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E:dörne 
Kahraman askerle-

rimize yarın 
kavuşuyor 

lrakyadaki gayri askeri mm
ta ka bu suretle fi'len 

t.ıı.. kaldmlmış olmaktadır 'il e, 19 - Geçenlerde, Sclfuıiktc nuyor, asker bulunmuyÖrdu. Selanik an
ı-. ~Antantı devletleriyle Bulgaris- taşmasının tatbikatına başlanmıştır. 
'~da imzalanan nnlaşma mucl- Kahraman askerlerimiz yarın Edirneye 
lt 'kk~a hududumuzd:ıki gayriaske. gireceklerdir. 

' ~ta a kaldırılmııı bulunmnktadır. Edirneliler Mehmetçiklerini candan 
' 19 ka dahilinde olduğu için Edir- karşılamak için hazırlanmaktadır. Şehir 
' 23 

lC'nberl Lozan muahedesinde baştanbaııa bir bayram manzarası almış-
~ ıniktarda jandarma bulu- (Devamı 11 incide) 

Cin Başkumandanının 
Medeni düng"' karşısında 

Japonyayi ithamı : 
" ' - Kasten uivil ahaliyi bombardıınnn eden, yangın çıkaran, mer· 

._ tıizce katliam yapan, yağma ve tecavüz eden, esrar, eroin, morfin 

~ .. :;on ticaretini te,vik eden> esircilik yapan Japonya, Çir:ıdeki :zulmü 
....., t'barlık rekorlM'Jnı krrmışhr . ., 

liy V..-..y ç._ •, 9•~l:f.,n rnwoli•Y 

e mu avemete davet ediyor 

"'- ... _'•n0n tor\1-ul H k d .. t kl •· •· ·· 1 • ~ üh' • ~ ~tiı ) ı-:r an an ova ogru yl\p ı ııırı yavaı yuruyu§. o:rınae hı ım 

~' 0~ c tı~şkil eden Y nngçe nehri ~zerinden geçerken. (Japonlar Hankov 
~·'\ lcttaı"" l>u yürüyü§lerinde 6000 kadar zayiat vennitlerdir ve yeni tak-

'1e ün geceki hadise 
ll~~oı hlr adam sinemadan dlineo bir 

e efradından kadınlara laf attı 
ve aile reisini bıçakladı hı bql\ 

'ttıı gece <:?· 
'tt }'oku !i1§haneden Kasımpaşaya 

t}' Şta fe • b' 
ı.. arı et . . tı ır yaralama vakası 
"'ilı.ı rtııştır. 

tıpa 

mindc birisi, yanında karısı ve diğer 
iki kadınla birlikte Beyoğlunda bir si
nemaya gitmişler ve geceyarısı evlerine 

(Devamı 11 incide) ll~da 0 tu,.n Nccmct6n ;,. 

t eniz üzerinde bir 
Qcavüz hadisesi daha

1 

-t:Jç c:ııeoııııanıo, ~ailı:ıll'ik:öy 
Ça~oaıra1n1<dla ~ıQıçin~ @Dır kozu 

beırba1' ettttn Deır 
_.- Yazısı 11 incide 

Marmara da 
"hortum 

büyük bir 

'' oldu 
MemDeketlmftz<dle şDm©'!Dye lkadaır g~rd:Jınmeyen 

f blYI taıbnt hc!ıdDse 

Zararsız geçti, yalnız görenle 
telaşa vermekle kaldı • 

rı 
Evvelki gün Mıırnıarada §imdiye ka. 

dar denizlerimizde görUlmemL' bir hB- ı 
dtse olmuş, Samatyadan itibaren Yeşil
köyo kadar bütün sahil halkı çok heye
canlı dakikalar yaşamıştır. Hadise, an
cak Bahrlmubitlerde vukua gelen ve 
büyük gemileri bile derhal batıran bUyUk 
su hortumlarından (siklonlardan) birinin 
.__. ... _ .............................................. . . : 
: 
: 
: Bugün 
Roman ID&ve
mazn istemeyi 
uınu'tmayınız 

Gökten 
düşen 

koca 
f - --'• -u..-L J.&. --~ - 1L. r 

ber•ın okuyucularına 16 sayfalık for· 

ma halinde takalm cfü~ romantn-

nn ilkini t~kil ediyor. 

o 
YARIN 

16 
SAYFA 

Spor, kadın, ı:aka, çocuk sayralan, 
makaleler, fıkralar 'c saire ... 

o 
Günlerin tarihi 

Haber, okuyucuları i!:ln !:Ok faydnlı 

ı bir teşebbüse ghi-:lyor. Her haftn 
Cumartcıd günleri, dünyada oluı• bi
ten lktısadi, siyasi, edebi hadiı.elcri, 
enteresan 'akalan, kuakırı, bey
nclmilul spor hareketlerini, dünya. 
nm dört kiişeslndckl en doğru me
hazlara istinat ederek günü gününe 
tesblt Cdf'<'eğlz. Okuyu<'ulanmız 

"Günlerin Tarihi'' başlı~rı alhnda 
nc~rc--deccI,rimiz bu :\Rzıları kesip 
saldanıakla !:Ok kıymetli blr tarihi 
e er kazana<'akları gibi bir !:Ok ma
iiımat da öğrenmiş o!&caklnrdır. 1-8 
Ağustos günlerinin tarihini yarın 

Habcr'de tetkik ccliniz, beğeneceksi
niz. . .......... ·---·••-.ı••··--·- ....................... . 
!len~it' 

uar konunun tatbiki 
Pazar kanunu var. İnhisar maddele

rinden başka hiçbir şey satmıyanlar 
dükkanlarını açık bulundurabiliyorlar. 
Bizde hiçbir dükkan yalnız İnhisar 
maddeleri satmadığı için kanuna uyguE_ 
olsun diye dükkanlar ikiye bö•Jndü. 
Bu bölüş ya dükkan içinden bir demir 
kepenkle yahut da tahta perde ile. ve 
bu bölümlere girme kapılan da ya i
çerden yahut da dÜkkan kapısının bi
tişiğinde yapıldı. 

Her iki şekil muvafık görülm:.iş ola· 
caktır ki yakın zamana kadar, pazar 
günleri, bu cins dükkancıklar açık du
ruyordu. 

(Devamı l l incide) 

aynen Marmaradn 
rında görillmesldir. 

Hayırsızndn açıkla- rinde ta§ıyan Niko, bu obah bize ~n-

Çal'§ambn g\inU sabahleyin yağan 

yağmurlardan bir müddet evvel vilcuda 
gelen siklon Hayırsızadnnm arkasında 
2-3 kilometre mesafede meydana gel -
miştfr. Biz hfidiseyi daha iyi bir şekilde 
anlatmak için Hayırsızadada balık avla. 
makta olan Ada balıkçılarından Nikonun 
gözilyle gördUklerinl anlatacağız. BugU
ne kadar hlldisenin heyecanını hala \ize· 

lan söyledi: 
"-Biz her sabah erkenden bu civar 

balık tutmağa gideriz. Hatta birçok ge 
celer de Hayırsızadada kalırız. Çarşam 
ba sabahı da yine Hayırsız civarında ba~ 
hk avlıyorduk. Bu sırada uzaktan lstan 
bul Uzerlnln siyah bulutlarla örtüldüğU 
nü gördük. Bu arada birdenbire deniz 
de sıkı bir rilzgar çıktı. Kayıkta iki klş" 

(Devamı 11 incide) 

HABER'i~-büYük' 
yüzme yarışları 

Yarı§luın yapılacağı Büyükdere yüzme lıavuzu 

HABER, hiç şüphe yok ki, Türk gazeteleri içinde spora 
en fa"Zla Ch~mmiyet veren ve sayfalannda yer a.yınuı gaze
tedir. En de~rli spor yazıcıJan, HABER'in ıpor servisinde 
toplanmıştır. Yerli spor hadiselerini büyük bir dikkat ve 
bitaraflıkla takip eden ve ıütunll'Jl'lna aksettiren HABER, 
ne~..riyatjy)e olduğu k:.dar, muhtelif spor ıu'belerinde mü
sabakalar tertibi suretiyle de spOT hayatmı canlandınnayı 
kendisine prensip yapmıştır. 

Bu cümleden olarak, Eylülün best, 100 metre ıırüstü, 100 metre 
3 Ü için yüzme yan§lan tertibi dütü· kurbağlama). 

nülmü~ ve derhal la~ik stlhasına ge- Atlamalar. 
çilmiştiır. Hazırladığımız program Sutopu tumuvas:r. 

şöyledir: 4 - 50, 100 serbest; 100 ıriüatü, 
1 - Müsabakalar3 Eylül Cumar. 200 kurbağlama, 400 serbest yüzme 

tesi günü Büyükderıede yü7.me ha. mÜsabakalariyle atlamalar da üç ka· 
vuzunda yapılacaktır. tegoriye aynlmıştır: 

2 - Yarışlara saat 15 ıde başlana- A - Bayanlar, 
cak~ B-Kl~~w•~ 

3 - Yanşlar şu ikatagoride yapı-
C - Klüp mensubu olmıyanlar. 
Bayrak yanşı ile ıu topu tumuva

aınR yalnız klüpler iştirak edebile
ceklerdir • 

lacaktır: 

50 metre ser~st (Küçükler) • 
100 meb:'e serl>est. 
100 metre sırtüstü. 
200 metre kurbnğalma. 
400 metre serbest. 

5 - Müsabakalann bat hikemli. 
ğini Ahmet Fetgeri, hakemliklerini 
Rıza Süeri, Şazi Tezcan, Nuri Bo
sut. Halid Tüccarbatıoğlu, Ahmet A-

Bayrak yarışı (100 m~tre ser. dem ve Sıdkı Eryar yapacaklardır. 

) HABER'in biiyiik yıiame varışlarına iştirak cl.iecek olanlar 2 Ey. 
) lüı cuma akşamına l:aJcır lit-rgün gazetemiz spor servisine ve müsabaka 
) m.ıhalli olan Büyükdere B ~yaz Park Müdürlüğüne birer vesika fotoğra
) file müracaat edert>;. kavıtlaı mı yaptırmalıdırlar. 

Kız ve Erkek 
yüzücü g·ençler 
HABER'in müsab-:k:lsına İ~tirak ediniz. ı\füsabakalarda clerece a

lacak olanların madalyela-ini şimdiden hazırlamağa baJladık. - ,,_, -~cwsı----------------rı=r----rı=r-..--:=:-..---
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AKŞAM 
:Soltil>l oıt Nt!ırlgal 1 Müdürü 

Ha an Reıaım us 
fD AR E EV i ı lstanbul Ankara ceddcısl 
,,_hl ... , loteallıatllf, T•1ıınl .. ,...,. bteaı..ı HABBll 

Yazı lşler;.telefonu: 23872 
ldero " ,. - .. : 24370 
'1An >., : 2033~ 
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e •vlıtc TIO • ••••• •• 3 •v••.. 400 • 100 • 
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:Jladisefec, tikicl ec 

Orta Avrupada 1 

bir zafer 
Viyanadan sonra, yeni Alınan sat

vetinin ulaşmağa karar verdiği merhale, 
mutlaka Prag'dı. Viyanaya yürüdüğti 
günlerde Almanya o kadar kahhar bir 
kudretin mümessili sayılıyordu ki Sü
dctleri aşmağa karar verişini her !devlet 
"bir milli inkişafın tabii seyri,, süretin
dc tefsirden başka çıkar bir yol bula-

mıyordu. Hani Almanya yürüseydi, Sü
dctlcri aşıp Morav kapılarınldan gir. 
&eydi, Bohemyayı aıarak Tuna havza
sına dayansaydı bu yeni ve çok tehli· 
keli emrivakii Çckoslovakyanın bü
tün dostları ve Almanyanın bütün düş
manları itinırsız kabul ediverecckler. 
di. 

İşte, milletlerin talihinde tek insarun 
ne büyük rol oynayabildiğini, hadise -
lerin önünde bir karpuz kabuğu kadar 
hiç sanılan insanın bazan hadiseleri na· 
sıl durdurup ne büyük imkansızlıklara 
imkan verdiğini bize bugünlerde bir 
defa da Beneş gösterdi. Şu hakikate bir 
daha inandık: 

Bu duygusuz katliamların, hesapsız 

istilaların asrında izmihlal ve inhidam 
ancak milli şeften mahrum milletlere 
mukadderdir. 

Beneş Alman silinrdirinin karşısında 
tek başına kalmaktan dahi çekinmedi. 
1stı1tlate, hUrriycte. şerefe 15.yık olup 
olmadığını bir daha mizana vuran si. 
yasal dünya önünde Çek milletinin tali
hine oynadı ve .. muvaffak oldu. Mu· 
zaff er oldu. 

Şu anda Orta Avrupada top patla. 
madan elde edilmiş bir zafer var. 78 -
88 milyonluk koskoca bir mo· 
dcrn, otoriter ve ültradinamik 
askeri devlet, bUtün heybetine ve ya· 
pısınm azametine rağmen küçük bir 
devlete yenilmiştir. Evet, yenilmiştir. 
Zira çarklarında en ufak bir pas bile 
olmadığı bütün dünyaya matnm bulu
nan Alman motörlü tümleri hudutlarda 
ancak manevra yapabilmekte ve asla 
Çek milletinin hudutlarına tecavüz 
edememektedir. 

Orta Avrupanın talihini ıdevam etti· 
ren bu sihirli zaferin sırrı nC<lir?. 

İşte şu: Ben eşin alfıkadar kabinelere 
bildirdiği şu karar: 

"Çek milleti istikıatini koruyacaktır. 
Eğer dünya hakkımızı tanımamakta is
rar edecek olursa Almanyaya ve dün
yaya vereceğimiz cevap belki pek kan· 
1ı olacak, ama zaruri ve haklı hir cevap 
olacak. Almanya belki SUdetlcre gire. 
cek, fakat 3,5 milyonluk Südct halkın
dan tek insan bırakmıyacağız. Çe': 
milleti kcn::li istikliil ve şerefinin katli 
amma karar verildiğini gördüğü gün 
düşmanlarını tarayıp temizlemekte, 
kütle halinde katliam eylemekte en u· 
fak bir tereddüt duyamaz. Südetleri 
bitiririz. Son Çeke kadar elde silah, 
harbedcriz. Eğer, göbeğinde 15 bu
çuk milyonluk bir kütlenin karşılıklı 
katliamı Avrupanın duygulannı tahrik 
edemezse, Avrupa böyle muazzam bir 
cinayete sağır kalırsa, bu artık bizden 
sonraki cihanın bileceği iştir. Biz öl
mcğe karar veıı:r:i~izdir.,, 

lştc aylardanb~ri. Berlini yerinden 
ktmıldayamamağa sevl: .. :len muamma .. 

'J: • ~ 

lstikliil, ancak yolunda ölmesini bi· 
len milletlerin hakkıdır. Ve milli şef, 

bir karınca öıdüremiyecek dereced~ 

ince insan olduğu hddc, milli §eref 
mcvzuubahv.>lunca derhal değişen ve 
milli şerefe en ufak leke silrdürmemek 
için milyonların ölilmünü göze alabilen 
bilyUk ada:nlara denir. 

Şekip GONDOZ 

~'- ı,uad.anna gl eceımn .. \ 

Bugiin İzmlrc nmuş olon naş,·cldl Cet al B:ıynr yarın fzmtr !u.a.rmı bir nutukla a cacnldır. Başvcldlin Pazartesi günU şehri mlzc döneceği 
Şakir 'Kcscbfr de fuar miln:ı.aebetiyle ı zmlrc gitml<ıtir. Ut>:slmc1e lfa!j\'t>kil dün şc JırimiLdcn hareketi t.>sn~sınWı cğurl:ınırkc n giirüfüyor. 

~ IE IHI ii I~ il> IE VIE 
• 
ıvas 

Sandalda 
taarruz 

Bir kadına tecavüz 
edenler ağırrezaya 

verildiler 
Evvelki ge<:c saat bir sularında 

Yenikapı açıklarında bir tasallut ve 
hırs:zlık hadisesi olmuştur. Salih ve 
Ahmet isimlerinde iki kayıkçı ile san. 
dalla denize çıkan Muazzez isminde bir 
kal:lın başka bir sandalla arkalarından 
gelen Şükrü ve Raşit adında iki kişi
nin tecavilzilnc uğramıştır. Salih ve 
Ahmet kadını yalnız bırakarak başka 

bir sandalla kaçtıktan için iki müte<:a
viz kadının sandalına geçmişler ve par· 
mağındaki altın yüzUğü aldıktan sonra 
da Muazzeze tecavüz ~tmek istemit -
lerdir. 

Sahilden kaldırun feryadını duyan 
polis ve bekçiler bir kayıkla gelerek 
Muazzezi kurtarmışlar ve suçluları ya
kalamışlardır. Şükrü ve Raşit ağır ec
za mahkemesine verilmişlerdir. 

-0--

Gece yarısından sonra 

Kadıköyüne 
V.tizde elli fazla ficretle 

Vapur işletilecek 
l>en7zyolları yo1eu 
ücretleri indirildi 
iktrsad Vekaleti Denizbanka bağlı 

vapur seferleri tarife ve ücretlerinde 
tenzilat ve değişiklikler yapmıştır. 

Buna göre, Bandınna hattı birinci 
mevki fiyatları 425 kuruştan 350 kuru
şa, ikinci mevki de 3.50 den 250 ye in· 
dirilmiştir. 

Açık limanlara fena havalarda uza
yan işler dolayısiyle alınmakta olan 
ücretler de yarıyarıya tenzil edilmiştir. 

Bu hallerde bundan sonra iskele ve mil 
ruriye ücretleri de ahnmıy~caktır. Kö· 

mör havzasına girecek gemilerden f c. 
ner resimleri kaldırılmıştır. 

Anadolu yakasını istanbula geceleri 
de bağlamak için Kadıköyden ve köp

riidcn gece yansından sonra yeni sefer 
ler ih':las edilecek, yalnız bu postalarda 

b:let fiyatları yür.de elli fazla olacak· 
tır. Bunlardan başka Akay vapurla -

rında gidiş bileti yerine yanlışlıkla ve

rilen dönüş biletlerinden sonra, 
g:ride kalan parça da kullanılabilecek • 
tir. 

- Erzuru n 
Ue istasyon dünden Gizli altln sa 

• t• b Bir şUphe Jle 
ı 1 aren tahkikata bat•• . .-.,,. ... ,, 

Altm alnn ve satımı ha 
rıırnamclerin koyduğu bükilJOlef 
ke halinde altın alım ve s 
ayyen bankalara verllınesiJI' işletmeye açıldı 

fki baştan, büyük bir sür•atıe iler~ 

lemekte olan Sivas - Erzurum şimendi· 
fer hattının Sivas tan itibaren yeni üç 
istasyonu daha dünden itibaren işlet

miye açılmıştır. 
Yeni üç istasyonun ismi; Çaltı, Ba

ğıştaş ve iliçtir. Bu istasyonlar Div· 
rikten sonra gelmcktddir. 

Devlet Dcmiryollan idaresi yeni 
kısmın işletmiye açılması münasebetile 
şimdiye kadar Çetinkaya istasyoniylc 
Divrik arasında mer'i olan muvakkat 
seyrüsefer tarifesini dcği§tirmiştir. 

Rumeli hf~anna ı\nııdolo 

Yeni tertip cdieln tarife ile Divrik 
Çetinkaya arasındaki haftada üç defa
lı seyrüsefer tarifesi ilçiden pazartesi, 

çarşamba, cuma ve cu~artesi ve Çetin 
kayaldan çarşamba, perşembe, cumarte-

si ve pazar günleri olmak üzere hafta
da dörder defaya çıkarılmıştır. 

Tabii bu tarife de yeni istasyonlar 
açılıncaya kadar muvakkattir. 1940 sc· 

nesinde Sivas - Erzurum hattı tamam -
}andığı zaman bu hatta hcrgün karşılık. 
lt tren i lctilecektir. 

htsannılan bir bakış 

lstanbul surlarının 
tamirine Anadoluhisa· 
rından başlanacak 

:t.1Uzclcr idaresi, yıkılması değil, mu
hafazası takarrür eden İstanbul surlan
nm tamiri için hazırlanan ve hükumetçe 
tasvib olunan projenin tatbikına lUzum
lu tahsi.sııtı istemiştir. 

19H senesi sonuna kadar ikmal edi
lecek olan surlann tamiri işine Bizans 
surlnrındnn evvel lstanbulda ilk Türk 
eseri olan Anadoluhisarmın tamiriyle 
ba§lanncaktır. Bu arada bazı istimlfıkler 
yapılarak Hisarın etrafı da açılacaktır. 

il o n 1C <e> llll aı m caı 
ır~s5am 

Bundan sonra Rumclihisannm içindelti 
evler istimlak edilerek yıkılacak vo bu 
bUyUk mimar! ve tarihi kıymetli eser 
meydana çıkanlncaktır. 

Bizans surlarmın tamiri esaslı bir me. 
sele te.5kil etmektedir. Bu surların hfıla 
en sağlam kısmını kapılar ve Ayvansa
rnydan Edfrnekapıya kadar olan kısım 
teşkil etmektedir. Surların mühim bir 
kısmı asırların tahribatıyla toprakla bir 
seviyeye gelmiş ve molozu surun ya
nındaki hendekleri doldurmuştur. Böy
le tahribata uğrn.mış olan kısımlar bil
hassa :E~dirncknpr ile Topkapı arasındaki 

• ---- - ...... (il 

bazı ellerin elfın piyasada al~tlll 
ruı.tımı ieleriyle meşgul ol~ 
dukları bazı vaziyetlerden ~..J/11 
bunun üzerine ala.kadar ~.:j 
çok mUhim işe elkoymuş1ardJt• ~ 

Bu şekilde gizli alınıp satıl .. ___ ,, .• 

rm bir kaçakçılık mahiyeti 
ne mebni gUmrUk muhafaSS 
bu mühim işle alAkadar olıll11f 
kimseler hakkında tahkikat& 
trr. Üzerinde bUyUk bir h 
tQrilen bu çok mtlhim mesele 
t.nhltllcAtA rll'vRm nlıınmn.lrt ....... 

-0---

Beyşeh:rd 
kömür mad 

bulundu 
Madenin epey ı 
olduğu anlaşılı 
Bcyşehirtien gelen habd~ 

kasaba dahilinde zengin bit 
madeni keşfedilmiştir. Ya~ 
}arda 10 metreden baştayaıa 
bakasının yinni yedi rnettfl'l9 
bilafasıla devam ettiği gö •• ...ta 

Kasabanın cenubu gSfb~ 
lometrc mesa!ede bulunan 
ve Bademli köyleriyle ıark 
ayni uzaklıktaki Bclcteınit 
au kuyulannda kesif bir 
makta olan kömür cevherlısd 
maden tabakasının yirıni 

~~-... -
bi çok geni~ bir sahada b 
laşılmaktadır. 

Maden ıdamarları Be~§~ 
yanında olduğundan ıleri 
Tilrkiyenin en büyük ele~ 
nm da kurulabileceği tabıniıa 
dir. Bu suretle Anadolunı.IO 

kısmı bu .santraldan aydınla 
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~ dait 
ltQk ve niz~m s od~ ~aınanlarda "nizam int~am 

l... IBlpli ' ' 
;:;ıeıı<iır b n,, en çok duyulan kelime-
"lll! • ~a:ı:ı k' ilde t\' ırnseler ve cereyanlar 
~:buece~~ın, önünde her eeyin kurban 
~~ gı bir ilah olmuştur. Hem de 
~· en do""" k . 
~ ı. t41tiı ..... a bılmezi, en kahre-
~ lııaııırı er kadere, kısmete ne ka-

%h.- arsa biz de nizama o kadar 
"""·Bu gU ·· 

~ sın d . nun, içtimai nizam 
,:~ lıakı'k 1~ e en güzel, en doğru bul-
~ atıe · · ~ adaıı:ı. rın bıle inkarına razı o-
İI08'tıııu ı, efsanenin betbaht kral OE-
~ andırıy . b . 
' ~ oldu· or · aşına gelenlenn 

l'tp~ltriıı k !JUnu düşünüyor, feda ettiği 
• lYınet· i · ·tıı~ kad ın biliyor; fakat ne 

~ .. ~, er, ''anı· · 1· • · ·· 1 
'"" J ıç ımaı nızam oy e 
ş\lf 

~ı: arkta k' . 
~: ı. g0z 1 Cskılcrin kaderi görül
"l' geı:lriı - , ' . .. . 
ı.. ~'oldu. nı.z 'l anrılann çızdıgı 
"l~~ • bugu .. 
CJı. 11 kendi . nun nizamı ise insan oğ-
da '· li~ııı d:lıYle hazırladığı bir zin
b. bir il - eskilerin kader karşısın-
-~ rııcrıne d 
~ 111.iıı lııs uymalarına mukabil, 

1ı;ını 
8 

:ı.nı kendisini ezen nizamı 
~, CıjJuyor. 
~~ • hiç . . ... 
~- bir §nj §.Utıhcsı.z kı ı;uzcl ve tapı_ 
~tJııı.ı anı dir. Fakat onun ne demek 
;. ~llat "darnak lazımdır. Goetheye bir 
'a le - Ctlcr· "h k - kl ı_. rcUı · a sızlıgı, karışı ı-
"1 h· eder· 
hij. ~lUrı i tın,, tlemiş. O Alaman §a-
~~~ ııcıa:anJığın iftihar edebileceği 
Ilı 11~ ~.. lardantlı; fakat en büyük-

ı: o •. tıçUklük g" 1 . 1 bilir' G 
~~tı Qozu un erı o a ; oe-

" li~ g1ııı~crçektcn söylemişse bir kü-
~ unde .. 

'lııı l'ı§Ut1ı- . soylcmiştir. 
(~ ba(sızı~' ıçtlınai nizamın bozulma· 
a~ 'orUın~ga tercih etmek lazımdır,. 
~~; çUııku bu da gaddarca bir hüküm 
~ boıııhı:ı kargaşalıkta, içtimai niza. 
,., Çlğ11e,,. asında muhakkak birçok hak-
-ı:,lııı "11' o 
~~ il( içi~ . halde bir haksızlığı dü-
~ btıııer nııaını fedadan çekinme-

~ilz ce h k h e a1ııı a sızhğa meydan verme-
li.~~llat ed~ık demektir. Fakat Goethe-
<ıı 1 en ·· 1 rıJı~ Svzde, nizamın haksızlık 

~~~ OğJıı :1~l1t"l~~Q bh~flW}uG~: 
'gı §~Yırı 'Zıı.~a tapabilir, fakat her 
~t aıııaııcı gu:zcı, temiz olduğuna L 
~ b~E!bıı,, r,_ !\"izamın haksızlığa da isti 
ı.. ~ .:cc ... · • 
-.a0~1 Be~ U b~t, nizamın haktan baş-
~ilı~ !!diııce Z~rıne istinat edebileceğini 
~bq Uş oııı l'rlanını da, kendini de kü
~ ha~ r, Kabahatli ceza görmez ve 
~ ll'Qe Ceza g .... 
k ~lııı,,. göl.le ~.r~.rse, masuma eziyet 
'~ 1_ "§ de gorulmese bile - nizam 
\ '\!l'~ıı. lllekt. 
~~ ...... , ecıil ır. Haksızlık, karışıklı-

?-:ı:.1~l'tıtrı ~rnez, çünkil haksızlık za. 
~t~ b~lll ha1tı Z~lması demektir. 
~~ll ır §e, .... a hır olduğu zaman müba
~. ıı ""it· h 
"ıı ~ ıı~aın1 .' aksızhğın, sadece kuv-
~ er §ey ı~c - sırf menfaate daya
~< ~11la itnk~lbi • çirkindir ve devamlı 
l •ı. a§ka b' an Yoktur,· çilnkü muhak 

'ili lr k • 
()

11 
e kendi Uvvet çıkıp onu yıkar ve 

t1i do1ı.~u menfaatini ikame eder. 
L ~. lle1t ncu asrrn kendilerini pek 
~~ Zek• 

'ı.rtı~ tlıUtere 1 ~~nan birkaç sanatkarı, 
~. atıcaıt kkırı, hakka inanmağı bir 
\ iL 

1l'et d' zaYıflara yakışacak bir 
l.Jı '%· ıye .. 
la~ aıııar gostermişlerdir. Ferdle-

lııı~0l 1~lığa ~n.ı tatmin için her türlü 
~~ ıı:ı 1 erirı d Usaacte verdikleri gibi ce
\~ eııfaatı .... e'. ~·ine Jhtiraslarmı tatmin 
~ ~a "l'I • 
~. ~· ha~vu Ugrunda her türlü hak-

~-ltı~ uttl11u tnıalannı hoş görmüşler -
t '11 il iliz 
\ Ilı tı~all'I ama tapan adamı ger-
~'~ !!ııtaate ~alnı. tapıyor? hayır, sade
~~ Iı.n~uıuu· P1.Y.or ve buna nizam de. 

~lııdi.t. gunu bUyük bir sözle ört-
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AVI ' • Tarzan 
-Lupe Velez, Vaysm 

ler'den boşarıdı 
Kocam taırzan ır©OlYıntUı cynaı'1'aı ©yına"a vaı!FilşDBce~-tÇD;; 

lbftlseın~;E 1FDe zaDDm 41 ırnnssnz {Q)Dır a©Jam o~©ltYl D ~~Y©>~ 
Holivutta beş 

senedenberi de· 
vam eden bir da-
va nihayet sona 
ermiş ve Lupe Ve· 
lez kocası Conni 
Vaysmüller'den bo 
şanmıştır. 

Sinemanın meş-

bur "Tarzan,, ı, 

mahkemede, bü
yük bir vekarla 
yer almış ve hak
kında verilen kar::ı 

rı sükunla dinlemh 
tir. 

Lupe Velez, ko· 
casını: 

- Zalim, kaba, 
hissiz bir adam, 
diye tavsif etmiş, 

onunla geçinmiyc 
imkan olmadığını 

söylemiştir. 

Artistin beş se
ne evvel açtığı h 
dava evvela rr::
dedilmiş, fakat ~ z 
sonra Lupe Vc~ ·z 
mahkemeye rr · -
_____ ,,.,: .... _t-- __ -· 

mi~tir. C o n •. i 
Vaysmüller lr'·
kındaki bu i1 .: 
boşanma talebi 
muvaffakıyetle ı.c· 

ticelenmemiş, rr:ah 

\ 

'ı 

·f 

.. 
.L 

dövmekle, korkutmakla ıttiham edıyor, 
artık dayanatnıyacağmr, muhakkak ay· 
rılmak istediğini söylüyordu. 

' Bu davada da Conninin lehine karar 
veriliyor. Kadın, bu sefer kocasının 
boynuna sanlmıyorsa da, hlr ay kadar 

· yine onunla 'b·eraber yaşıyor. Fakat, 
sonra üçüncü .defa olarak mahkemeye 
baş vuruyor: 

- Bu kaba, ıvahşı adamla artık bir 
gün yaşıyamamr diyor. 

Lupe Velez'tn .kocası aleyhinde ileri 
sürcl:.iğü şeylerden biri şudur: 

1 Conni Vaysmuller son derece kıs· 
' kançrnrş... karısını kimse ile bir yere 
göndermiyormuş ... Hatta. saçını kestir. 
mek, tuvaletini yaptırmak için berbere 

l .. hile gitmesine müsaade etmiyormuş ..• 
Karısının kendisinden ayrılmak iste

mesine bu sefer Conni .de itiraz etmiyor 
ve son kavgalarında karısından evvel 
evden kendisi çıkıp gidiyor. 
Boşanma kararından sonra "Tarzan,, 

j mahkemeden sessiz sessiz çıkmış ve 
ı otomobiline binerek gitmi§tir. Lupe 
ı Velez ise mcmnur.. bir h<},lde, gülümsi
yerek ve kendisini tebrik edenlere te
şekkür ederek gazetecilere şu beyanatta 

' bulunmuştur: 

- Conni'den ayrıldığım için çok 
mernnıınum. Hakikaten artık kendisile 
ıyaşanmasr kabil olmıyan bir adam ha-

keme, artisti karı 
sına karşı suçlu 
görmemiştir. 

Meşhur Tarzan, çok kıskanç bir delikanlıymış meğer!.. 

lline gelmiş bulunuyordu. Sinemada ye· 
di senedenberi Tarzan f.ilimleri sevire 
çevire kendisi de, filim.deki kahraman 
gibi, vahşileşmiş, bir ayı adam halini 
almıştı. Ağzından çıkan tek kelime, 
filimlerde ayı ulumasından ibaretti. Ev
tle de inadına mütemadiyen konuşurdu. 
Fakat, ben onu susturmasını çok iyi 
bilirdim. Konuşmaya başladı mr: 

Şüph<.'ııiz ki yUzilcülcrln en ihtiyarı bu 
elli bc.ılik kndmdrr. Fakat o bugün ken
disini dünyannı en mes'ut kadını sayı
yor, çünkü senelerdenberi tahanrül et
tiği gayeye nlhnyet varmıştır: 10 millik 
bir mesafeyi üç saat beş dakikada ylize 
rek bilyiik bir yüzme muvaffakıyeti ka
zanmrştır. 

Fakat, Lupe Velez azminden di.i~me· 
miş, bir üçüncü dava daha açmış ve ko
cası aleyhine birçok deliller toplıyarak 
bu sefer mahkemeye onlarla beraber 
müracaat etmiştir. 

Mahkeme, nihayet bugün boşanma
larına karar vermiş bulunuyor. 

Lupe Velez Meksikalıdır ve Conni ile 
1933 de evlenmişti. Fakat bir sene zor 
geçinmişler, ondar. sonra karısı Conni a· 
leyhinc ilk dava~ .. as;mıştır. Bu davada. 
kocasını kendisini tehdit etmekle, üze· 
rine }•:.irümekle ve bazı şeyleri kaldırıp 
!:-aşına atmakla ittiham etmekte idi. 
Mah!ceme, bunların olağln §eyler oldu
ğunu, boşanmağa sebep teşkil ctmiye· 
•.:eğini ileri sürmüş ve kan kocayı ba
rıştrrmıştı. 

Bu barışma sahnesi hayli romantik 
olmuştu: 

Biraz evvel kocasını şiddetle ittiham 
eden artist, -:lavanın sonunda onun boy 
nuna sarılmış, ağlamıştır. 

Bundan sonra karı koca iki artistin 
bir daha darılmıyacaklarını zanneden
ler çok geçmeden aldandıklarını gör
müşlerdir; birkaç ay sonra Lupe Ve· 

lez'le Conni Vaysmuller tekrar mahke_ 

meye düşmüşlerdir. Meksikalr esmer 
güzeli artist, kocasını yine, kendisini 

- Ya? Öyle mi? der ve hemen ağ
zını kapatırdım ... ,, 

Mısırlının boyu 
nıetreye çıkac 

l\Iisis Etol Kellingley ismindeki bu 
kadın bundan sonra da rekor kıracağını 
dUşünmckte ve yeni müsabakalara ha
zırlanmaktadır. Dünyanın en uzun boylu adamının Mı

sırlı bir genç olduğu ve 2 metre 97 san
tim bir boyda. bulunduğu bildirilmiştL 

19 yaşındaki bu delikanlının verdiği en 
büyük endişe de senede 30 santim büyü
mesiydi. Bütün hekimler: 

- Acaba Muhammed Gazi daha ne 
kadar büyüyecek? diye merak ediyor
lardı. 

Bugün, doktorlar uzun tetkiklerinin 
neticesini haber veriyorlar: yapılan mu
ayene ve hesablara göre, Muhammed 
Gazi 4 metroya kadar uzıyabileeek, fa
kat ondan öteye çıkamıyacaktır .. 

Bu üç metreye yakın boylu çocuk bU
tün Mısır halkını kendisiyle meşgul et
mektedir Kral Faruk da gencin vaziyeti 
ile bizzat alakadar olmuş ve Muhammed 
Gazinin bir hstanede yatırılarak tedavi 

edilmesini bildirmiştir. 

Dünyanın en uzun boylu adamı, Kahi
redekl bir hastanede onun sığabileceği 
şekilde tadil edilen bir odaya ) ntrrıldık
tan sonra, emrine de blr alay doktor ve
rilmiştir. Tıb fılcminde büyük bir tetkik 
mevzuu olan gene:, bir taraftan muaye
nelere, müşalıcdalere tabi tutulurken, 

bunun için Muhammede yeni bir tagaddi 
usulil tntblk atmişlcr, fakat bu da neti
ce vermemiştir. 
Şimdi yapılacak iş, Muhammedin dört 

metreye kadar bUyUmeslni beklemek -
ten ibarettir. Ondan sonra da uzamakta 

diğer taraftan boyunun daha fazla bü- ı devam ederse doktorlar şlipheslz artık 

yümemcsine çare aranmıştır. Doktorlar ne yapacaklarını şaşıracaklardır. 

C '. İR muharrir arkada§, pazarlık yas ağı hakkında esnafla bir konuşma yapa
~ rak konuştuklarım ga7.ctesine yazmış. Dediklerini bir oparlör aadalta

tile okurlarına bildirdikten s..:ınra şöyle bir nasihatte bulunmaktan ke:ıdini alamı

yor: 
Pazarlık bir memlekette iptidailiğe delildir. Dikkat ediniz, pazarlık en ziyade 

Sarkta, Afrika memleketlerinde ıgöze çar par. Amerikada, Nevyorkta pazarlrğın 

dünyanın en ayıp şeyi telakki edildiğini gözlerimle gördüm.,. 
Yazısından, bir telakkiyi gözlerile görecek kadar kuvvetli bir nazara sahip 

olduğunu anladığımız bu muharrir arkadaşın sözlerinden na::ııl şüphe edilebilir?. 
Yalnız şu var ki, pazarlık mevzuile bizi, dünyanın en iptidai memleketleri ara

srna sokması biraz, biraz değil bir hayli haksızlıktır. Gerçi biz Amerikayı görme
dik, bilmiyoruz, fakat Şarktan ve Afrika dan sayılmayan birçok memleketlerde pa· 
zarlığın mevcut olduğunu, bu muharrir a rkadaş, hiç olmazsa gazetesi mensupla
rından Ilitaliden sorup öğrenebilirdi ... 

~©lnl ~lYılfllD~ırOlnlU "'©l$D'17alli"'D ş;Dırke'\C 

T RAM.VAY Şirketinin son günlerini yasadığım ben, ne Ali Çetinkayanın 

bu üçüz kardeşlerden birini Iayik olduğu yere göndermesinden, ne de, is
tihareye baş vurarak anlıyorum. 

dan :vülcsek bir hinanın Üzerine konulmuştur. 

ıc.. .._ ıerıhe~". 
~"cla.d Rı ne yayı ofına.ldan l~iyen hu saat D!~ 

ır ve Franıada Biaritzde belediye taı:·afm-

Saati işleten, bizzat bir saatçidir. işsiz kalan 1>u ~tiyar 
saatçiye geçim vasıtası temin etmek için, bu va:zf.fe verlf
miştir. Saatçi, eline aldığı bir cep ıaatine bıılkarak büyük sa. 
atin akrep ve yelkuvanını içerden hareket ıettinneıktedir. 

O, ihtiyarlamıştır. Hayatta nasibi bin bir müskilatla ayak sür~mcden ibaret, 
kamburu çıkmış. kadavraya dönmüş bir mahlfık şekline girmiş olmasından anlryo· 
rum. Böyleleri, malum olduğu gibi, ne iş görebilirler, ne ele başladıkları işi bitirebi
lirler. Bu şirketin, Beyoğlu caddesini tamire başlıyalı ben diyeyim bir, siz diyesi. 
niz üç ay oldu .. Hfüa yerinde sayıyor. Ne bittl.:cği var, ne de !bitirileceği. Var si2 

kıyas edin! .. 
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Kcç-·K 
Haberler 

JÇERDE: 
• Kartal belediye i, Kıırtal ka basının 

sahil kısmına güzel bir rıhtım ynptırnıış. 
tır. nu rıhtım boyunca bir de nsfalt cad
de inşa olunac:ıktır. 

• :\lo$kova elçimiz zcktıi Ap:ı~·dın mczu. 
niyetle şehrimize gelmiştir. 

• Festival nıünasclıctllc yarın Taksim. 
de Türk • Rumen elişleri sergisi açılacak. 
tır. Sergide Kızıl:ıy ve kadınları çalıştırma 
kurumunun eserleri de teşhir olunacaktır. 

• 1lktcdrisnt umum mlldürü lsm:ıil Hak. 
kı dün şehrimize gelmiş ,.e kadro işile 
meşgul olmuştur. Umum müdür birkaç 
gün sonra Ankaraya dönecektir. 

• ı.ise mezunlıırı ıırnsınd:ı flkmcktep 
muallimliği fcin lmllhnnlar 1 eylülde yapı 
Iacaktır. Şimdiye kndar 000 den fazl:ı lise 
mezunu iınllhana slrınck fcln müracaat et 
miştlr. 

• Üsküdar kn)•maktımı J.Otfi Çankaya. 
ya, Şile kaymakamı İhsab Üs.küdara, \'ita. 
yel maiyet memurlarından Şadan Edremit 
kaymııkanılığıhrı tnyln t?dllmlşlcrll lr. 

• Eminönü Jınlkevl binasının Jnşnsı f 
çin t~ekkUl etlen ihale kofiıisyonu dün 
toplanmış, proje Ozcdnde J(Örüşülınüştnr. 
inşaata önilmfiıdckl lı:ıltti içinde derhal 
başlanacaktır. 

• OOmrllk ve Jnhastltır nıüsl~arı Adli 
Okuldaş ,chrlınlıdeki tetkiklerine devam 
etmektedir. Vcrihm karara güre, Yeşilköy. 
de yaı>ılacak )'tınl tn)';>'nrc lstıısyOnuna bir 
ıOmrUk dairesi fltıvc ôlunncaktır. 

• Elektrik ldnr si neşı iyot 'e propn 
ganı'IA tubc!l ,ofJIJltıc TurJng kliifJ müdü. 
rO ŞOkrö AU tayin cdllmlştJr. 

• Taksim emllık şlrkcll heyeti dün bir 
toplantı yapmıştır. •rasllyc muamelesi biti. 
rJJdlkton ııorıra bu mnhallin idare şekli 
tesblt edilecektir. 

• Sııc kıvırmn muklnelcrlnln kontrol e
dlJtllktcn sonra dııtnı;nlnnmnsın:ı kurar ve_ 
rilmfştlr. Schrlmlzdo bu mnklnclerl kulla. 
nan 800 lıcrher varllır. 

• Trakya gümrük memurlarına ev yaptı. 
rılması karnrlnştırılmış ve hunun için U. 
zunkl5prlldc münasip nrsıılnr bulunmuştur. 

• Avrupa şchlrJcrlndckl temizlik işlerini 
tetkik ermek üzere muhtelif hllkfımet mcr. 
kczlerlndc bir cytıh t ynpıın lstnnbul sıh
hiye mOdOr rnuıtvlnl Oıınııın S:ılt şehrimize 
dönmQş ve vcktılctc vcreccjll rnporu hazır. 
lamaya bnşlaınıştır. 

• Almanynlla yapılan vaııurJorımızdon 
"Tarhan,, denize lndlrltmtotfr ve yakın. 
'da lhnıınımızn gelecektir. 

• VJyanada toplannc:ık olıın çöp l•I rl 
kon~rcısinc memlekclifiz nnmınıı mahalli 
idareler mfidllrQ Faik tın belediye makine 
şubesi mlldllril Nusret lşllrak edeceklerdir. 

Y a~lı gllreşler 
Yedikulede lspitalya bahçesinde bu 

pazar günü yaA}ı güreş müsabakaları ya. 
pılacaktır. 

Son haftaların na mağlQp pehlivanı 
Babaeskili lbrahim, basta MülAyimle 
Kara Ali olmak üzere Molla Mehınede 
ve diğer güreşçilere meydan okumt!ktn. 
dır. 

Bundan ba~a da Hayrabolulu Pomak 
Mustafa da Lüleburgazlı Ali Ahmedi 
müsabakaya davet etmektedfr. 

Askerlik yoklaması 
Bakırköy Askerlik tubesinden: 
1 - 334 !doğumlu ve bun1arla mua. 

meleey tibi bulunan yerli ve yabancı 

eratın ıon yoklamalarına 1 - Ey1Ül • 938 
gününden itibaren başlanarak 28 - 10. 
038 gUnUnde nihayet verilecektir. 

2 - Son yoklamanın hangi günler· 
ete yapılacağı a~ğıya çıkarılmıştır. 

3 - Yoklama muayyen günlerde sa
at 13 den saat 16 ya kadar devam ede. 
ccktir. 

4 - Aiakadararun muayyen günlerde 
ıube binasında müteşekkil asker alına 
meclisine müracaat etmeleri. 

Yoklama günleri: 
1 EylUl 9!8 perıem'be, 2 cuma, 5 pa

ıarteei, 7 çarıamba, 9 cuma, 12 pazal" 
tesl, 14 çal'§ımba, 1? cuma, 19 pazarte
si, 21 çarşamiba, 23 cuma, 26 pazartesi, 
28 çırıaın1:ıa, 30 cuma, 

3 Birinciteınn 938 pazattesi, 5 çar. 
§anıba, '1 cuma, 10 pazartesi 12 çarıatn
ba, 14 cwna, 17 pazarte!li, 26 çarşamba 
21 cunıa, 31 paıırtett !defterlerin imza 
tdilmeıi. 

1 BÜ~idı"in 
Okö)'tlcul&tmittm ~evk ve mel'ak· 

la olrndnkfan l\Ilsel Z<wako'nun bu 
en güzel eseri, yeni n~riyat pro
gl'ilniımrz mucibince haft::ı.da bir güu 
ve 8 sayfalık bir ilave olarak v::ri· 
lec~kttr. 28 Ağustos Salı günü ,.e 
mttteaidp Salı gUnl ri JIABınt ga. 
ıe~Uc blrlllıto "BUridıın" ı mü
\'ei%flcrlnlzden lstcmcgt unutma.yı-ı 

Çin Başkumandanını 
Medeni düngd karşısında 

Japonyayi ithamı : 
" - K.astcu ııivil a~aliyi bombardıınnn cdızn, yangın çıkaran, mer· 

hametsizc:e katli.1m yapan, yağma ve tecavüz eden, esrar, eroin, morfin 
ve afyon ticaretini te~vik eden, esircilik yapan Japonya, Çid:feki zulmü 
111? baıtbtırlık rekorlvrttu krnnıştfl'.,, ................... İııiılll .... ________________________ , .... __ ..., ........ ıııllııııi ............. _~ 

Çan Kay Şeı<, Çinlileri müstev-
liye mukavemete davet ediyor 

I..ondra, 19 ..- ÇindOn gel~ haberlere 
göre çete Mrbt (gerilla) yapan Çin çe. 
tcleri l>ekin • Hankcu dcmiryolu Uzerln· 
de gnrnizonları eon zamanlarda azaltıl· 
mıs otan !iChltlerde hficumlanm sık1aş. 
tırmışlnrdır. 

Diğer taraftan Japonların işg&.11 altın
da bulunan arazideki siVil Çin halkına 
hitaben söylediği bir nutukta başkuman

dan Çan • Kay • Şek Çinin harbi knza
Mcnğmı soylC"1l1iştir. Bn arazideki sivil 
halkın geçirdiği hayattan çok müteessir 

oldui:'llnu bcyrın eden ba§kumandan, Ja
ponlar tarafından yapılan mezıillmin 

Sung ve Ming sUltı.lelerlnln son zaman
larda Mogol ve .. ~ançulatın yaptığı bar
barlıkları gölgede bıraktığını kaydettik
ten eonra tı1vll ııhallyl biterek bOmbar
dıman P~P~, mPrhnmM•I"""' 1r .. tltt>m ,. .... 

pan, yartgın çıkaran, yağma ve tecavUZ 

eden Japonların barbarlık dcVitlen re • 
korunu kırdıklarını söylemiştir. Çan -Kay 
Şek bilhassa demiştir ki: 
"- Esir ve uyu§lunıcu maddeler tl

carctl yc~J!l.n Japonya yalnız Çini istilA 
etmek değil, ayni zamanda Çin ırkını 

da mnhvotmek istiyor. Japonlar Mançu· 
ride ve nUfuz ettikleri her yerde esrar, 
eroin, morfin ve sair uyu!}ttll"Ucu madde
ler satışını te3vlk ediyorlar. Bir memle
ket halkının sıhhatini mahvetmeğe bun
dan dahn açık bir uckildc teşebbüs edil
diğini tarih kaydetmemiştir.,. 

B~kumandan Çinin bu harbden mu. 
zaffer çıkması içln ortada birçok scbeb
ler bu:unduğunu beyan etmiş vo şöyle 

demiştir: 

"- Japonlar şehirleri zaptetnıekle 

ancak kuru topraklara malik olabiliyo> 
lar. DUnyanın sulhU seven bUtün millet
leri onlnra lAnct etmektedir. Japonlar 
ne seri vo kat'1 bir zn.fer elde etmeğe, 
ne Çinlileri birlblrlerl nle)'hine aya.klan
dırmağa, ne Çin mllletinln maneviayatı
nı kırmağıı, ne de Çini milletler ail~sln
de işgal ettıt1 mevkiden düşUnn~ğe 

muvaffak olmuşlardır. 

Japonlaıın, Yangtse uzunluğunda Vu
han istikametinde ilcrlemekl~ bir tuza. 
ğa dUııoceklcri muhakkaktır.,, 

Çan Kay Şek Vuhan mmtakasını mU
dafaa etmek i~ln askcrl makamların el
lerinden geleni yapacaklarına ve bu 
nıınl!ıknnın zaptına mtıni olacakltırına 

dnir hnlkn teminrc vcrmi§tir. Başkuman• 
dan, Şıınghaydakl harbin bu ilk yıldönU
mUtidc krılbtntn cenubu p.rldde Japon 
hatları gcnstrtdo bUlunnn Cin mlıtctlle, 
Yangccnln tı"tığı mecrası boyunca. çete 
harbi ynpmıiktn olan ıı!ıkerlcrle, Nankin 
ve Şarıgbaydaki vnt.tı.nseverlerlo ve şf. 

. ·· ·.~· .. ;·.- ı'. .. l.'~·.; ~: .• ,-... :·· 'i\~':,\1!y 
.... , ıo.~··:-İ .. !-~·""'""~•• - -f·J4 

maideki Çin milleti iJe bitlikte çarpnıak
tn. olduğunu ve Çine sa.dik olan her er
kek ve her kadından Japonlan lz'~ et. 
melertnJ ve Çin gerl!ıini bit cephe hali
ne gcUrmclerinl istemekte olduğunu 

boyıın etmi3tir. 
General Sang • Kay • Çek, 8ÖZ!crüıfn 

sonunda Çinin bUyük bir aileyi andır

makta olduğunu ve hiçbir :lııkuıama mü
samaha etnıiyecd!lnl ve birçok Çinlile
rin bugUn milli hUkflmetin ve milli ordu
nun himayesinden mahrum olmalarına 
rağmen hepsinin yeniden bir araya ge. 
lecekleri gUnDn pek ya1 mda hulfrl ede
ceğini beyan etmiştir. 

lifaDyada 
Yabancı isiml~r 

v 

yasagı 
.Ro~ blldJrlHyor: 
Verilen bir karara. göre, dilkkln, ma

ğaza, gazino, di$cr eğlence yerleri ve 
biltUn diğer müesseseler isimlerini yal
nız ft.alynnca koyacaklar, "Belvli", "Bo 
Sito'1 gibi isimler kaldınlacaktır. 

Bütün esnaf korporasyonlan tarafın
dan, mensuplnrma gönderilen bir tamim 
de, yabancı isimler kutlanarak !tnlyan 
dil vo kültürüne zararlı bir harekette bu 
ıunulduğu ve bUna nihayet verilmesi la· 
ıımgeldlği i§aret edilmektedir. Ayni ka. 
rara göre, eğlence yerlerindeki "Holi -
vud,, "Bağdad" gibi yabancı §ebir un
vl\nlan da kullaııtlınıyacak, bunların ye
rine "Vcnedik" gibi İtalyan §ehir isim
leri konulacaktır. 
~ 

Haliçte bir c~set 
bulundu 

Bu sabah Haliçte, MeyvahoJ sahil -
lerinde hüviyeti henüz anlaşılanuyan 
bir ceset bulunmuştur. Orta yaılı bir 
erkeğe ait olduğu anla§ılan cesedin ü
zerinde elbise bulunması hadisenin bir 

banyo kazası olmadığını göstermekte
dir • 

Bir kaç i:Ün denizde kaldığı anlaşr· 
lan §ahsm vücudu §İ!Tlliştir. Son gün. 
lerde Haliçte bir deniz kazası vuku 
bulmamıı olması ile denize giren bir 
kimsenin de tabiatiyle soyunması la· 
zımgeldlği düıünülerck vak'aya daha 
fazla ehemmiyet verilınektedir. Zabıta 
ve mUddeiumumtlik hadise hakkında 

tahkikat yapmaktadırlar. Yara veya 
cebrişradet iıaretlerl olup olmadığınr 

anlamak için adllyo doktoru da cesedi 
muayene edecektir • 

' ~ . . . . . . . ' ..... ...... 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve hütün ağrılannızı derhal keser. 

' : . .. . . :. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
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HABER'i okuyanlar!. 
0=t1aıbeır0 lril<eşırnyal: sat'i 1 
solril~aı0 kd'lı~tQı~ ene onss! 1 

15> n ır 'lf en a o Ut y aı ıı:ıı o\? e ır: ~ ı ~,, 
dDDDD< haftaı~a tdJöırt ~ -
mlYllf1lt~UD'fF naaveneır ver• 
c~ktnr. 

ilô.velerimiz • • 
-r:Ji" 

1 - İnce, içli, gönül ve aşk romanlan. (Bunların bir çoğu hakiki 

!ardan alınrnı§br.) . ~1etİ-
2 - ( 16) sayfalık bir formada tamamlanacak bir veya iki polıs h 
3 - Macera romanı. 
4 - Haftanın resimleri. 

1938 Resimleri: 
H~r hafta perşembe günleri verilecektir. . le 4" 
1938 resimleri adını ta§ıyacak olan bu ilavede ıeçen haftanın ~ t ıof 
ier yerli ve yabancı hadiseleri fotoğrafla t~it edilecek, ayrıca fllO • 
ıncti olan yerli görüş resimlerile süslene:::ektir. . ~ 
Bu ilaveyi toplayanlar ~İl' sene sonunda, ellerin.de ıeçen bir scnelilı 
hadiseleri resimle toplayan değerli bir cild kuanmıt olacaklardır· 

H'!r hnfta Cuma giinleri verilecektir. ~ 
Bunlar birkaç formada bitooek büytik hilmyelcr!e, clalıa fazla • ~ 

romanlardan ibaret olacaktır. TnnmmıJ ·ve &C\ilmlf muh. .. rrt.rlerc 3".)1. ,,,, 
cak olan bn büyük hlkii.yelıerle rom.anlar içli. ince, gönUI llUlccnıbJ'J111 

J' 
*"~ taealcbr. B1r snnr. klnıl" hn ,_,.lı:nAIA v"rll"""lı: lR o:nvfahlı fnnn.•Japnl 

ması da kütDphanenlzl zenglnl~tirecektır. 

Her hafta pazar sünleri verilecoktir. '-

16 sayralık forma lçln('k) ya bir yahut iki 'b.m h1kiye bulnnaca~· 

Macera ron anları: 
Her hafta salı günleri verilecektir. b~ 
Her gün HABER'de verilen Büridan romanı 8 büyük 1ayfa forfflll d~ 
ha!tada bir verilmek Ü7.cre devam edecektir. (Büridan) wrıaınl•;,,. 

l!lonra bunun )'Crlnc ya )ine blr nıaoora romanı, yahut da citldi ,.e 1ıe:11 "1!., l 
15lne yarıyacnk faydalı eserler veıtıeccktt r. Haber, b&ftanm DJUS~"itlt I' 
rtnde 12 \'e 16 sayfa çıkmakta devam edecek, ncsrlyatmdald ten A 
sizin ~azetcruz olmnğa ~alışacaktır. ~ 

··············································--·-·· ............ _..... .................... -....-
Yahudiler içiıı, 
Italya, ikinc•,i 

Almanya olacak ıJldi 
ita yan gazeteleri " YahLI 

istilası tehlikesi ,, nde'1 
bahsediyorlar · ,. ~ 

Rottıd, ıs (A. A.) - 1t.tı.lyan gazetele- tabiiyetinde buturunıyaıı .,,lf tJ.~ 
rl, ''YO.liUdi l9tllfUıu1ın garb memleketle- tnerbutiyetlerinl ispat ctllle td6 f" 
rl 1!:11'\ ttıekil otınckte olduğu tehlikeyi., hudilerin serbest meslekle 

i6arct ôtmcı:tc herde ·nmdırlııt. Bu gıı. larınm menolunnınsı.,, .. 
zetelcr, yahudi muhacirlerin tehacilmü
no mani olmak için muhtelif memleket
lerin fttlhıız otmi§ olduklan tedbirlerden 

bahsedlyorlıır. 

ııcsto Del I<arllno, yazryor: 
"Artık hiç kimse bu hfı.diseleI'in vaha· 

metini gtzlememektcdlr ve mademki 

mUspcıt tedbirler ittihazı zsruret kcspe· 
decektir, yino ltnlya için selamet bahuo
lacak asnğıdakl tedbirleri teklif edlyo. 

ruz ... 
Bu gazoto, bu tekliflerin şahst mUta

Jcilatı olduğunu kaydettikten 8onra 

ıunları tekli! etmektedir: 
"l - Ecnebi yahudllerin lt.alyaya gir. 

melerinin menedilmesi. 
2 - Dutun ecftebi yahudiletin, aaga

rt on seı\edcnberi İtalyan tabiiyetini tk· 
tbıtıb etmemiş olan yahudllerin İtalyan 
toprağını terke davet edilMeli. 

8 - Blrçolc senelerdenbeti İtalyan 

Musolin1 
"'' od•~ Kendis' nin kulla _, ~ 

tayyare jlc dBf1 
Pantelarya 8 dil ' 

gidip dÖ~ıJS(>ı~;' 
Ronıa, 18 (A. A.) - da~~ 

bnlı, kcndi.!inin bizzat i (lJill~ )1'/ 
motörlü bir kara boınbBJ' f'J 
sile Guldonia tayyare ,_., "-' 
kalkarak, iki Be.at sont• şııt· Z,. 
Pantelıırla adasına varrrı1 ~ tı:ıl 
Ussu bahrl tcsll!latını ve ctetll .ıı;o--ıJ 
tema etmtı ve halkın &1!oı, tJlf .e,~'j 
lo kat'lılanmııtır. ){uso

1 
ts~.ve~I 

sonra adadan gene sytı ııtetr' ~ 
reket ederek dört bin ,,>" 
Tlr~nyen denlzlnl geçer~1' 
nomaya danmu,ıur. 
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rft;h;:z~a~;~ız~:ferden Ed;;~ 
lngiliz kabinesine girecek mi ? 

bir gü~üşle naı 

tazminat nasll 
ahnacaktı? 

Almanlar, bir nesil zarfmda 
40 rnilyar ingiliz lirası vermiş 
la~litı Ilı 

olacaklardı 
~ tetkik erine, iki encUmenin rapor-
~ •ıırulrn edeçek bir UçUncU encilme
~litıın it ası fikrini ileri sUrdüm ve 
'l'aly~ul edildi. Bu encümence A
~eıı il baıı ınurahhası Mister V. M. 
'1tt: l.o e daha sonra lord olan Mister 
~ ra~·u da aldrm. Mister Hugbes 
d '1ter l.o ınlara inanmııı bir ndıımdı. 

0~ derhatg lse bulunduğu meclis için. 
t •i.... kendisine itimat u'-·andıran 
t..:'lleYdL " 

~.~h~ enın 
bu etı:ıı realiteyle miln:ısebetini 
• 111( btC?nesı için de maliye işlerinde 
•e• r tec ··b d, etı bııır b ru e sahibi ve itidalle ha· 
~ llıaJih n lr zat olarak tanryan Kana
d~atı;1 lıca~ırı Slr G. E. Forter'i iktı
t lord l{ 'Vtn!!i: lnglltere bankası mu. 

'~tlerı 11d Unlif'i, Londranrn bUyUk ban 
lıl. - en b' 
"'ili. 1ti olan Herbert Gibbr't de 

Cılııgılterr. 
,.

11 
bankası mUdUrU ile Mister 

~I'\ de""' cUrnene almamın baııka !!!c.>bC'b
" " ·"rdı. d h ~ ~~eıt · a 111 istikraz yaparak fa-
~ h r bo ve İstikrazı itfa etmekle ha
il, t he rcu Ödemek arasındaki farkı 
'l<t~ern~üz ~aınamiyle kavrıynmamış. 
'!'arı 1 • 

1 dıyorlardı, Almnnya kendi 
'\1 lıorc!ın aldrğı 10 milyar ingiliz li

' 11(1 h dört senede verebiliyor, 20 
l.oltı? arb borcunu nlı;in tediye ede. 

• lld 

~ bu~ ~i:·esin~n ~k~ mümessili o

•Ue ~, 0crUbe SJhibl kimselerdi ve 
ıı11 t'iıı ~t'• onların malümatından siya-

:ı"o,.,. "'ld 
k,·1111ııı. c edeceklerine kani bulu-
~bit 
~il t g~":1ede ba§takilere bu kadar 
,. orta l?rtldiğinl görmedim. EncU -
~~t 11latı ~vrupa devletlerinden, harb 
le.t d~llıtı rcu olarak, uzun bir mild. 
lt~~OQ l'lı.i} etmek üzere, senede ı mil
~IJ4.rt l!diy/

0
n inglllz lirası istenmesini 

~ L de,,letrıdu. Rapora göre, bu rakam, 
O'll Crin· 

~l'ıı.Jt it ın harb zararlarınm fa-
~t-11 lar L~bu1 edUcblllrdl. Bu suretle, 
"llfı • •Jır 
~ lirıı.91 nesıı zarfında 40 milyar 

•tt ııcurnenınverın1ş olacaklardı. 
t 
011l?ıııı~t ~8POrunda §U esaslar tşa

> ....... b u. 
~ıı" Ueına 

' l!teceltle~ devletlerinin miltesavi
~""e ~an taııninat itilaf devletle-
~ beaab Y.ekfın harb masraflarına 

ı.,. ....._ li Cdıieccktir 
ı.~· irbln b . • 
~Yle lesb Utün masrafını henüz 
~ er0 gö it etmek kabil değilse ce, 
' daıı dohe, harb itll{ıf devletlerine 
~ llııı.1 Ol:n Uya 24 milyar ingiliz lira
~"a~ de\>letıe ll§tur. Bu ltibcrla, dilş -
1~ 1 

11etıede rinln bu masrafın faizi o-
~lıı 4-aaı ., 1 ıntıyar 200 milyon ingı· 

~ ere mı -
~b- tıcurncı Yeceklcrini dilşUnmek f-
a . il hiçbir sebeb görememek-

~' 'l' ~-...- tern~nat gerek nakden gerek 

da ticaret odaları birliğinin ve İngiliz 
sanayi federasyonunun da tasvibi bu -
lunuyordu. 

Raporun manasızlığı beni hayrete ve 
sukutu hayale dUeUrmUştü. Seçimler 
yaklaşmakta olduğu için raporu neşret
meye karar verdim. Herkesi ağır barb 
masraflarımızın hepsini, hatta bir kıs -
mını bile olsa, düşmanın sırtına yUkliye
ceğimiz gibi esassız ümitlere düşürmek 
doğru olmıyacaktı. 

Mister Bonarlav da, ben de raporun 
Maliye nazırı olmak hasebiyle daima a
ğır vergiler koymak mecburiyetinde ka
lacağı için, Fransız maliye nazın .M. 

Klotz'ın yaptığı gibi bir hataya düşüp 

halka, Almanya tıızminat ödiyecek gibi 
Umlt vermekten kaçınıyordu. 

1918 senesi sonlarındaki seçim müca
delesi esnasında harb tazminatından 

yalnız Brlstolde, seçimden bir iki gün 
evvel \'erdiğim bir nutukta bahsettim ve 
maksadım da beslenen fazla limitleri 
kesmek içindi. 

Söyllyeccğim sözleri Bristole gelme -
den evvel maliye nazırıyla beraber ha
zırlamıştım. İl:imiz de, şimdiki halde or
taya bir rakam atmanın mUmkUn ola -
mıyacağı fikrlndeydik. Tahminlerimizde 
bize yardım edecek ne eskl tecrübemiz 
\'ardı, ne de tarihte buna ben:ı::er başka 
bir hadise geçmiş bulunuyordu. Alman. 

lAznndı. Fakat t~diyenln para alacakla: 
ra zararr dokunacak şekilde de olmama
sı icab ediyordu. 

(Dc\arnı nr) 
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Casus 
C@f; ~<al lfıl o ır c n \fa ın 

AbcliUlıar.ıld zamanınds Ermeni 
Hmı;-ak llıtlllil komlbeslnln lhti. 
liil teşcbi.ıüsü nasıl ortaya 
ı;tldı? 

Abdüllıamidın rasusu Cevalıitciyan 
ilzti/61 teşcbbı'lsı"inii bütiin delillerile 
ortaya çıkardığı halde neden mahkum 
oldu? 
Yirmiye yakın kisinin idam ve müeb. 
bet kürek. sürgün cezalarile cezalandı. 
nlmalanna sebeb olan yakın tari 
hin bu heyecanlı ihtilat hareketini 
HABER'de okuyacaksınız. 

"'"""""""'"""'""""""""'"*'""""""'" -ıınnıııı 

cevap veriyor ! 
snvast mlYllhlaırırnroeır0 eslkl n=uaırncnw~ Na1~oroınon 

öınılYımtYı:ı:<dlekD se~n(ğ a\? DçUlfil<dle (b)aşvekll 
CQ>O ©caı<ğıoına Dli11alli"'DD'1'01rDaıır 

Eski l•giliz hariciye nazırı Eden, kar partiye karşı nazik davranmak ar. 
kabineden çekildikten bir müddet ızusudur; şayialar ne olursa olsun Eden 
sonra. tekrar nazır olacağı hakkında biliyor ki bugün parlfunento henüz Çem. 
şayialar çıkmıştı. Edenin tekrar ka- berlayn taraftarıdır ve bunun için, baş.. 
bineyc geleceği, /ngilterede yeni sc- vekile karsı cephe almak doğru değildir. 
çimlerin yaklaştığı bugiinlerde gene Edeni sabırlı olmaya davet eden iki a-
mevzuubahs edilmektedir. mil daha vardır: Birincisi, Avam kama. 
/ngilizce "Sımday Piktorial., gazete_ rasında bugün Edeni yeni bir kuvvetli 
sinde çıkan bir makalede Edenin si- merkez partisinin ba~ma geçirmek cere

yasetinden, tekrar lıariciye nazırı o. 
lup olmamak ilıtimalinden şöyle 

bahsediliyor: 
l ngilteredeki milyonlarca seçicinin 

zihnini meşgul eden iki sual var: Eden · 
ne olacak? Ve bu olacak şey ne zaman 
vukua gelecek? 

Buna, eski hariciye n;ızın, muammalı 

bir tebessümle mukabele ediyor. Gazete
cilere de, meclisteki arkadaşlarına da 
verdiği cevap bundan ibarettir. Fakat bu 
tebessüm onun hakkında muhtelif şayi
alara yol açıyor. Edenin sol cenaha yaL 
!astığı, cumartesi, pazar günleri kırlarda 
toplanılıp konuşulduğu ve daha birçok 
şeyler söyleniyor. Hakikat şudur: 
Kırk bir yasındaki Robert Antoni E. 

den, yetmiş bir yaşındaki Lord Baldvinin 
kabul etmediği şeyi üzerine almayı haya .. 
linden bile geçirmiyor. Halbuki Lord 
Baldvin çok akıllı ve tecrübeli bir siya. 
sidıir. 

Edeni hariciye nazırlığını kabule teş
vik eden Bald\'indir; ve eminim ki Edeni 
milletin başında daha büyük bir mevki 
almaya sevkcdecek olan gene Baldvindir. 

Genç Eden "Güneşte mevkiler., ismin. 
de bir kitap yazmıştı. İhtiyar Balfüin de 
unun uu ıuc:v11.ıu::ıuı::n uıı ıne sanıp oıau.. 

ğunu söyliyecek ... 
Nasıl ve ne zaman? 
Işte mesele bu. Cevaplanm da bugün_ 

kü siyasete göre vennek kabildir. 

• 
Eden kendisi bir parti kurmak üzere 

bulunuyor. n·ı hususta plfinlanm hazırla 
maktadır. · at bu planlar büyük bir 
sükun içinL. hazırlanmış olacaktır. 

Sonra, bir şey daha var. 

Antoni Edenin tf5kil etmekte oldu&ru 
parti kendisinden beklenilen parti değil. 
dir. Taraf tarlan onun, Ba~vekile muarız 
\·e Basvekilin hari::i siyaseti ile mücadele 
edecek bir parti kurmasını istemişler ve 
bunun için büyük pU'ınlar hazırlamışlar
dır. 

Edenin böyle bir parti teşkil etmesi~ 
istiycnler onun için tam fırsat olduğunu 
söylüyorlar: Çemberlayn artık ihtiyarla. 
mıştır. Devletin başında daha uzun müd. 
det kalamıyacaktır. Buna mukabil Eden 
gençtir. halk kendisini son derece sev. 

'An1oni Eden 

mektedir, güç sahibidir ve bir yaz istira.. I 
hat edip dinlenmiştir diyorlar. 

- Mister Çemberlaynin Ingiliz - ltal. 
yan anlaşması ne oldu? diye soruyorlar. 
işte ona muarız cephe almak için şim.. 
di tam zamanıdır. 

Fakat, mister Eden onlardan daha a_ 
kıllıdır ve daha iyi hareket ctmeEfini bi. 
lir. 

O, milletin başvekile karşı ne kadar 
müteşekkir oldu6'llnu biliyor. lngiltcrcnin 

silahlanmaya ne kadar ihtiyacı oldu&ru.. 
nu Çemberlayn siyasetinde diktatörlere 
karşı bir cephcmn zannedildiğinden faz
la bulunduğunu biliyor. 

Edeni biraz daha sabırlı harekete sev
keden bu ve bununla beraber muhafaza_ 

yanı mevcut bulunuyor. Bu parti; bu-
ı günkü milli kabineden daha geni~ bire.. 
>Sas üzerine istinat edecektir. 

"istikbalin kahramanını., sabırlı ol
maya sevkeden sebeblerden ikincisi de 
§Udur: 

Çemberlaynin İngiliz. İtalya anlaşma. 
sı netice vermemistir. 
Anlaşmanın gayesi, Akdenizde, yakın 

ve orta şarkta iki devlet arasında iyi mü
nasebat temini idıi. Muahede imza edilir 
edilmez Musolini ile Çemberlayn biribir
lerine tebrik telgrafı gönderdiler. 

Muahede, iki devletin sarki Afrika 
müstemlekeleri arasında da i:,i münase
bat kumlmasmı istihdaf ediyordu. Bu 
\uretle, Habeşistanda da ltalyanm Mki
ııiyeti resmen kabul olunuyordu. Anlaş. 
ma ile, ltaıyarun İngiltere aleyhindeki 
radyo neşriyatına son veriliyordu. ltaL 
ya, ayni zamanda, 1936 Londra deniz 
anlaşmasına da girecekti. 

Gerek İngiltere, gerek İtalya Süveyş 
kanalının serbestisini teminat altına ah. 
&·ortar; ltalya lsr"nyadan gönüllülerini 
,.~ekeceğini vaadcdiyordu. İspanya toprak 
lanna karşı lir arzu beslemediğini de 
bildiriyordu. 

Muahede henOz tasdik «filmefuiş ve 
bu itibarla, tatbik mevkiine ginnemiştir. 

Son defa olarak, Musolini Çeınberlay
ne, !ngfüz • İtalyan anlaşmasının derhal 
tatbik mevkiine konulmasını, aksi takdir. 
de müsliıman memleketlerinde İtalya le. 
hinde mücadeleye girişileceğini bildir. 
miştir. 

Söylcndıiğine göre, İtalyanın bu hare
keti Çemberlayni o kadar müteessir et. 
miştir ki, başvekil anlaşmadan ayrılmak 
ve eski Eden siyasetine dönmek düşün. 
cesindedir. 

MalOmdur ki, Eden, hariciye nazırlı. 
~ından İtalya ve Musolini meselesinden 
dolayı çekilmiştir. Acaba, Çeınberlaynin 
bugün içinde bulunduğu müşkülat Ede. 
nin mevkiini kuwetlcndinneye yardım 
edecek midir? 

Pek edecektir denilemez. Bilhassa E
den, siyasi hfıdiselerin yüze gülücü cih·e. 
terine ehemmiyet vennez ve dafima göz. 
lerini ~faha uzak istikbale çevirir. 

_. Devamı 11 incide 

:·~ı at veYa , 
• Yle tetı bir sermaye borcu 
~~ ltiJ!r diye olunabilir. 
~, llara;y-ı evıetıertnln harbe sarfet
'ı 4 eıı reıı tekrar elde etmelerinin 

balhlçeoerD ve DlYıırn'1anaın eın ~aına .. DkDzUceır lkampa 
seyırDsefer taoıma'\Ca oowa mal@Daıını youu 

'tL 1tbır a neuceler vereceg·ı· du"cıUn- N ı ı 
, 11 ıııa. eııasa 1 t• " l G L ZLERE göre, bir ııoför, mesleğine çok 

l letı tarı 8 ınat etmez. Bilakis 1 gen" vaı:ıında"•ken b""lnmalrdrr. 
A MERlKADA olduh'llnu tabii tahmin etmişsiniz

dir. Bu. Birleşik Amerika devletleri dahttlindc 
Pıtsburg ile Harisburg arasındaki yoldur. 

AMERİKA, Kanadadaki "beşiz" leriyle ütihar ede 
dursun, Almanya ırk noktııinazarmdan çok mü

him gördUğil çocuk sıhhntini korumak için ikiz doğan 
yavruları beslemek ve bUyUt.mck hususunda ciddi ted
birler almaktadır. Bu cümleden olarak doktor Got.sşalk 
erkek ve kız ikizler için hususi bir kamp açml§tır. 

~ e arrnı k ' " ,, :os ,, ...,. 
~-'l ~ ti, lıçı apatmazlarsa itilfıf 
'hu !'ar tl>rd~dedlert azaldığı, arazi- lngilte!'enin Lordşip şehri belediyesi, çocuk bat.çe

~>..__İ'lllt bir bo ğU, sanayileri durduğu sindeki yolları da tıpkı şehir yolları glhi işaretlemiş. 
~ı... "'illa....._ rca gt d .,~ '"lcla r ikleri için dünya Yoll:ıra kırmızı, sarı, ye3ll ıııık veren fcnerlnr asmış, 

a ~l'aCaltJa~Uvaffakıyetlf bir rol oy- k:ır~!dan karşıya geçİICCC'k yerlere çiviler çakllrmL'.j, 
~fi rr. 

~ ~ r bir ta J...ondra caddelerindeki bUtUn işaret tesi!latrnın bir mo-
\ ~lltı rı cltırdur ııtılnat, istikbalde de, uelini vUcuda getlnni§tir. 

"'tlt'Ya 'l1.lhu U ncak bir Amil olacak 
ı..~ lııat t~k~ Dıuhafaza için başlıca Buran:ı çocuklar pedallı kUçUk otomobillerinin U:ı:;rı. 
°" ıı~_er So edecektir. rinde seyrUsefer talimatnamesinin btitün hükUmlerini 
'~le nardav d 

~~ ~ hU1turnı a, ben de raporun ameli olarak öğrenmektedirler. Bu teşkilat yapıldıktan 
1 IJ'U ertnı h 

Bu yeni yol, Amerikan hüktimetine bizim paramız. 
la tam iki milyar liraya mal olmuştur. Yolun uzunlu&ıu 

ancak 250 kilometre oldu!;'llna göre bir ~lometresi için 
800.000 lira sarf edilmiş demek oluyor .. Bu yol üzerin. 

den geçecek şoförler kendilerini altın üzerinde dolaşı. 
yor sanırlarsa hata etmiş olmazlar! 

~cesmt ga~e~e<dle 
~©>~@ritaJ 

- ttttıc llları olını . ayretıe karşrla- f'Onra çocukların, bUyUk adıımlerdan daha dikkatli oldu-
tlı._ t . nu kad ~acak §ey dive ka- - - FRA"'Tcız -t t . • tel . b" k ""il "e ar Yliks k " gu d:ı meydana çıkmıştır. Yavrular nrasınlin ni:ı:;ıımlara •"v re::ıuu gaze esı, resmı gaze erın ırço 
~ flırı tecrUbc e mevki, mes- riayetsizlik eden hemen hemen yok gibidir. ananesini yıkan ilk resmi gazetedir. Resmi gaze-

ltı..~1erfıı altın:ahfbl kimselerin bu teler, yalnız kanunlan. kararnameleri, resmi tebligatı 

Doktor bu kampta ikiz çocukları ikiye ayırmI§tır: 

bir hücrenin aynlmasmdan doğan ikizler, ayn ayn bi
rer hUcreden doğan ikizler. Birinciler blribirlerine çok 
benzerler. Bu benzeyişleri yalnız yüz ve vücut bakı
mmdan değildir. Tablatlnrı, ablfıkları da biribirinin tıp
kISıdır. A)TI ayn hücrelerden doğnn ikizler bir ailenin 
muhtelif çocukları giblc".\r, yüzleri ve huylan birlbirine 
benzemez. 

Doktor yepyeni olan bu nazariyesi üzerinde birçol 
tecrübeler yapmıştır. BütUn bu tecrübeler yukarda SÖ,Y· 

lediğimiz neticeleri vermiştir. 

lt~ k imza atmrş olmala- IJurada insanın aklına bir sual .:;eliyor: fraba bu • 'JI'. 1 1 
• abiJ d ~ 1 • rn resmı b an arı yazar ar. Fakat Fransız re mi gazetesi dair bir röportaj ncsretmiştir. Bu yazının gündelik ga. 
a;y., .. •·~· eg ldı. lgin daha ya·ırular bUyüdilkten sonra da talin~tlara a.,ııi itaati F · · mh A · · .._ ~ ransız reısıcu urunun vınyonu zıyareti münase- zetelerdeki yazılardan farkı sadece ara serlevhalarınm 1 IUYdUk1,burangr-=-:!_&Q:lte:l:eı:~ı.et...m.ı~~~--------------~----------_ı.~ı.....;ı........-...... AU.iW.. ........ -...--w---.ı..:....:..----ı....ı.:...--------------_,_----_,_--__. __ ....... ::;....;.. ________________ __J 



,,, HABER - ~'8m pos!ftn 

Son 
bahara 
hazırlık. 

GUn1er kuıalmrya llnşlnymcn BOnbabar 
hazırlıkları da kendisini gösterir. Son
baharda giyilecek tayyörlerinizi şimdi. 
den düşlinmek lı\zrmdır. İşte size dört 
gilzel örnek .. Bir tanesini şimdiden be
ğenip yaptırabilirsiniz. 

1 - Yünlü bir kumaştan yapılmış ce
ket şeklinde tayyör. Koyu renkli !skoç 
kumaşları bu tayyörlere çok yakışır. Ön 
tarafında geniş kapaklı iki cep vardır. 
Tayyörün önü fnntazi dört büyük düğme 
ile kapanır. Bu tayyörle dllz, yalnız ar. 
kada dikili bir pili olan bir eteklik çok 
yakışır. Bu tayyör için 2,25 metre, etek 
için 1,40 metre kumaş kafidir. 

2 - YünlU bir kumaştan yahut jerse
den yapılmış tayyör. Bu tayyörün etekli
ği arkad:ın düzdür. Önden oyuk bir pili 
si vardır. Tayyörlin ceketinde dört kil. 

çUk cep vnrd.:. Cep kapaklarının ke- ' 
narları ince bir şeritle slislildUr. Ceket ) 
kendi renginde dört dliğme ile kapanır. 
Bu tayyör 3,25 metre kumaş ister. 

3 - DUz yünlü bir kumaştan tayyör. 
Eteklik geni§ ve 4 volanlıdır. Ceket bi

raz uzundur. İki büyük düğmesi vardır. 
Cepler yandandır. Bu 3,50 metre ku. 
maştan çıkar. 

4 - Sonb:ıharın bira?. fazla soğuk giln 
lerinde giyilebilecek çok kibar bir tay
yör. Çok uzun olan ceket kadifeden ya. 

pılırsn gayet şık olur. Sırt tamamile vli
cude yaprşık denebilecek derecede o-

turmalıdır. Ön tarafında iki geniş cep 
ve altı düj;'lllc vardır. Etek düz ve ba. 

sittir. Yürlimeyi kolaylaştırmak için iki 
tarafında birer yırtmaç vardır. 

Yanan deri er 
ve makyaj 

r~l bol banyo ~ aptıııız kumda yattınız. 
Cildiniz kızardı ve karardı. Bu renk ho
şunuza gidiyor ve mağrursunuz. I<,akat 
her sabo.it kalkarken zihninizde ufak bir 
tereddllt vnr: Makyaj ~armalı mı. yaJ>
mamalı mı? Krem, pudra sürmek icap 

eder mi etm('z mi? .Mrıkyaj cildinizin 
kaz:ındı,:;ı güz('] rengi bozar mı, bozmcz 
mı? 

Zıhninizi lınıınlayım bu suallere cevap 
vermek kolaydır. Ejf'r sayfiyede yaşı
yorsanız, sporl:ı u;;.ra~ıyors:ı.nız. ziyaret 
Pttiklf'riniz samimi arkadaşlarınız ise 
makyaj ~ a•>m-ık IUz•ımsuzdur. Tabiat i. 
çersinde tabii rt'nklPrden daha gUzcl 
görünecek renk yoktur. 
Eğer şehre inmek mecburiyetinde ise

niz, teklifli mi<ıafiriniz gelC'c"l:se veya 
t<>klifli bir yC're gidPceks niz o ''akit 

cak, cildinizin aldığı renge uyan ve ilk 
nazarda görünmiyen bir boyanma ola

caktır. 

Bu maksat için renkli spor kremleri 
kullanılır. Her vakit tuvalet eşyanızı al
dığınız mağaza size iyi bir marka renk. 
li kr<'m tavsiye edebilir. Bu kremin cil

dinize göre intihap edeceğiniz rengi, yü
zünüzün rengine uygun bir tuvalet ha. 
zırlar. Bu kremin Uzerine gayet hafif 

pudra sürU lilr. E:ğ r cildinizin tabii ren
gi mat ise> pudradan tamamen va?.geçe
bilirslniz. 

GlineştPn ~an mı. ) üz cildinin kırmızı 
renge kntiyen tahammülü yoktur. Fakat 
gözlc>ri ve dudakları göze çarpacak şe. 
kilde boynm<ı.hdır. Bilhassa dudak boya
ları du1akların tabii rC'nginin daha ko
vııbqmış Rt'kli olmalıdır. Ru renkler a. 

mak,·aj 'n"m-ık 1 • urirlir. Fak .t bu ho. rık kırmızıdan başlıynrnk tuğla kırmızı-

yanma göze çarpan bır bo:ı aıım:ı olmrya. ı sına kadar trdrlcrn kovulnışııbilir. 

.Ev ıüuıııı ııa ıavsıyeıer f 
• Misafirleriniz var, pirzola hnzırla

dını?.. Misafiriniz geç kaldı .• Pirzola so
ğuyacak ve sertıeııecck diye korkuyor. 
sunuz. Pirzolayı bakır bir sahana koyu
nuz. Sahanı kaynar su ile bir el tası içe
risine oturtunuz. Tasın üzerini bir havlu 
ile sıkı sıkıya kapatınız. Hem pirzola 
sıcak kalır, hem sertleşmez. 

* Sıcak ekmeği muntazam dilimler 
halinde kesmek güçtlir. Fakat bıçağı 

kaynar suya batırdıktan sonra bir havlu 
ile siler ve ekmeği bu bıçakla keserse. 
niz taze ekmek dahi muntazam kesilir. 

· Yumurtasız mayonez yapmak için 
bir kase içerisine §ekersiz slit tozu 

dökülür. Yumurta çarptığınız makine iie 
bu sütü köpürtünceye kadar çarpınız. A-

di mayonez yapar gibi daiına ayni tara
fa çarpmak şartile zeytinyağı ilave ede. 
rek dövünüz. Biraz koyula.5ınca ?.ev,ki

nizc göre sirke, yahut limon suyu, tuz. 
biber, isterseniz bir de hardal ilave edi
niz. 

* Çinko tencereler en kullaııı. 1ı ten. 
cerelerdir. Fakat lizerinde siyah lekeler 
hasıl olur ve kolay kolay çıkmaz. Ten
cereyi yıkamadan evvel bir pa~a sabun 
sürer ve yarım saat bırakırsanız lmlaşık 
yıkadığınız Yaklt tenceredeki siyah le
kelerin d<.•rhal çıktığını göreceksiniz. 

* Surahilcri vı•yn cam ve kıristal eş. 
yayı temizlemek için eski gazeteleri u
fak ufak kesiniz. Bunları surnhinin içn
risine bir parça ılık su ile beraber ko. 
yunuz. Kuvvetlice çalkalayınız. Birkaç 
dakika içerisinde surahi pırıl pınl olur. 
Sonra soğuk su ile çalkar ve başaşağı 
eğerek kurutur'Sanız temizliğini muha
faza eder. 

* Akşam alınan ve kaynatılan süt, 

• 
Ege köy er• 
Geniş bir kalkınma içinde ~ 

60 Bin fidan, 2 mektep, 2 su yolu, 1 kara 
binası, 5 yeni yol, 1 hanJar ... 
Bunlar yalnız 

Akhisar 
Kazasının bu bayramda küşat 

ı t•sınini yapacağı yeni eseı lerdir 
Manisa, (Haber) - Vilayetin en ileri 

kazalarından biri Akhisardır. Yalnız Ma
nisa vilayetinin değil, bütün Egenin en 
ehemmiyetli şehirlerinden biri olan 
Akhisarda kazanın ehemmiyetiyle mU • 
tenasiıı davranışlar göze çarpmaktadır. 
Akhisann son ileri hareketlerinde çalış
kan kaymakam Rüat Yenalın çok büyük 
bir hissesi vardır. 

Akhisarda bilhassa köy kalkınması 

mevzuunu ele alırsak ehemmiyetli işlC'r 
yapılmış olduğunu anlarız. Geçen ve ev
velki senelerde yapılan işlerden bahset
miyeceğim. Bu mektubumla sadece bu 
senenin son aylarında başarılan işleri, 

Manisa köy bürosundan edindiğim ma!U. 
matla buraya nakledeceğim: 

1 - Kaza köyleri nUmune fidanlığı. 

menfaati tamamen köylere ait olmak 
suretiyle "Saraçoğlu,, köyilndo tesis e
dilmiş ve bu eseri Rifnt Yenal meyda
na getirmiştir. Son zamanlarda bu fidan. 
hkta daha fenni işlemeler yaprlarak da-

ha çok kabili istifade hale getirilmiş ve 
civar kazaların fidanlıklarından tama -
men ayırd olunmuştur. Bu sene bu fi. 
danlıktan (60) bin fidan köylere naklo
lunacaktır. 

2 - Akhlsann "Başlamış,, mıntaka . 
eında 20 köyün 172 kilometrelik telefon 
hattı yeniden yapılmış gibi tamir edil
miştir. 

3 - Boe senelik yol ıırogrnmma gö
rn. hn Rl'n<> il~"• • ' · 
tında 10 kilometrelik Sudcliği - Başlamış 
yolunun profiline uygun olarak tesviyci 
turabiye ve c;:akıl fcrşlyatı, 18 kilomet-

Vatandaş 

Diyor ki: 

Bıze buz veriniz! 
l'n:ı: mc\simiııln en sıcal< günlerini 

gcı:irlyoruz. nilhassa Akhisar bu gün
lerde cehennem gibi yanmaktadır. 

lıtı katlar ı:ıiddetli SJCa)dar altınd:\ ÇS• 

lısııı ılicU~ııwğc mC<'bur olan Akhi ar- t 
Jılar biraz kcnılil<>rinc gelmek, içleri· 
ııl bCrinlctınek için buza çok muhtaç
tırlar. l'akııt Akhba.rclıı. bu mlibarek 
nesne o kadar ııahnlı<lır ki nncıık hal 
\ 'C \ ııl,ti yerinde olan pek müs~a 
bnhtlynrlar buz alabilml'ktcdir. Akhl-
anta buzun an.ıç içi kadar bir parça

sı. yani bir kilo u tanı 6 kunı~a ahi. 
maktadır. 

Egenin en zrn~in \'C mamur ka:ım
larından biri olan Akhlsarda bu paha· 
lılık ~üze batacak kadar fazladır. 1 

Hem buz bu;iln artık zaruri havayfç 
arasına ı;lnnl'jtir. Hclccllycnln bir an 
C\' el bu ,·azl~·ctc bir çare bulması, 
eğer Mihsnl kafi gelmiyorsa bir buz 
fabril<ıısı ynphrmağı bil<' göze alma!.ı 
liillmllır. 

AKlltSARl.I 

z r 
relık Başlamış raııtalırn 

. saraçoo 
tam tcsviyci turnbl\ esı, 0 
oba a ı asıııdaki 9 ki.loınctl'clık ) 

• . 1 'k' k' 1 ı'nin tıı vıyesıy e ı ı ı ometl'es 
tı ve siliııdirajı, Selwndi ue , 1;ıc. 
nahiyesi arasında 2 kilo:nctr"diJ' 
tesviye, tnş ferşiyatı ,.e silin 

5 
leymanlı köyü ile istasyon aı1i 

bi'es 
kilomctrelık tesvi) f'i tura ıı 

hıtll 
nuş olan yolun ı-akıl yol . 0 
bu seneki yol faaliyetinın wıı 
tir. 

ıtltl 
4 - Arabacıboz ve SelçU • iti 

nin mekteplerinin ikmali. bır 
• İ ,. 1<110 
lık Çoban sn su yolu ile " . df 
Silindi köylinün su yolu uzrrjJI 
demir borular içine alınması dll 
ki faaliyet arasıııa sıı!dın!P,ıf15t 
4.l; \;IA: sv• "'• .n.ıı.u..:.aı'Oa 1 

oldukça kendini göst('rcn cbl~ 
ihtiyaçlara cevab verilmiş 0 

··- }. Bana söylediklerine goıu 

mektir. 

15 lnci climhuriyct bayranııııcl9 
yoltl 

tep, bir heyet odası, iki su wııf! 

kezde bir jandarma ıcıırnl<;lirC 
yerde yapılan yolun açılına 
lacaktır. 

. k'" -uncte Akhısarın Kapaklı o) re)t 
tarafından verilen fenni şc ~ 
olmak üzere umum köyler ıı 
edilecek olan buğday ayıklllııı~ . ev 
hangarının da küşat resıııı 
bayramında yapılacaktır. 

1 
,,-

Yurttan Kiiçük ttııbe 

" Balıkesirde, köy kalkırıfll:ıs 
icabatından olarak, 11 ağusto~ 
sağlık koruyuculan,, h-ursll 
tır. ~ 

• Çeşme ziraat bankası ~~de 
·cesı .. 

sinde yapılan teftiş netı zıııl 
ra noksanlık görülmüş ,.e ~rgıı 
ne memuru Mehmet AltaY ıı;t1. 
!iği tarafından tevkif ol~~ l~ 

•Önümüzdeki cuma gu~~aril 
tisat vckftleti iç ticaret O:u ac3tÇ 
zın da iştirakile ilzÜJll ıb~d~df 
toplantı yaparak üıürn st ,-ef'J' 
ve bu işlerin şimdiye kad~r ~ 
celeri gözden geçireceklcrdı~ıı ~ 

• lzmir mıntakasın~~ riJe 
züm mahsulünün kalite ıtı~1ştıt'• 
nelere üstün olduğu anlaşı 
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Nakleden: Halldun S. Kip 
2 Tenis 

Dünkü kısmın hulasası 
Saat i · b. ~ 

D.. Y rını ır... Bogazda çok 
•\l:zel b" lci T ır Yaz gecesi ..• T arabyada. 

- Seni gidi sır küpü, yefasız arkadaş 

seni! 
- Vay hain, neler yapmış da haberi· 

miz yok!. 

Mavi - Beyaz 
turnuvası 

Ege liki maçları 
"ll okatlıyan otelinden çigan ha
~ ~rı duyuluyor •. Bu gece, otel
trıı erkeıten fazla eğlenen bir 
!.ey p var: Avrupa ve Amerika 

"'"::}:ıulel at yan§larında büyük 
dö •akıyetJer kazanarak yurda 

Sadun Alev, elnndeki büyük kaşığı br 
rakarak sordu: 

Bcrlinde yapılmakta olan I\lavi-Beyaz 
enternasyonal tenis turnuvasında alınan 
neticeler şunlardır: 

Manisa - ~ ydın müsabakası Aydınhların 
4 - 2 gallb5ye ile r: eli .. e endi 

- Hikayemi dinlemek istiyor ınusu-
nuz? Çekoslovak Menzel, Macar Asbotu 

6..3, 6.2. Radel, Çlinli Koşkiyi 8.6, 6-3, 
Tek kadınlar arasında: 

Lik maçlaı z f 11<stürü tanzim edildi 

nen T·· k 
l'tf' ur ıüvari subayları §e• 

S~e bir ziyafet verilmektedir .•• 
\lvar· ·· le" 1 ust teğmeni Sadun A-

' lrupun .. • 
ır...ı en goze çarpan sı-

arında b" • 
•ır• ı:ı ırı ... O, bir konuşma 

••nda he . • . 
ll)rı " . ' r mevsım ıçın ı yrı 

cliy aılcteri!,, olduğundan bahse. 
~ 0~: Arkaca§ları, Sadun Alevin 

•o:zij .. 
halarla n~ ~çma bularak kahka-

Yemek ma asının üzerindekiler kaldı· 
nlmış. yalnız ''bol,. kasesi ile kadehler 
ve kafi miktarda çerez bırakılmı~tı. Gar
sonlar da çekilmişlerdi. 

Subaylar: 
- Tabii. tabii! diye bağırdılar. 
Yüzbaşı lrfan Timur, memnun görün· 

müyordu. Alçak trir sesle: 
- Sadun, dedi, ne diyeceğini enelfı 

biraz düşün! 
Sadun, yapma bir ağırlıkla cevap ver

di: 

Şuman, Haystınam 4-6, 6-4, 6.4, Ame. 

rilrnlı l\Ieler, Şumanı, 8.6, 6..3, 
markalı IIollis, Homu 6-4, 6-4, 

Çift kadmlar arasında: 

Dani. 

Vkosink - Bo)1ner çifti, Pitzner - Hen. 
denek çiftini 6.3, 8.6, Butler - Bilinton 

çifti, Menıel. Göt~e çiftine 7-9, 6.2, mağ 
hlp etmiştir. 

Dömifinalde: 

Gabori - Asbot çifti, Butler - Biling. 
tnn çiftini, 2.6, 6-3, 6.4, 

~Y guluyorlar. Koır.utan Al
l>e,; Rcnç ve ate§Iİ subaylara ser
~'.. ç~ ~ğlenebilmek fırsatını ver
'aitti ıçın kibar bir jestle veda et-

r ... 

- Ooo. kcmutanım ,merak etmeyin 
"iffetlO., kulaklannızı kızartacak şeyler 
söylemiyeceğim. 

Sonra elini, camnm sıkmtıc:ını belli 
etmemiye çalışan büyük komutanlarının 
kolura kc) arak ilave etti: 

l\luhtclitlcr arasında: 

Hom • Menzel muhteliti, Tonolli - As. 
bot muhtelitini 6-3, 1.6, Tollis - Plugbam 

Galip Audm takımı "'"t" 

~r 
~ba,. 'l\ J. 

~.... ış ailen d~..J· . . h . 
il( "'lele t(j •

1 
• .~-uı, 1yı, o~! Haydı, av 

Sbaı-.ar ~ii e boyle diyelim. Fakat şu 
act11h en ne olu\"or:> 

"'I g • • 
' ~u d Ururıa CC\ ap \'erdi: 
~ a Sorulur şey mi ya? 
'~\e 1 

rar etmek i~ted~: 
Sactlltı t, atnaı .. 
.... ~ onun ., .... k . 

a ' vrad uzunu ·estı: 

~- sacıe ka bol bol kur yapıyorum. Bu 
"il adın 
~ Onun b' ... 
~ b r k ır ucundan diğer ucuna ka· 
1. L' tle ~hkaha tufanı dolaştı; duvara 
'~ıqo ı. Gtılan b" 1. "k .b. . ~ • e11: Sa ır ac:tı top gı ı gerı 

lı{llıi rtıı.::un Aleve çarptı. O da ciddi· 
·"'it c!e\a af aza edemedi. GUlerek sö-
' n..... ~rrı etti : 

)tı-,ı ~'ilCta k" 
' tanı' c ız J..1ilometrc murabbaı 
~ ~ lol 011 dokuz kuzinim Yar. Beş 
·~ ~Qtşi u~ gelirken solundaki evde, 
lıi~~ı agdakinde, iki kilometre ötede 
~ k''Yolu in:ninde, dürdü de de

b:ı~aııa, ~· top ) ckfın on dokuz! Bir 
~ ahar aile:ır.fo ne\"e yaradı· 

n.. l'<>rsunuz• · 
~ııı~ı . 

l:l~hltıi ~nı silkti, itina ile doldurduğu 
1ti · 'ti;:,ır hamlede ağzına boşalttı. 

'tt rdu: S qall&i . 
~lı.n b· ıne kur yaptın? 

..... lı • ır r . h. •lep . atih gururile ce\"ap verdi: 
(lıran .~neı 
'tt dusünd""k 

' cıa} 1 • u ten sonra devam etti: 
~I Ç(jnk~· en büyüklerine kur yapma· 
lıı.=·~İrıe ~ otuz yedi yaşında. En kü· 
~ a}·lı~ Yap~adım, o da on yedi 

\' ~aPtırn. ··· Gen kalanların hepsine 

,an'11daki "- Oooı ' dudaklarım bükerek: 
~ ı.._ • deci· 

~·ı}·o 1• eğer çocuklan da hesa· 
'~anı 

- Bırak anlatayım, eğer pek ileri git· 
tiğimi görürsen sözümü kesersin! 

Bir arkadaşı Saduna takıldı: 
- Ne çok hilmişsin sen. yok mu!.. 
Sadun gülerek: 
- O kadar değil, dedi, göreceksiniz 

ki de\ am etmem için o yalvaracak ba· 
na!.. Dikkat! .. Ba5lıyorum ... 

Bardaklar yeniden bol dolduruldu; 
Çe5it çeşit sigaralar yakıldı. Sadun hikfi· 
yesine başladı. 

ıı 

- Kaçırdığım kuzinin ne tarafta O

turduğunu ve kaç kız kardeşi olduğunu 

söylemi~ eceğim. $öylersem, hangi;;i oldu. 
ğunu anlarsınız ki, bu benim işime gel. 
mez. Ben, bu on dokuz güzel kuzinin 
veya perinin hangisinden isterseniz ondan 

_şüphe etmenizi istiyorum. Yalnız di. 
yeceğim ki, kuzinim Keti ... 

Bir ses yükseldi: 
- Keti Türk ismi deb'1İI kit 
- Suzi öyle ise .. 
- Suzi de Türk ismi değil! 
- Daha iyi ya; mademki size adını 

söylemek istemiyorum, ne isim olursa ol
sun, hep:.i bir!.. KU7Jinim Suzi, on yedi 
yaşına basıyor. Kendi i, aile içinde, he
men hepsi fena büyütülmüş olan kızların 
en fena büyütülmü~üdür. Bu acıklı halin 
sebebi oldukça gariptir: Safinaz halam 
- Size evvelden söyli) eyim ki hu, hala. 
mm asıl ismi değildir - Safinaz halam, 
ilk ı;ocuk olarak, son derecedede çirkin 
bir kız do~rurdu. Bu tatsız çiçeğin ocağın 
da açıldığını görmekle meyus olan halam, 
çirkin bir kadını yutturabilecek bütün 
faziletleri o kızda biriktirmeğe kalkı~tı. 
Fakat Dilnaz halam .... 

( l>eumı \·ar) 

muhteliti, Kotes - Boytner muhtclitini 
7.2, 4.6, 6.1, Hamel - Koşiniki muhte-

liti, Vedekind - Pitzner rnuhtelitini 
6-2, 6.4, yenmiştir. 

ArmstronR'un bir 
~allblyetl 

Nev-york 18 (A.A.) - Tüy siklet ve 
yarım orta siklet boks şampiyonu Ame. 
rikalı zenci Armstrong hafif siklet sam
piyonu ırkdaşı Lu Rmberse 15 ravutta 

!'ayı he abile galip gclmi~tir. Henri Ar

mustrong bu suretle boksta tüy., hafif 

ve yarım orta sikletleri şampiyonu Üt1-

vanını kazanmış oluyor. 

Ok spor 
Onu ne · ı ata,ıar 

yapalacak 
yarın 

Okıpor Kurumu genel sekreterliğin· 
den: Kurumumuzca tertip edilen ok 

atışlarının onuncusu 20 - 8 - 938 cu. 
martesi günü saat 15 te Okrneyldanında 
deva medilecektir. 

Saygıdeğer halkımıza ve büyükleri· 
mize arzı keyfiyet clunur . 

lzmir 15 (hususi) - Ege liklerine, 
Manisa ve Ardın şampiyonlan arasında 
pazar günü Alsancak stadyomunda yapı. 
lan ve 4.2 ı\ydınsporun lehine biten maç 
la başlandı. 

Memleketimizde komşu vilayet şanı. 
piyonlarının ilk defa olarak yaptıkları 

bu müsabakada Ayclın takımı -tzmirden 
aldı~rı üç dört oyuncu ile güzel bir takım 
oyunu oynadı. Buna mukabil Manisa 
Yıldırım takımı da Aydmspor kadar an. 
!aşmış bir vaziyette olmamakla beraber 
zaman zaman rakibine heyecanlı anlar 
yaşattı. Eğer kalecinin lüzumsuz jec:tle
rile ilk anlarda 3.0 gibi fena bir vaziyete 
düşmcmış olsaydı belki ilmnci devrede 
daha iyi oyun çıkarmak ihtimali vardı. 
Fakat takım itibarile Manisa şampiyo. 
nu beklenilen oyunu oymyamadı. Bilhas.. 
sa müdafilerin çok geride oynamaları 

mağlubiyetlerini intaç eden fimillerden. 
dir. 
Maçın galibi Aydrnspor haklı bir azfer 

kazanmıştır. Takımda bazı noksanlar ol
malda beraber Izmir üçüncüsü Doğanspo 
run en tehlikeli bir rakibidir. 

I~ik maçları fikstürü 
Dün akşam futbol ajanı Suadin ba~kan 

lığında toplanan klüp murahhasları önü. 
müzdeki me\'sim lik maçlarının fikstürü. 
nü tesbit etmişlerdir. 

'!ılnğUlp Alanisa onl>irl 

~on İki lan nu? Şunu biliniz ki, azi· 
~ hellsin~ aşındaki kız kardeşleri on
\ı ı~ tn koket.. hem o kadar ki, 

~~er &ostersen gelir seni eteğin· ,.-------------------··-----------------------. ... 
lq' ee . 'e: 

1 erlemek sıhhat için lllzımdır t-~tı~ artık sevıniyorsun · ben de sa· 
~il."- ırrı 1 d. • 
)~ "<l}·ları ... , ıye çıkışır. 

n <>lanın } arı ı - Bilhassa içkiye 
'A ..... _ --.ar - il · · L.,"'•ıan e ermı çırptılar: 

t,.~ı~1a1 ne hoş! 
.-'llt S(ı illada!" . 
, tlu: .. e ı olan subay yaklaşa· 

~tın Vi anı 
, ~il.? a, kurlarında muvaffak ol· 
~ ~1u, 

"- ır aırak old 
~ 

11 
&ani}·e d .. um mu? .. Hımın ..• 

, e &Ulerek ub~u__ndükten sonra, kahka· 
tı,... l'ab·· agırdı: 
-~· ıı nıu 
, 1 katırcı \affak oldum ya! Bir ta· 
l-ı ~aÇtrd ırrı bile .• 
~b ın nıı-.ı 

' ~. ır ağızct . 
~ \JIJnra an sordular: 

dıı.n ne oldu':ı 
toıı . tok b"J . 

İstirahat gibi hareket de sıh· 

hatin esası.dır. Bunun umumi ve 
istisnasız bir tıp kanunu olarak 

kabul edebiliriz: Çocuk koşar, 

genç ve orta yaşlı spor yapar, 
ihtiyar gezinir. Antrenman ya-

pılmayan günlerde yarış atları
nı ve apartmanlarda yaşıyan 

köpekleri gezdirirler. 

Demek oluyor ki, yaşıyan, 

~arın1 gc~ ~~lere mah us bir tavır· 
Ah ~aı~ Ur.de çaprastladı: I ketlerle r.dalelerinin inkiı:ıafıdır. Halbuki doktor daima ada-
·oııtoı ' r:e oldu t h · · :s 

Ve ı;iı;ck a mm edersmiz? leleri <lii~Gnmez. Hareketin, deveran, teneffüs, hazim ve ıt-

hareket etmek mecburiyetin. 
dedir. Spoı·, hayatın iste0.:ği hareketi nizamlaştırmak de. 
mektir. Yalnız, doktorla sporcu her zaman aralarında uyu~
muş değildirler. Sporcu, yapacağı har.eketleri yalnız intisap 
ettiği sp >r şubesi bakımından düşünür, maksadı bu hare-

Vücutta muhtelif cisimlerin erimesinden hasıl olur. Böb
rekler tarahndan süzülemiyerek kana karışan muzır mad
deler terle dışarı çıkar. Fakat terin vücuttan dıııarı attığı 

muzır rr..alddelerin miktarı her vakit ayni değildir. Hamam. 
da veya sıcak bir yerde terlediğimiz vakit terin binde 995 i 

su, binde beşi rpuzır maddelerdir. Hareketler, yorularak 
terlediğimiz vakit terin binde 97 5 i su, binde yirmi beşi mu-
zır malddelerdir. ... 

Terin, sıhhat için ~ok laznnh olduğu eski zamanlardan 
beri mnlfı:ndur. Hamamlar, kaplıcalar bilhassa artiritik bün
yelilerle, romatizmalılarda, damla, nakris tedavisinde pek 
eski zam.'3ndanberi kullanılırdı. Fakat terin faydası bu ka. 

dar lda değildir. Deri altında ter guddeterinden başka yağ 
guddeleri de var .• Yağ gudcleleriniıı ifrazatı içerisinde bit
hassa çok miktarda kolestrin vardır. Kotestrin karaciğerde 
teşekkül olen bir maddedir. Vücudda kalması çok zararlı
dır. Fakat böbrekler e'kseriya bunu kafi derece süzemezler.· 1 
bir rriktarı kana karışır. Ter, Kolostrini de vücuttan atar. \>tlı farazi}·e ~okularile dolu havada rah cihazlarına tesirini gözönünde tutar. 

başı İrf un~u gibi çatıştı. Hareket ve sporun bilhassa ıtrah üzerine tesiri vardır. ikinci pratik nasih:ıtimiz, yazdıklarımızdan anlaşılıyor: 
~ tı. an Tımur ciddiyetini ta- Hareketsizlik, vücuttan çık:r.ası l5.zımgclen birçok muzır Ne yaşta olursanız ıelunuz, yaz günlerinde hareketsiz durma. 
t1i il ll'llınasebet . ~· maddeleri vücudda bırakmak, hiç olmazsa yavaş yavaş ve yınız. Jimnastik yapmıyorsanız bile yürüyünüz. Fakat ge-

~: ~e Sord . ızlıı,.rı ne zaman yap· az az çıkarır.:.k demektir. rek harc'ketleriniz, gerek yürümeniz yorucu olmasın .. Hare-
'"lltlun u. 

a Ce>.ap 1 Hareket halinde ter fazlalaşır, idrar fazlalaşır, hazmet- ket esnasında terliyeyim ldiye su içmekten k~kmayımz. 
"ltı h 'erdıi: afta kad tiun ifnzlar ç.~ğalır .. Fakat bunların çoğalma.sa için uzvi. Yalnız yazın ispirtolu içki kullanmayınız, 

~('"11 
2anıand . ~r var ;son izinli ol- yette kan i~ersin~e çok miktarda suyun dolaı:ıması şarttır. Fiziyolo.ii ilmiyle 1:3oktorluk, mutedil hareketin ve terle 

ıt ı:ıı a ıdı. :s 

11 ı.;ırJar elle . Şimdi ılk pratik nasihatimizi verebiliriz: Yaz günlerinde menin vPcut !çin lazım olduğu noktasında müttefiktir. fakat 
11 bir rını çırpıyorlar· her j &\tnd sesyınyordu. • j fazl:ı su içmel:ten ürkmeyinrz. ifrazatın ve ı orgunluğun muzır olduğunu ela söyleme'ktc te-

an bıze h" Bifüsiniz ki ter, deri altındaki ter bezlerinin ifrazatıdır. reddüt etmez. Doktor 
1Cbah~tmedinha?.11iıııı ..................................................................................... •1 

Maçlara 2 teşrinievvel tarihinde baş. 
!anacaktır. lki devre arasında 6 haftalık 
bir boşluk bırakılmıştır. Sonda eğer pu. 
vanlar berabere gelirse gol averajı sureti
lc ~piyon takım anlaşılacaktır. Ha.. 
kcmlerlc maçların saatleri başka bir top. 
lantıda tarin edilecektir. ikinci takımlar 
da ayni program üzerinde oynıyacaklar
dır. 

Demirspor. Doganspor, Ateş. Yaman
lar, Üçok - Alsancak, Demirspor - Üçok, 
Alsancak. Yamanlar, Alsancak - Ateş, 

Doğanc:;por. Yamanlar, Alsancak - De
mirspor, Ateş - Doğanspor, Yamanlar -
Üçok, Doğanspor • Alsancak, Demirspor 
- Alsancak, Demirspor. Yamanlar, Ateş.. 
Üçok ..• 

Avrupa atletizm 
şampiyonluğuna girecek 

Finlandiya 
Ekibi teshil edlldl 
Pariste yapılacak olan Avrupa atletizm 

şampiyonasında Hnlandiyayı temsil e. 
decek olan milli atletizm ekibi, şu suret
le tesbit cdilıniştir. 

200 metre: Tamisto, 
400 metre: Tamisto. 
800 metre: Peussa, 
1500 metre: Hartika ile Sarkama, 
5000 metre: Pek"Uri ve Maeki, 
10000 metre: Salminen ile Lehtinen. 
~laraton ko~usu: Tamila ile Miyonen, 
Yüksek atlama: Kotkas ile Kalinıa, 
Cç adım atlama: Raaosari ile Norton 
Disk atma: Kot.kas, 
Cirit atma: Nikanen ile Jaervinen. 
Gülle atma: Baerlund ile oKtkas, 
Çekiç atma: Hanula ile Anttalainen. 

Kadı lar arasında 
atletizm 

Polonya - Almanya 
Alman kadın atletleriyle Lehistan ka

dın atletleri arasında Bronbergde ''Ka.. 
hista,, yapılan müsabakalar, Almanların 
59-40 galibiyctile neticelenmiştir. 

100 metre sürat kQSusu: 
ı - Lehli Valasiyeviç. 12,5 saniyede, 
200 metre ko~u: 
1 Lehli Valasiyeviç, 24,6 saniyede, 
90 metre manialı: 
1 - Alman Gelius 11,9 saniye 
Yükselt atlama: 
1 - Alman Ratuen ve Fridrih. her biri 

1.55 uzun atlama. 
Uzun atlama: 
1 - Valasiyeviç, 5,81 metre. 

Cirit: ~ 
ı - Alman Gelius, 43,80 metre. 
Gülle: 
1 - Alman Şröder 14,09 metre. 
Disk: 
ı - Alman Mavermayer, 55,41 metre. 
Bayrak yansı. 60-80.100.200 metre 
1 - Lehistan, 53,6 saniye 
2 - Almanya, 54 saniye. 

OUnya hlslklet 
re){ oru kırıfdı 

Roma, 19 (A. A.) - Koşucu Battesi
ni, 5 bin metrelik dünya bisiklet reko
runu, bu mesaf<'yi 6 dakika, 20 ıııaniye, 

2 L5 te katetmek suretiyle kırml§tır. 



8 . HABER - ~eam pcshın 
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t<' 
Yazan: l{. Rober Düma -38- ~evıren:Ff. ea 
Affedin yüzbaşım, affedin!. 11 

Bir kaç top sesi çınladı ve 
Selimin odası sarsıldı 

Dünkü kısmın hülasası 
Hadise 1221 • 1223 yılında ce

reyan ebnektedir. Üçüncü Musta.. 
fa padi§ah, Selim bal'ed.ilmiş, şeh
zade Mahmut henüz küçük. Dev
let ve saltanat tehlikededir. 

Bir gün, korkunç .bir kaurga 
lstanbulu allak bullak ediyor. 
Halk "Kıyamet kopuyor!" korku· 
sile, panik l)ft)indedir. Konaklar, 
evler yıkılıyor ... Limanda, Haliçte 
kayıklar babyor... Fırbn~, etraf· 
tan koparıp getirdiği ankazla sa· 
rayın da camlarını çerçevelerini 
indirmiş, sarayın içine de dehşet 
aalnuştır. Padişah Mustafa, kor
kusunda~ yerlere kapanıp dua 
etmektedir. Sarayın diğer bir oda. 
unda, hal'edilmiı Sellin ile §eh· 
zade Mahmut konuşmaktadırlar. 

' - Mahmut, kısmet olur da hünkar o
lursan!.. 

Sultan Selim, henüz sözünü bitirme
mi~ti. Iç koridorlardan, kamı deşilmiş 
bir kısrak gibi haykıran bir kadm çığlı_ 
ğı ile ikisi de kafalarına birer muşta ye.. 
mişe döndüler. 
Şehzade Mahmut, yerinden fırladr ve 

haykırdı: 

- Bu Cevrinin feryadı! 
Sellin, kapıyı yumruklryarak bağırıyor 

&ı: 

- Anber, Anber, bre Anber! 
Anber ağa, kapıyx güç açabildi ve Se.. 

Hmin ayaklanna kapandı: · 
-Sultanım! 

Mahmut, bir hamlede, ayakları dibin. 
de siyah bir kaplan leşi gibi yığılı duran 
Anberi, omuzlarından kavrayıp odaya 
fırlatarak ses gelen koridora doğru koş
tu. 

Birkaç dakfta sonra Mahmut, kolların 
da saçları omuzlarından dökülmüş, yü. 
züne ölüm sarrlığı çökmüş bir kadını ko. 
şarak getirdi ve sedire yatırdı: 

- Su yetiştir Anber! 
Anber, fırlatıldığı yerde hala kazıklan. 

rmş bir hayvan gibi uluyor, inliyordu .. 
Bundan hayır yoktu. Selim ve Mahmut, 
dakikalarca, gözleri büyümüş, dudaklan 
kenetlenmiş güzel cariyeyi ayıltnıağa uğ. 
raşttlar. 

Selim, etrafına bön ve korkak balanıya 
başlıyan cariyeyi sarsarak sordu: 

- Ne oldu Cevri? 
Cevri, kınnIZI pabuçları içinde çıplak 

duran Seliınin ayaklarına sarılarak hıç
kıra hıçkıra ağladı: 

- Hiç sultanım, korktum. 
Selim, Cevrtnin bir kasırgadan değil, 

bin bir af etten yılrmyacak kadar metin 
olduğunu bilmez değ.ildi: 

- Söyle Cevri. dedi, ben padişah de
ğilsem bile sen benim cariyemsin. Söyle 
seni korkutan nedir? 

Cevri MHl ağlıyordu. 
- Hiç hünkarım, bir kadın korkusu 

bu. Bir cam kınldr. Birdenbire ürktüm. 
Halbuki hadise hiç de böyle değildi. 

Selimin tahmin ettiği gibi bu işin içıinde 
bir orostopolluk vardr, vardr ama, kadı. 
nm kafası parçalansa bile söylemiyece
ğini de biliyordu, 

Kasırga, binllir felaketle lstanbulu 
tarumar ederek geçmiş ve dinmişti. 

Mahmut, Anberi bir tekmeyle iterek 
sordu: 

- Cevıinin feryadını duymadm mı 
Anber? 

- Duydum şehzadem, 
- Afet o zaman geçmemiş miydi? 
- Dinmişti artik şehzadem. 

(. Mahmut, gözlerir.ıi yarını kaydırarak, 
hiddetlendiği zamanlardaki gibi Cevriye 
baktı. 

Cevri, ağlıyor ve söyleniyordu: 
- Söyliyemern. Söyliyemem. Boynum 

kıldan incedir şehzadem, söyliyememl 
Fakat o kıldan ince boyuna kaç kere 

genç Mahmudun kolla.rı sarılmıştı! Hiç 
kıyıp da onu kana lıular mıydı şehzade? 

Selim sedire bağdaş kurarak tam bir 
tevekkülle tesbıihine sarıldı ve bu işe 
ancak o nihayet verebildi. 

- Uğraşma Mahmut. Gönlü diler söy
ler, gönlü dilemez söylemez, Esir değil 
cariyedir. 

Kalk kız, bana lazlarağası Mercanı 
bul! müteyakkiz ol, sana itimadnnız var. 
dır. 

.Aiıber yer öptü ve Mahrriudun önün.. 
den sendeliyerek kaçar gibi ge.çti. Malı. 
mut bu kara yüzlü saray adamlarına bir 
türlü ısınamamıştı ve hamamböcekleri 
gibi üşüştükleri sarayı kemirdiklerini 
kaç kere, alnındaki damar mosmor olup 
şişerek haykırmıştı. 

Selim, Cevrinin arkasını okşadı ve: 
- Cevri, haydi git, dedi, biraz beni a

ğayla yalnız bırakınız. 

Mahmut da odasına çekilmişti. Fakat 
genç şehzadenin bu Cevri hadisesine bir 
türlü aklı yatmamıştı. Acaba. o sırada 
Cevriye biri mıi tasallut etmişti? böyle 
olsaydı eğer, bu kadar korkup sarsılacak 
ne vardı? Cevrt böyle kaç vakadan kız 
oğlan kız kurtulmuş ,bir göz patlatarak 
veya bir karın deşerek veya bir kalb 
hançerliyerek kaç kere laf götürmez, ka. 
badayı!ara pes dedirtmişti! 

Ne olabilirdi ki bu cesur kadın, henüz 
süt kokan bir çocuk gibi ürksün! 

Selimin Mercanla neler konuşacağını 

merak eden Mahmut, kulağını dıvara 
dayadı. Fakat Sel6min ateş püskürdü.. 

ğünden başka hiçbir şey ~mlamak mÜIIL. 
kün olmuyordu. 

Kendi yanında bir dadı, bir lala gibi 
uslu ve tatlı duran tahtsız, ve bahtsız 
padişah Selim bazan birdenbire ne kor
kunç oluyordu! 

Sarayda bir şeyler dönüyordu. 
O da öğrenmişti ki hazan birkaç bos.. 

tancı ve baltacı haremi hümayuna sal
dırır ve genç şehzadeleri yağlı gaytan.. 
larla, kementlerle boğarlar, genç Os
man gıibi boğamadıklarını kahpece idam 
ederlerdi. Mahmut, kendini, biran böyle 
bir dehşet karşısında dü§ündü. Tüyleri 
ürperdi ve bir saldırışla Selimin kapı,. 
sına fırladı. Kapı rezelerinden sökülerek 
boylu boyuna yere kapandı ve Mahmut 
kendini tutamıyarak karşıdaki büyük va. 
zoya çarptı. Selimin dizleri dibine yığıl. 
clı. 

Selim bu apansız hadise karşısında 
dehşete düşmüş ve boğazı yırtıhrcasma 
haykırmıştı: 

-Mahmut! 

Mercan ağa, dudaklarını büküp başmı 
sallıyarak hafifçe mııldandı: 

- Zavallı şehzade; yalan değil, demek 
hakikaten sar'alı! 

Fakat birdenbire patlıyan birkaç dolu 
top sesi, saray dıvarlarrnı sarstı ve dı
varda asılı padişah Selimin altın çerçe. 
veli portresini çivlilerinden söki1p yere 
düşürdü. 

Mahmut, korkudan yerinden kalka. 
nıamış, bu garip tesadüfe kendi sebeb ol 
muş gibi bir vehimle kımıldayamamış ve 
sanki kafasını kaldırdığı zaman her ta. 
rafr kan görecekmiş gibi donakalmıştı. 

Selim tekrar haykrrdı: 
- Mahmut! 
Gariptir kti birkaç top sesi daha çın

ladı ve Selimin odası tekrar sarsıldı. 
Mercanağa pencereye fırlamıştı. 
- Hünkarım, dedi, Macar kalesi isti

kametinden atılan dolu toplar. 
- Saray bahçesinde haremağaları, 

bostancılar herbiri cirit oynar gibi bir 
yere koşuyor, kayboluyor, dönüp gene 
saraya giriyor, bir şeyler oluyordu. Malı 
mut, doğruldu. Utanmış ve kızarnuştıSe 
lirnin yüzü sapsarıydı. 

- İçime bir fenalık geldi, kapına a. 
. nldım. Kapılar da saltanat gibi köhne. 
leşmiş, işte demıarumıza dayanamadı. 

Hiçbir şeyim yok. Mercan ağa, bu dolu 
toplar bir cihad mı dersin? 
Padişah Selim haylri. perişandı. Arka

arkaya hadiseler, zaten kederli kalbini 
büsbütün sıkmış, yüzüne daha derin ve 
elemli çizgiler çökmüştü. Mahmuda böy
le ne oluyordu? hakiakten hasta mrydı? . 

(Devamı Var) 

• Ati 
Ntşanlrrnrn adı sadece Me.ri Gaston. Ledi Brandon'dan bahset. 

dildiğini duymuşsunuzdur; işte onun oğlu, fakat kocasından değil, L 
§Iknıdan olma oğlu. Ledi Dudley, intıkam almak için, Ledi Brandonu 
kederinden öldürdü. Çok §ilktir ki se11gili çocuk bunları bilmiyor. 

Marl Ga.ston, kardeşi Lui Gaston tarafından Tur kollejine yazdı
rılını§ ve orayı 1827 de bitirmiş. Kardeşi onu mektebe yerleştirdi
ğinden birkaç gün sonra, • Mari Gaston'a ana baba gibi bakmış bir 
ihtiyar kadının söylediğine göre - para kazanmak üzere bir gemiye Çeviren= N lYl ırlYI ll Oaıllıı 

-90-

hareket ettığimi bilmiyordıını 
. ederiıııl 

- Kollöreyi senelerdenberi tanının. - Hayır yüzbaşım, °:ca. aeııuıı a'J"I 
Kendisinden böyle bir şey ummam. Fa.. Duvara kadar gerıilenııştı. ·tti ve rJJ-

kat tabii meseleyi tahkik etmek ıazım. ğa kalktı, mül§zimin yanwa gı 
au işi bana havale eder misiniz? ~bir tavırla: - - ; ~ 

- Hayhay. Zaten ben de sizden bu- _ Mülazim Kollöre: dedİ·d~rtJl11.! . 
nu istiyecekUın. Kollöre sizin hayranı. nınrzı bana vermenizi e~~(til,"~ 
nızdı:r, başkasından belki gizliyeceği şe. Mtilazim dizlerinin iizerlne ç 
yi sizden saklıyamaz. rinin bacaklarına sanldı. 

- Derhal tahkikata başhyacağım. _ Yüzbaşım, rica ederiın·. · e jtıı:ıt et 
Müsaade eder misiniz.? _ Mülazim Kollöre, eınrıırı 

- Hayhay .• 
Benua yazıhanesine döner dönmez zL miyor musunuz? k ge~ çf-• 

le basıp hademeyi çağırdı: Mülazimi omuzlarından itere 
Mülazim içeri gıirince Bcnua ayağa kilmişti. Söylendi: ,.;1zd:ı~ ... rttn """ ·~l· 

kalkıp ona doğru yürüdü. - Sersem! iki nefer çagı '! fJ1.l 1• , 

- Yüzbaşım, emriniz? ; zorla almamı, rezil o~ edi''ocıJlll' 
Mülazim hazırol vaziyetinde fu:nirinin yorsun? Sana son defa ihtaf · 

karşısındaydı. Benua elini onun omuzu.. cüzdanım ver. dı.trııı1n-:ı-
na koyup gözlerinin içine bakarak ağır a- Miilazim doğruldu. Ayakt~ s:ıııaıın-ol 
ğır konuştu: cak bir vaziyette olduğtt yer e · rııJ> 3fl' 

- Kollöre, gözlerime bak ve sualleri- d B' . k mi ' ··kt~ ve ağlrY8 u. ır ıs e eye ço u 
me açık"'a cevap ver. Seninle amirin J .ı. 

~ lattı: uıuııır 
gibi değil, eski bir tanıdığın sıfatile ko. ffedirı 1 c difl' 
nuc:.uyorum. Bilirsin ki seni "'Ok severim. - Affedin yüzbaşım, a 1A '1Je!li 

'>I ~ .. t ... . Fak t evve " '\f!f' 
Kollöre bu mukaddime ile sarsıldı, sa. mı gos erecegım. a ..... . ı:ııııtıl1 

rardr. Heyecanım yenm~ye çalışarak leyin. Fena hareket ettıgıJlll 1 1 
mırldandı: dum. Beni affedin yüzbaşIJil• zg,illô 

- Yüzbaşım.... Benua· müteesSi.r olmuştu· .. Jt1İf :ıf3~ 
· ek ·ı . d' Fakat fi ı.i~ - Vicdanın tamamile müsterih mi Kol ıtm bı e ıstemez ı. ·ri!l w~ 

• h h l d}ğl ly • oh\J' löre? Sana vicdan azabı çektıren er an... ile merhamete hakkı o m:ı .. tıetlll>'"dı· 
gi bir harekette bulundun mu? gözleri- rine hakiın oldu. Yalnız elıfl.I• _,ıııı13 

bak ak d·i ijJ ·IS' 
me ar cevap ver. omuzuna koymaktan ken 1~. ôZ )~ 

- Hayır. Hayır yüzbaşım! Kollöre bu eli yakaladr, öpttı, g 
Mül§zim başını çeviriyor, Benuaya ba. tile ıslattı: ~ 

kamıyordu. Yüzbaşı iki eliyle onu tuttu _ Yüzba~ıml yüzbaşım! , .. ~ 
ve yüzüne bakmağa mecbur ederek su.. 1 dı '.., ~"~.ıf alini tekrarladı; Yavaş yavaş kendini topa . ~;~ 

Uiraf etti. Ancak Lizetden hJÇ , ..ı!i,, 
- Resmi vazifende llir kusurun var Jt ııo'.J.1 

mı? vicdanın müsterih mi? medi. Hatasının cezasını yalıı ~.grd1 ~ 
Mülazim sapsarıydı. Yüzbaşımn sual. çekecekti, kızcağızın ne suÇU isti"" 

leri beynine birer haı:ıçer gibi saplaru.. söylese zavallzyr çağıracald~r,ııe'1İ i/!: 
yordu. Kendini topladı ve sakin görün- edecekler, sualleriyle onu bır sı 
meğe çalışan bir edayla cevap verdi: ceye sokacaklardı. ıııtılS~ 

- Ne demek istediğinizi anlamıyonun Fakat Benua kolay kolay at ~~ 
yüzbaşım. Bir kabahat mi işlemişim? 9dın değildi. etti· r1 

Benua cevap vermeden ona bakıyor. _Haydi Kollöre, diy~ ısra~pi ~~ 
du. Mülazimin telaşlı hali gözünden kaç_ şeyi_ itiraf et. Dosya.nın .ışare ..;ı1.'-.. _.ıl'tl' 
marmştr. k le ı;..... ır 

Benua masanın kenarına oturdu, bir merak ve tecessüs saı :ası~ a l:J&1 i°' 
not def teri kısınma yazdıgrn . ,p!Jt~ 

cigara alıp yaktı. Kollöre olduğu yerde . . btf :!" 
kalmış, alının terini siliyordu Birden yüi dıramazsm. Bu hareketmın 
başının sesi duyuldu: \~cak. Onu söyle .. Para roı? I 

- Kollöre! - Asla! ~ 
Mülazim başını çevirip funirine baktı. Samimi bir isyan ve nefretle ı 

·'f 
Benua. cigarasını masanın üzerinde tab- n krzarmıştı. 

1 
sefl1 

la vazifesini gören 77 lik bir. mermi ko- _ o halde bir başka şab15 J1l ~· 
vanına bastırdı. Başını kaldırıp lakayt dırdı? ti .pvfl 
bir tavırla: Mülazim başiyle hayır işare 

_Bana para cüzdarumı ver! du. . 
1 

!'!' 
Kollöre gayriihtiyari bir hareketle e.. 1 ~ .. ?'le ~ - Bir kadın mı? söy e~ · A,1ıı'-;:J 

lini cebine götürdü, kalbi üzerinde takat ., kOY"" t? 
lüs etmiş olan eli, zayıf bir noktayı milda Millazim tel{rar ağlanıaga arul' 
faa etmek ltstemiş gibiydi.İki adım geri- Daha fazla yalan söylemeğe 1' 

millil kalmamıştı. . ~t ~ 
~. ?~r 

Benua onun bu tern.şını farketmiş gö· - Bir kadın değil roi. ı 
rünerek tekrar etti: Kollöre cevap vermedi. ııo"1' vı1f-

- Cüzdanını bir dakika bana ver. (De •" 

lf.lllllllrl~YJn?Jımr!1ii~r;J nll311!lr!lllt!1Clm!!3- "~ 
. . ~or1'~ ~ıa 

fazla sevi~orum; her şeyden korkuyorum, en guıunç gUıel ~~f' 
pılıyorum; bir gün Ga.ston beni terkedecek, o genç .,e oşııfl& // 
halde ben ihtiyarlayıp çirkinleşeceğim, artık onun b Jı ı~itl l 
yeceğim diye titriyorum! ama bu aşkı devam ettırxne ı&ı~ f 

·çitl ıı~ ,6 
se de herkeslerden uzak, ücra bir yer değişti..nnek ı ıJ!ldıJ'l gıııf' 
zekanın, kabiliyetlerin, fedak!rlık ruhunun bende b•J] lt roil1 i 
ruyorum. Muvaffak olamazsam, bu muhteşem gizli gş ııeıı1 .:&1 

n'Ull ııtJY 
bir gün biterse; bitmesi şöyle dursun, bir gün Gasto değil, ııe 1 
az sevdiğinin farkına varırsam, bil ki, Rene, ons 

11 
ııe 11% binip gitmiş. Gemici olmuş, arasıra gayet şefkatli ve güzel bir ruh

tan gelen mektuplar yazmış ama hala uzaklarda didiniyor. Son 
mektubunda Mari Gacton'a Amerika Cüınburiyctlcrinin birinde 

bahriye miralaylığma tayin edildiğini bildiriyor ve: "Ümidini kes. 
me., diyormuş. Fakat Uç senedenberi mektuplar kesilıniı:J; benim 
kertenkeleler de kardeşini o kadar seviyor ki o da bir gemiye bl. 
nip onu aramak istemiş. 

BUyük muharrirl.miz Daniyel d'Artez bu deliliğe mani olup 
Mari Gaston'a asilane bir alaka göstermiş; bizim şair şimdi: "O 
olmasaydr ben kaç defalar aç susuz, sokaklarda kalacaktım,. di
yor. Çocukçağrz nekad:ır perişan, nekad:ır acmacak bir haldeymiş: 
çabuk zengin olmak için en iyi çarenin deha göstermek olduğunu 
sanıyormuş; insanı yirmi d"rt saat giildürecclt bir kanaat, değil 
mi? bunun için 1828 e kadar edcbiy:>..t aleminde bir nam kazanma. 
ğa çalışmış ve bittahi, tasavvur edil abilecek helecan, ümid, didin
me ve mahrumiyetlerle dolu hayatlarının en müthişini sürmüş. Pek 
aşırı bir şan, şöhret sevdasına. kapılarak ve d'Artez'in babaca na
sihatlerine rağmen, borçlarını blr kar topu gibi büyütmüş durmuş. 
Maamafih ben kendisini ilk defa markiz d'Espar'm konağm_da gör. 
dilğilm zaman adı tanınmağa başlıyordu. 

habbet uyandr. Onu nasıl olmuş da şimdiye kadar sevmemişler? bana. 
nasıl bırakmışlar? büyük istidatları ve zekasr var, hisli ve gururlu 
adam da ondan; böyle tam olan büyiiklilkler kadınları korkutuyor. 
Jozef'in, kocası kUçilk Bona.parttm büyük bir kumandan olduğunu 

anlaması için yüz zafer 18.zmıgelmedi mi? ..• Masum çocukçağız be
nim kendisini ne kadar sevdiğimi bildiğini sanıyor! Zavallı Gaston! 

kızarım. Bu, onun değil, benim kabahatim olacak· ::tilJl 01
(/ 

ne olduğumu bilirim: bende analık hissi de aşkt~ fa.ı:').Cflls. 
Bunun için sana şimdiden söylüyorum öyle bir şeyill Fr 
sam • çocuklarım olsa bile - kendimi öldürürüm· ~· ~r 

'(f'fo iJ e 
Kendi kendime bu bağı vurmadan önce sana yaı.,a s.ııfteı'~ ti' 

ne: başıma böyle bir felaket gelirse çocuklarm:ıa. sen su5~d i. ~ 
ceksin, onları sana emanet edeceğim. Senin vatife ıı.u ııı:ıetltl ıl 
assubunu, emsalsiz meziyetlerini, çocuklara olan JlltıbB tıildi~ )1,. 

olan şefkatini bildiğim için, hasılı senin sen oıauğunıı ~eııcl~ l' 
ölüm bana _ tatlı diyemiyorum - daha ıı:z acı ge~ecelt:ıııı bit ~ 
ne kendim arasında olanbu peyman; nikahın ihtışaıt1 !Jl ıııı 11 ır/ 

Kendi.si farketmedi ama. benim gBnlllmde o gi1n ona bir mu-

hakikatin farkında değil; fakat ben hakikati sana söyÜyeyim, .se. 

nin bilmen l!znn; çUnkil, Rene, bu mektubum biraz da bir vasiyet-
namedir. Sözlerimi iyice dilşün. 

Şimdi ben eevildiğimden, bir kadmm ne kadar sevilmesi kabil
se o derece sevilciiğimden eminim ve şimdiye kadar bilmediğim 
bir aşkla girdiğim bu güzel, ulv! hayatın bir saadet olacağına ima

nım var ... Artık gerçekten duyulan aşk ihtirasının zevkini tadıyo
rum ... şimdi bütün kadınların aşktan beklediklerini bana evlilik ha
yatı veriyor. Ben şimdi Gaston için, vaktiyle Felipe"nin gönlünde 

yaktığım perestiş ateşini duyuyorum! kendime Mkim değilim, bir 
zamanlar tbni _ Serrac oğlu benim karşımda nasıl titrediyse şimdi 
ben de bu çocuğun ka.rşısmda. öyle titriyorum. Hasılı ııevildlğimden 

ki.Jllsell ııı ,,/ 
şet katacak; bunun içindir ki beni tanıyanlardan dJğtıı' ~ ,ıt _:,. 
smx istemiyorum, nikahmıı gizlice kıydırıyorum. tste. ce~ ıır~ 
yeceğim, senin o sevgili gözlerinde bir endişe ~örtn1~:rs!~.ı1· 
ni bir nikah mukavelesine imzamı koymakla ıd~i ııeıı geP 
Iadrğmır yalnız ben bilecağim. Şimdiki ben ile Y . ıeri.Jlifl 
olan bu ahitten dönmiyecegim; sana bunları vazife 
ğini bilesin diye yazıyorum. 

• (Devaını var) 
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Rami itfaiyesi: 22711 
Denlıı: itfaiyesi 38 •• 20 

otobDs voıcuıuıu Beyuıl kulesi: 21991. Galata )'aDllD 
kulesi: 40060 .... r a 18 m d r 1 Sıh'hl imdat: '4tN. MQddehımumilik: 

W L 22290. Emniyet mftdftrlillft: 24382. 
Elektrik tlrlteli: Beyollu: 44801 • btao 

Yanın e ta bul:24378. n U :-. Sular idaresi: Beyollu: 4478S. Betlk
ıa,: 40938. Clball: 20222. Nuroıımaniye: 
21708. Vskftdar • Kadıköy: 60773. 

1 ta n b U 1 da ! 
Havaıa'ıi: ht.abul: 24378. Kadık67: 

60780. Beyollu: 44842. 
Talı• Otomobili ldemelr 

• lpn 
l • elmelİ ki, dünyanın OlOmObİf altında Beyolht ciheti: 4IOH. Bebek ciheti: 

k 3G • 101. Kadıköy ciheti 60447. 
hüneı ıne vakıf bahbyar ınsanları Denizyolları 

ISl8DbUllU18rdır İstanbul acentellll: 117CO. ltarakGy: 
42362. 

htcacll )'ollarmda 1 talmuf ... Dar caddelerdeki çılpıca yan- Pazartesi Tophaneden 11"'8 Mudanya, 
20 Bandırma. 

tlıl _,. UIQw, t ım aırrr itte bunda!- Sah Tophaneden t,ae hınlt, 18,30 lla-
~ 13 IDliftefl' • • • danya. 19 Karabl11, 20 ~ndırma, Gala· 

~bir rakam!) Batta eoıar oldup halde, he""-•-e tadan 12 Kırtdenlı, Sirkeciden ıo Mer-.,...._ sin. 
~-rdır ıtlb kaçJnb)'o-- de, .baJatllldu besmlt birer luan hall Car,amb~ Tophaneden te,30 Mudanya, 

var; ~at da bu cılpaca Jusdan ıevka- :!r~~dınna. SlrtecJden 11 AJft)ık, 11 

lıyorus... lQmae aeabıl çlkarmiyor. Pe~mbe Tophaneden t;IO hmlt, 11,SO 
Yata auratlı, kafalt aJfır numara Mudanya, 20 Bandırma, Galatıdan ll 

Karadeniz. 
trqb, pehlivan amam 1DfarOmlla. lif- Cumartesi TopbHedea H Mudanya. 30 
banenbl netameli "Olntmu ine_.._ Bandırma, Sirkeciden l~ A)'Ta1ık. 18 • ,__ ·~ &~L 

Tarlabafmdan ald1'un11 malam evlerbı Pazartesi Topbanfden tlmros, t~ ts
mal6m leke!leleriade lmb'le )'arulilt mit. Galaladan 1,30 Mudanya, 10,ŞO hmlr 

Siir, 12 Karadeail, 22.SO Mudanya. 
,apıyor_ Müsela 
~ Haybrinü için nefea Ayasofya, Roma • BluQ, Yuaaa ...,.. 
~- ''lof6rle lronuemü ,._ lerl Te Clnlll K&fk, l\akerl ilke •• aa,,.ıo 
aalrtlrf., tabellama mıhlanan &&:Jerlm lar. Ticaret •e Sana;rl lltlınt, Sıhld mlbe. 
korlnaAn doauklql)'ar. (Ba mlzeler berda 1Ut ıe dan ıe ya 

kadar açıkhr.J 
llahabbet kıla atırOyoP. Ve, korkunç Tilrk Te tsıım eserleri mlzeal: Paıı:ar-

lalı bltt'.-. sam - ·&. tlJ -ra tesiden ;ba'1ra htr.&n uıt 10 daa ıa ,. 
•• ille ,, .. rı IUl'I '°'u · kadar ve Cuma gllnlerl l& dan 17 ye ka· 

:!~!l~~~"'tflm'-lla.·T~arlla~ba~ıı~yoam·um·fldu~·ran~d~e!Jvu~yu.,,d .. ar açıktır. 

• • • 
K6pri1 bqmda birdenbire kakılıp ta. 

lıyorus... 8oför, ldlftlrler ederek tnıyor; 
mot6rilD kapalqu kaldırıyor ... fttUYV. 
)'Okluyor_ 

- Bir ktbrlt! 
Diye, &ram10r- Pervemlerl •k•kla

rma daldUn biletçi ldbrttt yetiftlnaek 
lçla aellrtlrken, bir yolcu mtldatial& e
diyor: 

- llotarl t~: bırakın 
kibriti ... IUle ctb feaerflll wre11ıa. .. 

Ve, •ahteJllel bir tıelaltbaia &ıt bey
leee aİIUUf oluyor .. Biıdellbln. pehll
Yaa Mmanı IOfirOaWa: 
-Tnulı! 

Diye dMllcflltlnl U)'ll)'OrtD. •• aa... 
ıeıt ctlaaaOt bir bül•, diadaldll'Dll Wl· 
rlp aftıtarü, ..... lalbJ&rU ....... 
Dlll ltlae 111a111yor: 

- Baylar, ~r- Replmile 'bllYft 
ceçmff ot.uia! 

Diyor_ Ve. 1U• yüıJa. koca lltbue 
Yolralaa• bonk frelilerle lndlltmlll 
anlatow.. &rumı ldlfllr IWPJIUrlJnıtl 
btrkq ı.att elinle IÇertlade, atlatdaD 
~ faelama dôtef,tne lfaret ecU. 

r~ '!m/e/ıet Dr,. Denia 
Sel erleri 

!lomanya vapurlan: Cumartesi ıtınleri 
13 de Köstepceye: Salı dnlerl 11 de Pi· 
re Beyruı. lskenderlye. 
lıalyan npurlan: Cuma llnlerl aaa' 10 

da Pire, Brendlıl, , enedllı:, Trl7este, 
Sirkeci htaayon MldilrHlll Telefon 

23079. 
• ~ -.ırupa Hattı 

Semplon ebıtreal herdD Sirkeciden 
uat 22 de kalkar ye ATJ'Upadan ıelenl 
aaat 7,25 te Sirkeci" IDU'Vualat eder. 

Koannalronel lt.IO dı Jıalbr, 10,20 
de lellr. 

Ecffr11e postHt: RerıOn aaat 1,50 de 
hareket •r, it.Si de ıeUr. 
Antıtldla laaffı 

lierdn banket eden tlmendlferler: 
Seat 8 de Kon-. t • Anbra li,15 4' 

Di)'llrbalnr ve Samsan, 25,30 da l!ülee
hlr, 1t.ıo da Anan ebR_İ'elt ti de A· 
d ......... 

BU' trenlmlen 11at t da ı.u.tet ed•• 
Ankara nndateHtt paart..ı. fa.,...._ 
n cuma dnlerl Halt!b n llılsula kadar 
..ıer etmektedir. 

MUMAkADLAR: 
Talunin edilen bedeli (83395) lira olan 

&US ton Lavamarin k&nilrO Aekerl Fab 
rikalar Umum mOdürlOlil ~ eatın. 
alına komiSJODunda 20..8.93İ cunıartesi 
IOQü saat ı l de kaPa1ı iarf ile Jlllle edile
c:ek1ft. 
~ Şt;NE 81JGO NE OLDU? 

- !la lalmlH bir ara.. :vah11t tnm- Osldklar adlire bjnalplı tuqtuqn 
ft1 CdmaY1fı! diye, ~... adam~ •tevkif eclldl. 

• • • 1stşnbul Radvosu 
Mademki fat1abeld1 11111>wu: ... ti AGUSTOS - llJI Cl.911A 

.demkt otob8a de bbdyoraa...; ......... 18,ao plakla 9na maa1t1t1 • .ı •• ıa k•f•. 
mulatellpel bir feWletl d....._ 1111 nns, l>Oktor Baktrlyolol. Fethi CEJ'1'en. 
healferllertme bum belim ~ ıt,55 'borsa baberltr), ~o. S.ıt ayan, Gru 
ı.r taıemü ederim.. Yiç ruathıaetııiden baklen, ~dUe Ney•lk 

•• arkada.-.. 18tafındaa Tlıtr nuulkill 
•eılA ..,_ ve kik lal'k•• te,ct llau.nPol':U. 20,41 

BOr an 
•o•>-• ...... ....._ ... ,,, ............... -

- ..... --.Pil ••• ., .. .... 
p r 'M!Rlılee ._...... lılr ... ... ..,,... .............. 

Omer ftJZa ~ tantnulu '"PÇa •· 
leY 21 saat aya~ orkea~ tl,JO l-5ıl su 
heıeU, lbrahlrn Te arkada$1an tarafından, 
n;ıo arıUhtellf iololar (pllk), 22,18 son ha 
berJer ft etlt91 ltlathı p.,,.._I, ti IOD. 
•OKRHŞ: 

11,15 Robtn baTalan, -20.ıa \'l)'olonsel 
kon.H, ıe.•• a;.ı.IQu ~ 21.21 
-,ükla Ve!'dlnlta R-..ıetlo operan. 
BUDAPBOl_'tB: 

ıa: n10d ......... , • plA, tf.• ••tt 
kOlf1er, 21,tO lf;all .,._ .. ..._ 21tM pıat 
u.11 ................. 
llEIJ.LIN• 

11,30 pl1ano konaert. tJ ~. :11.1p 
tenwı, ttıs P.°fAka ia,ıo .... nr 111lbli, ve: 
tatbtn~ ı. ~llfıfar, 

Vazan: Rahmı tAUJZ 
Birdenbire bir sarsıntı, geminin 
kavaıara çarpmasından çıkan 

bir gürQltQ duyuldu 
-57-

S'1Yarimls telAp dilftil, proyamm bu rildilm. lki kayanm ortallDda -= bir 
adaya çevirdi, bqtan kara etmek için var nokta buldum. Oraya ~ Soma 
ıımyıa pmiyi kO§turmaia koyuldu. Tah ne oldu bümiyorum. Gödenmi açınca 
telbahir bize flAma ile ''dur., i~ veri. kendimi burad.a. 8İIİJl aranızda buldum 
yor, fakat kaptanımız buna aldın§ etmL beybaba!.. 
yordu. Cafer, kesik kesik anlattılı ifadesine bu 

Tahtelbahir k{lçQk topWıu peşimiz rada ara verdi. Gözlerini tekrar yumdu. 
sıra ateeıedi. Bir mermi JSlık çala çala Etrafında bulunanm, Etem kaptandan 
tepemizden uçtu. OnOmOze düş«l, bunu başka herkesUyfaya acıyor: 
bir ikinci takip etti. Uçünc(l merminin - aVh vah... zavallı ada~. Neler 
isabeti muhakkaktı. Kaptaıı bu vaziyet çekmiı biçare.! diyorlar, Etem kaptan iae 
karpsmda hepimisi güverteye topladı, kendi haUerinl dfltOntıyqr, muhafazam 
bizimle belallafb, kısaca: yolculukta kendilerinin de böyle bir AkL 

- .Arkadajlar, dedi.. Fena vaziyette bete u1ramaJan ihtimali karpsmda bey· 
yakalandık. Ne imdat isöyecek bir va- ni bulamyorda. 
ıatanm var (1) ne de bile yardnna ko- Tayfa aa.terini yumunca stıvari öteki 
pcak bit kunet.. Adaya kadar bile kaça kaptanlarla konuştu: 
mıyacalu. Tahtelbahirln mermileri bizf .... Nasıl, İsmail kaptan. a&dOn ma 
plramparÇa edecek. Duralım. Bakalım Karadeniıdeki donanmanmm bWmiye. 
ne yapacak. Herhalde bizi peeine takıp tini? .. itte. herifler bir Rus tahtelbabiri. 
ıötQrecek dtliktlr. Allah yardımcmm Din elinde bak neye ulramıllarl .. Diri 
olllUDI diri yamyorlannJI- Hemen Tamı bizi 

Soma aemfye ltoper muini ftrdi. böyle bir lkibetten korusun! 
Tahtelbahir billm durdulumuzu g6- lki kaptan, hiç 8el çıkarmadılar. C--

rilnce ateli kesti. Yaımmza gel<I. Abor. ~ İsmail ka ..vı:....ı: """ı...ıa- ~ 
da etti. içinden çıkan liWılı Rus bahri- es ptan .......,,._ ..........--~ 
·-uı-: ~a- doldular. ff.Nnti..nn n Ethem kaptanın korkudan ufalan p 
.J.._._A 8"'yça~ - .. -- tednde dolqtJnrkm JDJl'lldandı: 
Qsttlnil bapm aradılar. Soma tahtelbahir - Dmduiumuz, yeter artJk. yola pka. 
dvariai de ıemiye çıktı.. Gmıimizin e\'- hm. 
ra1dannt ~· Bbi de binrr birer Babriahmede Mltatpap. lilftrileri, 
tlhtelbabire geçirdiler. Ben, ba arada flikalariJe Bam~Wrin yan merdivenin. 
~ Bapltı aııı.tmdı 1*tıa Jmmtna den aynlırlaiken Etem kaptan da ku
~. saklandım. .. manrı. köprQSQne tumandı. Makim tel. 

Yukarda ne olcfulunu bilmiyorum. grafma: 
Biru geçti, dehletli bir sıcak etrafımı sar - Yanm yol •• hareketi 
dı. Saklandılım kÖ§ede buram buram. Emrini verdi. BezmiAlemin bodrıa1ama. 

aı\Jpı; ~ um. Y\1- rotasım ~ ""'* ............. ~. 
beDdiD futta tetiıtefı bir lpm arıyor, g8n1lıin 
V8I buluııdulum yerden çıktım. Gemide revirine kaldırtan kazazedenin söyledik.; 
Sesime cevap alamadım. Birinci kat ka. len.ne" d-1A1et eden bir ız" a~e • .JG.... •• 
mara koridoruna girdim. Deh§eUi bir du.. Q&l oVl~ '°'6&~ 
man yüzüme açrptı. Gemimi tıkadı. Bo- yordu. 
iuJuyoıdum. Yukarı. güverteye fırladmı. Hareket aaatfndea.beri IOvarinin yama 
Daha merdiveni tmnamrken mü~ bir dan aynlımyaıı alay komutam yarbaj 
alevle lwplaetuzı. Gemi yanıyordu. Saiın, Etem kaptamn OlllUIUNI dokundu: 

. Sqmlım.. Ne yapacakbm: denize at. - Bana baksana kaptaıı beyi 
1amak Çn yukarı çıkmak, atet içinde ka- - Ne var )'8l'ltanm7 
laJI tüwrtere varmak lbmıdı. Bu da im. - Te)jpnda haldı olduiwıu 1U taJfa.· 
~ haricinde bir itti.. nm anJattlklermdan 6lrel)diiD. Saki bil, 
Cebtiım attım, ~1..M-1 ~· muhafız gemi almadan yola çıkmakla

•~- ~-- ta etmimt 
Terden 8li'Sik1am keailnuıtim. Sıcaktan -
ellerim. qaJdatmı tutmuyor, .sanki dam. Etem kaptan can mkmbs ile amp 
la damla aiyordum. veni: 

Bu mada r6zglr arttı.. Dalgalar alev - O* uirattlm- Bil wımachlan nm. 
ale9 ~ .-ayi kayalıklara dtJlnı sQ.. kam kalmadı. ''Kamdenilde Rus .... 
riildeıiiele 'balladl. Ben. bpah kaldılım mm harebt kabilffetinden mabnmluı.: 
muı k6feli cibi dar tahta bölıDedeD dı.. KorkuSuzca. ya1na bapnna sidebilinıL 
....... IDl1Dllk. biru eerm hava almak Dil. Muhıfııa IOlum yokturln dedilera 
için or.adakt lıombOI c:amnu elline geçini- - Neya Olan Glclu. Simdi 111' "ut' 
iilll bir 'aemirle parçaladım. Taze haVL çaresine baksak bari.. 
~ j&lkbfl, gOlsümtl verelim. Biraz keL - Ne &ibi? 
dime pldim. - Kendi v8ıilta1atdmlla ~ d 
~ alevlerin harareti. yaman MI' dOpan taarrumna karp ~ 

tahtalarin çatudılan büzi1ldülfim ~ lale~ 
de4 ~yoftlu. Göı Pt l{.el»ab ~ - Yıpbilil' nüJI# beyefeadi? 
diri cllr1 ~... ~ -Tabi.. EJhniwde bu kadar sftltl)ar. 
ADaMllıl latlmdat ei8J.OI'. beni kUifara- Mü:ini!litüfek tOp, bomı. nr. Ballfılr· 
cak * .... --~ ~- dan iltifade edebiliria. 
ctma - ToP kuJlanıtmu.. Cemi, Clıierilldl 

Bltdeablre (leJieedi bli eanmtı. ıemi. ~ topun aanmtısma ~ 
Din~ çarpmdrihn çıbn bit Dl delildir.~ mımem .... 
~ ~ BUDQ • ıenanm parça Jd ı.cuıu bJ1awnlk bbil .... 
lammsma deWet eden elddetli bir çatır. - Ben timdi tertibatı ~I 
eh ... 1.: etti A _.,_ı., -»-ol ~ t.X..-'a .a... Bu llSderdeD 80nl'a yarbay Saim kOp. 

..... p • nı .._ ,......'6-v ~ uu- rllden aynldı. APlı güverteye bidL .A1aJ 
ramafıi'lım Tekrar büt1ln kuvvetimi top. verlni çalırdı. Ona emir verdi: 
JadmL Güverteye çıkmak için merdivene ya_ Aııbardaki makineli ~ 12.. 
saldmlıiD. Hararet biraz bafi6emi§ti.Mer ta1JeSini buraya ~ a1m.. Giverte 
divtniıı son lasımlanm tıtmaııırken IÜ- ~mesafelerle ~ ~ 
vene e6rüDdt. Gemimizın. zavallı Ban.. ~ tabl9m • BIMrmda nipna ~ 
clırmanıQ kıç •fı parp1anıq. kaybol.. 1erl de buluhacak. NObetlege ti1fek bapSa 
...... &ı ..... beni.Ql ~ ... duracaklar. 
C(lw.rte kaya)Sm aıwpna SQlıtnmıt. '1ü. Biru ene! deniıden çıkardılnnlS • cOm- dalpJar ateei sG{llGraıO,. yaq n:ıı ıördOIOnil anlatb. Buralarda~ 
~ ~ piarçalanJldaa beJ,81 dmnaır. telbahirl-1 vamlJI. Gemılere taama ., 
lar çda_10!du. diyorlarmJı. Rasıtlar tab.telhahır ili ..,... 

Ne ()fur.a QIBUD dedim Hllla JU1can ıilnce derhal o noktaya atıf ~811 
~ T•~ _. ,.. 1tiiOük de bir felAJrete ulramıJa1a 

VA.IŞOYA ~ ... "'** Kendi (llwamt •> 
-:~...:.~ı:.;~ 5eria "'JtuvveiCimi ~ <~ ~ . ..,...,,,._ ~,:4'JIJl-JtW· 
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Paralarımı bankaya nası~ 
yatırdım ? 

Yazan: Stefen Likok 
Ben, her hangi bir bankaya girer 

girmez, derhal kenıdimi kaybederim. 
IJankadaki memur kalabalığı, demir ka· 
fçşli pencereler, para man;ı;araları beni 
ıer5eme ~evirir. 

Her hangi bir işimi gö.ı;mek kastiyle 
bankanın ıcşiğinden adım atar atmaz 
ldobl aptallagmm. 

Fa'kf t, vaktaki aylığım yüz dolara 
!;r'ktı, paramı ancak bankada saklı· 

yabileceğime kanaat getirdim. 

- Hayır, ben Pinkertonun bürosuna 
mensup değilim, dedim. 

Bir müddet düşündükten ıonra, gu
ya beni yalan söyle.meğe mecbur ettni§
lermiı gibi, bir nedamet duyarak: 

- Size doğrusunu söyliyeyim mi, 
Ben polis hafiyesi falan !değilim.. Ben, 
bankanıza cari bir hesap açtırmak üze· 
r.e geldim. Bütün paralarımı bankanıza 
vermek istiyorum. 

Bu sözler üzerine banka direktörü 
biraz hafifledi. Fakat ciddiyetini mu • 
hafaza etmekte devam etti. 

/HABER - :A.keam postası '19 ACUSTOS ~ ~ 

tekniğinin Aıman yüks_ek 
şaheseri 

MENDE 
RADVOLARIDIR 

Umumi vekili: Faruk 
caddesi No. 75 

Tunafl Galata Bankalar 
Telefon : 44333 

Kendime çekidü.zen vererek, binbir 
asap içinde bankaya girl:iim, memurla· 
ra töylece bir göz gezdirdim.. Kendi 
namıma bir hesap açtırmdana önce, 
banka direktörüyle görüşmek icap ede. 
ceğini düşündüm. 

Fakat adamın yiızünden edindiğim in
tibalara göre beni Roçildin oğulların - • 
dan biri zannettiğini anladım: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_..<!/ -= N •w=· Anadolu için acenteler aranıyor w ~ ........ 
> "#':'. ' ; ••. , Alman Sankt Georg Kız Okulu 

Uzerinde ''cari hesap,, yazısı bulu
nan bir pencerey yakla§tım. Buradaki 
memur, uzun ooylu, soğul: bir adamdı. 
Onun, sadece manzarası bile beni yerin 
dibine gesirdi. Sesim, ımezaıidan geli· 
yonnuı gibi boğuk boğuk çıkmağa ba§· 
Jadı: 

- Banka direktörünU görebilir mi. 
yim? diye aordum. - ve manalı bir 
tarzda illve ıettim. - Fakat yalnız ola· 
rak .. 

"Fakat yalnız olarak,, cümlesini ni
çin söylediğimi ben de bilmiyorum. 

Memur: 
- Hay, hay, ldedi. Ve banka dirck

törUnU çağırmak Uzere birisini gön • 
derdi. · 

Direktör, gerlilerli, ciddi bir adamdr. 
- Siz dir.cl;tör müsünüz? diye sor

dum. Esasen böyle olduğunu tahmin e. 
diyordum. 
" l>irektör: 
; - Evet, ldedi, ben direktörüm. 

- Sizi yalnızca görmek mümkün 
znU?. 

Bu ''Yalnızca,, kelimC$ini tekrar 
etmenin hiçte manası yoktu. Fakat bu 
kelimeyi telaffuz etmeden söyliyece -
llm ıeylerde bana rnftnasız görtinilyor
du. 

Banka direktörü 'korku ile yüziime 
baktr. Adamcağız, kendisine mUthi' 
bir balcikatten bahsedeceğimi sanıyor
du. 

- Buyurunuz, ıu tarafa gidelim, de
di.. 

V.c beni hususi bir odaya götlirdil .. 
~nah tarla oda kapısını açtıktan sonra: 

- Burada bize k!mse mani olmaz:, 
diye ilive etti. Buyurunuz, oturunuz! 

Kartılıkh oturduk ve biribirimizin 
)'ilıUnc bakmağa baıtadık. Birdenbire 
ınim kıybolmuıtu. 
~Her halde Nat - Pinkertonun bil· 

r0tundan geliyorsunuzdur, dodi. 
Esrarengiz halimden ötUrU herif beni 

polis hafiyesi zannetmişti. Pinkertona 
n.kip bir mUesacSıe<len geldiğim hissini 
•ermok için: 

- Yanılmıyorsam büyük bir hesap 
açtırmak niyetindesiniz, değil mi c· 
fendim? diye sordu. 

- Evet, dedim, çok büyük bir he-
sap .. Bir defa da elli altı dolar yatıra
cağım; ondan sonra da htr ay munta. 
zaman elliger dolar yatıracağım .. 

Banka direktörü ayağa kalktı, bir 
kapıyı açarak, bir memur çağuidı. Ku
lakları tırmalayacak kadar yüksek bir 
sesle: 

- Mister Monthoıncri, dedi, bu e
fendi cari bir hesap açtınyor; şimdi 

elli altı dolar yatırmak istiyor .. Haydi 
bakalım, güle güle 1.. 
Ayağa kalktım .. 
Odanın duvarlarından birinin içinde 

kocaman bir demir kapr açık kiuruyor
du. 

- Allahaısmarladık, dedim ve kaıa
nm içine girdim .. 

Direktör soğuk bir tavırla: 
- Dışan çık, dedi, ve bana bir baı· 

'ka k<ıpr gösterdi. 
Bir memurun oturduğu küsük bir 

pencueye yaklaştım. Sinirli bir tavırla, 
yumak haline getirdiğim elimdeki para· 
lan ona uzattım. 

Yüzüm sapsal'l}"4ı: 

- İşte, dedim, bu paralan yatıracak. 
sınız !.. 

Memur, kendisine uzattığım paralan 
aldı ve onlaJ"ı bir başka mem"ra uzattı. 
Bu ikinci memur, bana uı:attığı bir ka
ğıda para miktannı ve: iamimi yazma· 
mı söyledi. Bundan tonra ne yaptığt -
mm pek farhnda değildim. önütnde 
bir çe'k clefteri !duruyordu. 

Boğuk ve titrek bir s~alc şordum: 
- Paralarım yatınldı mı?. 

- Evet yatırıldı .. 
- Şu halde ben bir çek yızıp bir 

miktar para çekebilirim değil ıni? de.. 
dim. 

Zaruri masraflarım için altı dolar pa· 
ra çekmek fikri kafama geldi. 

Birişi k\lçUk pcncercd~n bir çek def· 
teri uzattı; bir !diğeri de çeki dold~r
rnam lazım geleceğini söyletdi. 

Orada bulunanlarda, malUl bir mil-

(Leyli ve Nehari) ...ıı:r, 
··ğreu

llk, orta ve Ticaret kısımlan. Esaı tedrisat Almanca ve Türkçe olup ayrıca FraMızca ve İngilizce de 0 hattat· 
Kayıt muamelesi Ağustosun 22 sit den itibaren saat 9 • 12 raddeleriru:ledir. tkmal imtihanları Eylülün lZ sin!de 

-~ ,,. ' Al. :..· • • •. t. ·, ,/ • ; "~ •• 
Okulun açılı§ı 15 Eylüldedir. - - . 

'-. . .. 
~~~~~~ ................. -.... -.. .-.. -............. ,. .. 

4 - ' 

1 ~~~!~Ç,~m lJ.~~b~~E~ ... ~.!E~~!.?.ğ~~~~ündeil; 
. . rv- . 

ı· 4 eylülde ba§lanacaktır. Alakadarlann mektebe müracaatla programları öğrenmeleri. 

yoner olduğum fikri uyandı. Bir çek 
defterine bir şeyler yazdım ve memura 
uzattım. Memur, kendisine uzattığım 

çeke bir göı: attı: 
- Nasıl? diye hayretle sordu, de • 

mek ki siz bUtün yatırdığınız parayı 

ged alıyorsunuz?. 
Çek lddterine altı dolar yazacak yer

de elli altı dolar yazdığımı anladım .. 
Bu me,ele füerinde muhakeme yürüt
meğe vaktim yoktu. Bütün olan biten
leri izah etmek mümkün olmadığı ha1c
kmda bende bir fikir uyandı. 

Yer açılrnıı ta, ben adeta yerin !dibi
ne girmiştim: 

- Evet hepsini, dedim. 

- Demek siz bankadaki bütün para· 
lannızı geri çekiyorsunuz?. 

- Evet, son santimine kadar. 

Memur bUyük bir bayrd içinde: 
- Demek siz bundan sonra banltaya 

hiç bir zaman tek bir santim yatırma
mak niyetindo.siniz?. dedi. 

- Evet, hiç bir zaman •. 
Ben ~k ya;arken her hangi bir ıe

ye gUctndiğime dair banka memurla· 
nn:la bir kanaat uyandığı haklqnda ak· 
hma budalaca bir fikir geldi. Dar-gın ve 
gUçenm\ş bir insan hali takmmağa ça
h§tım. 

Memur, paralan venne~e haııtlan

dı: 

- Nasıl tediye etmemi emrediyorsu
nuz? diye 60r-tiu. 

- Anlayamadım?. 
- Nasıl tediye etmemi e.mrediyor-

't~ 
ı - Tefrişi tckarrür eden Balıkesir, Bursa, Edime, Erzuruın. lz:tı)l ı ~~ 

Akhisar, Afyon ve Yalova idareleri için idaremizce kabul edilene tipled .y· 
ide ve şartnameleri mucibince yaptırılacak 1342 par~a eşya kapalı z;a ~ 1~ 
eksiltmeye konmuştur. . tı ı~a 

II - Muhammen bedeli 30776 lira 61 kurut ve muvakkat ternınJl 
1 
d 

liradır. ... U ~t t 
III - Eksiltme 22 - Vltl - 938 tarihine rastlayan pazartesi gun 'ta~ 

Kabata§ta Levazım ve Mübayaat Şubesind~ki Alım komisr_o~unda y•:ı jtY .J 
IV - Şartname ve resimler 1.53 lıra bedel muka.bilınde herg ıııJt gtr 

lar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat Şubeısiyle Ankara ve lt 'I 
dürlüklerinden alınabilir. ~ı.ı" 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin §İmdiye kalda.r en afl~ld ısı"",.! 
liralık bu gibi işleri muvaffakıyetle yapmış olduklarını gösterir v~ 
Iar inşaat Şubesine ibraz ederek mukabilind~ bir ehliyet v~kası a f. 
dır. c,dfÔ' :J 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ve V inc;i 111a tJ!ı,-.tv.J 
h ehliyet vesikam, yüıo;de 7 ,5 güvenme parw makl)uıu veya banlca cıır f>r.J 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların ebiltme günü en geç saat 10 a ~a ~ JY 
adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde ~verılfll A. 
dır. (S105) ~f.1t 

sunuz?. 
- Ha, evet. - memurun ıualini an. 

lamı~tım. Düşünmeğe lii,ıum görme· 
den cevap ver-dim. - Ellişcrlik olşun •• 

Memur bana ellilik bir banlcTiot u.. 
zattı •• 

- Ya geri kalan altı ld.clan?. 
- Onları da alttşarlık veriniz!.. 
Memı,ır, altı dolarlık bir ban~not da

ha uzattı. Ben, ken(linü bankadan dı· 

şarı attım. 

datı ';! 
Kocaman kapının arkatıl ıcatı• 

nışmdan önce içeride bir t<ab ~ 
nı koptuğunu işittim. ~ U:I 

İşte o gündenbcri paral.a ~~ 
ya vermeyorum. Gündelı1' paııtaİ:~ 
için lazım gelen paraları, ·riıcti~ 
rınun cebinde taşıyorum· :aı çar' 
ea:\'.alan ise, gümüş oıaralc 
içinde saklıyorum. . • J 

ÇeVlreJ' • tJr 
Ferah ftıtJl ~ 

-..~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d~ f 
bir avukatın karısıdır. Hala onunla - Hayır, yi""nılıyorsun, ben Tom (Malt KQley) fena bira 1'İ~ f 
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Muharriri tannnadığımm anlayınca 

f&~ırdı. Fakat meselede §8~ılacnk hiç 
blr 1ey göremiyordum. ÇUnkU yaşlr 

baflı adamlann böyle tezler yazmnğa 
1 

kallnpnasmı tuhaf addetiğimi kendisi-
ne eöyledim. 

Zira, kız kaı:fdeşim henüz on bir ya· 
ımcl& ve ilkmektcbe giderken boyuna 
te% yazardı. Bir giln istasyona giderek 
Şikagodan yeni gelmekte olan di
ğer aktörleri kar~rladık. Yeni kızımız, 

siyah aaçlr, karagözlü, sevimli bir ba
yandr. Daha başlangrçta bayram olu· 
vermiıtim. Adı Mis Pcggy Blevins idi. 
tin rOn sonra Mis Stedmandan mektup 
var !ftl, yokmu ldiye artık postahaneye 
i:itmez oldum. 

Bapktör, otel defte.rine ismini §ÖY

ie ~a.yd::tmişti: Mister F. Frank Froyne 
kendisiyle birlikte bu deftere George 
W. Couldock ismini y:ıuın biri daha 
vardı. 

Ynkışıklı Froyne yeni yerini pek ya
dırgamıştı. Oklahomaya hiç te yakışmı 
yordu. Halbuki orta yaşlı Couldock, 
bir hafta sonra herhangi bir kimseden 
6İgara kfiğ~dı ve tütün isteyecek kadar 
açılmıştı. 

Mis Peggy, ata binmesini bilmiyor· 
du. Bir hafta da onu en iyi bir .süvmi 
gibi dört nala ka kacak kadar binici 
yaptım. 

Mis Peı:rgy timdi Monta.na. hUk<hne
nln Tuvfn F'alls tehrlnde çok ımqhur 

mektuplaşır ve Noel yortularmda biri- Miksiml mi_yordu.,, ancak faıla bir şe~ eıı>' 
1 

birimize cicibici kartlar göndeririz. Anla)?madığrnı söyliyerek kollarımı du. Bu sözlerim şimdilti ~f· 1f 
Son aldığım resimleriMlen biri onun ve omuzlarınu gözden gesirdi: rektöderi hakkında ınutebe fa"':' 'I 

hala güıellilc ve inceligini muhafaza - Ya, demek ki sen bir öküzü de· bir kaç tane müstesnası -va:,'pııe# .J( 
ettiğini göstermektedir. Evlenip te, virebilcceğini .zannediyor:sun ha?. az. Eğer söyledikleri.Jnde ş~ ıe 1'011 

ev bakmak mesleğine girince sin ma Sualini sordu. sa bunlardan bir kaç tan~ı)' /, 

alemi hakikaten iyi bir aza kaybetti. - Böyle bir §eyi düşündüğüm bile nuz. şefle~ 
İhtiyar Couldockal ben sıkıfıkı ah· yok, çünkü senin, ailenin ve komşula.. Fi,lm mevıuundan b.~ş~a ıd 

bap olduk. Ö1Umünden birkaç sene ev- rının Londra civarında göremi:ı; eceğiniz bahis açınız. Görürsün~ ı:.M' /' 
vel Nevyorka gittiğim nman, beni çapta bir öküzil bWldan evvel yere at- bigilcri yok denecek ka~~~rde tıO 
Gramercy meydanındaki oyuncular klU mıştım. San'atlarından gayri ıŞ 1 
büne götürmüş ve orada Jchn Drev, - Fakat ayni zamanda öküzün boy- adamlardır. . . ·rıi ôil1eet,r 
Francis Vikson, David Bebasco, Steel nunu kıracalc:11n. Buna dair şana. bir Direktörün çetre~ıl 016~

1 9°~ gtı'{ 
Mac:.kaye, Villiam Favc.rsham gibi ın\CŞ- şeyler söylemediler mi? bir türlU beceremediğı iç~~g•., ıf 
bur aktörlerle tanıştırmıştı. Buna doğrusu güldtim, Çünkü ökUz den onu A. B. C. diye çag 01dıl~ ı~ o vakitler tiyatroya mensup olanlar, yarışlarında hayvanın boynunu 'kırmak, dık ve nihayet daha kt53 J3tl w~ ' 
sinemacılara ehemmiyet vermezlerdi. nizamnameye muhalifti. Öküzün boy- sadece ''Alfabe,. ıdedik· ,} 

· or'li Hala de öyleldirler. Zannedirim ki be· mınu kırmak, kırmamaktan daha kolay madı. doC1' trl" 
nimle tanışmalarından fazla mütehassi• thr ama ben bunu kendisine ıöyteme- Bu ıırada ihtiyar Cou~ ~il ~t~~ 
olmndılar, fakat ben fevkalade müte- dim. için 'bana bir kitap ver'd1

• di• ıdı· ~ 
hassis olmuştum. Ne centilmen ins:ı.n - Dostum, aklını başına topla. Bu mini çekeceğimiz Quo~a ı;tO! ~ JI 
lardı ve bana karşı ne kadar iyi mua· filmde en mUhim rol senindir. Sen §U yazan adamın is'.11ini dır~fı.JI ,d ~ 
mclede bulunmuşlı\rdı 1 öküıUn boynunu hem de lüzunlU veçhi· docktan başka kimse tela uısı· f 

Bir gün Mister A. B. Chatsvorth Ma. le ktr da bak ne olursun. Sinama !le ı du. Kitabı okumağa uğr~~ tiirıa. :/ 
couley gelerek: minde milyonlar kazanınım. benim için çok çeti?~i. :aı:,rıı1 , 

- Demek U 1"15UI denilen adam sen- Bu ısözler kulağıma pek te fena ' türemeditn. tç.indekı nısan cı tııtt' 
&in t deldi. gelmedi. Çün'kU bana da lazım .c-lan sa- muharririn isminden de b "1) 

Hemen atıldım: dece bir milyondu. (D~~ 
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Marmarada hortum 
.,......-------,,,.---------

hadisesiz geçti 
lııik. Sen eahu _.. U:ıştaraıı J ıııcılle 
'rk ... -,_ e kaçmaya hazırlanırken 
ııı...~-ııı·" ... , "'1eheye · - ·~lko, buraya bak!,, 
'- ~anlı heyecanlı bağırdığını duy-

~ .. de ııe g~~i. açığa doğru kaldmnca 
~ Uzak e~'Un Bizden iki kilometre 
fUt etızı ta sular §imdiye kadar tesa
ı....... ediğizn 
·vrıııı. ~· şekilde havaya fıııkırı-

yaşlı kimseler kıyamet alA.meU zannile 
tel!şa dUşmüşlerdir. Evlerinden hldlse
yi görmiycn halk, kulaktan kulağa ya. 
yılan haberleri duyarak sahillere dökW
milşler ve hadiseyi merakla takip et-
mişlerdir. 

Profesör F~tinln verdiği izahat , 
Bu garib hadiseyi Kandilli rasathane-

si mUdilrll Fatlnden sorduk. Bize §unla-~~U l\C Yapacağımızı pşırmış, 
' ~it .rek bile çekemiyorduk. llk 
~ ~ ~iikseğe çıkamıyan sular, bir n söyledi: 
'tttey

9 
a lçizıde döne döne yüzlerce "- Lodos ve poyraz rUzgirlarmın 

t~ı... çıkın birleştiği ve karşılaştığı yer, Marmara 
'""il ki, bir aya başladı. Öyle bir an 

ıe_ f ki olduğu için, böyle hadiselerin vukubul-
deııı- 18 Ye gibi göklere ytlkse-

)lk. "' suları - ması tabiidir. Fakat bu slklonlarm bU-
~n b Yagmur gibi UstilmUze yUk denizlerdeki kadar kuvvetli olacağt-:""illllt ll§ladı. İlk korkumuz artık 
it ı.._' \'l'ı Çift m zannetmem: Bu hort~mlar kayık ve 

~ıııaı1 e kUrcklere asılarak sabl 
~I Yerd5a ba§lıunıııtJk. Bereket sular küçilk vesaiti batırır. Rüzgarların biri
~ en f k nin mağlüb olması Uzcrine Mdiııe biter. 
ı. ~ol'dıı. "' 1~ ırıyor ve Uzerlmize gel-
"lt .ı.oka iki rUzgar arasındaki mücadele ri.10 da-
~ "aı>urıı a değil bizim sandallan, klka sürebilir.,. 

ııee den· bile havaya fırlatırdı. ----------------
~ lıa\1 Iıdeıı dar bir §ekilde çıkan (Q)<Q'> u aı U2><§1 <e ıred e 
.!:ı ~Ya dlklldikçe ger,iııllyor ve nl-

-'lt\ bır erce metre irtifaa çıktıktan Bir gencin yüzünü 
~' l'&YıJ §crnsiye gibi gen.işliyerek et-
""QM... ıyordu B l } d J llııı.~"' b l . u sırada havayı bir- us ura a 1 ar 
... ~ bu~ UUar sardı, denizden çıkan 
~ "ar:ı~ara kanştığını gördilk. Ha- Dün gece sabaha karşı saat üçte 
~~ titr ~ız zaman arkadaşım kor. Yenişehirde Dolapdere cadde5inde iki 
la,.~ isordu. K<'ndisi dUnyanın kişi bir arkadaşlarını ustura ile yüzün'1e t'tlt olduğunu s:ınmı1Jtı. Suların den yaralamışlardır. 
~ 'll'rilaaı on dakikadan fazla sur- Yaralanan Dolapderede 16 numarada 
l" °"tatıa ~rkasından blr yağmur gele- oturan Kasımdır. Kasım, dün gece bir 

t '~tı~ ir §ey kalmadı.,, eğlence yerinde içmiş ve saat üç sulann 
..!.'aııııı!' ız tahkikatta Samatya ve di- da da -evine dönmek üzere yola çıkmış -
.~11 rd" de b' ~ . tır R tcJ· ; . . ırçok hal km bu hadı- · 
li '1nU ö'.rendik. Hatta bazı Gene bu civarda oturan Manokyan 
'\ !:l ve Apustol is."l'linde iki kişi de tanldık-" ~s 1 m paşa lan bir Rum kızıyla münasebette bu-

•Olı a lunduğu için Kasıma kızgındırlar ve .. nda hadise bir müd':lettenberi de yolunu beklemek 
..._ t'!dirler. 
~"'lllıt~ Uı _... BttŞtara/ı 1 incide Dün gece Manokyan ve Apustıol da 
~ğe ~ bu yokuştan a~ağı doğ· Kasımın bulunduğu yerde eğlendikleri 

~"Ctt h' !latnışlardır. için, çıktıktan sonra Kasrmı takibe 
t&"'b ıa.ır lra Necmettin arkasına başlamışlar ve Dolapderenin tenha bir 
ı.~ ta~ llleçhul biU[eern ar- köşesinde karşısına dikilmiılerdir. 
~tlii .'.P ctınekte olduğunu gör· Kasım daha ne olduğunu anlamağa 
hiıe he e .:e bunu bir tesadüf far: vakit bulmadan bu iki kitinin Uzeime 
Oltııa. ~'lldiJe ?1eçhul adamın adımlarım atıldıklarını görmüş ve mukavemetine 
tır 11 ~tc l'inc uydurarak atmakta rağmen tekme ve yumrukların altında ye 
tt~~ aıraltıtttinin şüphesini arttırmış re yuvarlanmıştır. Manokyan ve ApuS
.. ,~ ~e 01da :Yokuşun baş taraflarını t:>l bunu ıda kafi görmemişler ve ceple
'1 'le d~ldan bir sırada bu §<lhıs ri:ıden çıkardrkları usturalarla Kasmun 

\, "e 1.f Uç kadının yanına sokul-•1ec "" •tına~ b yüzünü bir kaç yerinden kesmişlerdir. 
' ~tttj ga alamıştır. Bu iş te bitince iki hırslı cc>rih Kc:sıma 
., <la.}'-:. bu sarkmtılıklar üze- dönerek: 

tir . ., terbi lllaınıı ve bu tanımadığı "- Haydi bakalım, şimdi de bu au-
tu.. 1.(a.t h}'cye davet etmek istemiş· 

·• ıt tı .. ratmla zan paralık yap ta görelim seni 1,, 
11... tca...,;: 

1 
Sözler, bu §alısın büsbü-

ı;ııı" ... z trin· diyerek ortadan savuşmuşlaıi..!ır. Ka-
"lt b: }'ole ın artmasına sebep ol· sımrn feryatlarına yetişenler kendisini 
•11 .~ t' ~§un ortalarında belinden 

·ıı ~•ttar tedavi cıltma almr"lardrr. Manokyan ve 
S~'l'inc hU 

111 
bu adam Nccmetti- Apustol bir müddet sonra evlerinde ya

ıı,'le ~tc Ctun etmiştir. Bıçağını 
ınett' kalanmı~tır. 

tııı f bıı ın::ı vücuduna sokup 

'~::Jad, ~;;ıı.uı mütecaviz kadınla- Sovyet _ Japon 
~ !tnıc rınc ortadan savuşmuş ~ 

ttıı~ ltaıdt: :Yaralıyı Beyoğlu hasta· mu"'" ~arekesı· 
~~ ~sı lllı§lardır. Zabıta bu esra- ' 
~. tı hcı ara.maktadır. N<.f.:mcttinin Moskova, 18 (A.A.) - Tas ajansı 

:Vcrınden tehlikeli surette- bildiriyor: 

~s Edirne 
~~erlerimize 

\._.., a"uşuyor 
~~ ~ara ._,.: Başıa1a/ı J ıncide 
ti) 11 htı~lt 2afer takları kurulmuş U-
~ erıe Öncıe 

""- 9tfriırn· r AtatürkUn resimle-
"llh .. l3tir. Ordu t · ··· •aat 8 , cumar esı gu-

~ ~İ!' geçilr:e Edirneye girecektir. 
~ ~ b t bahçe 

1 
sını Yapılacak ve son. 

I atijll lr ~lYnf st ndc Ordumuz §erefine 
~tı~hlrcıe b~ verilecektir. Gece de 

'ıı r. ır fen h~lldıı 1Iaı1t eralay:ı tertib edi-
.~ % .... %.. Berb :Mehınetçlklerl vilayet 

·"elt . et, knvu k lçın h n, .arpuz ile i-
nzırıanınaktadrr. 

Tenkit 
~ ~e~·· ~ 
L;ll t litnii~e llaştara/z 1 ıncidı· 
~ •ta b Çarpan b' ~ İr• ::ı uı ır •ey var Bu-' ~•rıe seın . s • 

Japonyanın Moskova maslahatgü • 
zarı Mişi, 17 ağustosta hariciye halk 
komiserliğine gelerek Hasan gölü 
mıntakaı:ında mütarekenin realize e
dilmit olduğunu ve iki taraf kıtaları. 
nın halen birbirlerinden muayyen bir 
mesafede bulunduğunu bildirmiştir. 

Bundan böyle istikbalde Japon ve 
Sovyet askeri kumandanlığı mümcs.. 
sillerinin yeni buluşmalarını mucip 
hadiseler çıktığı takdirde, bu gibi 
t-::plantıların Moskova ile Tokyo a· 
rasında diplomatik görüşmeler neti . 
cesinde organize edilmesini teklif ey. 
!emiştir. 

Japon rr.aslahatgüzarına, bu tekli • 
fin kabili kabul olduğu bildirilmiş • 
tir. 

---- - ----- --- -- ---

Büridan 
Okuyucularrmrzrn ZC\'I< \'C merak-

la okuduld:ı:rı Misel Zcvako'nllD bu 

Londradaki 
Japon askeri 

ateşe si 
Bir nümayiş esnasındaki 

hareketınden dolayı 

Tevkif edildi 
Japonyanın Londra ataşesi Takahaşl, 

bir nUmaytı esnasındaki müdahalesin
den dolayı tevkif edilmiş, fakat sonra 
serbest bırakılınıgtır. 

Hidise, Londrada Çin lehinde yapı • 
lan blr nUmaylg münasebetiyle çıkmıştır. 
NUmayişçiler, Japon sefarethanesi ö
nünden geçerken "Japon mallarına boy. 
kot" diye bağırmrşlar ve ellerindeki bro
gUrlerl etraftaki halka dağıtmışlardrr. 

Bu sırada nUmayi§çUerln karşısına çı
kan Japon aakerl ataşesi, kafilenin ha
cımda bulunan "Çine müzaheret tcşki -
lltı" reisi Mis Şeridan Cous'un elinde
ki brogUrlerden birini zorla almı§ ve par
ça parça yırtarak yere atmıştır. 

Bunun Uz.erine, nUmayişçiler Japonun 
Uzerlne yUrUmUgler, fakat polis kendi
sini kurtarmıştır. Ynlnız, Takahaşi bu 
hareketinden dolayı suçlu görUlmüş ve 
polis tarafından tevkif edilerek karako
la götUrUlmUştür . 

Japon askeri ataşesi hU•iyctl anlaşı
lınca bir milddet sonra serbest bırakıl
mış ve hft.dise kapanmıştır. 

Huzveltin nutku 

" Medeniyet 
nasyonalist 
değildir ,, 

"Fakat bu ma.uıesef düuyanm 
bHzı kısımlarıuda şüphe 

mevıuudur ,, 
Kingston, - Ontario • 18 (A. A.) -

Amerika Birlecıik Devletleri Reisi Ruz
velt, Kingston üniversitesinin fahri dok. 
torluğu diplomasını alırken bir nutuk 
söylemiş ve Amerika ile Kanada ara
sındaki sıkı ve samimi rabıtaları teba
rüz ettirerek demiştir ki: 

"- Medeniyet, nasyonalist değil, fa
.kat entemasyoııalisttir. Fakat maalesef 
ekserimiz için çok tabii olan bu keyfiyet, 
dilnyanın bazı kısımlıı.rmda eUphe mev
zuudur. Fikirler, bUtUn hUr milletlerin 
müşterek mirasıdır. Vazifemiz bu an'a
ne;i muhafaza eylemektir.,, 

vnvaıınıa<dla 

lngiliz konso
losluğu 

memuru 
Almanlar tarafından 

tevkif edildi 
Londra, 19 (A. A.) - İngiltere sefiri 

Sir Nevtı Henderson lngllterenln Viyana 
konııolosluğu erkanından yüzbaşı Hend
rikin tevkifi hadisesini Almanya harici
ye nezareti nezdinde protesto etmiştir. 

Yilzbaısı dUn sab:ıh Avusturyaya gi

derken tevkif cdilmfatir. Şimdi Viyana
da mevkuf bulunmaktadır. Tevkif hfuli
seslnln mahiyeti henilz meçhuldilr. 

Bir sarhoş 
Tanımadığı bir adamı 

se ıt>psiz yere 
yaraıuJı 

Dün Kadıköyde Kurbağahderede 

garip bir yaralama hadiı:esi olmuştur. 
Kurb:ıglıderede oturan seyyar köfteci 
Hayri, dün gece evine giderken karşı. 
sına sarhoı bir adam çıkmış ve bir
denbire : 

"- Oyle yüzüme ne bakıyorsun, 

beni tanıyamadın mı?,, diyerek üzeri
hücum etmiştir. Sabri dc:ha kendini 
toplamadan sağ koluna bir bıçağın sap 
landrğını duyunca feryc:da lxışlamış

tır. 

Yetişenler kcnıdisini hastahaneye kal. 
drrmışlar ve sarhoş ş3hsı da ya'kalamış 
!ardır. Bunun Polonez l.öyünde Said 
is:ninde birisi olduğu •mlaşrlmıştır. Sa
id hiç bir şeyden haberi olmadığını en r.Uzel eseri. yeni nc,şrlyat pro

ı;r:ı.mım:z murlb!ncc lı:ı.ftnda bir gUn 1 i:ldia etmektedir. 

Ilı lı' rıı,. ~n açıla~~de, kapdan dük
~ :\fa.~a ıttibatını b~r daha doğrusu 
~t;r0(!Jcdenıer a 1~ dernir kepenkle 
~tb· e~Clctu Sc:ntinJııı::bb-Jlundu ~u hnl
\ı., ı~ tdir. }( e una mü::amaha 
lfı~ !clc!i bir ol anun bir kanun·a 
~~"~a•tcrn· ~lı.. Birine müsa-
"'bı~<ı)'cı· 1Yora 
'~it ı. l<abil da ~~tekine de göste· 

l!Q(~lalnı2 egılse hepsi de ka-

\'C S sayfa!ık bir ilave olarak ~ri
locel:tfr. 23 Ağustos Snlı ~linU \'C ı . 

müteakip Salı gUnlcrl HABER ga
Z('teflllo blrl!Icto .. Biiridan" ı mti-

t''ransanın Ankara 
ataşemillterliği 

Paris, 16 (A.A.) - Kurmay albay Vo-

ntar aç~•~ar f.ı:.inleri çalııa· 
rı ınalıdrr. 

••• 

'"'~zi'prinlzd"n lıctcmcği unutm-ayı· ı ı 
nıı:. 

irin, Frnnsanın Ankara bilyilk <ılçiliği 

nezdindekl ataşemllltcrllğe tayin olun • 
muştur . 

Cumhuriyetçi 
ispanyada idare 

askerileşti ri 1 iyor 
Propağanda, matbuat, teşkilat 
ve nizamlarla harp komiser

leri meşgul olacaklar 
Barselona, 19 (A.A.) - Resmi ~.:ı

zete, limanların ve harp endüstrilerinin 
askeri Ldareye geçtiğine ve ordu komi· 
serliğinin tensikine dair tanzim edilen 
kararnameleri ne§retmi§tir. Heni.iz as
keri idareye geçmiyen bütün harp en
düstrileri teslihat müsteşarlığının emri· 
ne verilmiştir. Limanlarla bunların te
sisatı da askeri makamların idaresine 
tevdi edilmiştir. 

Harp komiserliği hakkındaki karar· 
name, harbin bi.dayetindeberi gayri res· 
mi bir şekilde faaliyette bulunan te· 
şekkiile resmi bir mahiyet vermektedir. 
Komiserlik m:ldafaa nezaretine bağlı 
bulunacaktır. Komiserler mlifetti§ va· 
:zifesini görecekler ve bilhassa propa· 
ganda, matbuat, teşkilSt ve nizamat ile 
meşgul olacaklardır. 

Gazete ayni zamanda sefaret ve kon
soloshanelerin tensiki hakkında bir ka· 
ramame neşretmiştir. 
Romada bir mnlAkat 
Roma, 18 (A.A.) - İngiltere masla· 

hatgüzarı bugün Kont Ciano ile g8rUt· 
mUştür. 

Sanrldığına göre, bu görüşmede ye· 
niden, maslahatg:lzarın geçen hafta 
Kont Ciano ile yaptığı görüşmede ol-

Eden lngiliz 
kabinesine 

girecek ini ? 
( Bas tarafı 5 incide) 

lngiliz siyasetinin yeni esrarengiz ada. 
mı Antoni Eden, önümüzdeki sekiz ay i.. 
çinde başvekil olacağına inanmakta hak· 
lıdır. 

1939 senesi girip seçim günleri gelince, 
mister Nevi! Ç-emberlaynm işi bitmiş o
lacak. Ondan evvel Baldvinin yaptığı gi. 
bi, Çemberlayn de siyaset sahasını terk 
edecek ve Eden teh-rar talihi tecrübeye 
başhyacak. 

Avam kamarasındaki Eden taraftarları 
başvekil namzedi olarak en başta Edenin 
geldiğini söylilyorlar. Gene onlara göre, 

yalnız ıt,500.000 kişi Edene rey yerecek. 
tir. 

Diğer taraftan binlerce liberal ve sos.. 
yalist, Edenin bütün siyasi fükirleri ken

disinde toplayan yeni bir parti kurması. 
na taraftardırlar. 

Son hadiselerde Eden hemen hemen 
müdahale ooecek dereceye gelmiş, fakat 
gene sükQtu muhafaza -etmiştir. 

Eden hariciye nezaretinden, Çember. 
laynin İtalya ile anlaşma planına muarız 
olduğu içıin ayrılmıştı. Genç diplomat, 
Başvekile, Musolininin, Franko galip 
gelinceye kadar İspanyadan gönüllüleri. 
ni çekmek niyetinde olmadığını da, Hit. 
lerc inanmak caiz olamıyacağmı söyle
mişti. 

Edenin taraftarlarının fikrine göte, o za 
m:ındanberi Edenin bütün tahminleri 
doğru çıkmıştır. 

lngiliz • Italyan anlaşması da tasdik 
edileceğ~ hiç benzemiyor, çünkü Muso. 
lini ispanya işlerine ademi müdahale e
sasını kabul etmemekte inat göstermek
tedfr. 

Ed~n bundan da ic;ti!acle etm:!k ic;tiyor 
mu; hayır. O, kendisini tarihin en nazik 
bir devrinde devletin başına geçirecek 
günü, gözlerini daha ziyade dahili vazıi. 
yete çevirerek bekliyor. 

Ede"l bütün dikkatini işsizlik meselesi 
üze•fode toplamıştır. Tetkik ediyor; ik. 
tic:ı•çılarla. a~i partisi e:kfim ile görü. 
şüyor. 

Ede..'1 şu fikirdedir: lngilterc bir A\TU. 

pa harbinden kendini çekip kurtarsa bi
l", silfi.hlanma devam ettikçe gene bir 
buhranın çıkması ihtimali vardır. 
Eğer orta Avrupa vaziyeti gerginliğini 

kaybedecek olursa Eden bu c:onbahara 
Amerikaya gidecektir. Orada Amerikan 
cumhurrei3i Ru::Yeltle iş~i şeraitini \'C 

dünya iktisadi meselelerini görüşecek ve 
1 tcşrinisanıide Avam kamarası toplan. 

duğu gibi, İspanya meseleleri mevzuu 
bahis edilmiıtir. 
Cephelerde \Yaz yet 
Madrid, 18 (A.A.) - Estramadura 

cephesinde CUmhuriyetçilerin mukave· 
meti, ,gittikçe daha tesirli bir hal al
maktadır. Frankistlerin Kastuera ve 
daha bir iki mühim mevzün dilımeaine 
sebebiyet veren ilk ileri hareketleri. 
durdurulmuştur. 

Şimal garbinde Almadenin çevrilmesi 
hedefini güden Frankist hücumları ne· 
ticesiz bırakılmıştır. 

Müdafaa nezareti tebliğ ediyor: Şark 
cephesinde kıtalanmız düşmanın Sier· 
ra Pandols'a yaptığı iki taarruzu tar
detmişlerdir. 

Estramadure cephesinde Zarza Cafil
la civarında kuvvetlerimiz ileri hare· 
ketine ge~mişlerdir. 
Düşmanın Cabeza del Buey'e yaptı

ğı taarruz akim kalm:rıtır. 
Frankoculara göre 
Salamanka, 19 (A.A.) - Umumi ka

rargah bildiriyor: 
Sergre cephesinde düşmanı nehrin 

sağ sahilinden tamamile tardettik. 
Diğer cephclerde kayda 13yan bir 

şey yoktur. 

Tecavüz 
hadiseleri 

Dün akpm üzeri Bakırköy açıkla
rında denizde bir sandal içinde üç kiti 
küçük bir kıza zorla tecavüzde bulun -
mu§lardır. BUtUn Bakırköy halkını he. 
yecana düşüren bu hadise şudur: 

Köyde oturan zengin bir Ermeni 
doktorunun oğlu Aram ve Silon ismin
de iki ermeni genci 15 ya~lannda Fat-

ma isminde bir kızı gezmek bahanesile 
kandırmıılar ve bir sandala binerek a

çılmışlardır. Bu sırada gene Bakırkö. 

yünden Hrristo isminde balıkçılık et

mekte olan diğer bir rum genci de de
nizde yüzerken bunları görmüı ve o da 
ıandala girmiştir. 

Uç erkek sandalı açıklara götilrmii§· 
ler ve birdenbire kızın üzerine atılarak 

kollarını ve ellerini tutmuşlardır. Fat. 
ma birdenbire şaşrrnuş, fakat bütün uğ
raşmasına rağmen kendilerinden geçen 
üç adamla başa çrkamatıu}trr. 

Bu sırada Fatmanrn hizmetçilik et

tiği evden dürbünle sandalı gözetliyen 
birisi hidiseyi görmüı ve bir mUddet 
sonra bitkin bir halde eve dönen Fat
mayı alarak hadiseyi karakola bildir • 
miştir.· 

Suçlular yakalanarak· bu sabah adli
yeye teslim edilmiılerdir. 

(Buna benzer bir hadise evvelki ak· 
şam Yenikapıda olmuştur. Tafsilltı 
2 int.:i sayfadadır.) 

Esirgeme derneği 
balosu 

Esirgeme derneği balosu yann ak· 
§am Suadiye pHijı gazinosunda verile
cektir. Her sene verilen Esirgeme der· 
neği baloları temiz bir muhitte çok eğ· 
lenceli geçmekte olduğu içirı b~ seneki 
baloya da fazla rağbet edileceği muhak· 
kak görülüyor. Balonun hısılatı Esir
geme derneğinin hayır işlerine sarfe
dilecektir. 

madan evvel lngiltercye dönecektir. Fa. 
kat Eden ne Almanyaya gidecektir, ne de 
ltalyaya ... Çünkü bu her iki memle
kette' de k0 nd· inden ~;ıkça nefret edil. 
rnektedir. 

Antoni Eden geçen gün, Glaskovdaki 
İngiltere ve müı.;tcmlekeleri sergisini zi
yaret ettiği zaman halktan büyük bir 
nümayi5 gördü. Bilhassa kadınlar etra. 
fım çevirdiler ve: 

- Siya",etc tekrar ne zaman döneceksi. 
niz? diye bağırdılar. · 
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Sebebi var 

-- RADVOLIN --· 
Dişleri mikroplardan, çürük -
terden, iltihaplardan koruyarak 
sağlamlaşhran. hem de mine • 
terinin bozulmasını ve sararma
sını meneclerek daimi bir güzel -
likle muhafaza eden asnn en 
kuvvetli diş macunudur. 

Her sabah, öğle ve 
,,akşam yemeklerinden 

sonra 
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RADYOLARl 
Görünüz 

Umam Vekil 
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lstanbul Bahçekapı Hasan f) 
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Senelik muhammen kirası 240 lira olan Kilçükpazaıda Ayazmakapı ma
hallesinin Keresteciler sokağında Halde ardiyesiz 53 No. lı yazıhane üç sene 
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lüğt:inde görülebilir. İstekHler 54 liralık ilk teminat makbuz veya mcktubile bera
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Yarın · i Cumartesi günü 
71 ve 74 numaralı vapurlarımız mutat lüks tenezzüh seferlerini yapacaklardır. 

Saat 14.30 da kalkan 74 de mükemmel alaturka SAZ HEYETİ 
Saat 14.45 de kalkan 71 de de mükemmel salon ve CAZ ORKESTRA SI • arıtf 

lvardır. Büfeler lokantacı maruf Pandeli ve Beyoğlu muhitinde ta nmmıfi Glorya pastanant=S1 t 
:ioruhte edilmiştir. ..~ 

Her taraftan gösterilen rağbet ve arzu Uzerine 71 de dans yeri sureti mahsusada büyültUlJXlilıı 

Bi 'et ücret eri her iki vapur için 75 kurust 

Ürgüplü Refik Başaran 
17474 Tello Can 

Mehmet Bey türküsü 

ürgüplü aşık Mehmet 
17 4 7 8 Hay~i~em 

Habıbım 

Urfalı Mehmet Şenses 

117 46 7 Dönb~~i c!_~nberi 
Yar yuregım 

Erzincanlı Esat Ertürk 
17 468 Har~imi patladım 

Ceylan 

17 4 7 7 Kaşla:ın başka ba~ka 
Şu daga aşam dedım 

. ~ ... . . - .. . 

·r ıe 
llay Rasih 13eşerin ıcı 

17 4 7 3 Niğde milli halk şar 
Ben mi dedim sana 
Niğde karami 

17480 Güzel olası~ dit 
Annem benı evlen 
AI Salim türküsü 

17481 Hatay _şarkısı 
Ay gelın 

Bayan Suzan 
17475 Geçen akşam etİ 

Askın o derin hasr 
~ 

Bayan Sultan 
17479 Me~beri Cemıle 


