
gının alt kata sirayetine mAh1 olıiıasaydı 
bu sabah şehrlıiılzdeki Franm kolonisi 
en azdan Uç dört yüz bin liralık bir za
rara uğramış bulunurdu, 

Binadaki milyonlar 
'Onyon fFransezin ikinci katiiıda eeref 

salonunda, Fransa hlikfüneti tarafmdan 
1875 yılında hediye edilmiş dört bUyUk 
Goblin halısı vardır ki, beheri bugün iki 
üç milyon frank değerindedir. Yine ikin
ci katta Zambako ı>aıaıını adnu taşıyan 
salonda, Sultan AbdUIUls, Sultan Murad 
'Ve Sultan Abdülhamid devirlerinin me§. 
hur tabibi ve o devirlerde Osmanlı Tıb 
Cemiyetinin riesl bulunan Doktor Zam
balco paşa tarafından Ünyon Franıeze 
vasiyet ve hediye edilmiş olan gayet 
kıymettar güzel sanat eserlerinden mU
rekkep bir kolleksiyon mahfuz bulun -
maktadır. 

Kolera hakkındaki etlidleriyle bUyUk 
bir ilmi şöhret kazanmış olan Zambako 
Fransı~dı ve 64 yıllık tarihinin ilk 44 yı
lı devamınca cenubu ıarki Avrupaıının 

ve yakın §ark adı verilen earkt Akdenh 
kıyılarının biltiın siyaai tahrik!tmda giz.. 

li rollJ!ri görülmilş olan bu "hayır ve 
muhadenet mUeBSesesi,, ni, kolonel !Ber
je ndh bir Fransızla birlikte ilk tesis e
denlerdendl Kolonel Berjo Osmanlı du
yumu umumiye idaresinde Fransız ko-. 
miseriydi ve dilyunu umumiye daimi kon
seyi reisliğinde bulunuyordu. Btnayı 

Frauız liiliiıan Valött y&PD!lltır. Bu mi
mar ayni zamanda eski dilyunu umumi
ye binasıyla Bankalar caddesintle şbmll
kl Merkez Bankası tarafından iŞgal edi
len eski reji binasmın da mimandır. 

Unyon Fransez dtın etlence• 
de idi 
DUn gece yangmm bUtün devammca 

yangın 
mahallinde gCi&iikmilyordu. Evvel! esra_ 
renglz görtllen bu vaziyetin sebebı, son
rndan öğrenilebildi. Meğer içinde mil -
yoniar '8aJdıyan klüb binası yanarken 
bir ilı:ısım azalar Pariae gllmi§, gehıimiz- l 
de bulunanlarsa .Adalarda ve Boğaaiçbı- ıl 
de bir tenezzühe çıkmış bulunuyorlıırmt§. 
Dün öğle :yemeğini Çamlimanmda ye -
mtşler, Burgaııda ve Hayırsızadada do

lqmıılar. 

Jki grup 
Üeyon Fransez son zamanlarda para_ 

sızlıktan kıvranmaktaydı. Bu yümen iki 
muhalif grup tcaekkUI etmi§ti. Bunlar -
dan biri binayı satıp borçları ödemek ve 
!kilçilk bir apartunan tutarak cemiyeti 
orııya nakletmek istiyordu. Bu grup hil
kfımetle de temas et.mil ve İç bakan 
Şükrll Kaya burasını llıp Beyoğlu Hal
kevine vermek istcmiııti. Fakat çok yük
tmk para Jııtendiği için uyuşulnmamıştı. 
ikinci grup fire Ftabs11 sefaretinin sabık 
siyasi müşaviri ve muhtelit mahkeme
deki eski Fransrs murahhası Marsel 
Kuine'dlr ki blııanm n.tilmaııını Fran
sanın uerefiyle telif edememekte ve bu 
klübU yaşatinak içiıi Fransa hariciye -
sinden yardım aram11 ibulunmaktadır. 

Bu scbeble Kuine Parise gitmiştir. Ey. 
lülün on beşinde Fransa hariciye nazırı 
Bone lle şehrimize avdeti beklenmekte
dir. Kuine Ilalyanların bir Kauı Dital
yaları, Yugoslavların, '.Macarların birer 
klübleri varken, Yunanlıların yeni b!.r 'E
len k!Ubii açmak müsaadesini aldıkları 

günlerde, Fransanın b binayı elden çı
karmıyacağınr ummaktaydr. Bu mUesse
seyi uzun mUddet idare etmie olan 
fransızca !stanbul başmuharriri Piyer 
Lögot §imdi fahri reatir. 

Para sıkmhst ve sigorta 
OUn Beyoğlunda yangının kast eseri 

olması ihtimallerinden bahseaenler var
dı. Zira kltibün müthie borcu vardır. Es_ 
ki devirlerde sefaret binalarından adde
dilerek vergi alınmıyan bu bina eimdi 
her yıl bireok vergi vermeye mecbur • 
dur. Bu vergileri yıllaroanberi vermedi
ği için birikmif ve mühim bir yekb ol
mugtur, esasen öğleyin bir yangın baş
langıcı olması ve hademelerin bu yangı
nı kendi vasıtalarıyla söndtırilp itfaiye
ye haber vermeın.tıs olmaları da nazarı 
dikkati çekmektedir. '.Maamafih bu dedi. 
kodulann hakikate istinat edip etmediği 
tabiatiyle tahkikat sonunda belll ola
caktır. 

Büıanm Fransız kolonl.8üıe alt diğer 

hatıralan meyanında ilk katta bir mer
mer pllka vardır ki, bunun UstUnde U
mumi Harbde ölmüş İstanbullu Fransız
lann liıte11i gönllilr. Diğer bir mermer 
plAJr&da da Umumi Harb ınUtiırekesihde 
Fı'aDla;nm her taratma konulan eu ldta
be k&2mmıetır: 

"Vatanclaf .JorJ Kleman&ö -ve ''atanc!q 
Reyınon Puankai'e vt.tallm evliclı olmak 
Uya:katinl ispat efmltle.rdlr.n 

Bu plakanın lsgal gUnlertrıde ne deb
debeli merasimle asıldığını hatırlanz. 

Ayni katta sefir Pol Kambon ile mÜP"lJİ.9 

ko1onel Berjenin adlan da bir ba§ka 
mermere kazınmıştır. 

G<Srillilyor ki Ünyon Fransez binası, a. 
eaft yukan fstanbulda bir ne\i Fransa· 
dır. Enteresan bir tarihi vardır. Uzun 
bir rıarlak1tk devresinden sonra tali dön
müg, §imdi bir taraftan bôrç, blr taraf
tan yangın bu mllcBHıe)i earsmafa bq
Iam11tır. 

Tahkikat 
Yangınm sebebi hakkında al&kadarlat 

tarafından yapılan tahkikat henilz kat't 
net1cesini vermenüştlr. Yalnız bu yolda 
bir fkl ihtlttıal ilerl sUtUlmektedtr. ".Bl
rlnc!sf, binanm Ust katrndald salonda bu. 
lunao ıabneye atılan bir lligaraıım yangı
na sebeb otduğu m&hlyeUndeclir. 

Bazı kimseler de pollae verdikleri l-

HABER'in büyiik 
yüzme yarışları 

HABER, hiç ıüphe yok ki, Tirk gazeteleri içiocle ı:;. 
en fazla eMınmiyet veren ve sayfalanada yer •~ 
tedjr. En değerli spor yazıcıları, HABER'in ·~ did"t fi 
toplanmııtır. Yerli spor hadiselerini büyük bir' ffJ\Jıllr 
bit11.rafbk~a takip eden ve sütunlarına .ıuet~~,,; 
neıc-iyatiyle olduğu kadar, muhtelif spor ~ 
sabn!<alar tertibi sutttiyle de spor bayatmı 
kend.iaine prensip yapmııtır. .. 00 ,,_ıi' 

Bu cümleden olarak, Eylülün best, 100 metre ıırüıtil, 1 

3 ii için yüzme yanılan tertibi düıü- kurbağlama). 

aülmüt -.e derhal tmll>ik sahaıma ge- Atlamalar. 
çilmiştiı:. Hazırladığımız program Sutopu turnuvası. ~ 
ıc::ıe..:;r: 4 - so, 100 se..-st; ıOO ~ 
1-Mü..a.kalar 3 Eylül Cumar. 200 kur-bağlama, 400 ~ile~ 

teai pnü Büyüllclerecle yiirane ha- müsabakalariyle attamU"' _ 
wriftda yapdaealrbr. lcgorİye ayrtlınııtır: 

2 - Yanılan IMl 15 de mılana· 
Oliktır • 

A - Bayanlar, 

B - Klüp men•upl~ 
C - Klüp mensu1'u ~" 

3- Y•nılar !fU katagoride yapı· Bayrak yartfı ile su_ tGP". '~..J/r 
laeaktn-: tiıd ~ 

amR yalnn ldiıpler ıt 
IO metre ıerbeet (Küçükler)• ceklerdir. ~ 
100 metre ....,_t. 6 - Müsabakalann~I 
100 metre sırtüstü. .. V ğini Ahmet Fetgeri, .r... . 
200 metro lnu-t.ja)ma. Rıza Süeri, Şui T ezcaa, ,.. ~ 
400 metre ....._t. eut, Halid Tücearhaıtoildı ~ 
BaJ'i"lik yarqı (100 rmtre ser. dem Ye Srdla Eryar ~ ~ ft 

HA~ER'ın bUytik yüzme yatışlarına iştirak eldecek otanlal' .,,ıt!P 
lül <:uma ak§amına kadar hergün gazete.mu spor ıervisine ve ısı~ 
mnhatıi olan BUyükderc B"!yaz Park Mülıüı üğUnc birer v~ 
file miiracaat eder~k kayrtlannr yaptırmalıdırlar. 

Kız ve Erkek 
yüzücü g·ençJet ; 
HABER'in müıab~kl\sına i~tirak ediniz. Müsabakalarda ~ 

lac•k olanlann madalyelcrini fimdiden haztrlamağa baflaıdık. 

Çalınan Çek 
Polis ikinci şube ikinci kısım memur. medin barıkRd& bu ıekilde ~ 

ları çok dikkate çarpan bir hırsızlık ve nu tasdik etınietir. ~ 
sahtekarlık i§ini )neydana çıka?rtıl§lar- tlc:lnCl kllJın memurlatl ~ 
dır. eekilde yapıldığını öğre~ 

Çalınnır§ bir çeki, sahte nUfuB kAğıdı ıan a.damı verllen eukll uıeıil' ~ 
ile bir bankadan tahsil eden kurnaz sah- bqllUJlJltır. ve nihıı.yet dilJl 
tekir da ele geçirllmijıtir. rt bu ısahtekir hırsızı ~ ~• 

Hidisenin tafsillHı §Öyledir: de ..,. 
Bu Muh"in Akta lsınlıl ~•li~ 

Çar§ıkapıda, Hüseyinağa mahallesinde .. kta <JJP da birisidir. Muhsin ~ _Kc 
Cami sokağında oturan gazete müvezzi- ıeyi tnkir etme1' i&teınll• f~tıfllı 
}erinden Mehmet, bundan 10 gUn evvel sahteklrlığı kablıl etıııeklf ""';. • 
evine geldiği zaman, ötesinin berisinin ~ 

sızlı~ kendisinin yapınaGI6":. .. 111 
karışttrılmıe ve bir ceketle, cebindeki 6 ' ol1' .,,.,.-
nUfus cilzdanı ve 500 liralık bir ie ban- 'ilUfus tezkereııtiıl oturd 
kası çekinin çalınmış olduğunu görmUş- de bulduğunu ve "birkaç ıOJl 
tur. Jııılehmet bu vaziyet karşısında der- çarpıştıktan ıonrıı,, ihtiY~°'..., ... ~ 

i§e giriştiğini itiraf ~tınil~ r, hal zabıtaya müracaat elm.ii ve ikinci _ ~ 
ıube lküıci kısım memur1an derhal faa- sızlığı da Muh8infn yap ... -_. 
liyete geçmişlerdir. Çekin ancak banka. lunmaktadır. Bunun içiJl 

lardan tah11il edilcbıleceği düşUnWerek tahkikat yapılmaktadn'· t>tı;' ~ 
tahkikat bu yolda geni§letilmiftir. Ni- Muhslııln 'Ticaret bank~~~~~· 
hayet Türk ticaret bankasından bu çe- liranın 200 lirasını yed@ ,-
kin tahsil edildiği öğrenilmiftir. Bu işi le de otelden çıkarak bir e~ 
yapanlar Mehmcdin nüfus kağıdı!ldakl laşılmı~tır. ~il 
resmi deği§tirmiflerdir. Ticaret bankası Muhsin, diğer Uç yilz II ,.ldf• 
kırdırılmak suretiyle ödenmesi istenen kadaşına verdiğini aöyl~.,ı 41 
bu çek için 1t bankaama telefon etmiş, arkadaşnıa bıi'akıiıasının ~r1:.ı;ı1 
fakat tabiatlyle İş Bankası müvezzi Keh- ye r 

ılni birden harcamaınak ~- J 
ihtiyacı nispetinde sarfe ıı:ı~~ 

yet hademeleri tarafından yakılan ate- İkinci şube ikinci kJSıJJl :;,r ./ 
hususta da tahktkata bd eliı eşyaya sirayet ettiğini ve yangmm 

da bu suretle çıktığını söylemişlerdir. 

su arada, yangının baca tutu§tnasmdan Tavzih ...,, 
vulUbulc!uğlinu ~yllyenler de vardır. ~11"':"' 

ina il r• · · l' bi ' ·n 'te Zabıta ve müddeiumumilik b bekç e- nuzım ısım l rını il 
tiyle diğer allkadarlan sorguya çek - sızlık yaparken yakalandı o 

"Mavi Köşe,, garsonlsrıt1d~_., 
mekte devam etmektedir. Binanm Gala- 1"1Jt'..-.1 temize gönderdiği bir rn~ 

11 tada bir şirkete 80 b~ liraya ıtıortah hu işle ıalAkast olı:'dıdıfıı'll 
~W.ı.l""""'-JW.1.&alllWAJ.lJr-.~~~~~~....:hiı:ı~;t&ııııakladir.._~~~ 
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HABER - '.Akvam postası 

Siqasi vaziyet 

En korkunç tehdit, hesabını 
bilen adamın tehdididir? Almanya umumi 

harbi kazansaydı ... 
!ark~ndaki ve garbmdaki bütün 
~~Z.yi ilhak etmek isliyecekti 

Demokrasl,He8abın fazla hAklm olduğu rt'jlmdlr. HUyle bir 
rejim saldırmayı göze alırsa korkulur. ()torlter devletJerln 

"dinamik,, llğlne hu~Onl11rde pek restlamaoıakta 
ı · uıunmamız bundandır 

~ ~ daha Vilsonu hiddete getirdi: 
trde ~na biraz evvel, şimdi Beyaz 
~ ~ ~~in.~n ~erini işgal eden Kulic' 
'ııe~u Söylediğim zaman, hak. 
~~Ü§undilğümü sordu. Hiç bir fik 
O~ 1hnı söyledim. 
'On n Vilson: 

~ !öy~ ~sıl bir adam olduğunu ben 

çok cesur adamlar görmüşümdür ki bu 
gibi halde sinirlerine hakim olamamış

lardır.Hele Brokdorf için bu hakikaten 
çok müşkül bir \'aziyetti. 

Almanların cevabı İngiliz murahhas 
heyetine verilir verilmez mister Balfour' 
la beraber dikkatle tetkik etmeye başla· 
dık. Yanımızda mütehassn bir heyet de 
vardı. Alman cevabında Alman milleti. 

Alnunlann manevraaı ne zaman bite
cek? bu meçhul. Fakat ıanılıyor ki ma
nevra bittikten sonra Almanlar da, tıp

kı İtalyanlar gibi, kolordularını dolgun 
kadrolarla muhafaza edecekler ve hu • 
dutlardan ayırmıyacaklar. 

~~..: .... ~ ... ,.,. 

~ kel}e.y~~· dedi. Bir gün Oskar 
'- flstııylld ... ını çok yüksek gören birisi. nin, onu harbe sokanlara karşı nefret 
Sj or. Hemen karşısındakinin gö. beSlediği, bunun için de harpten sonra 
~So~ gözlüğü çekip alıyor, (bura. o idareyi \'edirdiği işaret ediliyordu. Fa. 
~) da kendi gözündeki gözlükleri kat, bu. itilaf devletlerini muahede ah. 
-~lllt. a; "- Şimdi söyleyin bakalım. kanını değiştirmeğe sevkedecek bir sebeb 
~? .. l(u .asından farklı bir kimse mi- mi)·di? Herhalde hunun. teesbit edilen 
~ ~ de böyle, başkasından fark hudutları değiştirmeye bir tesiri olıruya
~ f olmayan bir adamdır. caktı. Çünkü hudutlar. hir harp cezası 
'Vu gene, şahst kinlerini açığa olarak de~il. milli istiklal ve hUrriyet 

Siyasi bldi.selerin hiç bitmedikleri. 
bitti sanıldıkları yerlerden bilakis yeni 
hızlar alarak daha korkunç merhalelere 
ulaştıklan bir devirdeyiz. Uzak ıarkta 

Japonlann uğradığı her mağlubiyet ve 
garbi Akdeniz macerruımda Frankonun 
kazandığı her zafer bu iki devlete açık 
veya kapalı dilşman olan devletleri 
bir parça daha askeri dikkatlere sevket
mektedlr. bpanya cUmhurlyeti ile Bur
gos hunteei için kat'fıhltlı ve resmi bir 
müdahale harbine gfrmiyen Avrupa, ga. 
llba Frankonun kazandığı zaferlerin mu
hafazası için silaha sarılacak kuvvetler 
yüzilnden kanlı bir kavgaya tutuşacak. 
Harbin bUyUk fellkctlcrinden korkarak 

harbe kalkışmıyanlar, korkunun deva. 

~n vardı. esası üzerinden tesbit eciilmişti Ru. hür-
~ h' iz esnasında Milletler cemi· riyet ,.e ~ stiklalle~ in'i ... n cebren mahrum 
ıa:"'ata 1~ barsooemedik. Doktor bana. edilen milletlere haklarının iadesi de. 

uıı k~ıhayet vermemi işaret etti. j mekti. 
~bu ta~~ ~e. insaniyet seYgisi karışı1' 
" ıatını son defa olarak görüyor 
o bi 
t d: f:hrarnan mıydı. bir aziz mi. 
~~i f• akarı mı? Vilsonun hayatının 
.,llr, ahalannda bunların her üçü de 

~· 
"''tıl ~arla beraber toplantı 

~ı~ nin Alman murahhaslarına 
... "il~' 
"'il llttı. 1 İçin 7 mayıs 1919 da Tria. 
~ bir ::e bir toplantı yapıldı. Paris
;ıı 'tlık bir mesafede olan burası 
~~nda Almanlar tarafından to· 
~~~tu. Binayı Alman tanarele 
~~ en saklamak için yeşillikler. 

ı...:' lllaskeler bal! duruyordu. 
~·_O ' lanı bir sene evvelki hldise.. 
lıı.-ı" ~~ Almanyanın baımda bu. 
~· ~~ ya memleketten dışarda 
~~ut da vazifelerini terketmiş, 
~ (a~ tekilmiıılerdi. O ıttn bizimle 
~ 1ını..:.:ra ~unan Alman murahhas· 
~ ~t t§lerinde tecrübesi olmı
'lt ~ İ§Çileri arasından ~imiş 
q hliJcaın" E.ski idare altında kendileri. 
~ \'tt;ı~ . •şlerinde hiçbir tecrübe im. 

1ı llrııı .._..ıeınieti. 
il t' IÇtl , 
~~Si nı rınd"1 ~ri: Murahhas heye. 
\:_~ Gstesna idi. Kont Brokdorf 
~."'velce hfilulmet iılerinde bu· 
\ ,. ~~t. hiçbirinde, eski idare 
<'-~ aeı;"ıca vasfını teşkil eden a· 
~il>lerı t Yoktu. 
~tı bi~h~llOplar arasındaki bu ilk 
~it öl·aaqa matıuplara ötekilerin 
'\!;,~ ~ imkAnını verdi. 
~ ~nı cevabı konferansa bildi. 
~ bl'oitd~ Vukubulan müessif bir h~ "illa 1 r Rantzavm yalnız Yunker 
~ ~ ~p olmadıfını, fakat ayni 
~aya onlann sert hareketleri. 
~· e geldiiini isbat etti. 
~ ~ a~ağa kalkmış \'e Alman mu 
~~ ke ~ıtaben kısa, fakat son de
a;' <>l\l hnıeıerte, itillf devlet1erinin 
~nrı:rın cevaplannı dinlemek i· 

'~ Ş O)dukJannı söyledi. 
,-~ 2anı bunları söyleyip yerine o. 
\~\'an Brokdorf Rantzavın aya. 
~ lfai~. cevap vermesini bekliyor 
~ ~· kont, yerinde bazı şeyler 
\;;~ bir aflkfı adı ve llkıntı içinde geçen 
~ ot'llrd ttan aonra, ayağa bile kalk 

~' ~utu. Yerden, yazdıklarını. 
~ten b' tsız ve hiç bir 1tYe aldı. 
\..~ ır sesle okudu. 

~ .,~s heyetinin bu hareketi ,S-· mecıisin ihtiyar bq.. 
--b!İldi. 1 ka?'§ı bir hakaret olarak 

S: tlcttin ııe'--b' . o liln ·~ ını bana, senelerden 

' otura kont Brokdorf Rantzavın 
"~o lr .. _. ·r ~ biri anlattı: Zavallı a· 
laı. ıcı -cıa •ın· l" • • .. ~ ır ı ınıış ki. ayqa kalk. 
~ ~ t •ı. Kalkmaya çalışmış 
, '-""- Utnıuyonnuı. ayakta dura.. 
~o, 
\ ~ ~ ~dar hiçbir toplantıda 

itlen ldaıt!rndJ bir dü~an mecU. 
dO~fO bir haldi. Bir 

, m ından ürkerek, }\orkuya nihayet ver
, mek için silaha sarılmak yolundadırlar. 

Tokyonun yeni harb hazırlıkları devam 
ettikçe Çinlilerin zaferleri de devam e
dip duruyor. Japon hükUıneti Japon mil
letine dnlıa fazla fedakarlık yükledikçe 
Japon ord~unun harb yıldızı söner gibi 
oluyor. Bütiln kaynaklardan gelen ha • 

herler Çin illkesinde geçen her günün Ja
ponya aleyhine çal~tığmı gösteriyor . 
Dört ay önce Yançe nehri boyunca Çang 
Kay Çek ordularını kovalamış olan Ja
ponları, şimdi, ayni nehir boyunca Şang 
Kay Çek koğalamakta ve geriye püs
ktirtmektedir. Japonlar, tahliyesinde hiç 
bir fevkat!delfk olmıyan 'ehlrleri değil, 

Çin lmparatorıı ile Ru! Carı arasın"da 1886 an ynpı1an 1Tıın:mno mıınhı*clc.~ine nırı 
bul harfin 

(Rusl11r son Çankufeng hadisesinde bun göstererek Tokyo)'U ilzama çnlıştılar.) 

20 Nisan 1919 4a Alman marahhaa hC)·e
tl \'aacl'C!lson'a gf!ldlif esnada (ortadaki 

Baron fon J.enmer, sağındaki do kont 
Brokdorf Rantza,·'dır). 

Fakat tazminat, müstemleke ve AI
manyanın silahtan tecridi meselesine ge. 
lince. şunu unutmamak lazımdı ki Al
manlar harpteki mesuliyetlerine ve har
bin neticelerine utiraz edecek vaziyette 
değillerdi. Çünkü Alman milleti, başla. 
nndakilerin harp ilan etmesini ve Belçi. 
kayı işgallerini alkışlamı-ılar \'Ç onların 

harp esnasındaki en büyük taarruzlanna. 
müdafaası kabil olmıyan hareketlerine 

birçok fedakarlıklarla elde ettllderl mtl. 
hlm sevkUlceYI noktalarmı da müdafaa 
edememektedirler. Bu halden, Japon 
ordusunda eskisi gibi kumandaya itaat 
edilmediğini de tahmin etmek mllmkUn 
olabilir. 

muhtelif gtizel fırsatlar çıktığı halde Demokrasi hesabın fazla hakim olduğu 
tekrarlayamamaktadırlar. Yirmi yıl önce rejimdir. Bu rejim tehdide kalkışırsa ev
Bolşevikler dinamik addedilirlerdi. Kori velce hesabını yapmı§ olduğuna inan . 
fu hAdiaesiyle tqiatlerln dlnamlldlibb- malıdır. En korkunç tehdi4 heaabml"tbl

den haberdar olmu§tuk. Şimdi, bir asır- len adamın tehdididir. Otoriter devlet
lik refahtan sonra uyu§tuğunu gördüğü- !erde başgösteren tereddlld, evvelki he
müz demokrasinin tokatlana tokatlana sapsızhklardan duyulan zararların \'er -
uyandığını, tecrUbelerden intibah duya- diği intibahı ifade ediyor sanıyoruz. 

lngUtereden sonra Şimali Amerika 
Blrleııik devletlerinin de demokrasi ve 
lçtimaf nizam mUdafaumda aarih yer 
almak kararını vermft olmuı Japon ef
kin umumJyeıine panik vermfttlr. Ruz
veltin son nutkunu Fransanın aağ tema
yüllü bazı alyashert ciddi tellkki et
memekteyseler de nutkun, Almanya ve 
Japonyadakl aldalert, kuvvetlerini de • 
vamh surette yıpratmış olan Asya ve 
Avrupa karşısında taptaze kuvvetleriyle 
ılmaır Amerikanın, eskisinden daha bU
;'ilk bir iktidar ifade ettiğini göze vuru. 

rak kdrolarmı sağlamladığmı ve hUcu- Böyleyse ne mutlu dUnyaya ... 
ma, tehdide geçtiğini görilyoruz. HABER 

NEVROZiN 
arka olmuşlardır. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
yor. 

Almanlar harbi kazanmış olsalardı 

memleketlerinin şarkındaki ve garbın. 

daki bütün araziyi ilhak etm~k istiye

cekler ve buna muhakkak muvaffak ola· 
caklardı. J Otoriter devletler "dinamik hareket., Nevralji, kınklık ve bütün ağnlarınızı derhal keser. 

(.ıu ımuaa> adı verilen Anf saldınflarını bugUnlerde icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
----------~ ------------~~~~=====----------~---------------------------

''llirfll!lf1,;'l0!. ~l~7!)J ••~.: .... ..a., .. \!}J~. ~·--' ·-~ 
Radyoyu susturmak 

için 
ı=, ELÇ1KANIN birçok ~rlerindeayni mahiyette 
~ garip bir davanın muhakemesine yakında başla. 
nacaktır. llki birkaç gün evvel Varv isimli küçük bir 
Belçika ~ehrinde görülen davalar, radyo aleyhine açıl. 
mıştır. 

Davanın mevzuu çok basittir. Varvda oturan bir 
radyo meraklısı, yazın sıcak gecelerinde radyosunun 
çok kıymetli olan oparlörünü i~etiyor, evinin bütün 
pencerelerini de açıyor. Sabahlara kadar radyo çala. 
rak mahalle halkına uykuyu haram ediyor. 

Komıular bu iti menedecek bir çare bulamıyor. 

Çünkll Belçika kanunlarında ıürültüyü menedecek 
maddeler yoktur. 

Bereket vel"!fn ki Varv eehrinde oturan bir awkat 
~in kanuni yolunu bulmala muvaffak oluyor: Belçika 
bestek!rları ve nota tabileri namına mahkemeye müra 
caat ediyor ve bu milracaatinde kanunun bir maddesi
ne dayanıyor. Bu maddeye göre radyolar şahıslar ta.. 
rafmdan kullanılacak Aletlerdir. Umumt n~riyat için 
kullanılırken bestekAr ve tAbilerden müsaade almak JL 
zımdtt. 

Varvda radyo meraklısının makinesi, bütün mahal 

Dört asır evvelkl gaz 
maskesi 

G AZ maskesinin çok yeni bir icad olduğunu sanır
sınız tabii ... Halbuki hiç de öyle değil. 16 ncı a

sırda da gaz maskeleri vardı.O unn gaz maskeleri bu 
gtin karnavallarda kullanılan takma burunlar ıeklinde 

bir maskedir. O zamanlar, ıalgm bir hastalık ııraamda, 

İngiliz doktorları hutahkla mücadele etmek için çare

ler anyorlar. Hastalığın en fazla mllltevU buluııdufu 

yerlerde yaşıyanlara mikrobsuz, temiz bir baft tenef

fUa ettirmek tatlyorlar. Mikroblu bava baharat te. 

muiyle temlzleneceği için lçeralne keıddıı baharat dol

durulmUI ıunı bir burun takmayı dtltOnllyorlar. Ve 
dediklerini yapıyorlar. 

leden iftilmekte olduluna gött tam manasile umum! 
neşriyat sayılabilir. Binaenaleyh müsaadesiz yapılan 
bu neşriyatın meni lbımgelir. 

Mahkeme bu müracaati kabul etmiı ve davayı gör. 
dükten sonra radyo sahibini bestektr ve tlbilere zarar 

Lonc;aralılar ıra pata
tesuerı anmazlar 

L ONDRA belediyesinde patates narhmı tayin eden 
biı; komisyon vardır. Lcmdra patates satıcıları 

bu komisyona müracaat ederek iri patateslere ufak pa

tateslerden daha az fiat konmasını istemifler ve buna 

aebeb olarak Londra pazarlarında halkın dalma ufak 
patates aradıinu ve bunlan aldığını ısöylemlılerdir. Es-

naf ellerinde kalan lrl patatesleri Tayınla nehrine dök· 
meie mecbur oluyorlarmq ... 

Papasın başına 
gelenler ı 

H OLLANDADA Groningon nahiyesi polis mahke~ 
mest hafta tailli kanununa riayet etmedlii için 

nahiye papamm mahkf1m etınltilr. Papaa pazar ıtınU e

vinln bahçeainde bir dikit maldnealyle dUdt dikiyor. 
mUf, bunu gören bir jandarma papu aleyhlnde hafta 

taWine riayetllzllk ıuçundan ötUrU bir sabit varakası 
tutmuıtur. Papu mahkemede, çall§IDak kutiyle değil, 

vakit geçirmek lçln dikit diktltini ısöylemlpe de mah-
ve ziyan ödem~e mahkOm etmi~ör. Eler öteki belçika keme bu müdafaayı varid görmlyerek papası 30 floren 

haicimleri de bu noktai nazarı kabul edecek olurlarsa para cezuına, bu parayı ödemediği takdirde üç gün 
sessizlik ve sükdtu sevenler sevineceklerdir. baPH mahkt\m etmltUr. 



DUnkü nt koşuYnnn<Jan Uç görünU,.: Atlar rlngılc, alınyn ~ıkarken ve Jio nltırclnn h"eyccnnlı bir an... ' 

At haf yarışlarının beşinci 
yanş da çok büyük bir meraklı kütlesi önünde yapıldı 

ası 

Dünkü 
Çifte hahiste; ()lga - Aldevrlş çifte oynayanlar 1 liraya 54 Hra kazandılar in 111ııır; 

İstanbul al koşularının beşincisi, dUn ganyan: ·17.3; plilsc: 145. . 1 Ayhan 61 kilo. !\"ona 55 kilo, Selim 55 kt- fazla rağbet görUyorlardL ı 1935 yerli haliskan ~es!:nsıı:ı b~.~ 
"Vclif'feııdi,. nln şimdiye kadar görme- Jo. Neticede Olgo, son virajı başta döne - lcmez şampiyonu olan ° ııtl1 F 

ôiği muazzam bir kalabalık önünde ve bU. 2 - Ocylim (Fahri Ata~ri) 68 kilo; rek, bir hayli yliklil olan Ceylan'ın hU- 10.biyeti yerli hallsknnlarJllltcdif· 

vük bir lntiznm içinde yapıldı ve sonsuz 
l.ıir zevk \ c hl'yccanla takip edildi. 

Artık biliıtercddüd ve kemali memnu
niyetle diyebiliriz ki, lstanbulda da at 
koşuları yer etmiştir. Eğer, Edirnckapı 
civnrınrla bir ipodrom inşasına karar 
verildi!'; şcklhıdcki haber tahakkuk eder 
ve bu ipodromun inşası önümüzdeki ko- 1 
şu me\·sımine kadar tamnmlanırsa, gc- I 
kcek senf'ki nt koşuları, lstanbul halkı
nın en fazla rağbet göstereceği bir top
lantı yeri olacaktır ... Ve bu, yalnız 1s. 1 
lanbullulnnn zevk ve eğlencesini temin 
etmekle knlmıyncak, • defalarca tekrar. 
ladığımız ,,.l'çhile - Türkiyede at nesli -
nin L<ılalırnda m büyUk rolü oynıyacak
tır. 

Dünkü koı-ıulnrın neticeleri:') le, sureti 
ccrryanlarını. sıraslyle aşağlya yazıyo-

nız. 

B rı ııci koşu <Sala~ ko7ıısu) 
t'ı,: 'C dahıı ~·ukarı ~n~ta hali,,kan tııgl. 

111. at 'ı• ı.ısrokl:ıra maJhus. 
1\lc"aft·: 111111 nıc>tr<>, ikramiye:'.?.');) Jl

ra. 

1 - Tomru (,\ ırn <;ırpnn) 62 kilo; 
ganyan: 155; plise: J SO. 

2 - ~prlng Iloard (S:ılilı Temel) 58,5 

kilo. Plise: 180. 

Pliı c olmıyanlar: 8 - Zaada, Pari • 
ta. 

Koşunun favorisi olan Tomru, cokey 
Bayramın idareslnqe rahat rahat birinci, 
Horvat'ın bindiği Spring Board da &yni 
ııekildc ikinci oldu. 

ikinci koşu 
t

l • 

ı~ ~·n~mdaki yarımkruı .Anıb 'e halls-
ka.n Arab erkek \e di~i taylara mah:-,us. 

l\lc afc: 1600 metre, ikramiye 255 lira. 

1 - Binnaz (Mustafa l'urgut); gan
;rnn 8i0, pli e: 200. 

plase: 225. .-ek 5' Bu güzel bandikapın galibini tahmin cumlarma mukavemet etti ve birinci ol- yonluğunu Tomruya ve•- ''>·yen tC 

3 - l\lau:il<n (Na:df Ataba~·) ;;9 kilo; etmek oldukça güç bir meseleydi. Bunun du. Mahmure asıl koşusunu yapamadı. Bu l'omrunun galibiyeti ktıt;sJlll çr 

ııtiı .. e: 100. için, hemen hemen bütUn atlara oynanı- ktsrağı gelecek hafta koşacağı daha bol fi addedilemez. Fi1Mkik
3

• idıırC f 
l'liı"I' olmı~nnlar: Mahmure 60 kilo, yor, fakat bilhassa Mavzika ile Mahmure mükafatlı Handikapta unutmamak Hi.zım. bu güzel atı, cokey ]3ayraın:~nb11 o 

r: aıkan oyunlarına işt: ı rak edecek 

Yunan atletizm takımı .seçildi 
Hel~rad müsaha"alarından evvel 
Anıerikaldarla karşılaşacaklar 

E~ lüldc Bclgrodcla ynpılac:ık olnn f BaL; 
k.ın o~ unları için iki gün ı>Ürcn seçme mü 1 

sab.ıkııl.ırındoı• sonra Yunnn nllctızııı t:ıkı_ 

mı seçılnı iştir. 
Ekserisi t:ınınınış eski ntlctlcrdcn kuru. 

l:ın bu dcfokl Yunan tnkımınıla birkaç tıı_ 
ne rlc ,;enç sporcu bulunmakladır. 
Komşu memleket ntlctlcri son h:ızırlık 

miis:ıh:ıkııl:ırını, ,\,-rup:ıd:ı hir turne y:ıp. 
m:ıkl:ı olan ve J.ıCçcn hafta Almnnl:ırı m:ığ. 
lüp etlen ı\nıcrik:ılı ı;porculorlo, Jtelccck 
lı:ırto cuııı:ırlrsi ,.c pnzar giiııleri ı\lino sın_ 
dınıl:.ı v:ııını-nldnrdır. 

Bu senek-i Yunan milli atletizm takımı 
na ~ııcn sporcular şunlaraır: 

100 metre: Sakalar)'U 11,5 
200 metre: Laınbrakis 22,8 

400 metre: Kam Yorgos 51,01 
800 metre: Stratakos 2,03,1 
1500 metre: Velkopulos 4,11,4 

5000 metre: Arvanidis 16,01,5 
Yüksek atlama: Sekaeas 1,83 

Uzun: Lambrakis 7,37 (rekor) 
Disk atma: Silltıs 45,70 
Yunan diski: Silliıs 40,12 
Cirid atma: Papayorgis 61,91 

Sırıkla atlama: Tnnos 3,80 
Üç adım: Palamiadis 14,06 
110 manialı: ~fandikas 15,09 
400 manialı: Mandikas 57,03 

Sili eh ----------------
Macar ı a ı c1 karşı ı;ıkacak 

Dördüncü koı;ıu (Beykoz mükemmel bir koşu yapara 11 ,ı 
., d ve so ) 

koşusu) dan itibaren ba~ı nl 1 ıtolS 
trç ,.e daha yu.kan ya)ta ye.rU hall.,kan kendisine yetişen Ro:ıın;~a~ıııl' ~ 

kurtulduktan sonra, ıç ·la birili~· 

~ ... 

nln Tomrıı ile ild oıi:el birirırilik l:a:a. 
nan kıymetli rol:ey nn,,ram 

,..,~ilİI. ut \ <' kısraklara mahsus. 
Mt>Snfc: 2000 metre: iknı.mi~-e: 470 U-

m. 

1 - Tomru (A.,1111 Çrrp:ın) 62 Jdlo; 
gıuı~·an: GOO; plase ı :>0. 

2 - Uomans (Pren Jlalim) 5a,5 kilo; 

Jlla-;e"t ıoo. 
Plase olmıyanlıır: 3 - Ba~lan, ~ipka. 

GünUn, en çok merakla beklenen koşu
su bu koşuydu. Çiinkü "Atatürk koşusu,, 
galibi, namnğliıb Romans buna iştirak e. 
dccektL 
Romansın, bu koşunun büyük favorisi 

olduğunu illveye lüzum yoktur. 

sarfetmcden 3 at boyu artı) ,,nıaııd' 
yu da,.. 

du ... hem de, ilk koŞU 
sonra! .. 

Beşinci koşu tıı 
Diirt , c dnha yukan ~fil~ n 

nuıh5U-• 51v 
Anıb at \O kıı;rnkfarn. ıl)e: 

Mesafe: 3:;00 met re, il•rıu1 
rn. 

,.uııını ~ 
1 - AlıJcr,lş (Fchnıl p 

830; plfısc 1"40. • pI)'c: ı cfl 
2 - t~nlü (Ahmet Gclı::>• t')~' 

JJlllı J 
Plase olınıynnlar: S - ~ 

· nll.İ iJC 
Bu koşunun favorilerı iJ , 

I~ 
yardı. unıııı 

Fakat Bahtiyar, daha }to§ aJtlP• • d 
rundıı cokeyinin ıırkasınll b \ uııı~ 

8sı • c1· 
da gemleri yanlış kuUanın·reğe il'~ 
pistin kenarındaki beton di ..ı\·c 

1 gCI" 
fena baldo vurdu ve dcrhll -sŞ d' 
Bundan sonra ünlü bı:ı§I ald'.: oıı' r'ı/ 
dan evvelki virajda Aldet"'~tesl''p / 
ti ve kısa bir çekişrne)i ~yarı;!' 
geçti. Pek de uzun mesı:ıfelı tltle fi! 
tı olmıynn ÜnlU bütün gn:·rO Jıştıfl ıı:. 
ikinci oldu. Ilu koşu tçın .,.ette.;; 

.• vaı1• P' 
besbelli olan vo gayet ıyı {ctı' ,.1 
nan Bnh Uyar da, ayağınd911 d~r ~ 

~ a ttıı 
snkntlnndıgı halde, sonun .. eldi· 
hatasını göstererek üçUncu. g fllnstt 

Kombinezonlu bııh91 .. ıJ o.~ 

2 - Ft'rruh (Akif l'arn1.) pliı~c: ıoo. 
Plil c olmıynnlar: 3 - ('clenk, Yılmaz, • 

Akın. 

Güreş takımı 
l'esbıt edildi 

t tanhul güre~ ajanlığından: 

Bu güzel tayın, şimdiye kadar yalnız 
kendi yaşındaki tnylnrla koştuğunu ve 
kendisinden evvelki nesle mensup atla
ra pek fı.IA. yenilebileceğini düşünmiyen

lor balısimüşterekte Romansa o kadar 
çok para oynadılar ki, koşunun ikinci fa
vorisi olan Tomru birinci geldiği zaman 
1 lirııya mukabil tam 6 lira verdi. 

Üçüncü koşuyla beşfnci it~ , J\I 
tcrtib edilen çüte bahiste O ~ ı1' 
vi§ çiftine oynıyanlnr 1 Ii~cttıb 
54 lira, yine beşinci koşuda cııtO ~ 
ikili bahiste de Aldervi-5 - .1 r,fJÔ 

k bl 
kazananlar 1 lirnya ınu 8 

aldılar. J\• f• 

Bundan evvelki koşusunda Ferruh, ay. 
nl şartlar içinde, ayni atları yendiği için 
herkes ~ine ona oynuyordu. Fakat bu de
fa Binnaz, çok güzel bir koşu yaparak 
beş at boyu arayla birinci oldu. 

~~.üncii koşu (Hamlikap) 
ort 'e llaha yukan ya)ta ycrH yarım. 

kan tngtılz at ,.e kı raklanı mnh u .. 

~lcsnfc: 2MO metro• ikrnmf ... e· ., •• JI , " • ,.i),) • 
ra: 

~fnndikns 

Davıs kopası ınaçları 
Boston, 21 (A. A.) - Davis kupası te

nis maçlnrının bölge finalinde Avus
tralya, Almanyayı 4.0 mağlüb etmiştir. 

Bu kal'§ılaşma.da Kvist, Henkel'i 6-1, 
6-0, 8-6 mağllıb etmiştir. 

1 - Festival dolayısiyle gelen .Macar 
gilree takımı ile ağustosun 22 pazartesi, 
24 çarııamba, 26 cuma, günlerinde Tak
eim Btdayomunda. yapılacak olan greko
romen ve serbest güre§ müsabakalarına 
56 kilo K. Hüsc)in, Kenan, Ahmed, :Mus
tafa, 61 K. Yaşar, Halil, 66 K. Yusuf As
lan Yahya, Sadık, 72 K. da Saim, CelaI, 
Faik, 79 K. Adnan, ~lersinli Ahmed, 87 
kiloda • Iustara, ağırda çoban Mehmet, 
Samsunlu Ahmet gireceklerdir. 

2 - Müsabakalara saat 21 de başla -
nacaktır. 

3 - Tartı saat 18-19 araı5mda Macar 
güreşçilerinin bulundukları Turing palas 
otelinde yapılacaktır. 

4 - Sikletlcrde bir kilo tolerans ka. 

- Bugiin hurnıla nt ~n<ıt olılıı~unu f:ı. 

ınam<'rı ıınııtmw;fuk ... 

bul edilmiştir. 
5 - Yukarda ismi yaztlı güreşçilerin 

güreş mayosu ve ayakkabılarlyle yukar
da yazılı gün ve saatlerde tartJ vo gü
reş yerlerinde bulunmalan tebliğ olu -
nur. 

ue'' 
Alman tenisÇ.ı .. ~'ı 

pa''I>' ı 
Bruklin, 21 (A. A.) - . ttııPt~ ,ı 

iştirak eden Alman ekiP1 oııll• ı1' > ' 
Almanya tenis federasyonııll uıcti' 
oyuncuları istirahat etıne:Cı~ ş 
manyaya davet eden bir ~ 
tır. Mııci> 

Henkol ve fon Metak59• 1.dlı? 
birçok ~ampiyona :maçıarıtıB 
ceklerdi. 



, 
Dnn Jfodada uapılan lılanbul 11i1:mt ,amplgonlıılu müınlıakalarınilan iki tnılanlant l1t Gn1ala8araylı Halil 1500 metreyi ka:nnrrktn 

DstanbuıD VlÜIZoıti19 bôırô-ncôDDğü 
_ Şampi1Jonluğu Be1Jkozlular kazandılar 

, L ~~~~~~~;.~~~~:J [::_;:~:f;;~~~·=:.~~~ 1 
' lloda yU.zme havuzlannda 1938 f 200 METRE SERBEST , (Beykoz) oldular. dUn de yazdığımız gibi Beııiktaşlı yUzU-ı Şampiyona bizde beynelmilel n~ma-
-._ Yllznıe f&Dlpiyonasına devam e - 1 Bu müsabakaya ikisi Galatasarayd!Jn 100 METRE SIRT ÜSTO' cUlerden bir kmmmm yeni teşekkill ede- ta tevfikan yapılmaktadır. Bu da müsa. 
~ bltlrildl. latanbulda ylrml küsur ve üçU Beykozdan beş atlet girdi. Yarq Bu yarqa da bir Galatasaraydan dört cek olan Şeref klUbüne iltihakı üzerine bakaya iştirak eden altı atlete puYan 
~ klUb bulunmasma ve ıehrlmizin l3eykozdan olmak üzere beş atlet girdi. siyah beyazlılar müsabakalardan bazı • vermeyi emreder. Halbuki ıehrimizde 
, ... __ Vaziyeti deniz sporlanna müsa. Yarq gilzel oldu. Mevsim bqmda bu ka- larma i§tirak etmediler. bu sporla alikadar Ud klüb vardır. Dl· 
~a rağmen, bunlardan ancak beş tegoride birinci gelen Galatasaraylı Şa- 200 METRE SERBEST ğer memleketlerde yüzme ugarl be1t 'e bu sporla meagul olması, hele ail rakibi tarafmdan geçilerek ikinci Beş atletin yan§tığı bu müsabakada, altı klilb iştirak ettiğine göre bu doğra 
'Ye Beykoz ve Galatasaray klilb- eldu. geçen hafta Moda deniz ba)Tammda olabillr. Ayni zamanda 2, 3, 4, 5, 6 ncı-
'ttı ba§kasınm iştirak etmemesi 1 - BUlend (Beykoz) 1,25 bqvekllln himayesine aldığı kllçük yil. nm aldığı puvan birincinin puvanma mtl• 

llQ acınacak haldir. 2 - Şamil (Galatasaray) 1,25,2 zilcü Beykozlu İbrahim birinci oldu. 11avt olacaktır. Bizdeyse birinci 13, 2 net 
t..a kltıbler ki cilmhuriyet hilkümetin- 3 - Fuat (Beykoz) 1,29 1 - İbrahim (Beykoz) 2,48,2 8, 3 ncü 5, 4 ncU 3, 5 inal ve 6 ncı 1 pu-
~ddf ınanevi bilyilk yardımlar gör- • 4 - lskendcr (Beykoz), 5 - Nlko 2 - Mustafa (Galatasaray) 2,57,4 van almaktadır ki bu vaziyette birinciden 
~ bier. Daha ge!:enlerde şehrimiz (Beykoz) geldiler. 3 - Kemal (Galatasaray) 2,58 aonra gelen atletlerin aldığı puvan bl· 
~ l'hıden birçoklarına şarpiler dağı- 1500 METRE SERBEST 4 - Mehmet (Galatasaray) rincinin puvanmdan 6 sayı fazla olmak-S halde, yarl§lara bu klilblerden iki, Bu yart§a 4 müsabık girdi. Yarq ııo- 5 - Serki.s (Beykoz) tadır. 
' girmesi de aynca üzerinde duru- nunda bu kategorinin Türkiye birinciai 200 METRE KURBACALA1ı1A Müsabakalar bittiğine ve pmpiyonun 

bir ıneseledir. Galatasaraylı Halil rakiblerinl bir hayli Bu milsabakaya Galatasaray ve Bey- anlqıldığma g5re bu mesele bu aefer l-
Y 1 takarak birinci oldu. kozdan bqka Befiktq da i§tlrak e.ttl. çln mevzubahs olamıyacağmdan, dilrllst. 

' 8fJŞ ar --- Yart1 aonunda: lUğilnden emin olduğumuz çok kıymetli 
~U ınUsabakalar da kUçUkler ve 1 _ Muaa (Beykoz) 3,23 deniz ajannnızdan bu clhetl g(m6ııtlııde 
~r arasında yapıldı. Küçüklere Ga 2 - Hikmet (Befiktq) 3,33,1 tutarak, gelecek aene için puvaıı yine al-
ı. )a Y, Beykoz, Beıiktaş, büyüklere 3 - Efdal (Galatasaray) 3,34,1 tmcıya kadar verilecekse, birincinin pu• 

buz Galatasaray ve Beykoz işti - 4 - Kemal (Beşiktaş) vanı ne diğer beş mUsabıkm puvanmm 

tltiıer. 5 - Ziya (Beşiktaş) milsavl olması cihetini nuan itibara al-
~ Büyilkler 6 - :t.t&vrl Galataarq ~uı.J.. Bu mau doiru ve yerinde olacak kanaatin• S er arasmdaki müsabakalar 200 ıeneye tadar bu katel')rinln blı'tnc181 deyls. Zira bu aeneld f&lllplyonada ger-
~ lerbeat, 100 m. sırt Ustil, 1500 2 - Halil (G. S.) 2,35,1 Galatasaraylı Efdaldi. düğümUz gibi birçok kategorilerde bi • 
S ~t ve Tilrk bayrak yarışla- 3 - Vedad (Beykoz) 2,37,3 4X100 BAYRAK rincilik alan atletler §&JDpiyon olan kltı .. 
~ttL ' 4 - İskender (Beykoz), 5 - ' Bu yan§& 3 klilb girdi. Küçükler ara- bUn lzası bulumamaktadırlar. Halbuki 

8 1 
smdakl p.mpiyonu da bu müsabakanın Türkiye birinciliklerinde ıehrimlzi tem • 

a 1 k a n OY U n a r l neticesi tayin edeceğinden çeki§me hay- ail edecekler yine bu çocuklardır. 
il enteresan old• Neticede: Milllabakalar neticesinde, diln de yu-

8eı a d ·· k 1 1 O 1.. d b ( k . dığımız gibi Beykozdan 32, GalatuaraY· -.._-~ra musaoa !l aı ına ey ul e aş anaca dan 18 atletin ıampiyonaya aynlmuı ve '""Raci, 21 (Hu11WJI) - Bu sene Bel-~ 13 Eyliilde 9 uncu Balkan oyunlarına bunlardan bzı1armm hasta olmall, ı. • 
~Yapılacak olan 9 uncu Balkan o- iştirak edenlerin talim Ye istirahat gll· tanbul birinciliğinde Beykoz lehine kea-S 6nUınUzdeki ayın 10 unda başlı- nü olacaktır. • dini gösterdi. ve san_ siyahhlar btlyUk-
~ • OYunJara bu sene Türkiye, 14 eyliilde oyunlara iştirak eden milli ter arasmdakl Ud gOnUlk y&nllarm ao-
S Ya. Yunanıstan, Bulgaristan, ilf: takımlar Oplenaç'a giderek orada milte. Bt11ko: bayrak 1aiımının n~ gü:idt nunda l55 puvanla birinci, Galatuaray. 
~~llk takımları iştirak edecektir. veffa kral Aleksandr1n mezarına çelenk ouuncuıu lılar da 111 puvanla ikinci oldular. 
-...~ 0Yuıılarınm idare heyeti son iç- koyacaktır. Misafirlere Topola'da öğle KU,.Ukler arumdakl mtısabakalarda 
~~ 1 - Halil (Galatasaray) 23,27 "' 0YUnlara ve misafir heyetleri ziyafeti verilecek, ayni gUnde Avala da- da sarı kırmmlılar 111 puvanla birin ... 

~ 2 - Fuat (Beykoz) 25,38.4 -
a dair ıu programı tesbit et- ğında akf&Dl yemeği yenecektir. , Beykoz 102 puvanla ikinci ve Be•n•+-• 

3 - All (Beykoz) 27 •--
t..3!?. ~YlfU 15 eyUHde: Talim yapılacak, öğleden 4 _ lakender. da 44 puvanla Uçilncll oldular. 
~ de ak§amleyin Belgradm en sonra Belgratta açılacak olan beden TORK BAYRAK Kazandıklan eampiyonluttan dolayı 
'tt ... ~lertnden fener alayı geçecek- terbiyesi enstitüsünün açılma merul - büyüklerde Beykozlulan, kllçilklerde de -er Bu y&r11m birinci yUz metresi mrt ils-

alaYmda 9 uncu Balkan oyun- minde hazır bulunulacaktır. ı. Galatasaraylılan tebrik ederiz. 
tcı.....~. lttiı-aıc lu, ikinci 200 metresi kurbağalama, ve · 
~~ . edecek bUtUn sporcular, 16 eylfllde misafirler Belgradm görll· IOD 100 metresi serbest olarak yapılır. J Talit De114ai 
~ gtyerek, milll be,yraklan ile lecek yerlerini gezerek, civara bir gezin- Birinci Beykoz takımı: BWend, İsmail, 
tt ....__ tır. ti yapacaklardır. Geceleyin Tuna ve Sa- . Yelken otrlncllf&I 

b,._ -Ylflld öğ V edad &,51. 8 
.~,.. h e leden evvel Balkanlar va nehirleri üzerinde vapurla bir tenez- lkinci Galatasaray: Şamil, Mahmut, Oalale•araylı Burhan 
~~ llafif atletik ıporlan komitesinin zilb yapılacaktır. Orhan 6,3.. f K 

1 
tt 1 k d ....._~ o•---· 'L Musta a, ema , Ku"Uk Kema ve azan 1 -.çqtJr.k Öğleden sonra Be- 16 eyliilde 9 uncu Balkan oyunlarmm "' 

L..· SPorts KDçDkler Mehmctten mürekkep Galatasaray takı- Modada evvelki gtlıı bqlıyan yelken 
-~ ıı.,L - ki klUp salonunda mera- UçüncU ve sonuncu mUsabakaıı yapıla - B mı :S,09 ile birinci, Artin, Serkis, İbra • milsabakumm finali de diln vap·'---. 
~ oyunlarının açılma töreni caktır. u yarqlar Beykoz, Galatasaray ve ,,_ u.u&OttW& 

~,~ btlr. Merasimde blltiln spor he- Ayni gilniln gecesi de beden terbiye ve Be,iktq klUblerl arumda oldu. Yalnız, him, Kemalden müteşekkil Beykoz takı- Dört teknenin girdiği bu mllaabaka-
.·~ 1

- mı 5,25,2 ile ikinci ve AIAeddin, Sedad, nm ilk gününde iki.si tasfiyeye -&..--
" ~ 111" &eçit resmi yapacaklır. kAleU misafir heyetlere ziyafet vere • B ... , t k .. &......,. 

&.. ~ ~ 16Jdltıı e "Ka•ino" sinem"•mda 936 ktir Zi af tt dar 8ŞV0 k 8 e Up8SI Hikmet, Adnandan mürekkep Beşiktaş finale Galatasaraydan Burhanla Anado-

~~ l' oUın .. .... ce . Y e en sonra, o güne ka ludan Şeref kalın111tı. 
K t l takımı da 5,44 ile üçüncü oldular. Ve bu .., 

K'll'· piyatıarı filmi gös•erile- yapılan müsabakalarda galip gelenlere 0 ra yarış arı 
.;.._ ~ milklfatlan dağıtılacaktır. suretle de 1938 senesi latanbul yilzme DünkU kaJ'!ılqmada Burhan blrincilL 

AY1n a e inde .i~Odada eamplyonası ııibayeUendi. _ __.__ ği kazanarak mevud kupayı a1mqtır. 

yapıllror 
1 - 28 Ağustos 1938 pazar gUnll icra 

edilecektir. 
2 - Yarq Moda koyunda ihzar edi

lecek depar şamandırasmdan saat tam 
\ 10 da başlıyacaktır. 

. 1 

3 - Bu yar.JP her cini kotra iştirak 
edebilir. 

4 - Hendikap yoktur. Dilmen yalnız 
amatörler tarafından idare edilecektir. 

5 - Yanı rotaıı, Moda, Kınalı açığı. 
na konacak şamandırayı sancakta bıra
karak Ye,ilköy açığına konacak §&Dlan

dırayı dönerek tekrar Kmalmm açığm
dakt l&ID&Ddırayı dönerek Modaya gele
cektir. 

8 - İftirak etmek iatiyen kotra sa • 
hiblerl 26 Ağustos 1938 cuma gilnil öğ
leye kadar deniz klilbUne kaydolunma
lan rica olunur. lıtanbul 11ilımt pımp111on11 olan Bey1cozlular 



8 HABER ·-~ postası 

Haber'Dn taıırlhi Rcmaınn: 5 vazarn: Dlknmnm 

"Padişah olursam Mahmuda 
bırakacaqım ne dersin?,, 

Her ildai de hayretle Cevrlnin yüzUne 
baktılar. Selim sordu: 

- Neden Cevri kalfa, yoksa bizimle 

efendisi Selime bu kadar kfuıtah davra-1 İstediği eeylerl yazabllird.L Velevkl 
nıyordu. hakikaten doğru da olsa, korkulu rUya 

Sultan Selim perdenin aralık bölme. görmektense uyanık yatmak daha hayır-
beraber bulunmaktan korkuyor musun? sinden hafif hafif yağan karı seyre dal- lıydı. 

- Alla hUnklnm. Allah, emanetini dı. Ortalığa birdenbire derin ve donuk Bir aralık Selim, Mahmudun oda pen-
kabzedecekae yanınızda alsın. 

- Ya nedir kalfa? 
- Siz padişahlık ettiniz. Umuru bllir

..dıılz. Cariyen, senden yUz bulmam11 ıf. 
bi Sultan Mustais. haremine iltica ede-
rek saman altında yUrUyen suyu tcces
sils ederim. Ne olup ne bittiğini takip 
etmemiz gerektir, hUnklnm. 

Sellin bunu çok muvafık bulmuştu. 

Filhakika Mustafa tarafından gelecek 
her tUrlU hareketi harem yolile ôğren. 
mekten başka çare yok gibi idi. 

- Peki, dedi. Öyle olsun Cevri kal
fa. Yalnız sen Reisillkllttap efendiyi gör. 
Self.m ve memnuniyetimi söyle. Anla 
bakalım; serdar, ocaklfl, kethUda ne 
meramdadırlar 1 

Selim, parmağından kalm gU.m.Ug hal
kayı çıkararak Cevriye uzattı: 

- Reis Efendi ile görUşmeden önce 
bu halkayı parmağına tak. O seninle 
Nlylece pervasu:ca hasbUhal eder kal. 
fıa ••• 

Selim Mahmuda döndll: 
- Haydi Mahmut, sen de artık odana 

gekll. Ben, sana işler ve ~ğrendiklerlın 
nice olursa talim ederlın. 

Mahmut çekildi. Cevri bir kenara diz 
ç6ktU. Selim de yatağına uzandı. Fakat, 
lctnı kurt yiyordu. Acaba bu yeniçeri
nhı getirdiği klğrtta ne yazılı idi? Bunu 
Cevrinln yanmda okumakta blr mahzur 
;yoktu. Yatağını kaldırdı ve kaytanın u
cuna earılı mektubu çıkardı. Hakikaten 
OOk mühimdi. Tezkere, Fransız sefirl 
Sebutlyen'den gelJyordu. 

İçinde Fransa İmparatoru Napolyo. 
nun da selAmı vardı. Anlaşılıyordu ki 
~lular, Selimin tekrar cUlflsuna 
çalqıyorlar ve hayatını her tUrlil tehli
keden sıyanete uğragıyorlardr. İmpara
torun ve İmparatorluğun Selime kal'fı 
bu.sus! bir muhabbeti ve itimadı var. 
dJ (1). Hem yine anlqtlıyordu ki Selt
miıı hayatı tehlikede idi. 

- Cevri, dedl Pad{3ah olursam Mah
muda bırakacağım. Ne dersin? 

Cevri, Sellmin elindeki kA~da batı. 
yordu. 

- Ne yazılıyor ki hUnklrım? 
C.vrinin en fazla merak ettiği bu kA

fıdı kimin getirdiği noktası tdl. İçinde 
ne yazılırsa yazıtsm. Acaba bu Uğrt bir 
tuzak olamaz mıydı? 

Selim biraz sertçe cevap verm1ştl: 
1 

- Neden öğrenmek istedin kalfa? 
Cevri, sanki birdenbire bir tarafı şld

deUe çimdiklenmL5 gibi içinde bir ağrı 
duydu. Ne garfp insandı bu Selim! He. 
men hemen hayatını kentlisine vakfeden 
onun ömUr ve saltanatından başka bir 
emell olınıyan Cevrialne itimat etmiyor
du. DUne kadar ayni yastıkta ömUrlerL 
nhı en tatlı ve ateşin zamanJarmı geçfr
dikleri kadınmdan şUphe ediyordu. 

Cevri glllllmsemtştI, yUzU soldu ve 
dudakları, dokunulsa ağlıyacak g:lbi bil
ltUldU. 

Selim bunu farketmişti: 

- Ne var? dedl Birdenbire nevrin 
dönllverdf tal!a! 

- Elbette hUnkAnm. Sen her eey:l l. 
Jematn. Fakat, bugün bir harem hUcre
sine kapatılmıe, her şeyden bihaber 
halde oldufwı için senin bana değil be
nim ıevketlQma itimat göstermemem 
&'erektir. 

- Ne var ki Cevri? 

- Htink!nm, carlyenden aUphe ede. 
cefine, ne ldUfQ belirablerln elinden 
aldığın mektup ve haberlere veavese 
•t! 

O mektupta, seninle mahflce bir gö-
rUtme lııteği var mı hllnklnm? 

- Evet Cevri. 
- Hayır sultanım.. GörUımtyeceksin! 
!elim, Uk defa, değil devlet ricalinden 

btrfnden, bir cariyesinden böyle emlr I 
aibl söz clinli.Yordu ve Cevrl da .ole defa 

bir aydmlık yayıldı. ceresinden bir ıvığm karanlığa çarpıp 

Selim sözU deği§tlrmek için: söndüğUnU görür gibi oldu. Tüyleri dl-
- Cevri dedi, bak gUneş kar toplu- ken diken olmu§tu. Belki Mahmut bir 

yor. Allah blllr, ama, bu yıl çok ki§ ola. hacet için uyanmıotı. Fakat, bir defa 
cağa benziyor. aklına fena §ey gelmişti. Bu fikir onu 

Kar lapa lapa yağmağa başlamış, bir kasıp kavurdu. Stikftn bulabilmek için 
kaç dakika içinde her yer bembeyaz ke- Mahmudun odasında gecenin bu saatln
silmişti. Saray yeniçerileri kardan n- de ne olduğunu anlamak lazımdı. Çün
damlar gibi doln§ıyorlar. Yavaş yavaş kil Selim mutad uyku zamanını çok ge
ortalığa derin bir kış sessizliği çökU. çirmiş bulunuyordu. Gece adamakıllı 

yor. 
Her nedense Selimin gönlünde anla-

11ılmaz bir keder vardı. Halbuki, rezalet
le hal'edllmiş bir padi~h idi. Devleti a. 
Uyeden ona neydi artık? Kederi hiç 
1Uphesiz buradan gelmiyordu. O, koca
mış bir kurt gibi köpeklerin maskarası 
olmaktan Uzlllüyordu. Hayatmm da bel
ki hiç kıymeti yoktu. Fakat şimdiye ka. 
dar kendine bir halef, bir veliaht bırak
mamıştı. Padilah Mwıtafanm tahta çık. 
mumdan bir bu~ yıla yakın bir zaman 
geçtiği halde gebe kalan yoktu. 

Mahmuttan bneka, bu karmakarı§ık 

devletin yUkünU omuzlarına alacak ea. 
rayda kimsecikler dUşUnUlemezdl. Hal
buki o da daha kUçUktU. O halde kendi
sinin Mahmudu yetiştirmek için yaıa. 
ması, hayatı sevmesi gerekti. 

Hadiseler, Malım.udun hnyatmı tehli
keye dilşUrmek Uzereydi. Neydi Cevrt
nln gözlerini fırlatan korkusu? neydi ka
ranlık. koridordan perdeye saplanan han
çer ve neydi yeniçcı41nin seflırctten ge
tirdiği tezkere? 

Biltiln bu hfi.diselerl yanyana getirin
ce devletin ba§Ulda kavak yeli ve ken
dilerinin hayattan üzerinde de ölUın ha. 
va.sı esmekte olduğu belliydi. 

Kar şiddetle yağıyordu. Cevri bu ses
sizliği bozmak istedi. Durdukça derinle
§ea bu sessizlikle dsnbına keder çökil
yordu. 

- ŞevkeUfun, dedi, allalıilfı.lem bu 
yıl gene kıtlık var! Böyle bir kış, Met
lere de yol açar ••• 

Sarayda ses sada kesilmişti Birkaç 
pencereden dı3an akseden ışıklar da 
s25nmüştil. 

Cevri ve Selim susmuşlar, yavag ya -
vaıı ortalığı 8rten gecenin sessizliği i
çinde pencerelere çarparak hafif tıkır • 
tılarla yağan kan kafalarında hiç gUp. 
hesiz bambaşka aeyler dUıUnerek seyre 
dalmı,lardı. 

Selim, Cevriy:l haklı buluyordu. Bu 
kadm elbette h!diselerl ve olanı biteni 
onlardan çok daha iyi bllfyordu. Hatta 
tehlikenin de nereden gelebileceğini pek 
lla kestirmiş bulunabilirdi. 

Sebastiy~n gizlice göndereceği adamı 
ile Selimin bir müzakereye hazırlanma
sını istiyordu. Ne malWııdu ki bu mek
tup bir hile ve desise değildi! Hem ne 
!Uzum vardı müzakereye? 

çökmUş ve saray bahçesinde yeniçeri -
Iere bile tcsıı.dilf edilmez olmuııtu. 

Selim duvara kulağını dayadı. Ne bir 
ses, ne bir kımıldanırJ duyuluyordu, Cev
ri, Selimin endişesini anlamJi ve o da 
şUphelenml.şti. Böyle anlarda nasıl hare
ket edileceğini pek ata bilen kalfa, der
hal yere çöktü ve Mahmudun kapısı al
tından içeriyi gfüliyerek dinledi. Bir a
nahtarla uğraırhr gibiydi. Derin ve çok 
hafif, boğuk bir ses duydu. Yavae, alçak 
sesle söyledi: 

- HünkArım, galiba. ııeh.zadenin kapı
sını kurcalıyorlar. 

Selimin aklı baı;ıından gidecekti az kal 
11m ! GözU önünde ve yanıbaşmda Mah
mud un kanına girilmesi ihtimali akim· 
dan geçince delirdi sanki. Kılıcını kaptı, 
fakat, Cevri bileklerini tutmuştu: 

- ŞevkeUWıı. Acele etme. ı::u gibi 
işlerde teenni Ue hareket gerektir. Ön
ce sofaya açılan kapıyı aralıklayıp hazır
lıyıı.lım, Henilz kapıda meşguldUr. 

Selim bir çocuk eafiyetiyl e sordu: 
- Ya geç k&lırsak Cevri? 
Cevri dinlememlgtl bile. Ayaklarının 

ucuna basarak kapıya yanaetı. Bir ka -
dm ihtimam ve ttinaaıyla yava§Ça Jdlidl 
açtı. Şimdi blr hamlede sofaya çıkmak 

ve oehzadenin kapısmı kurcalıyanı ele 
geçirmek milmkUndU. 

Duyulacak ihtimalfyle, Sellm de, Cev
ri de nefes bile almaktan korkuyorlar
dr. Bu aralık padfBah Selim tıpkı Cevri 
gibi yere uzandı ve kapı altından Mah
muduun odasını gözetledl 

Birkaç dakika sonra yUzü•e hafif bir 
rllzgar gelince tltredJ. Beııt ki kapı a
çı1mıştr. Artık tereddild edecek nokta ve 
geçiril;;cek bir saniye kalmamış demek • 
ti. Birkaç dakika sonra belki önllne ge
çilmez bir facia oluverecekti. 

(Devamı Var) 
(1) Tarihi Ce,·det. 

........... 
DlkD venn gellnln 

Dııaıi'i:o raıDa ıra 
Bugün koyamadık, okuyucularımızdan 

özilr dileriz. 

MotoWıW sahibi kan kocanın arası biraz açılmıştı! 

Yazan: R. Rober Düma 
, t<• -86- Çevlreoı • 

ne diye Parise 
istiyordu? 

Fon Strammer 
gelmişti ? Ne 

" 6/1' 
Fon Strammer, ·ıabancası1c Ernayı trhdit edi)•ordu. '(Mevzım bre romanda 

narak yapılan filmin resimlerinden) 

- Ah evet madam evet ... Siz benim - Lilzwn.Buz blr mukaddeJJ\
9 ~ 

gibi değilsiniz. Bana yol gösteriniz. Ne Ta.bit ciddi konuıacağız. Paris~ bt:~ı~ 
isterseniz yapanm. Onu kurtaralım ma.- le ıakalqmağa gelmedtğiniı1 

dam. güç değil .eanırmı. eJil fJ ' 
Dorote minnettarlıkla rakibesine sa - - Alayın hakikaten sıraeı d 

rıldı, öptU. MUeterk Aşıklarını tehdld e- na .. İ§ ciddi. et!Pe-
den tehlike bu iki aşk rakibesini birlbir- - Anlıyorum. Berlinde endışe Jet',-.· 
terine kardee yapmıştı. ğe başladılar. Bu kadm partste ne ıı•ııe' 

pıyor? Faaliyeti hakkında ~iç ııt· ,ee1' 
Doroteyle Erna saat bire doğru Şan- gönderdiği yok. ŞUphell bir sU~efd 

zelizedo taksiden inerek ayrıldılar. Er- ki de ihaneti Şu halde fon S 1' ı#' 
bir emir! Parlse gidip Bn. 11~-ıc, f" ' 
rak eilkQtunun sebebini öğrenııı-.. ~p 

na: 
- Benuayı bu akşam saa.t dokuzda o. 

telde göre<:eğim, dedi. Siz de saat sekiz 
buçukta geliniz, tekrar konuşalım. Ce -
saretinizi kaybetmeyiniz. Şimdilik Alla-
ha.ısmarladık. 

Casue kadm elini uzatmıştı. Dorote o
nu kendisine doğru çekerek öptU. 

- Onu kurtaracağız değil mi? 
- Merak etmeyin. 

Dorote hızlı adımlarla uzaklqtı. Kate
de dönUp baktı. Erna da gUIUmsedi ve 
eliyle selô.m işareti yaptı. 

Casus kadm yavaş yavaş otele yUrildU. 
Biraz evvelki kendinden emin ve sakin 
tavrı değişmişti Çünkil o da endişedey
di. Fakat bunu pek genç, pek tecrUbe
siz olan Doroteyc hissettirmemeğe çalış. 
mıştı. "İnşalll\h çok geç kalmamışızdır!., 
diye mınldandı. 

,,. . 
Erna saat biri on geç otele dönmUg. 

tü. Kapıcıdan anahtarı aldı ve dalgın bir 
tavırla odasmm kapısını açtı. Hayretle 
bağırdı: 

Pencerenin önUndekl koltukta, sırtı ka
pıya dönUk olmak üzere bir adam otur
maktaydı. İçeriye birisinin girdiğini an
layınca ayağa kalktı, döndU. HUrmetle 
sellm verdi. Bu adam fon Strammerdl. 

Biraz evvel Doroteden öğrendiği ma

IOmatla harab olan sinirleri elmdl yeni 
bir tecrübeye girecektL MUcadele ede
cek, hakiki hislerini saklamağa çalışa -
caktı. Fakat fon Strammer ne diye Pa
rl.se gelmişti? Ne l9tiyordu? 

- Sürpriz diye işte buna derler ba
ron. Beni §8.6Jrttınız. 

GUIUmsiyerek elini fon Strammere u-
zatmıştı. 

- Fena bir sUrpriz mi? 
- BilAkis hoe bir sürpriz! Otursanıza 

. ıı~~..e-riate ne yapıyor! faaliyeti Jll"' 

tahkikat yapınız ve icabına g5rf 
ket ediniz. 

Vaziyet böyle değil mi? ~ 
- Kealf kabiliyetinizin ıı• ~ pi 

Ernal Bu sayede ben de vaılf ıt C' 

zik bir eafhasmı kolaylıkla ~el'' 
· luyorum. Evet Paristeki vazife ~bl"° 
aı bu ... Sualleri ıiz sorduntıı. ce _..lı 
nızı da bekliyorum. bl pı. 

- Niçin hlç yazmadım? ceva ~~ 
basit. Yazılacak bir aey yok d•d,ıı•" 
Paraya ihtiyacım yok; elimdeki 
beı gUn yeter. 

- Benuaya gelince? t ~~ 
- Bu suall bekliyordUJJl· t~• -1 ~ il iP' , 

sabretm1yorsunuz? Bu işin P~ .... • !• 
--· dt' )ay olduğunu aanıyorsunuı: yort!~ 

kat 1g tıerledi, muvaffakıyet 8 

·~ yiz. bil') 
- Bravo! Fakat bunu niçin 

madmız? !J!..• J1B ' 
- ÖvUnmeğl sevmediğtııı i~ ııtr ~ 

nilz yapmadığım bir iş hakkın :etifP d 1, 
rU vaftlerde bulunmak ben.Inı ist.rı' iŞ, 
ğildir. Bunlar 'lklncl sınıf es.SU tb"°tfl' 
dlr. Halbuki anlaıılan }>8yle 111 

. ..J' 
nuz. 

0
$Pr 

Yattığı yerden doğrularak f~~: • 
mere yaklagtı. lstlhfafklr bl~eo ~ 

_ Bana iyi bakm, dedi. ııol • 
Flider'im ! Para koparmak içlnıde c~ 
den atan o sizin bildiğiniz at el dıı;ıw ( 

-1 ... e dt· 
lar~an değilim. Fazla Uzer .... setli~ 
sine de tahammUlUın yoktur· 

8
eoll ~ 

ken beni göklere çıkarJYOr, buect 41 
hakkmdan ancak benhn gele UÇ P; 
söylüyordunuz. Şimdiyse Mt rıoeDll"e4, 
muntazaman icraat raporu ve ııatet J'. 
ye hakkımda eUphe etıneğe c: )"'~ f 
yortunuz. Hakkımda tahkik9 ffill1'6 

baron. geliyorsunuz. Canmız isterse, ~ 
- lkametgAha tecavUz cürmümü af. mlyonıam çekileyim. ~~' 

fediyor musunuz Erna? Söyleyiniz bana: Sg. 45 ,plY" # 
- Rica ederlın baron. Burada kendi ze evvelden matnma.t verıntt otf 6' 6r 

evinizdeeiniz. Parasını tegklllt ödediği- Hatta vazlteml yaptıktan ';t ~ ı•· 
ne göre oda benim değil demektir. aeyler yazdım mı! Gazete e jf ~~ 

Fon Strammer tekrar koltuğa otur- mekle iktifa etmedim Dli? SiS .,t1 fl1'ıl 
muttu. Erna da bir clgara yakarak di- zmı, yokla bir sürU geve~,,,-.~ 
vana uzandı ve, pla bir fare kareıımda ça}Ifmafa humm ve çalııtlY° ~ 
Vahfl bir kedi gibi, gözlerinde vahtl pı- ayni zamanda ıevez~llk de .-' • 
nldaYJlla fon Strammere baktı. U.kay - benden palO! • 1" ıııır 
da.ne sordu: Baron ıize açık s8yliY~ FtJfel 

- Ne var ne yok baron! Pari.le ne zel Şeytan iıtnl yalnIZ b tıs ti ' 
haberler getlrdinlz? cet kudrettedir. YardJDlcı:e ~ ff 

- Haberler sizde Erna... Slzqıle ga- yoktur. Hele kontrol edUtıl cı-r boıı:-,
yet ciddi konueacağız. Parlae bunun için ham.mUl edemez. Pariae ka il fY 
geldim. renmek için geldinide do~"') 

Erna bir kahkaha attJ: ; ttnıze aCU'ID'l! {" ,(Dev 



'-'~BER•ın .Aşk ve Has Romanı: 5 
Nakleden Haldun S. Kip 

~ 8raia kalkarak: 
l1il6y fendııer, dedi, bana mı, Suziye mi 

~~~? 
llıiıi· Ye31nı anlatırken fazlaca bol iç· 
~ Rö:deri pek yumuşak görünmü.. I 
de~ Dem~ istediğim şu ki, ne ona, ne 
ır,.:: ~enize tahammül edemem. 

Tıınur kolundan çekti: 
~ llerınn. hayvana binmek sözün~ gül 
s.dUn~· devam et. 

.... p~ 
~ l. dedi; fakat b~n. bunda da 

~ hır şey göremiyorum. 
Ok. Yok. sen devam et! 

~·arkadaşlar! işte: 
• ., ndık. yalnız Suzi: - Anneme 
~ a&vleıne. deii. bilıirsin ne inatçı 
',:rdır. 
~ t : Stra~ı ıteldiği zaman söyleriz. 
~ ıtn trıü1d~timin hitm .. k üzere 
~~~ Afyonda idim) ve iki 
-..._ 11.... a hareket edecc~imi büs. 

-•\llınuştum. 

~ -III-
~ herke:;e bol dağıttıktan sonra. 
, 'tate; .devam etti: 
~bu ~na.nm. ister inanmayın, dost
tt.a, t:dıvaç beni hiç ürkütmüyor. 
~· "bç k' . 
, l'a . ı§ı mınldandı: 
~ ~I o kadar güzel bir kız olduk. 

'C .. 
d t. ~· dof:ıı. fakat hiç de elverişli 
'~ da. çifte atmağa alıştırdığı 
lll;ır lö'lka Yor: Yumuşak atın çiftesi pek 
~~ ~-ı. o anda bunları düşüne· 

&~ti gelmişti. 
~ ~ aitti. Ben de arkasından 
~ anlattığım, o dizleri çeneye 
~Cinsten, merdivenleri benden 

~u: 
h ~eti§tığim zaman. onu sofra-
'!lıı ~ en kiıÇÜk kardeşinin kulakla 
~ ~~hYI tavuskuşu gibi bağır_ 
~ gfbi ltamgalar M~~i}tlftl. t.' ~ ~ne süktlneti iade edlnce
lia~ ~ karayı seçti. Nihayet, 
k.... ..,_ ile bir maharetle pişirdiği ne· 
~.~dolu tabakların önünde sü-
-tt ltbı leldi. 
~ ~ w zayıf olan halacığım 
~' ho§lanrnıştı. Ara sıra: 
~~Yordu. Ne nefis çorba! 
,~betı baktım: O gün bilmem ne 
~ ~ ~davet edilen ve kendi yanın
)t S öy muhtarının tabağına, bel. 
''kta~ katık kaşık önündeki çorba
fal.: lit bira tneşguldü. Zavallı adam. 
ii:!' 1ci .ınesetenin izahına o kadar 
~:hiçbir §eyin farkında değildi. 
~ ıGlınenıek için dudaklarımızı 

~: et halanı da, kızının marifetini 

'"· ~~ ,,.._bb' 1 • ~""il ı. Ne halt edıyorsun? 

~ ~ton l?kmasmı yutmağa ça· 

ta...~, Verdi; 
~~ta anne. 

" ~ bırakarak. memnun tıt.:.::_, . ke3ın üze ... inde dolaştırdı. 
~ ltna:~ beni düşündürmesi icap 
~ 8 

SUziyi prestiı;e şayan bu· 

~~~değişikliğe belki pek al. 

.(' t bu halile o kadar gü. 

lııa' llOrıra kır oyunlarına başla. 
~~~dı; çiftler sıralandılar-
'-.; ~ 1,

11• Kendine arkadaş bu· 

' ebe,, olur, ötekileri ko-

~ ":r~ Uıere s .. ta...~ -"'W,, c:ina· uzıyı ararken, o. 
~. Pek lltvd~nden ve "Pluton .. a
~ tutırı kocaman köpeğini 
~ tordunı. uı bekliyor gördüm. 

Sıe~. bu hayvanı? 
~ kava arasına karışarak: 

' <ti) ~ ar:.enı bu! demez mi? 
tt 'ili dt Bark arının üzerine otur 

h:"· beiı ltınlltı. ... ~ ne olaca1nn, 
'ı Sia flli~ere~: · 
ifa... dedı, siz d .. '--
'~ loııa e e~,. olacaksı-

~ ~ kainuştnn. Hiç bir 
duran ciddt misafir 

lerin kahkahaları arasında, sıralanmış 

duran çiftlerin başına geçtim. Ellerimi 
çırparak işareti verdim. 

Arkamdaki ilk çift ayrıldı. Benim et.. 
rafımda şaşırtma vererek öne gitmeğe 
çalıştılar. Başka bir genç kızı yakalamak 
istiyormuş gıibi yaparak onları kovala. 
dım. Fakat çok uğraşmadım. Yorgun dü 
şen çift birleşerek, sıralarım beklemek ü.. 
zere en arkaya geçtiler. 

Diğer çiftlere de ayni şeyi yaptım. Be
nim istediğim, yeğenimi ele geçirmekti. 
Yakaladığım zaman, köpeğile ne yapaca
ğını merak ediyordum. 

Nihayet ortada nişanlımla köpeğinden 
başl;a kimse kalmadı. Ellerimi vurdum: 
Bir, iki, üç! 

Kara bir yuvarlak sağıma geçti, be
) az bir bulut soluma .. Beyaz buluta doğ. 
ru koştum. Fakat tam yakalı> acağım sı
rada ... Nişanlım: 

- Tut Pleton! diye bağırmaz mı? 
Pleton bu emri alır almaz üniforma· 

mm eteğine yapıştı. Belki bıraktırabilir
sem ümidile, fırıl f mi dönmeğe başladım. 
Fakat hayvan, sahıibinin bir tek kelime
sine itaate ahşmı~tı. Aksi gibi o kelime 
de aklıma gelmiyordu. 
Yarı gülerek, yarı kızarak dönmeği bı. 

raktım. Orada bulunanların hepsi katı
lırcasma gülüyorlardı. 

Bu hikayeyi dinliHn genç zabitler de 
gülmekten geri durmu}'orlardı. 

Sadun gayet ciddi idi. Biraz sustuktan 
sonra. sözüne devam ettıi : 

- Suzi kendini bir iskemleye bırak· 

mış. bütün diğerlerinden fazla gülüyordu. 
Gürültüden 'akit buldukça. halam 

- Bıraktır şu hayvana, canım! diye 
kızına bağınyordu. 

Niş·mlım daha fazla gülerek cevap ve
riyordu: 

- Yapamam! .. 
- Pekala, dedim, üzülmeyin, gülme-

niz bitince ... 

Çimenin üzerine oturmağa myetlen. 
Cflm. Fakat J'luton hırlıyarak beni o ka
dar kuV\'etle çe!~ti ki, ayakta durmağa 

mecbur oldum. 

Nihayet nişanlım ciddiyetini aldı ve 
Plutona bağırdı : 

- Yeter Pluton! 

Muti hayvan, d'şlerini gevşetti; beni 
bırakarak, gııtti hanımının yanına uzan· 
dı. işte yeğenim ... hayvanlarını böyle ye
tiştiriyordu .. 
Arkadaşları, Sadunun sözünün son kıs· 

mını hararetle alkışladılar. Hepsi, merak. 
la hikayenin sonunu bekliyorlardı: 

- Sonra? Sonra? 
Sadun, "nasıl?., der gibi arkadaşlarına 

bir göz gezdirdikten sonra hikayesine de
vam etti: 

- O akşam nişanlımla konuşmak için 
fırsat çıkmadı. Zaten, köpe'' meselesin
den de ona biraz gücenmi~tim. Kendi ken 
dime. evlendiğimiz zam:ı".1 kendisinden 
hesap soracağımı vaadederek yatmağa 

gittim. 

Ertesi sabah, daha saat yedi yoktu. 
Pencereme, ufak çakıl taşlarile karışık 

kum yağdığını işittim. Koeup. pencereyi 
açtığım zaman. ihtiyar bahçenin geniş yol 
larında uzaklaşan bir kahkaha kulağımda 
çınladı. 

Çabucak giyindim. Bahçeye, esraren. 
giz yeşillik yığınının derinliklerine koş. 
tum.. Bir şey yok! 

Bütün koruluklan. bütün gizli yerleri 
aradım.. Bir şey yok! 

Ara sıra, ağaçların arasından. çıngırak 
lı bir kahkaha geliyordu. Sesin geldiği 
yere koşuyordum .. Kimse yok! 

Nihayet, eve dönüp, kahvemi içmeğe 
niyetlenirken, iki büyük ağacın arasın.. 
dan nişanlımın serkeş yüzünü gördüm. 

Ellerime diken batmasına aldmnıyarak 
ona doğru koştum. belinden yakaladnn .. 

Ah, dostlarım!.. Daha elimin altında 

kalbinin çarpıntmm duymamıştım ki 
- söylerken kulaklarıma kadar kızaraca· 
ğım - Suratıma enfes bir tokat indi. 

Sadun, ciddiyetlerini artık büsbütün 
tutamıyarak kahkahaları basan arkadaş
larının yüzlerine utanarak baktı. 
Yüzba~ı irfan Timur memnun bir ta-

vırla gülüm"iyordu. 
Ziyafetin kahramanı sözüne devam et. 

ti: 
( Dtvamı V m) 

Hicri: 1357 - Cemazlyelevnl: 25 .......... 
5,17 18,58 

..... -- otıo ....... ...... .... _. 

5,17 12,17 16,03 18,58 20,39 3,25 
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Rami ilfıtı)eM: ~:lill 
Deniz ilfai)·esi 36 •• 20 
Be:rozı ı kulesi: 21996. Galata yangın 

kulesi: 40060 
Sıhhi imıtal: 44998. Müddeiumumilik: 

22290. Emniyet müdürlüAü: 24382. 
Elektrik ıtlrkeli: Heyojtlu: 44801 • lstan 

bul: 24371!. 
Sular idaresi: Be)"oıllu: 44783. Beıtlk· 

laş: 40938. Cihali: 20222. Nurosmaniye: 
21708. ('ı;küdıır • Koclıköy: 60773. 

HavaJ(ıızi: lsıanhul: 24378. Kadıköy: 
60i90. HeyoAlu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek 
için 

Reyojllu l'ihell: 49084. Bebek ciheti: 
36 • 101. Kadıköy ciheti 60447. 

Denizyolları 
hııınbul acenlelili: 22740. Karaköy: 

42362. 
Pazorteıi Tophaneden 16,30 Mudanya, 

20 Bandırma. 
Salı Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 Mu· 

danya. 19 Karahiga, 20 Bandırma, Gala· 
tadan 12 Karadeniz. Sirkeciden 10 Mer• 
sin. 

Çarş:ımha Tophoneıten 16,30 Mudanya, 
20 Bandırma, Sirkeciden ıs Ayvalık, 18 
Barlın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 fzmit, 16,:tO 

Muılanya. 20 Bıındırma, Galatadan 12 
Karadeniz. 

Cumprle!ll Tophaneden 14 Mudanya, 20 
Bandırma. Sirkeciden ıs Ayvalık, 18 
Barlın. 

Paımrlesf Tophaneden 9lmroz, 9,30 Iz. 
mil, Gnlal:ıdan S,30 Mudanya, 10,30 İzmir 
Sür, 12 Karadeniz, 22,30 Mudanya. 

Müzeler 
Ayasofya. Roma • Bizans. Yunan eser

leri ''e Çinili Kö,k, Askeri Müze ve sarnıç 
lar. Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhhi müze. 

IBu müzeler hergün saat 10 dan 16 ya 
kndar açıktır.) 

Türk ve lalim eserleri müzesi: Pazar
tesiden hııııtkr herfOn saat 19 dan H ya 
karlar ''e Cuma günleri 16 dan 17 ye ka· 
dar aı:ıklır. 
Topkapı Müzesi: Hergün saat 13 ten 16 

ya kadar aı:ıklır. 

f'"'!mleket Drır Deniz '!i 
Seferler! 

Romanya \0apurları: Cumarte!ll IJ(lnlerl 
13 de Kö!llenceye: Sah ıünlerl 18 de Pi· 
re. Beyrul, lskenderlye. 

lıalyan '·apurları: Cuma günleri saat 10 
da Pire, Hrenıtizl, \'eneıtlk, Triyesle, 

Sirkeci istasyon Müdürlüğü .Telefon 
23079. 

llvrupa Hattı 
Semplon eksnreıl herıün Sirkeciden 

saat 22 de kalkar Ye Avrupadan geleni 
ıanl 7,25 le Sirkeciye mU\'asalat eder. 

Kom·anııiyonel 20,30 da kalkar, 10,20 
de Jrelir. · 

Edirne poslaoıı: Herıün saat 8,50 de 
hareket edt'r, 19,33 de ıelir. 

Anadolu hattı 
HerJrün hareket eden ,ımendiferler: 
Saat S de Konya, 9 da Ankara. 15,15 de 

Diyarbakır ' 'e Samsun, 15,30 ıta Eskiıte
hlr, 19,10 da Ankara ekııpresl, 20 de A· 
da pazarı. 

Ru trenlerden ııaat 9 da hareket eden 
Ankara nnıhtelill pnzarlt>si, çarşamba 
ve cuma Jriinlerl Halcb ve l\lu!lula kadar 
sefer etmektedir. 

MONAKASALAR: 

inhisarlar idaresinin Samsun fabrikası 
için 124 kalem ecza e a!Atı fenniye açık 
eksillmeye konulınu,ıur. Muhammen bede. 
11 617 lira olan bu eksiltme, yarınki sah 
günü saat 10 da idarenin Kabalattaki Ie
vazıın \'e müba)aal tubesinde ;,apılacak. 

lır. 

GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 
Roman)'& mllll müdafaa nazırı tehrimlze 

geldi. 
Trakyadakl büyük manevralar bitli. 

lstanbul Radvosu 
22 AGL'STOS - 1938 PAZARTESi 

18,30 plılkla dans musikisi, 19,15 Rıfat 
Te arkad:ı,ıorı, tarafından Türk musikisi 
ve halk ,arkıları, 19,5S borsa haberleri, 
20 saat ayarı, Gran\·lç rasathanesinden 
naklen, Nezihe l°)'&r ve arkadatları tara. 
fından Türk musikisi n halk tarkıları, 
20,40 Hava roporu, 20,43 Ömer Rıza Doğ. 
rul tarafından arapça söylev, 21 saat ayarı 
hmail Hakkı Özer, Şan kendi e!lerlerinden 
Stüdyo orkeııtrHı refakatlle, 21,30 Faıııl 
saz heyeti, lbrahim U)·gun \'e arkada,ları, 
22,10 Amatör mandolin orkestrası, Dö. 
marlnl idaresinde, 22,50 son haberler ve 
ertesi gilniln 'proıramı, 23 saat ayarı son. 
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ö~du. Hahmı )' A f.ilZ 
KagoU'ün ~ıQvarDsl , amlıreDoını 
neşesine lşt~aırak etmDyor, deırnn 

derin düşünüvoırduo 
-60-

.Ka;ol ilerlemesine deva.:u ediyordu. 
Türk transporları durmuşlardı. Fakat 
çok geçmeden yine harekete gcçtilderi 
görüldü. Süvari ikir.•;i bir mermi dctha 
ateılettirdi. Bu merminin de euya dü
ıüp, bir sütun yükıeltmesirıi müteakip 
tranıporlar durdular. Bu arada Kago 
lun telaiz zabitinin nefes nefese amira
lin yanına çıktı. Aceleden bc.ğulur gibi 
anlattı: 

Baıtaki Türk gemisi telsizle muha
bere yapıyor amiralim. 

Kolçak bir dakika.da vaziyeti kavra
dı. Süvariye haykırdı: 

- Bana bak ... Geminin direklerini 
topla parçala 1 .• 

Bütün toplar direklere kop.ntre e
diJ.di. Biribiri ardına patlıyan topların 
gül'lltüsil enginde oğultularla akseder. 
ken, nakliye gemisinin direği yerinden 
fırladı, geminin güvertesinden sıyrıldı, 
denize uçtu. 

Kagol ikinci defa işaret verdi 
- Beni takip edin! .. 
lıaretler toka edildikten az sonra Uç 

Türk gemisi kuzuca bir teslimiyetle 
düıman kruvazörilniln peıine takıldılar, 
engine doğru açıldılar. Sahilden birkaç 
mil mesafeye glinince•Kagol (dur) i· 
pretini verdi. Yanlarına ıokuld u. Bir 
filika ile indirilmiı Rus bahriye nefer
lerini her üç gemiye de gönderdi., tıgal 
ettirdi. M•Jteakıben tekrar yola çıı.tdı. 
Sıvastopol iatikametinde yede batJandı. 
dı. 

Amiral Kolçak fevkalide memnundu. 
Muazzam bir it yapmıı, Osmanlı do
nanmasından mükemmel bir intikam 
almııtı. Kagolün kumanda köprüsünde 
Kaıol süvarisi Aibay Sogotof ile koa 
naıayor, nepli "nefelt etraff'Beyredl~ 
peıteri ııra götürülen esir Osmanlı 

gemilerini mağnır bakı .. larla sü2'J.yor
du .. Bir ara Sogotofa döndü:: 

-Albay, dedi .. Nasıl? Tcreyağından 
kıl çeker gibi kolaylıkla baıa,rdık bu iti! 

Sogotof gülümıiyerek cevap verdi: 
- Şimdilik kazancımız iyi ama ... 
Süvari bir tereddüt vakfesi geçirdi. 

Amiral bu tereddütten bir şey anlama
dı, ıordu: 

- Ey .. devam etıenel Ama dedin 
kestin! 

- Amiral .. içimde bir üaJ.ntü var. 
- Ne üzüntüsü? .. 
- Bunları petimize taktık Sıvasto-

pola götürüyoruz. 
- Tabii... Tek Ruı krovaztirüı>Jn 

Karadenizde neler yapmağa muktedir 
oldufunu böyle bir zafer alayile ü11ü
bahrimize dönerek diil'lyaya ilin edece. 
ğim!. 

- ç.oıc iyi.. Yalnız henüz tehlikeyi at.. 
tatmadık. 

- Ne tehlikesini? 

- Ne tehlikesi olacak, Yavuz tehlike-
sini,. .• 

- Sözlerinden bir §eY anlamıyorum 
Sogotof! 

Süvari, Kol~ğa izah etti : 
- Gemileri tevkif ettiğimiz sırada bun 

lardan en baştaki telsizle bir şifre çeki
yordu. Şifre yarılamrken topla direğini 
antenini devirdik. Fakat şifrenin ilk kıs 
mı hiç şüphe yok ki çekildiği yerc.e alın. 
mıştır. Osmanlı donanması, nakliye ge. 
milerinin tehlikeye düştüğünü bu şifre 
den sezecektir. O takdirde Yavuz hemen 
denize açılır. Saatte 28 mille üzerimize 
gelecek, Yavuzun önünden nasıl kaçarız. 

Haydi yalnız olsak kaçabiliriz diyelim. 
Ya bu arkamıza taktığnnız yolsuz tele. 
neler ne olacak ? 

Kolçak, düşünmeil ihmal ettiği bu nok 
ta için süvariden utandı, ona 

- Hakkın var Sogotof, dedi, tedbir 
almalıyız. Ne yazık! zafer alayı ile gire
rmyeceğiz. Bu vapurlan batırmak lazım .. 
Hem de vakit geçirmeden .. 

Kolçak süratle bu işe girişti. 
Kruvazör evvela başta yürüyen Bezmi

lleme yanaştı. 'Buradaki mürettebatla 
anbarlardaki alay efradını tamamen 
kendine geçirdi. Sonra sırasile Bahriah
meri, Mitatpaşayr da bo§alttı. Gemiler 

' 

yüklerıle bırakıldılar . .Bu ışı bıtinnc.e sı. 
ra gemilerin batırılmasına geldi. Kolçak 
top ve torpido kullanmadı. 

ilk önc.e Bezmıalemi vasat kısmından 
iki defa mahmuzladı. Ondan sonra Bah
riahmeri ayni suretle batırdı, üçüncü o
larak da Mitatpaşayı üç mahmuzda su
yun dibine indirdi. 

Emektar Türle vapurları, tecrübesiz, 
toy başkumandan vekili Enver paşayla 
idaresi bozuk Osmanlı bahriye nezareti
nin, mağrur ve hodkfun Alman amirali 
Şosonun tedbirsizliğine kurban oldu. 
Milyonlarca lira tutarındaki harp malze. 
mesi ve iki tayyare ile birlikte Karade.. 
nizin kara bağrına gömüldüler. 

Karakol esirlerle birlikte Sıvac;topo

lun yolunu tuttu. 
Gürültü arasında, münakaşalar içinde 

bocalanırken Bezmialem gemıi~inde ihmal 
edilen, diğer sefinelerc.e de başvurulması 
akla getirilmiyen telsizle haber vermek, 
Sadi kaptanın tese'bbüsile son dakikada 
yapılmış, yarım yamalak bir telsiz uçu
rulmuştu. 

lstinye önlerinde boğaza yaslanan Os. 
manlı donanması Mli İstanbul sularını 
tehdit eden tahtelbahir meselesile meş_ 
gul oluyor, destroyerler Marnıarada ci
rit atıyor, Yavuz da bulunduğu noktada 
uyukluyordu. 

Amiral Şoson, o gün donanma ikincı 
klmandanı Arifi yeni tahtelbahirler bu. 
lunmadığı için bir temiz sigaya çekmişti. 
Arif bey ,amiral Şosonun önünde terler 
dökerken kamara kapısı vuruldu .. Ami
ral, dakikalardır karşısında terler döken, 
Arif beyi bıraktı, seslendi: 

- Buyurun! 
Kapı açılınca içeriye r.av~ bin.J>Nı 

Enver bey girdi. Amirali seJamJadı. Elin. 
de tuttuğu bir telsiz kağıdını uzattı 

- Karadenize açılan üç transpordan 
Bezmialem vapurunun verdiği bir şifre .. 
Yarıda kalmış bir şey anhyamadık. Her 
halde bir düşman taarruzuna uğradılar 
amiralim,. dedi. 
Şoson, Arif beyi azarlamağı bıraktı. 

Kapar gihi bir hareketle şifreyi aldı, oku 
du: Bu, Bezmialemin ikinci süvarisi Sa. 
di kaptanın acele verdiği ıve Kagol kru. 
vazörünün ateş ederek geminin antenini 
tutan direğini parçalayınca yanda kalan 
telgraftı. Şoson kağıdı elinde evirdi, çe
virdi... okudu. Birkaç kere kere daha o
kudu .. Karşısında esas vaziyetinde du. 
ran yavere sordu: 

- Şimdi mi alındı bu telgraf? 
- Evet efendim .. 
- Siz, bundan bir §eY çıkaramadımz 

mı? 

- Çok uğraştık .. (Ama) kelimesine 
kadar olan kısnn sarih bir ifade .. Gemile. 
rin taarruza uğradıklarını bildiriyor. üst 
tarafı kalıyor. Acaba (Ama) dan mak.. 
sat nedir? 

- Bu, olsa olsa sahil şehirlerinden biri 
olacak. Gemirin yerini tayin

1 
etmek için 

verilecekken kimbilir hangi sebeble ya· 
rıda kalabilir. Siz, oralarda böyle bir 
mahal ismi biliyor muSl1Iluz? 

Enver bey biraz düşündü .. Arif bey de 
işi merak ediyor fakat çok az evvel ken
msini azarlayan. haşlayan amirale bir 
şey sormağa cesaret edemiyordu. Enver 
bey düşüncesinin netic.e vermediğini gö. 
rünc.e harita başına geçti .. Parmağını İs. 

·tanbuldan itibaren sırasile sahil şehirle
rinin Uz.erinde dolaştırdı. Bartmdan son· 
ra haritada gözüne çarpan Amasra yazı
sının üzerinde durdu. Amirale seslendi: 

- Amasra iskelesi var amiralim. 
- Tamam .. Orada, Amasra önlerin. 

de gemiler bir düsamn taarruzuna uğra. 
mıışlardır.. Derhal harekete geçmemiz 
lbım. Enver bey, işaret çektirin. Midilli 
de hazırlansın. Birlikte denize çıkacağız! 

Hareket emri Yavuzda süratle yerine 
getıirildi; koca gemi birkaç dakikada ha
zırlandı. Şoson kumanda köprüsüne çık
tı. Yavuz süvarisi albay Akkermana emir 
verdi 

- Albay, demir alın! 
(Devamı var) 
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DEM i iK i DA 

Bir doktoriuk hadisesi HOR o • 
1 

Yazan: Mih. Zoşçenko ı abıeuerı • er t czanede araymız. ,· ..a~sta ilulu•:.1 ı .!.Jj Harmobln 

Bütün hayatımca şarlatanlara. uka. J tatabbibti... 
lfilara, mutatabbiblere karşı mücadele et. 1 Ana baba kızlarını alarak, Şuvalovoda 1 noG.ııztçt lJSEl.ERt DİREKTÖRI .. UGV~·nE:N: 
tim. Onlara küfrettim . oturmakta olan bu alaylı doktora götür-

Fakat şiJDdi artık kanaatlerim kökün. düler. Meseleyıi ona anlattılar. Alaylı dok Orta ve lise kısımlarının son sınıf bütilnleme sınavlarına ı eylUl ve diğer sınıfların bUtünleıne sına"· 
den değişmiş bulunuyor. Şimdi bu gibi tor kendisine anlatılan hikayeyi dikkat- larma ' eylülde başlanacaktır. AIA.kadarlarm mektebe müracaatla programları öğrenmeleri.. 
adamlara küfretmek şöyle dursun. onları le dinledikten sonra: ı 
hararetle müdafaa ediyor ve alkışlryo- - Mesele basit, dedi. Kızınız büyük ~ 
rum. bir korku neticesinde konuşma kabiliye. 
Bakınız bu neden ileri geldi. 'tini k-aybctmiş .. Benim tahminim böyle. 
Tanıdığım küçük bir kızoağız \ardı. ~imdi ben onu daha fazla korkutabilir

Bütün doktorlar bu kızı tecia\.t etmekten sem, pic kurusu, bülbül gibi konu~ma~a 
istinkaf etmi~erdi .. Yani sızin anlayaca. başlar. Esasen insan uzviyeti bir acaip. 
ğmız. onu tedavi etmekten aciz kalnu!i- tir. Dünyanın bütün profesörleri, filim. 
lardı. Kızcağıu her muayene eden dok- leri bir araya gelseler insan uzviyetini liı.-
tor, başını sallar. ellerini yana doğru kal. yıkile anla:nalanna imkan yoktur.Tabii 
dınr, lisanı halile: ben de bu profesbrlerin kanaatindeyim .. 

- Ne yapalım, elimizden bir §CY gel· Bani bana da, karaciğer nerededir; böb. 
mez, biz bu hastaya hiçbir şey yapama. rek vücudun hangi kımundadır? diye sor 
yıı, derdi. salar profesörlerden farklı bir cevap ve. 

Fakat i~te orta tah ili bile olmıyan ba- remem. Yani ben de onlar gibi bu uzuv. 
sit bir adam ortaya çıktı .. 'Kimbilir, he.. lann yerlerini kati~· tle tayin edemem. 
rif belki de serserinin biriydi, belki her. Çünkü bakarsınız ki bidsinin ciğeri bu· 
gelenin biriydi. Fakat ne olursa olsun iş radadır. halbuki diğerinin b~a yerde. 
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SOC. AN. 01 

U ğrayacaltlan umanJaı 

Pire, Brindiat. Venec:lik F. GR1MA1'"t 

Trieste 
Bütün Avrupa için ekspres trenleri PALESTL~A 

ile telaki ederler .• 
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nu sordu, bunu sordu falan filan der. rahatsızlanır, kimisinin dili tutulur. lşte l ---------------------__:.---::-: te bu adam kızcağızı muayene etti.. Şu- dir. lnsanlardan kimisinin bağırsakları ' l ... eskindir ve kanatmaz il 
ken kızcağızı eskisinden iyi bir hale ge.. burada en mühim nokta bütün bunların en sert sakalları kolaylıkl~ Pire, Napoli, Marsilya, Oenova Campidogllo 
tirdi.. sebeblerini tayin etmek, ve bunu öğren. traş eder• Fenlcla 

Bu hasta kızcağız on iki • on üç yaşla. dikten sonra, aksi bir hareketle hastalığı Yalnız Altun çiçek traş 
rında kadar bir seydi.. Mahalle çocukla- kökünden söküp almaktır. l§te benim hü bıçakları sabununu, kre
hı onu fena halde korkutmuşlardı, has. tün diğer profesörlerden farkun budur. , mini ve kolonyasını kulla· 
talığı da bundan ileri gelmişti~ Ben hastalığın köklerini bulur, odunla 

Bıir gün kızcağız herhangi bir iş için ıbir vuru~ta. kökünden tedavi ederim. nınız. Bunlardan daha iyi· 
a\·luya çıkmış .. mahalle çocuklan şaka Kmn ana, babası alaylı doktorwı bu lerini bulrrnazsınız. 
olsun diye kızın üzerine gebermi~ bir ke- sözlerinden ürktüler; imm•m•-•••••••ml 
di atmı,Jar .. Kız gerek bu hareketten, ge - Aman profesörlerden üstün alaylı 
rekse geberml~ kediden fena halde kork. doktor! .. Siz ne yapıyorsunuz? Hiç böyle 
muş \'e iste <> gündür bugündür, konuş.. ~ey· olur mu? Bizim kızın zaten bir odun. 
ma kabUiyetini kaybetmi~ .. Kızrağız .el- luk cam var .. Doğrusu biz bu işe pek razı 
lcrile, bacaklarile i~retler yaptığı halde J ı değiliz. 
bir türlü söz söyliye.mlyor, ekmek lı.teme. Alaylı doktor gülmeğe ba.Şladı.; 
sini blle beceremiyormuş.. !..- Allah, Allah dedi, siz amma da tuhaf 
Kızın anası - babası nt pek kültürlü ne insanlarsınız.! Ben kızınıza odunla vura. 

'e pek zengin kimseler değlllerdi. Kızın cak değilim .. Uıf olsun diye- söyledim .. 
babası saraç veyahut kunduracı gibi bfr Kızınıza Vursam vursam yumuşak bir 
şeydi. Kızcağız da, ya~ınm kü~üklüğüne ha\:lu ile vururum. Bakınız nasıl yapmak 
rağmen babasının dükkanında çalışıyor, istiyorum: Kızınızı ~uracıktaki sanüalye 
ona yardım ediyordu .. Tabii bu \'aziyet re oturtacat'Illl .. Sırtını k'"Dpıya ı;e,·irece. 
karşısında babasına da yardım edemez ğim .. Sonrn parmaklarımın ucuna bir 
oldu.. ı havlu yapı~lıracatım •. Belki ~ddctle 

Bu şeraitte yaşryan btr aile için kızla. korkar da o zaman Allahm izniyle yeni _ 
nnın bu hale gelmesi, oldukça büyUk bir ı den konusmağa ~!ar. 
zarardı. Tabii iriU ufaklı bütün doktor. Alaylı doktor bunları söyledikten son. 
]ara baş vurdular .. Bir fayda hasıl olma ra dolaptan bir ha\•lu ~ıkardı. Kızı de.. 
yuıca, 3hbablanndan birinin tavsiyesıle diğl tarzda bir sandalyeye oturttu. Ve 
kızca~ızı, bÜ i'in ehli olduğu rivayet e- kendisi dşın çı.ktı. 
dilen bir adama götürdüler. 'Bu adamın lki üç dakika sonra yava~ içeri gir
doktor olduğunu iddia edecek değiliz •. Bu di ve yaradana 'SJirına.rak kızcağızın sırtı 
''hüdal nabit .. cinsinden, alaylı bir dok. na kuvvetlice bir havlu yapı~tırdı. 
tordu; yani sizin anlayacaI,11mz bir mu. Kızcağıı bu beklenmoo;.k Vlınıştan fe. 

na halde korktu .. Müthiş bir feryat ko
pararak konuşmağa basladı. 

llem öyle bir ikonu~ağa ba~ladı ki ağ. 
zım tıkamak imkanı olmadı .. Zincirden 
boşanmış bir deli gibi konuşuyor, ha 
babam konuşuyordu. Annesinin etcikleri. 
ne sarılmış, abuk sabuk bir ~yler söy
lüror, arada bir de: "ille beni eve 
götürünüz!., diyordu. 
Kızcağızın bakışları acaip!e§miş, adeta 

bir deli b:ıkışı halini almıştı. 
Kızın anası • babası alaylı doktora 

sordular: 
- Biz kızımızın bakışlarını beğenmi~ 

yoruz. Bu hadiseden sonra sakm kızımız 
delirmesin? 

- Bunun hakkında size bir şey söyli. 
yemem. B rum vazifem kızınızın dilini 
çözmekti. Vazifemi yaptım; alt tarafına 
karışmam .. Şimdi beni alakadar eden 
nokta vereceğiniı: paradır. 
Alaylı doktorun parasını verdiler. 
Kız hakikaten bülbül gibi konu~uyor. 

du .• Fakat biraz da :iklınr oynatmı~tı. 
R~.adaA ~\ircu: l' 

var. Bu herıf ~ı§ık şözünde:ı a
caba ne kastediyor?. 

Maykla birlikte Mis«!r Alfabeye gi
derek meseleyi anlattık. Tarif etti: 

- Karmakarışık ko!turmaktan mak- , 
sadım, önüne ardına bakmadan pc§in -
den azrail geliyormu gibi sünnek .. 

- 43 

Mayk tekrar çocukların yanına gide
rek tercümanlrk işini yaptı : 

- Bakın, dinleyin hayvanları nasıl 

Elbise müdürü bu 'ktyafeti kabÜl et- ı 
mcdi. 'Buater Gardncr inat etti, hüHlsa 
mesele hallcdilinciye kadar epey kavga 
gürültü oldu. Ve biraz da küfür sav· 
ruldu. Bunlann başlarına, cenubi Ame
n"ka külhanbeylerinin sardığı gibi birer 
satkı sarıldı • 

Filme ilk çekilecek manura 'bir kaç 
Romalı askerin hıua :atlarını sürüp fe
na haberler getirmesi sahnesiydi. 

Mister Alfabe bağrrdı: 
- Hey ... Çocuklar, şuradaki pamuk 

ağa~lannm arka.sına gidin .. Sonra fo • 
toğraf makinesine karşı gelerek Centu· 
:rionnun beklediği yere vardığınız za
man ona fena haberleri söyleyin l .. 

Takımın lideri olan Buster: 
- Fakat, verecc"k: hiç bir iena habe

rim yok .. Ancak eğer istersen Centu· 
rion vazifesini gören Cuutheriye ldün 
akşam ya,ptığı patırdı için hakkında bir 
tevkif müzekkeresi yazılmış olduğunu 
ve polislerin bu sabah kentlisini nrama
ğa :geldiklerini söyliyebilirlm. Bu t.ak
dirde biı:im Centurion cenapkırı vere
ceğim haberi dinlemek için vakit kay -
betmiyecek ve derbal sıvışacaktır .. 

Diye uzun bir nutuk irad etti: 

dl! i. 

Mister Alfabe: süreceksiniz: Farzedin ki cebiniz para 
- Zararı yok, sen gene bildiğini söy 'dolu ve köy meyhanesine bir kilometre 

le ve gelirken ntlarınm karmakarışık mesafedesiniz, Anladınız mı?. 
koşturmağa dikkat edinfa, dedi. Şimdi ort .... lıkta anlaşılmıyacak bir 

Buster, Cotton, Johuson ve Te:ıt at şey kalmamıştı. Çocuklar dehşetli na-
üstünde yüz metre uzaklaştılat. Orada ralar atarak hayvanları çatlatacak ka-
biraz durduktan sonra :futbe>l oyun- dar ~ürdü. Alfabe bunu da b.eğenmedi, 
culan gibi karmakarışık bir halde fo- Süvarilerin ciddi ve kederli olmalarını 
toğraf makinetine doğru atlarını koı- çünkü fena haberler taşildıklannı 95yle-
turdular. Bustede Cotton öteki çocuk- di. 
lardan ayrılarak yavaş yavaş geriye l'ex Ritey de anlama1c istiyordu: • 
döndüler ve Mayk Konyanı ~b<trdılar. - İnsan köy ar..eyhaneslnden bir ki-
Buster söze başladı: bmetre mesafede olduğunu bilir de, na-

- Mayk sen Oklahomada uzun za· ra atmamak için nefsini nasıl tutar! Bu-
mandanberi yaşıyorsun. Söyle Allahını nu yapabilecek bir kabadayı tanımıyo.-
seversen böyle karmakan.,ık at koş- rum. 
turma modasını biç gördün mü? Be~ Sahne nihayet başanldı. Bu esnada 
dünyanın en azgın ntınr da koşturmaını at sı::tında b:r ~ığırtmas gelerek Alfa-
bilirim. Semersiz ve eğersiz bir hay beye bir telgra~ uzattı. Telgraf Ponka 
.. ·anm sırtına atladığım gibi en hızlı l şebri çavuşu~dandır. Neron rolünü ay-
dört nalı gözlerimi kırpmadan yapa- nayacak olan William Ellisin tevkif e-
rım .. Cottcnla ben ikimiz birden tek dildiğini bildiriyordu. Sebep o1arak ta, 
bir atın sırtına athyarak en çetin yil· : sarhoşluk neticesinde tclıdn intfaamı
ırüyüşleri yapabiliriz. Fakat benim l nı bozduğunu .ileri sürüyor ve 'tibliycsi 
geldiğim Texasda v~ yahut burada Ok- l için kefalet gönderilip gönderilmiyece
lahomanın l:iüz meydanlığında böyle ı fini soruyordu. Alfabe teıı; bir aurnt a 
kşnnakanş:ık at koşusu olur mu hiç? 1 söy1endi: 
Herkesin kendine mahsus bir onörü 1 (Devamı var) 

Kava.la, ScUlnik, Goloa, Pire, Patras. 
1/0 Aysaranda, Brindisi. Ankona, Venedik Quirinale 

~ 
----------------------------~----------------- sı't 

Trieste 

. Scl1nik, Midilli, lzmiı, Pire, Kalamataj \'estn. 25/S 
Patras, Brindisi, Venedik, Trieıte İsco 8/0 

' Burgaz, Vama, Köstencc 

Fcnicla 
lseo 
Dl ana 

21/S 
26/8 
St/8 

l\lerano 1 7/D / 
=--"'·1cı 

------------------~--------------------~-- ~ ,tl 
Fcnlcla 24/8 53 

Din.na 31/8 ottl adi 
Kumpanyamız Yened1k tarikile Paris 'Ve Londra içln, gayette .( 

Sulina, Kalas, lbrail 

miş fiyatlarla, birleşmiş biletler ita eder. asi U l' 
Fazla malumat almak için Gala tada Mumhane Şarap isltel ,.0~ıo0 

141 "ADRIAT!CA" Umumt Acentahğına (Tel. 44877-8-9) ,.o :13c.~\lr· 
. t olll 

Galatasaray civarında Yoku Daireı;I ı e (Tel. 44686) mUrnca~ 

~~~~~~~~~~ ~ d)lt'° 
. "b" c:...... . el "r' "·antırıla l - Şartname ve rc;;mı mucı ınce lıı"" .. sıpaşa eposu ı:.ın ., \!' 

adet elbise dolabı açık eksiltmeye konmuştur. aı-tııt tt 
2 - Muhammen bedeli 27.72 lira hesabile 1108.80 lira ve JllUV 

'f minatı 83.16 liradır. 1 de~ 
3 - Eksiltme 24.8.938 tarihine rastlıyan çarşamba günü sant 

1 ı.ıc~~· 
bataşta le\"azım ve mübayaat şubesinde alım komisyonunda yaP;Jflatı!l!· 

4 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şube~en a5 gil'# 
5 - Istekliledn eksiltme i~in tayin edilen ~n ve saatte ~e 1 ~lll11tıl'· 

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komısyona gelme1erı rıca (S246) 

t.cilt' 
------------. . . ı1' er ı -Şartnamesi muci}jnce satın alın;ıcak 6 adet fılitre cihazı aç 1 

meye konmuştur. . rrıtJ',# 
II - Muhammen bedeli beheri 180 lir:ı hesabile 1030 !ıra ve 

teminatı 81 liradır. d:ı ~ıtı" 
III Eksiltme 24-8..938 tarihine rastlayan çarşamba günü ~aat ıo ~ur· 

ta~ Levazun ve mübayaat fubesindeki alım komisyonunda yapı~Jflabai<~ 
IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubede~·zde 1,5 f~, 
V - lsteklilcrin ckSiltmc i~in tayin edilen gün ve saatte yu . ilıı1 ol 

venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmelerı 
nur. (5244) 

ekale erı=f 
.. altı11'\~~ 

Diyarbakır - Cizre hattırun 10eksoobeşinci kilomerresile yuz: rf ısS 

Nafıa 
metresi arasrndaki beşinci krmım inşaat ve ray ferşiyatı kapalı ~a oe ' 
münakasaya konulmuştur. . .. t 11 f' 

l - Müna'kasa 1 - 9 - 938 tarihine müsadif perşembe gilnU saa dS. f 
kaletimiz demiryollar inşaat dairesindekimünakasa komisyonu cdasırı 
caktır. . ~dl!· 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli bir milyon dört yüz bin lı!.". ~ıı' 
3 - Muvakkat teminatı c11i beş bin yedi yüz elli liradır. . eilel "JJ 
4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi. bayındırlık işlerı ~e~f't,,ı,:~' 

mesi vahidi kıyasii fiat cetveli, fenni şartname, ahşap traverste. detl ~Af 
matnamcsi, çimento normu, telgraf hattı şartna:nesi, plan ve profıl t dıJf"" 
bir takım münakasa evrakı elli lira mukabilinde demiryollar inşııa tı' 

1e • 
tedarik olunabilir. k i}t~ \ ~ 

5 - Bu münakasaya girmek istey'!nler 2490 sayılı arttırzna, e 
5~ıJc1''t tıl ! .r 

kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikaları rrı~eıııit1"'~ 
natlannı ve 938 senesi için muteber billımum nafia itlerine veya ·tUI: ~'9 ~ / 
at işlerine girebileceklerine dair vekaletimizden verilmis mUteablıi arıııtlıJ~e 
nı ve fiat tekliflerini ha"i kl!.palı ve miihürlü zarflannr mezkur ktarillill 11 f' 
siltme şartnamesinin tarifatı dairesinde hazrrhyarak 1 - 9 - 938 ııliS>'oıı 
10 a 'kadar numaralı makbuz mukabilinde inşaat dairesi eksiltme ıco 
isliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. (20il), (5363) 

ıı. 

\r 
d 



~2 ACUSTOS - 1938 

Halay mebusları 
bugün toplandılar 

b~lıl . -- BaştaraJı ı ıncıd1s ı lskenderundan: 8. Davut Şeyh 
tylcr~~~arı hır kere daha cihana ilan Mehmet Reyhanı, ~- Ahmet Ceta.ı Ab 
Ptteb dülhamlt. 
" Us'arın is~m'eri Ermeni c~maatl: Antakyadan: ı. 

HABER - Ak!l'lm oosta. 

iptidai maddelerin 
gümrük muafiyeti 
lk t i sat Vek Al eti yen\ 

kararlar verdi 
Ankara, 20 (A.A.) - lktısat VekA.. 

!etinden tebliğ edilmiştir: 
1 - 53537 sayılı kanunla şimdiye 

lllalcya 2 t llıaau • 1 (A.A.) - Biltün ce· sa Knzancryan, 2. Agop Davutyan. kadar teşviki sanayi muafiyet ruh. 
Olun er seı:ıın komisyonunca tayin Kırıkhandan: 3. Haçadır .Karaba- satnameslnl haiz efrada alt sınat mtl-
Oldu~uş Dllktarda namzet göstermiş cakyan. esseselerln istifade etmekte oldukla. 
Olanı arından adları aşağıda yazılı lskenderundan: 4. Marsel Ballt, rı mevaddı iptidaiye muafiyeti kal· 
1 arın b lln nıc uslukları kati olarak 5. Mihran Kcşlşyan. dırılmıştır. 

'l'u;:ıınıışttr: Rum cemaati: Antakyadnn: 1. Dr. Ancak buna mukabil 2/9160 sa. 
~Ulganı cenıaatı: Antakyadan 1 Ab. Basil Huri. yıh kararname ile sanayi ham mad-
a Saı:ıııh'l'Urkınen, 2 Dr. Vedi Bilgin. lskenderundan: 2. K!mll Zlryk. delerinin resimleri indirilmiş ve ten 
\'edı M" Aznıı, 4. Suphl Bereket, 6. Arap cemaati: Antakyadan: 1. zlltıttan istifade edecek mevaddı ip. 
lııaı, 

7 
unir Karabey, 6. Dr. İbrahim Bahsanuslu Hacı Rezzuk, 2. Hacı Pa tidatyenin tarife numaraları ve cins-

Zekerı · Arif Hikmet Celtıl, 8. lzzet şalı Mustafa Fansa. Jeri mezkO.r kararnameye merbut 
.\ıı ~Ya, 9. Bekir Sıdkı Kunt, ıo. Bugiinkii toplantı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
,.., ısırıı 11 • 
""l!t Ad • ·Nuri Aydın, 12. Meh. Antakya, 21 (A.A.) - Mebuslar 
l<ırık~ı 13. Mehmet KAmfl. 22 ağustos pazartesi gUnU toplanarak 

lırır litıt andan: 14. Seydiuğuz, 15, Hatay Mebuaan Meclisinin açılma 
dır1ı, 

17 
nıet Sural, 16. Bahri Baha. gUnUnU tayin edeceklerdir. 

llla0 ~ • Cevat Abalı, 18. Abdurrah-
leke~:saı, 19. Abdullah Mursal. 

Can, 21 erundan: 20. Botstan Mer_ 
tıııt. ·Abbas Ulkll, 22. Hamdi Sel-

Alevı 
~ebınet cenıaau: Antakyadan: ı. 
tıa"t, 

3 
Saıt Tubeyıt, 2. Hasan Ali 

lııet ıce' Süleyman Tuhanl, 4. Meh. 
~ 6, ~:1~iyop, 5. Zeynel A bldin 
~nı Mahmut, 7. Salih Güzel 

Seı felaketi 
lıııııı kısın (Baıtarafı 1 incide) 
'arıtra1ı . en tahrip etmi§tir. Elektrik 
~hır k ıle lllezbahaya su dolmuş ve 
(tldırııaranhkta kalmıştır. Sel, henüz 
~e ~k·aınıyan harmanlarla Xiğdenin 
litıtıı ~~Uınu~ ve Yenigümüş köyle. 
llUJ..., t -Zelerini ve bostanlarını k8.. h ~ ... ah · 
lll~ııı. rıp etmiş, su basan evlerde 
~.a~1 ~arı, yiyecek ve giyecek e3. 
~~ k 

1 
anıen ıslanmış, çamurlar i· 

ıııaa: lllI§tır. 
~i~t ltadve h~yvan zayiatı vardır. Şim 
~ldu ~ar hır kadın ve bir erkeğin 
~lla.ra. ~ teebit edilmiştir. Ara§tır. 
~~i>'e:~a.rn olunuyor, hasarat e. 

' lıdır. İstanbul ve Adana pos 
~~Ycc ~ gelememi§tlr. ~nlerln 
~ ~~ trıUddet gelip gidemıyeeek· 
~hın ediliyor. Yağmur kesilmiş 

ll'ıa1t 1etı~\'a kapalı ve yeniden yağ • 
e~ek+ •• •dındadır. Heyecan devam 

tı "'-'Ulr, 
~r·ı tıı 1 Çcs· d \r~ da~a ı.n eki hasaratın miktarı. 

d ı.a>'-et ~ çok olduğu duyulmuştur. 
lt. oereken tedbirleri almakta -

Son d 
~~~!tara 11 k1kada 1?elen tafsilat 
~ l'aetl ~ 22 (liusust) - Niğde, Bor, 
t ltıııda ~ 13Unyandakl sel felaketleri 
>ı~l(>rı hab uradakı alAkadar bakamlara 
. "' ıı_ erıer . 
~ '411llitıd c göre zarar ilk tahmınle-
~tlrlar~dlr .. ~ğanak halinde yağan 
hı it \>e 

20 
~ıgde istasyonundaki dere 

\o r haıİtıd O nıetre genl§lltinde bir ne
bi~-bahsey~ UerUyerek önUne gelen bağ 
""tlf.ı.. 1 isUıa ebnl§, evleri slirilkle -

ı. lıaııt a~ 
-ııl'?ı.._ 61l.<;lara ık 
~~lır. Ü ç arak hayatlannı kur-

lib tela a~ kadın boğulmuetur. 
ı.ıı Qt~ l<: i seı baf ve bahçeleri tah. 
tur. ' eınerhfsar k&prUIUnU ,atur-

~e l'aerını11 ~ Blddetli BUnyan kua11 k&ylerlııe 
"e 1 hııeı ııaıJatnıur ve dolu yaimqtır. 
t l<ııııvır Yesinin Karadayı, Zereaek 
~~Uf. 2o a: köylerinde bir iki kişi bo
~ ltllr. Cezı en fazla evi sular götür
<o ~lf. J...e bu Yat?nurdan Zanatl au
loo ana, 9 kınezar k5yUnden 10 inek, 
'1.ba ltuıtı, 4 ~=~keb, 165 koyun ve keçi, 
ııı~ • So <lQ ~ l, 70 çuval buğday 11 a-
• ""!Jlı a gen 350 • v ' 

lllarıa U arpa ve bugday har-
s rtlklenlp gitmlgtir. 

Oanziğ 
flıeseıesi 

1 licr .. 
'rı .., 1kı tl'ıİtin ~Baştarafı 1 incide) 
hııı ' takribe g e hazır bulunm lj o
h;t tı~~rı haı1c: n Yedi bin ki§iden ibaret 
lı'~k}'uruYUJ ' Danzige doğru sembolik 
~ :~ lloıonyYalpınağa hazırlanmıştır . 

-·ı,ırı· a ı ce · 
ıı.t~ ı oınıu 1 ınıyet liderleri bu· 

"a buıunrn § ar ve bilhassa şu beya. 
'o tı lltiti Uflardır: 

il Ilı' ng te · 
«c ~ıtingdir: E ~ıp ~~miş clduğumuz 
"ıi}'c •ııı "c a ğ r hukCımet Danzig 
"ılıt Ce~ olur._aabyişi temin ve tesis et-

' Cd -- U İ . b' 'ıı Cceği §ı ızzat bizler de-
'dh - hitabe z ... 
"'Ya allc • ha11c t 

Japonlar işken
ce yapmış!ar 

~ Ba~taraıı l incide 
nezaretine bir nota tevdi ederek Sovyet 
hükQmeti namına bu işitilmemi~ ve gay. 

• ri kanuni muameleyi şiddetle protesto 
etmis ve silratle tahkikat yapılarak müc.. 
rimlerin ve ezcümle polis müdür muavi
ni Kenzonun :ıiddetle tecziyelerini iste. 
mi§tir. Vapurun mürettebatına bu me. 
murun gözleri önünde dayak atıldığı tes.. 
bit edilmiştir. 

Sovyet sefareti Japon makamlanrun 
bu hareketi netice!inde Sovyet vatandaş· 
lannm ui:rradığı maddi zararların tazmi. 
ni meselesine rucu etmek hakkını muha. 
faza eylemiştir. 

l talyanın cevabı 
(Baıtarafı 1 incide) 

miş olduğu cevabı tevdi etmiştir. 

İyi malQmat almakta olan mahaftle 

iÖro bu cevap üç noktayı ihtiva etmek. 
tedir: 

1 - İtalyanların İspanyaya mühim· 
mat ve esliha vermekte olduklarına dair 
olan haberler uydurmadır ve bu lddiala. 
nn hiçbir delili yoktur. 

2 - Esliha ve mühimmat sevkedllıne
miştir, olsa olsa İtalyan gönüllillerin uh. 
delenine müteretteb vazifeleri ifa edebil 
meleri için lazım olan malzeme mevzuu 
bahstir. 

3 - Di~er de\•letler ayni surette hare. 
ket etmerlikleri tnkdirdc ltalyR'll'1 kendi 
gönüllülerini İspanyadan çekme~ mew 
lesi mevzuubahs olamaz. 

Bu görüşme esnasında Fransa - Ital. 
yan münasebatı mec:ele:;ine temas edil. 
memiş olduğu söylenmektedir. 

Kurak ı lktan 
•• zarar goren 

köylüler 
HUkOmet yard ım 
ıçıo t edbi r ald ı 

Ankara, 20 (A.A.) - Ziraat vekAleti~ 
den tebliğ edilmiştir: ı 

Elimizdeki son tahmin rakamlanna 
nazaran memleketimizin 1938 mısır mah 
sulü buğday mahsulü gibi geçen yıldan 
yüzde yirmi kadar fazladır . 

Bu umumi vaziyete ralmen mevzii 
kuraklıktan müteessir bazı mısır sahala. 
rında muhtekirlerin faaliyete geçerek 
mısır fiyatlannı yükseltmeye kalkııtık. 
lan anlaşılmı~tır. 

Ziraat bankası her yıl oldulu gibi bu 
yıl da baska sahalardan nakil suretilc 
kuraklıktan muztarip sahadaki kôylüle. 
re yemeklik ve tohumluk vereceii gibi 
2661 sayılı kanunun birinci maddesine 
istinaden kuraklık gören veya dolu, sel 
gibi afetlere uğrayan yerlere ve çiftçile· ı 
re yemeklik ve tohumluk olarak ödünç 
veya mal olduğu fiyat üzerinden devlet 
elinde mevcut stoklardan istedikleri ka. 
dar buğd:ıy Yermek de kabildir. Bu !On 
yoldan istifade ihtiyacında bulunan ma. 
hallere ihtiyaçlarının miktan sonılmut
tur. Buna rağmen ihtikAr hareketlerine 
cesaret edecek olanlar hakkında ~iddetli 

yazılı mevaddı iptidatyenln memle. 
kete Itball, yalnız umumt ithala.t hak 
kmdnki hUkümlere tft.bl tutmak şar· 
tile, herkes için serbesttir. Ancak 
cet,·elde münhasıran sınat mUesseac. 
lere verllmek Uzere, bazı maddeler 
lktısnt VekA.lctlnin mUsaadesine bı· 
rakılmıştır. Bu nevi mevaddı iptida. 
iyeyi getirmek ıstıyenler, tenzilft.ttan 
istifade edebilmeleri için, ihtiyaç 
miktarlarını ve 1-1-938 tarihinden 
1-8-938 tarihine kadar olan ima-
Hı.tlarmı mıntaka sanayi müfettişli. 
ğine veya mahaııt nafıa veya beledi
ye mühendisliğine veya fen memur. 
!uğuna tasdik ettirerek lktısat Ve
ktı.letlne göndermeleri ltı.zımdır. 

2 - 219160 sayılı kararnamenin 
ikinci maddesine söre, teşviki sanayi 
ruhsatnamesini haiz sınat mUessese. 
lerln 2/153 sayılı ve buna ek karar· 
namelere tevfikan 1937 malt yılında 
ithal edip ayni sene zarfında işleye. 
miyerek 1938 mali yılına devrettik· 
lerl iptidat maddeler de tenzllttıı re. 
simlere tA.bldir. 

Bu gibi sınat milesseselerln: 
a - 2/153 sayılı ve buna ek karar 

namelere tevfikan 19'37 malt sene
sinde getirdikleri iptida! maddelerin 
tarife numarasını, cinsini ve mlkta. 
rını ve fmrar tarlhlnt gösterir güm-
rllk ldareılnden atacakları vesika. 
tarla birlikte, 

b- 1-6-937 tarihinden 31. 5. 938 
tarihine kadar bu maddelerden ima· 
lAta aarfedllen ve 1988 malt yılma 
devredllen miktarı gösterir mmtaka 
sanayi mUfettlşllll veya maham na. 
fıa veya belediye mUhendlsliğl veya 
fen memurları tarafından tanzim e· 
dilecek raporu tktısat Vek!letine en 
geç 1- 10-938 tarihine kadar gön. 
dermeleri lAzımdtr. 

Dünkü yarala
ma hadiseleri 
Beş kişi bıçakla 

yaralandı 
DUn aktam Yenikapıda Sandıkburnu 

ıaılnoıunda bir yaralama hidisesi ol
muı ve manav Ha11.n ve iamail adla
rında iki kiti hiç aebepsiz olarak Kadri 
iıminde birisini ıırtından bıçakla ağır 
ıurette yaralamıtlardır. Kadri yalnız 

batına bir masada oturmaktadır. Bu 
arada yanında dli,Fr bir muada oturan 
Haun ve bmail, Kadrinin yanlarında 
bir kadına çok baktı&ından §Üphelcne· 
rek: 

"- Bu tara!a ne bakıyorsun, yerin. 
de dolru dUrilst otur, yok1a karışma -
yız,, diye ıöylenmitleı'.dir. Kadri ise et
raf rna bakmanın yauk olmadığını ileri 

ıUrerek karıılı'kta bulunmut, fakat bu 
cevaba kızan Haun ve bmail üzerine 
hücum ederek ellerindeki bir bıçağı 

:zavallının ıırtına 1&plamı11ardır. 

Gazinoda bulunan kalabalık halk ve 
bilhassa kadınlar feryada baılanuşlar, 

ve yetiıen polisler iki mütearrızı ya· 
kalamıılardır. Yaralı Cerrahpap has. 
tahaneline 'kalClınlmıı ve adliye tabibi 
Enver Karan tarafındn muyene edil • 
mittir. Kadrinin yarası derin ve tehlike 
lidir. Bıçak ciğerlerine kadar girmittir. 

Un kapanındaki hAdtse 
DUn aaat 115 buçukta Unkapanında 

da bir yaralama hldi1esi olmuıtur. 
Keaerciler sokafında 2 numaralı 

kahvede oturan Tahıln ile ayni yerde 
Yenisaip ıokaiında oturan Tahsin bir 
kadın meıeleıi yUzUnden kavgaya tu -11laıırrı, arafından uzun uza. 
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Avustur ya hükUmeti 
erkanı Viyanada 

mahkemeye verildi 
Berlin, 21 (A.A.) - Resmi ceride ı 

bugün {eski Avusturya federal bil· 
kUınetleri erkinı ile cürüm ortaklarL 
nm mesuliyeti) hakkında kanun neş. 
retmiştir. 

Bu kanun siyası faaliyetleri esna_ 

sında milletin hukukunu ihlal veya. 
millete ka.rtı hasmane hareka.t icra. 
etmek cürmü.nü lrtik!p etmiş olan bu 

hük<imetler erkanı ile cürüm ortakla_ 
nnm Viyanadaki yüksek devlet diva. 
nı huzuruna sevkedilcbileceklerini na. 
tıktır. 

Avusturyada. teşekkül etmiş olan 
muhtelif federal memleketler hükiL 
metlerinin erkanı ve bilhassa eski Vi. 
yana belediye reisi hakkında da ay. 
ni veçhile hareket edilecektir. Yilk· 

sek divan, mücrimane bir surette mil 
letin hukukunu ihlM hareketi karşı • 
sında mı bulunduğunu, yoksa. millete 
karşı ha.smane bir hareket icrası mı 
mevzuubahis olduğunu araştırarak 

ona göre karar verilecektir. Itham • 
nameyi Almanyanm Avusturyadaki 
ali komiseri B. BUerkel okuyacaktır. 
Bu itham, Alınan milleti namına ya· 
pılacaktır. Divanın vereceği karar • 
dan sonra Almanya. dahiliye nazırı, 

Avusturyalı ricalin muvakkat Alman 
vatandaşlığı hakkını ve Alman tabi· 

iyetlerini istirdat edecektir. Bundan 
başka nazır, bu gibilerin emval ve 
emlll.kini Alman hazinesi nef'ine mU· 
sadere edecektir. 

Yüksek divanın azası, dahiliye na. 
zırınm teklifi üzerine Führer tarafın 
dan tayin olunacaktır. 
İşbu kanunun neşri ile birlikte in. 

tişar eden ve sallhiyettar bir mem • 
baa ait olan bir mütaleada kanunun 
mtinhasıran milletin hukukunu ihla.ı 
hususunda çok ileri gitmiş olanlara 
tatbik oluna.cağına işaret edilmekte. 
dir. 

Ayni mütaleada §u cihet ilave cdl. 
llyor: 

Yülrack divana sevkolunacak e§ba· 
mn adedi 'hakkında henUz bir giına 

malfunat yoktur. 
Bu cihet komiser BUerkel tarafm.. 

dan itham.nameler ilzerinde yapıl. 

makta olan tetkikatın hitamından 

sonra malfim ola.bilecektir. 
Bu resmi mütaleada eöyle denil · 

mektedil: 
Yüksek divanın Viyanada toplan • 

ması keyfiyeti, Avusturya işlerinin 

Berlinde yahut laypzigdeki Alman 
~ 

mahkemesinde değil, Avusturyadıı. 

rüyet ve bir ka.rara raptedilmesinin 
arzu edilmiş olduğu mfıııasmı tazam. 
mun etmektedir. 

Fransız Hava Nazırı 

General Vi lmen dün 
Fransaya döndü 

lngiliz Hava Nazırının da Aıman
yayı ziyaret etmesi muhtemel 
Berlin, 21 (A.A.) - General Vi4 olduk. Kendisine allkranlarmıı bildir

men ile maiyeti saat 9.27 de Staaken mek için bu fırsattan istifade edlyo. 
hava istasyonundan Parise hareket nım. HiUer tarafından kabul edilişi. 
etmişlerdir. Bir hava bölüğü başta min bana bahşedilmiş yüksek bir fW 
bandosu ve bayraklarile selim resmi. ref olduğunu takdir ediyorum. Karin 
ni ifa etmiştir. Fransız generali,Milch hall'de Göringin yanında geçirdiğim 
Stumpf, Von Kesselbring, Von Vit· dakikalar benim için unutulmaz bir 
tendorff ile Fransız sefiri tarafından hMise olarak kalacaktır. Almanya • 
teşyi edilmiştir. nın havacılıkta gösterdiği terakkile. 

ri ve Alman tayyarecilerinin değerini 
pek takdir ettik. General Milch'in Pa· Generali n beyanatı 

Berlin 21 (A.A.) - Berlinden ha. 
reket etmeden evvel general Vilmen 
beyanatta bulunarak dem.iştir ki: 

/ risi ziyareti esnasında 1 ışhyan ve 
§imdiki ziyaretimizle kuvvetlenen ar. 
kadaşlık bağlarının memleketlerimiz 
arasında bir iyi komşuluk ve iyi dost 
luk havası içinde devam etmesini te. 
mewıi ediyoruz.,, 

"Almanyadaki ikametimden dolayı 
bahtiyarım.. Arkadaşlarım ve ben Al. 
man halkının bize kar§ı gooterdlği na. 
zik kabulden dolapı pek mütehassis 

rini muhtelif yerlerinden ağırca yarala· 
mıılardır. Yaralılar Cerrahpqa hasta
hanesine kaldınlmııtır. 

Akay vapurunda 
Dün Adalar arasında işliyen A'kay 

idaresinin Suvak vapurunda bütün 
yolcuları büyük te!Aşa düşüren bir 
yaralama hadisesi olmu§tt.:r. Suvak 
Heybeliden aldığı kalabalık bir yolcu 
kafilesiyle Büyükadaya hareket ettiği 

bir ıırada makine ldaireainden feryatlar 
gelmeğe başlamış ve bu sıada da bir 
adamın elinde bıçakta öteye beriye sal-

dırdığı görülmüştür. Halk büyük he. 
yecana kapılmıı, bereket gemi müstah 

demini bıçaklı adamı yakalamışlardır. 
Sonradan bunun yağcılardan İhsan ol· 
duğu ve arkadaılanndan ateşçi Faiki 

bıçakla bacaklarından yaraldığı anlaşıl· 

mıştır. lki arkadaşın aralarında iş ge.. 
çimsizliği yüzünden 'kavga çıkmıştır. 

Vapur Büyükadaya gelince iş polise 
aksetmiş, yaralı Faik tedavi altına alı. 
narak İhsan da yakalanmıştır. 

iki şoför arasında 
Diln Galatada iki §oför arasmda bir 

yaralama hadisesi olmuştur. Galatada 
Beyzade sokağında 14 numarada oturan 
şoför Mehmet, mil§terl almak mesele
sinden Pangaltıda oturan şoför Cevdet! 
bıçakla kalçasından yaralamıııtır. Yara -
h hastaneye kaldınlmış, suçlu yakalan-

Paris, 21 (A.A.) - General Vilman 
12.15 te Villa Coublay'da karaya in· 
miştir. · 

lngiliz Hava Naz:ırı 

Berlin, 21 (A.A.) - General ViL 
manın Almanyayı ziyareti, İngiliz ha. 
va nazın Sir Kingsley Vood'un ya. 

kında. Bcrlini ziyaret etmesi fikrini Ü· 
yandırmı§tır. 

Siys.si Alman mahfillerinde söylen. 
diğine göre, bu seyahat hakkındaki 

haberler mevsimsiz addedilebilirse de 
böyle bir ziyaretin yapılması mum -

kUııdür. Çünkü Alman hava nazırı ge· 
nernl Milch İngiltereyi bundan evvel 
ziyaret etmiştir. 

Otomobil 
kazası 

BUyükdere yolunda 
bir kadın yaralandı 

DUn gece saat birde Şi~U - BUyUkdere 
yolunda bir otomobil kazası olmu§tur. 
Beyoğlunda lstiklal caddesinde 107 

numaralı apartmıanda oturan İngiliz te
baasından 28 yaşlarında Piper yanında 
Ara adında bir kadın olduğu halde BU. 
yükdereden otomobille dönerkçn Kalen· 
der önllndeki virajı alamamIŞ ve otomo
bil telgraf direğine çarpmı§tır. 

Otomobilin ön kısmı tamamen parça. 
lanmış ve Ara başından ağırca yaralan· 
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Av saçması liatı indiriliyor 
1 Eylü l 938 tarihinden itibaren 
938-939 av rnevsinıi için 

saçnıa ve kurşununun 
kilosunun fiatı 

av 
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Bu fiyat üzerinden muayyen iskonto ile bayilere verilecek saçma ve 'kurşunların 
depolardan mahallerine kada r nakliye masrafları da idarece temin edileceğinden 
bayiler, memleketin her tarafında av saçma ve kurşununun 

Bir ki·loluk 
Kutusunu 40 ve yarım 

kiloluk 
kutusunu 

2 kuruşa sa
tacaklardır 

Fazla fiyat istenilmesi halinde inhisar 
memurlarına haber verilmesi gerektir. 

939-940 av mevsiminde sert saçma satılması mukarrer olduğundan bu cins saçma 
kullanmak istiyen avcıların ve avcı birlik lerinin dileklerini ve takriben ne m iktar 
sar/edeceklerini birer posta kartı ile "inhisarlar Umum Müdürlüğü Barut Şubesi,, 
adresine bildirmeleri rica olunur. 

ı,l,.. • . 

FREDO limon çiçeği kolonyası hasta olanlarla hasta· 
lıktan kalkanlara hayat, şifa verir. Derecesi yüksek olan 
FREDO kolonyası masaj için birincidir. Sinire, çarpın
tıya baygınlık ve sinir hallerinde ruhu okşayan latif biri 
kokusu vardır. , 

Bilumum ıtriyat ve tuhafiyemağazalarında ve eczane
lerde sablır. Taklitlere dikkatFREDO markasını ısrar
la isteyiniz. RUJU. 
FREDO losyonu. FREDO kremi. FREDO dudakruju. 
FREDO tuvalet pudrası. FREDO çocuk pudrası. FRE
DO briyantini vesaire. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk hakim· 'ı 
Jiğinden: 

936-85 Terekesine mahkemece elko. I 
nulan ölü papaz Agatangilosa ait Beyoğ l 
tunda Tarlabaşı Çukur sokak 3 numaralı 1 
evin tamamı açık arttırma suretile , 
27.9·938 tarihine müsadif Salı günü 1 
saat 10 da haddi layıkmı bulmadığı tak-1 
dirde ikinci arttırması 12 te~rinicvvel j 
938 çarşamba günü saat 10 da satılacak
tır. 

Tamamının kıymeti 1800 liradır. Tel· 
laliye resmi, ihale pulu yirmi senelik ta. 
\iz bedeli müşteriye aittir. Arttırmaya 
girebilmek için kıymetinin yüzde yedı 
buçuk pey akçesi yatırmak lazımdır. Ve 
satıı bedeli yüzde yetmiş beşi bulduğu 
takdirde en çok arttıranm üzerine ihale 
edilecektir. 

Tafsil~t: ~fezkCır ~Tin cepheı:.i 6 metre 

20 santim ve arsasının mesahası 46 
metre murabbaıdır. Haricen kagir dahi. 
len ahşaotır. Bodrum ve zemin katı ile 

dört kattan ibarettir. Bodrum katında 

bir çamaşırlık ve kömürlük mevcuttur. 

Zemin katı ahşap sokak kapısını havi üç 
taş merdi\'enle çıkılır. Çimento döşeli bir 
antre ile iki oda bir hala ve bir dolaptan 

ibarettir. Birinci kat: Cephede bir oda ve 
kapısı oda içinde olmak üzere bir sandık 

odası ve arkada bir oda bir sofadan iba
rettir. ikinci kat cephede iki oda arkada 
bir hala mevcuttur. Çatı katının arka ci-

heti daraçadır. TCI'.kos elektrik tesisatı 

vardır. t leklilerin yukarda gösterilen 
gün \'e saatte Beyoğlu dördüncü sulh hu. 

kuk mahkemesine gelmeleri ve eYi gör. 
mek istiyenler pazartesi, salı, çarşamb:ı 

günleri sabahtan 12 ye kadar' içindekile
re müracaat etmeleri il~n olunur. 
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Sabah, öğle ve akşam her ye mekte~,ıef• 
dişleri niçin fır ralamak lazımdır. 
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Çünkü unutmayınız k· : 
Bak,msızlıktan çürüyen dişlerin di fte

ri, bademcik, kızamık, enflocnza, ve hat. 

tfi zatürrieye yol açtıklan, iltihap yapan 

dİ§ etlerile köklerinse mide hummıııs, a 

pandisit, ne\'rasteni, sıtma Ye romatizma 

yaptığı fcnnen anlaşılmıştır. Temiz ağız, 

ve sağlam di~ler umumi vücut sağlığının 

en birinci şartı olmuştur. Bin:ıenaleyh 

di~lerinizi hergün kabil olduğu kadar faz. 

la • Hiakal 3 defa • '"Radyolin,, diş macu 

nile fırçalıyarak sıhhatinizi garanti ede
bilirsi~z. ve etmelisiniz. Bu suretle mik. 

roplan imha ederek dişlerinizi korumuş 

olursunuz. 

RADYO iN 
ile sabah, öğle ve' ~k§am her yemekten sonra 

günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

--==::=:=:=~~~~~---~ 

• ifl 4 

1.9.1938 den itibaren yapılacak cksiltmelerimizde ~rtnameı:ri~itlil' 
üncü maddesinin 2 inoi. bendinin G fıkrasında mevzuubahs (ınu\niıe if 
vesikası) ararulmıyacağrndan 1 EylCtl 1938 den sonraki cksiltm;tcr~J!ill oJıl' 
lirak edeceklerin bu vesikaları ibraz etmelerine !Uzum kalmad~ 
nur. (5629) 

1938 Izmir 
ARIND.A 
1939 

Radyo tekniğinirl 
1. 

ŞAH ESERLEIU 
OLAN 

RADYOLAR/fa) 
Görünüz 

Umam Vekili 

Abdurrahm8Jl 
IMRE 

r·tı' 
Tstanhnl Babçekanı Hasa fl 36~t d(~posu ü st ünde rf~hı.fon: 2r 


