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Habeşler bir buçuk milyar 
nereden buldular? -----

frangı 

ıta1yan1ar, Habeşlerin 
lngiltereye bu kıymette harp 

malzemesi ısmarladığını 
söylüyorlar 

Ras Kassa cenuptan 
Ras Seyyum garptan 
Makalleyl kuşatmak 
için harekete geçti 

Kanını vatanı için dökmiye hazır bir 
Habeş, imparatorun sarayı iinünde 
yapılan bir geçit resminde sarrıya 

böyle bakıyordu. 

Büyük 
taarruz 
yarın 

Başhyormuş 
(Yazısı 4 üncüde) 

Jtalyanlar :zecri tedbirlerin ba~ladığı tarihi taşlara ya:dırnıı.~lardrr. r.cs
min•iz bu taşlardan birinin kiişal resminin yapıldığını gÖlıteriyor. 

Uruguvayile Sovyet 
Rusya münasebeti 

kesildi 
Sovyetlere göre Uruguvayın bu 
kararı Vatikan ve Brezilyanın 

tesiri altında verilmiştir 
Dün gelen telgraflardan ö~renil-

dijine göre Urugumy hükumeti Soyyet 
Rusya ile olan siyasi münasebetleYini 
kesilmiş bulunmaktadır.Urugurny hü
kOmetinin Mosko,·a işgüderi dt bugün 
Moskovayı terkcderck meml1>kl'tinel 
doğru hareket edecektir. 

Dün bu mesele etrafında gelen ha
berler şunlardır: 

Mosko,·a 29 (A.A.) - Url.lguvay 
ifgüderi yarın Moskovadan ayrılacak
tır. Siyasal ilgilerin ke.c;iJmesi m~se
lesini tahJil eden lzvcstiya ı~azctesi 

1933 senesinde enela Uruguvay hü
kOmetinln bu ilgilerin kurulma.c;ın1 
fıtemif olduğunu hatırlatarak cl:!for 
ki: 

"Uruguvay hükumetinin bugün 
MMn bu münasebetlerin kesilmPsini 

istediğini izah etmek güçtür. Acaba 
Sovyet hükumetinin Montevidconun 
bazı siparislerine de\'am etm e~i rcd
dctme~i mi buna sebep olmuşiılr ... 

Bu gazete Urugu,·ayın karar-nın 
' Brezilya ile Vatikanın tesiri !\.ltında 

,·erilmiş olduğunu tahmin etmektedir. 
Montevideo 29 (A.A.) - So\-yet 

elçisi Minkin Dışbakanına b i r nota 
gönderip SovyetlerJe münasebatın in
kıtaım bildiren iradede ileri siirülen 
~ebepleri ret ve bu kararı prote~to ey
lemiştir. 

1\lontevideo 29 (A.A.) - D•§bc.ıka · 

nı lsbalter Sovyet elçisi ta;aftcdan 
verilen notayı yakışıksız tarzda .razıi · 
mış olduğundan ötürü almakta1ı ;mti
na etmiştir. Jsbalter bundan böyJt el
çinjn diplomatik sıfatını tanımamakta 
olduğunu kendiı:ıinc bildirmişfü. 

Bir rozet 
sahtekftrJığı mı 

yapıldı ·ı 
Dün bayramın il

c;üncü günil idi. 
f\adınları E<>irge -
me Derneği tm·a • 

Patrik Fotyosun elini öpenlerden biri 

Yüz milyondan fazla Ortodoksun 
en büyük din reisi olan 

tından dün rozet • • • 
dağıtıl~~ştı.:: .. B.~- oıu• Patrik Fotyosun 

eli nasıl öpülüyor? 
r:ıda gordugu:ıuz 

rozetlerden üst
dcki bir arkada -
şımıza, alttaki de 
diğer bir arkada -
şımızın giiğsüne 

takılmıştır. Yalnız iki rozet arasında 
tok fark vardır. Bunlardan blri!lin 
hangi müesseseye ait olduğuna (lair 
üzerinde hiç bir işaret yoktur. 
Acaba bir rozet sahtekarlığı mı yapıl
mıştır. Alfıkndal'lnrın ve zabıtanın na-
1.arr dikkatini çekeriz. 

Cçüncü katt:an 
CadWe düse_r~k 
ayagı ve kolu 
parçalandı 

Bu sabah Beyoğlu cihetinde iki 
kaza olmuıtur: 

1) Şişli - Tünel hattında işliyen 
121 numaralı vatman Rasimin i
daresindeki motris bu sabah sa "!t 
dokuz buçukta Tünele gelirken ıo
för Raşidin idaresindeki otomobil
le çarpışmış, otomobilin çamurlu
ğu hasara uğramıştır. 

• • • 
2) Saat on buçukta Beyoğlunda 

Hamalbaşında Rum katolik lise
sinde hizmetçi olarak çalışan Ven

Dünyada l 78 milyon ortodol.
sun en büyük' ruhani reisi olan PL\~
rik Fotyosun dün sabah öldüğür.ü 
bildirmiştik. An'ane mucibin.:c 
bugünden itibaren üç gün mü'1-
clctle Fener patrikhaneainde ort_,. 
dokslar tarafından eli öpülmek u
zere ölü patrik tahtına oturtulmuş 
bulundurulacak ve p:rşcmbe gü

ü .-.at U ;de cenazesi büyük me
rasimle kaldırılarak Balıklıda pat
riklere mahsus yere defnedilecek-
tir. 

Sabahleyin Fener patrikhanes~
ne girdiğim zaman saat dokuz bu
çuktu. Büyük kapı açılmış ve lci
lisede yanmakta olan ödağa..:ı 
kokuları etrafı kaplamıştı. Sağ da, 
solda birçok yerlerde mumlar, k:m 

diller ve elektrikler ya!lıyor. l :k 
gözüme çarpan şey p::ıtrik Fotyr·s 
oldu. Üzerir.e sarı sırma patrik el
bisesi giydirilmiş, başm::ı patrik' ık 

(Devamı 2 ncide) Ölü patrik patriklik talıiınd .. 

tia, üçüncü katta pencere silerken -----------------------------

dütmüı, ayağile sağ kolu kırılm11, 1aksı· ler -ıo kuruşa 
baygm yatakalmışbr. imdat oto- / ~ 
mobili kendisini Haseki hastahıt-

neıine götürmÜ§lÜr.1189 (~100") adam taşımalıdırlar 
ıtalyan hava T b 1 k 1 b 1 v postası tesisatı ramvay ara a arının a a a ıgı-

2 o o , o o o nın ancak böyle önüne geçilir 
Aksi takdirde hem halk sıkıntıdan kurtu
lamıyacak hem yilz binlerce lira kıyme
tindeki sermayeler çürüyecek, bununla 

Liraya satın 
alınıyor 

İtalyan hava postası ş!rketinin hü
kumetle olan mukavelesini yenile
miyerek faaliyetini tatil etmeğe 

karar verdiğini yazmıştık. Bu şir
kete ait hangarlarla telsiz istasyo
nu ve diğer tesisat şirketle yapı
lan müzakerelerden sonra hüku
metimiz tarafından 200.000 liraya 
satın alınmağa karar verilmiştir. 

Bu tesisat devlet hava yolları
nın yeniden kuracağı ha va hatla
rında kullanılacaktır. 

HA.BER 
ıstanbulun en çok satılan 
hakiki akşam gazetesidir 

iı:anıarını HABER•e 
verenler kAr ederler. 

.. 

, ~ • t ~L • 

karınlarını doyuranlar bugünkü gibi 
aç duracaklardır 

Şoförlerin on kuruşa mütteri 
taınnaları meselesi etrafında yaz
dığımız yazılar, iteizlikten kıvra· 
nan şoförlerden baıka, okuyucu • 
larımızı da alakadar etmektedir. 

Sabahları işlerine yetişebil -

mek için erkenden tramvay du -
rak yerlerine kotan okuyucuları· l 
mız, tramvay arabalarındaki ka - 1 
labahğı ortadan kaldırmak için 1 

mutlaka otomobillerin on kuru1a 1 
adam taşımalanna müsaade edÜ- J 
mesini söylemektedirler. 

Bayramda havaların çok iyi 
gitmesine rağmen yeni otomobil-

ler günde 4 - 5 lira alabilmişt"r. 
Kısmen eski taksiler ise btmun y::.ı
rısını çılcarab ' l n: i şlerdir. 

Bu da gfüteriyor ki oto":nob 1-
lere binen!er günden güne aza) • 
maktadır. 

Otomobilleri, taksi yerlerin-le 
birbiri arkasına sıralanmış bekle-t
medense, bunların on kuruşa a • 

dam ta~ıma'arına müsaade et -

mek, devlet hazinesin·n, belediye 
kasasının geliri noktasından 

lazımdır ve zaruridir. . 
Bu zaruret bugün kendisini mi: 

[Devamı:~,..,. 
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Milli Emlake 
• ait arazı 

Köylülerle memur
lara da~ıtıldı 

Sarıyer kazası dahilindeki mil
li emlake ait arazi kıımen köylü
lere ve kısmen de oradaki memur 
lara dağıtılmıştır. 

Buradaki toprakların §ehir hu
dudu içindeki kısmı Ayazağa köy
lülerine ve haricindeki kısmı da 
kaymakamlık memurlarile ahali -
den isteyenlere verilmittir. Top -
rakları alanlar bu yerleri üç sene 
içinde imar etmeğe mecburdur -
lar. 

Erenköy, Kızıltopral< ve lstin
ye civarındaki arazinin de dağı • 
trlması hakkında müracaatlar ol -
mu§ ve maliye bakanlığı bunların 
milli emlakça istifadesi kabil ol
mıyanlannm dağıtılmasında bir 
mahzur görmemiştir. 

Tevfik Rüştü 
Ar as 

Avusturya 
Dışbakanile 
görüştü 

Viyana, 29 (A.A.) - Burada 
bulunmakta olan Türkiye Dış Ba
kanı Rüştü Aras Avusturya Dış 

Bakaniyle uzun bir mülakatta bu
lunmuştur. Bu mülakat sırasında 
iki Bakan A vrupanın bugünkü 
vaziyetine bakim bulunan dıt ai -
yasaya müteallik meseleleri tet -
kik etmişlerdir. 

~ 1f. '1-

Viyana, 29 (A.A.) - Avustur· 
yanın resmi mahafili ve matbua
tı Laval'ın kazandığı zaferi mem
n'.!n:f:~l kar:ı'am:ıkta ve bumm 
Fr::ınsınm rr.ılh siyasannda yeni 
Hr a:lnn teşkil ettigi müta!easm· 
ela bulumr.akta~ır. 

Yeni dispanser 
Verem!e mücadele cemiyetinin 

Eyüpte yaptırmış olduğu dispan
ser kanunu::m.ninin altısında mera· 
simle açılacal~tır. ~ P 

-o--

Yanardağın 
bombardımanı 
para etmedi 

· Hilo şehri büyük 
bir tehlike 
alt:ındadır 

Havay adası volkanlarından 
Mauna Loa' dan akmağa başhya.n 
lavlar o kadar tehditkar bir hal al
mıştır ki, civarda bulunanların 
hayatı ve emlaki tehlikededir. 

Amerika ordusu bombardıman 
tayyareleri bu tehlikeyi önlemek 
için volkan üzerine 30 ton bomba 
yağdırmağa karar vermiştir. 

Muazzam volkan bir aydanbe?i 
indifa halinaeydi. Son zaman· 
larda tehlikenin geçtiği sanılmı§
sa da volkan, gene apansız şiddet
lenmiştir. 

Lavlar timdi 20.000 ahalisi bu
lunan Hilo şehrinin su hazineleri
ne kadar erişmiştir. Şehir dağdan 
40 mil ötededir. 

Volkanoloji mütehassısların -
dan olan Dr. Jagger, ayni zaman -
da tahtezzemin mecraların da boro 
bardıman edilmesini tavsiye et -
miştir. Böylece tahtezzemin lavlar 
daha emin bir vaziyet. ihdas et -
mek üzere toprak yüzüne çıka -
fllmağa mecbur edilecektir. 

Mauna Loa volkanının b~ d~
faki indifaı, senelerdenberi görüi-'ı 
memit dehşettedir. 

HABER - Akıam postası 

Taksiler 10 kuruşa adam 
taşımalıdırlar 

Deniyor ki: Taksi talimntua J 
mesi vardır. Bunda toförlerin pa· 
.•:ırlıkla müşteri taşıma.arı ya!ak 
t:cfümiştir. On kuruşa mü-;~ .. 1 i ta
:ınıak bu tal:matname ..... h~amına 
göre menediJmektedir. 

kaptı kaçtılarında da yapılmıştır. 
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Yunan Kralı 
Yakında Maltaya 
giderek lngiliz Ak· 

deniz kumandanını 

Ziyaret edecek 
Seçim partiler 

ittifak ettigi takdir· 
de 15 gün sonra 
Çıkan şayiaya göre Yunan Kra

lı İkinci Y orgi, Maltaya gider~k 
İngiliz Akdeniz kumandanını zı
yaret edecektir. 

(Baştarafı 1 incide) 

settirmeıe,yarın meydana çıka -
caktır. Bundan da zarar gör~,..k, 
bugün şoförlerin on kuruşa. adam 
tatımalarını yaıak ede~1 C:a·rer..in 
kasası olacaktır. Zarar bununla 
kalsa gene iyi. .. Bilikia binlercP. 
liralık otomobiller garajlara t;e -

kilecek, bir kaç sene içinde çürü
yecek, otomobil ı:ah · pleri ıofö· • 
ler, temizleyiciler, tamirciler, ben
zin satıcılar velhas.:l otomobil te
kerleklerinin dönmeaile karınh,.ı · 
nı doyuranlar iısiz kalacaklardır. 
Maddi zarar, o zaman elle tutu -
lacak bir şekle girecekse de iş, iş-

Bu talimatname gö!.çten \nm!ş 
d~ğildir. ihtiyaç ve zarurdlere 
göre pekala değişebilir. F.3as.P.n, 
taksilerin ancak pazarlıkla adam 
taşıdıkları bugün bir hakikattir. 

Demek ki emsali vardır. Şo 

förlerin dilekleri yerindedir. On 
kuruşa müşteri taşm~alarına izin 
verilmesi zamanı gelmiştir. Ala • 
kadarların bu isteği yerine getir
meler!ni bekliyoruz. 

Nakll vasıta le rı tetkik edllecek 
Venlzelosun yeni •llzlerl 

Venizelos Atina gazetelerinin . 

ten geçmi§ olacak. · 

Şoförlerin on kuruşa adam •a· 
şımalanna müsaade edilmemesi -
ne, tra.mvay şİrlietinin mukavt'fo· 
si sebep gösteriliyor. Bu mukave
lenin maddesi ihtiyaç karşısr:ıda 

bozulamaz mı? Hele ıirketi'n Is -
ianbul halkını mukavelesine r.öre 
rahat, emin ve zamanında ta~1 • 
yamadığı hakikati ortada iKcn .•. 

Hatlarda fazla araba işle~iie -
memesi yüzünden şirket ma\.Iem
ki arabalara fazla yolcu bindhe· 
rek mukavelesinin ahk~mını boz
mak vaziyetine düşüyor, neden 
ayni mukavelenin ba§ka bir mad
desi de bozulmasın? 

Haber aldığı;n!za göre beledi
ye tehirde~d hütün nakliye vaaıta
lannı tetkik etmek için bir kcmis-

Paris muhabirlerine yeni bir di
yevde bulunmuıtur. 

T aksilerin tehir içinde on ku • yon kurulmasma karar vermiştir. 
ruşa müşteri taşımaları hakkında Komisyona belediye reisi Üs • 
buna bir madde eklenir, durak tündağ riyaset edecek ve zabıta 
yerleri tayin edilir ... Ve bu vazi • erkanı, mühen :iisler ve diğer ali.
yet tramvay Jİrketi arabalarında· kadar memurlarla ıir!<etlerin mü
ki kalabalığı ortadan kaldıracak · mes3illeri i~tirak edecektir. 

Venizelos bu diyevinde Kon· 
dilis kabinesini kötüledikten son
ra, lngilterenin Yunanistanı ali.
kadar eden meselelerde aldığı v:ı• 
ziyeti takdir etmektedir. 

Venizelosun seçimden sonr~ 
Giride gelerk yerleşeceğini sanı· 
yorlar. derecede bol araba işletilmesine 

imkan bulununcaya kadar devam 
eder. 

Ekseri İstanbul sokaklarının 
darlığı kartısında otomobiller, o
tobüslerden Claha kolaylıkla ve 
süratle itli ye bilirler .. Nitekim ba
zı hatlarda otobüs karıılaştığı za
man yoldan geçilemiyor. 

Diğer taraftan, otomobiller, da
ha seridirler. Dört bet kişiyi alın
ca hemen giderler ... Bozuk kaldı-

rımlar, otobüslerden ziyade oto • 
mobillere elveri§lidir. Bu tarz dol
muı otomobil tecrübeıi, Ankara 

Komisyon bütün nakil vasıta • 
larındaki kalabalığın önüne geç • General KondlU• 

mek için ne yapılmak laum gel • General Kondilis ise, ken:li 
diğini tetkik edecektir. Müzake • başbakanlığı zamanında çıkarmıt 
relerden s::>nra lstanbulla Beyoğ- olduğu bazı muvakkat kanunla
lu arasında yeni bir tramvay hattı rın kral hükiimeti tarafından liğ
yapıLması için hükumet nezd:nde vedilmesi üzerine, gazetelere tid
teşebhü~a'.ta bulunulacaktır. detli makaleler yazmakta ve hü-

Hiç şUp1te e!miyoruz ki, T>u ko- · kumete ağır hücumlarda bulun-
misyon daha toplantısının ilk gün. maktadır. .) 
lerinde iddiamızın ne kadar doğ- Seçim 
ru olduğunu anlıyacak ve takaile- Yunanistanda seçimin 15 güft 

rin biribirini tanrmıyan müşteri • sonraya bırakılması isteğ: •• de bü
leri ta§ımasına müsaade edecek - tün partiler ittifak ettiği t<lkdirde 

,tir. hükumet bu isteği yerine getire-
cektir. 

Ölü Patrik Fotyosun eli Hasta memurların 
bakılması Jçln 

., 

nasıl öpülüy:or? 
iç işleri Bakanlığı vilayetlere 

an....,.:ı ... r]iöi hir tami.,_.l- ....... -..!:'t"' • 

murların balülması için muhak • 

'(BGJ taralı 1 incide) 
tacı geçirilmi§, gümüıle i§lenmit 
siyah kadife örtülü patrik iskem
lesine oturtulmuı, adeta canlı gi
gi duruyordu. 

Yalnız pudra ile beyazlatılnı•Ş 
olan yüzü ölü olduğunu belli edi
yordu. Gözleri ve ağzı kapalıydı. 
Sağ elinin baş, tahadet ve orta par 
maklan birleştirilmiş, ve kuca~ı
na konan müzehheb ciltli incilin 
üstüne konulmuştu. Sol eliyle de 
patriklik asasını tutuyordu. 

Bunun karıısında vaaz kürsü
sünde bir rahip ağır bir sesle lnca 
okumaktaydı. Kilisede yirmi, yh·
mi bet kiti kadar vardı. Bunların 
büyük bir ekseriyetini yatlı kadın
lar ve erkekler tetkil ediyordu. 
Çoğunun gözleri yatlı ve kızarmış 
bir haldeydi. Arada sırada bun
lardan biri bir mum yaktıktan son 
ra patriğe doğru yaklaşıyor. Ö
nünde üç defa secde ettikten ve 
ıstavroz çıkardıktan sonra kendi
sine daha ziyade yaklatıyor, vel' 
kimisi incili tutan sağ elini ve ln-

Japonyanın 
kara, deniz bUtçesi 

cili, kimisi de asayı tutan sol eli-ı 
ni öpüyor. Öptükten sonra tekr:ır 
bir ıstavroz çıkarıyor ve yanından 
ayrılıyor. 

Patrik Fotyosun elini öpenl~r 

arasında genç kızların çokluğu da 
nazarı dikkati celbediyordu. Bun-

lar da şaşılacak bir soğuk kanlı
lıkla patriğe yaklaşıp elini öpil

yorlardı. Boyları patriğin elini 
öpmeğe yetişmiyen küçük çocuk

ları babaları, yahut anneleri ku
caklarına alıp o şekilde patriğin 

eline doğru yaklaıtırıyorlar, 'e 
onlar da bu ölü eli öpüyorlardı. 

Bu arada patrikhanenin önföıe 
birçok hususi marka taşıyan ara
balar da geliyorlardı. Ve bunlar

dan inen gayet kibar elbiseli, şık 
kadın ve erkekler de bir müddet 
patriği seyrettikten sonra yakt~

şıp elini öpüyorlardı. 

Aıırdide Fener kilisesi gittH\,
çe dolarken ben de yava§ yavaş 
dışarıya çıktım. 

Murad SERTOCLU 

GUmrilk 
memurlarının 

Japonyanın kara ve deniz kuv- Apartımanları olup 
vetleri bütçesi, 62.000.000 sterlin olmadığı 
olarak ayrılmıthr. araştırı il yor 

Japonyanın 1922 _ 3 ordu ve Şehrimiz gümrüklerinde tetk\-
bahriye masrafı kendi paralariy!e kat yapmakta olan gümrükler u-
604.000.000 yen idi. 1932 _ 3 de mum müdürü ile heyeti teftişiye 
bu rakam 648.000.000 yen oldl•. reisi gümrük memurlarını sıkı b:r 
Bugün ise 1.059.000.000 dur. kontroldan geçirmektedirler. 

Bu kontroldan maksat memu!'-

iyi hademe 
Küçükçamhcada kız mektebin

de hademe Kamil, mektepten dört 
çu\·a'a doldurduğu kok kö;r ürle • 
rini evine götürürken yakalanmıt- 1 
tır. 

ların tahsi servetleriyle bilhassa 
apartıman]arı olup olmadığını 

anlamaktır. Bunun geçenlerde K,.. 
mutayda Ordu saylavı Ahmet ih
sanın gümrük memurları hakkın
da söylediği sözlerden ileri geBi-

1 
ği anlatılmaktadır. 1 

Dün de yazdığımız gibi vef,'.\t 
eden patrik Fotyos 1874 senesin
de Büyükadada doğmuştur. Vaf
tiz adı Dimitroa' dur. llk tahsiliııi 

kak tahsisat bulunması lizrm gel· 
diğini ve tahsisat elmadan bu yol
da sarfedilecek para!arm tazmin 
ettirileceğini bildirmiştir. 

Büyükadada, Beyoğlu Rum ve A~- Sovyet Rusyada 
man mekteplerinde yaptıktan son-

ra Atina üniversitesi ilahiyat ~e S~vyet tt~ar;-tplAnı 
felsefe kısımlarını bitirmit, daha 
sonra Monako'da tahsilini ikm'l1 muvaffak oldu 
etmiştir. 

Bundan sonra Filibe ve Bulg~
ristanın birçok yerlerinde rahip c
larak çalıştıktan sonra 1919 sene
sinde lstanbula gelerek Beyoğ~u 

Peskoposu olmuştur. 1925 de 
Tarabya Metropolitliğine ve nih:

yet 1929 da da patrikliğe seçil
miştir. Ve 61 gibi erken sayılab:
lccek bir yaşta ölmüttür. Kendi

si 265 inci ikomenik patriğidir. 

Yeni patrik Sen Sinod tarafından 
beş on gün içinde seçilecektir. 

Patrik F otyos temiz ahlak' ı, 

hayırsever ve çok malumatlı h;r 

zattı. Ortodoks vatandaılara be

yanı taziyet ederiz. 

Krom \'e 
madenleri 

amyant 
bulundu 

Konyadan bildirildiğine gör~, 
Cihanbeyli kazasına bağlı Zivarı
kın köyünde ve 250 hektarlık bir 
arazi dahilinde krom ve amya?&t 

madenleri bulunmuıtur. Bu ma
denlerin imtiyazını almak için iki 
grup hükumete müracaat etmitler
dir. 

Müsteşarllk llAve 
ediyorlar. 

Bulgar hükumeti memleketi -
mizdeki elçilik kadrosuna bir de 
müsteşarlık ilave etmeğe karar 
venniıtir. 

Moskova, 30 (A.A.) - Sovy~t 
Rusyanın senelik perakende tica
reti planı müddetten evvel tama

miyle tahakkuk ettirilmittir. Bu 
ticaret 71.50 milyar rubledir. 

• • • 
Moskova, 30 (A.A.) - Sovyet 

Rusyanın orman endüstrisi planı 

bu ayın 26 sında tamamiyle tahak. 
kuk cttirilmi,tir. Bu endüstri 
2.350 milyar rublelik istihsal Yılı>· 
mıştır. 

Diğer taraftan ihracata tah$İS 

edilen istihsal planı da ayın 12 
sinde tamamlanmıştır. 

Azerbaycan cumhuriyetinin 
ylldllnUmU 

Moskova, 29 (A.A.) - Azer• 
baycan cumuriyetinin 15 inci y.l
dönümü bayramlarında bulunmak 
üzere Kalenin Baküye gitmi!tir. 

Atlas okyanosunu 
geçen t:ayyareci 

. kız düştü 
Fakat bir ,ey atmadı 

Atlas Okyanosunu ilk d~fl\ yal
nız geçen Yeni Zelan da h gl!n ~ kız, · 

Cin Batenin, tayyaresile düşt>rtK hi_r 
kaza geçirdiği haber verilmektc.iir. 
Fakat tayyareci genç kıza bir ş~r ol
mamıştır. 

•t111111•-•1DM1nu1111-nın11111ııııınnn..-... ıı--
~·---

ıstanbulun en c;:ok sat.lan 
hakiki akşam gazetesidir 

;ıanıarını HABER'e 
verenler kar ederler. 

: ... 



Tramvay 
kond0kt6rlerı 

ntn ve · l 
atmanların biri Ankarada bir Gümrüklerimizin ıslalı.ı 

v•~·· fotoğraf sergisi • . 
Buıün saat o~ raddelerinde K:l- ışıne ,,akında başlanılJOT 

1-tattan Ortaköy - Aksaray tram- Basın dlrekt8rllttl 
"a,_1• binmek iıtedim. Vaıonun gUzel bir teıebblse Muamelelerdekı· 
lcorıdoru bot, arka aahanlık tık-

lnn tıklım doluydu. Hatta burada. girişti Y8V8Şllgv in o•• nu•• ne geçecek 
bir polis vardı. Kondüktör de bi-' Buın Genel direktörlüpnün 

let ~-~~kalabalığı büıhütünl gelecek tuba~~~~ tedbirler alınacak 
lcesıfleftiri1ordu. karada Serli nu.de "Tüıkiye 

Durak 1erindekiler tramvaya tarih, tüzellik ve it memlekdi,, 
hücum edince, arka kapı, ıalk1•-n adile bir fotoiraf aerıisi açacatı· 
aaçak doldU. nı yumqtık. 

Biz en ıericle kalanlar: Türkiyede Y&flJ&D yerli ve ya-
- içeri ıininler ! - diye aeılen- bancı, profesyonel ve amatör her 

dik a•m•, dinliyen olmadı. fotojrafçmm ittirak edebileceii 
Bunun üzerine, ön taraftan gİT- bu aerıinin p.rtlannı da yazıyo • 

m.ac teteltbisünde bulunduk. Fa- ruz: 
Irat, namaruı benae mahfuz olan 1 - Gönderilecek fotojrafla. 
vatman, bir Türk itçiıinde teaadüf rın on tui>atta Ankarada, Bum 

: edilmiyecek bir kabalıkla l:izi ıe- Genel Direktörlüiünün eline ftl'-
r-i çevirdi, tersledi. muı lizımclır. Bu tarihten aonra 

O... ela mazur görelim. Zira, ıelecek resimler müaM.bya it • 
hatmcla bin bir beli vardır. Hele tirak edemezler. 
Ramazanda oruç tutmUfA, ıinh·- 2 - Her fotoirafçmın ıönde
leri bozulmuıtur... Hem, maite-t receği reeimlerin AJ11r onu seç. 
derdi... Akpma kadar ayakta ve miyecektir. 

Avrupa ıümrülderinde bizzat 
memur gibi çahprak altı aylık bir 
tetkik yapan aümrükler tetkikat 
direkt6rü Mustafa Nuri Anıl ve 
muamelat direktör muavini Celi.
det Barbaroaoilu memlekete dön
düklerinden prüklerdeki büyük 
ıslahata bqlanacaktır. Gümrük· 
ler bakanlılma bu seyahat hak
kında izahat vermek üzere An
karaya giden Mustafa Nuri Anıl 
ıene bupnlerde tehrimize döne
cektir. Burada, tehrimizde bulu
nan ıümrülder ıenel direktörü 
Mahmut Nedim ve lstanhul aüm· 
rükleri bat direktörü Ali Kemalin 
ittirakile lstanbul ,wn....uklerinin 
ıslahı itine baılanacaktır. 

lıtanbul gümrükleri bir nimu
ne ıümrüğü haline konulacaktır. 
Bu ıslahatın tatbikatı ıene bu he
yet tarafından kontrol edilecek 
ve alınacak neticelere ıöre diler 
gümrüklerimizin ıılihatı yapıla
caktır. 

Alınacak tedbirler bilhaua Ö· 

t:?denberi nazc.rı dikkati celbeden 
gümrüklerdeki yavqlıim orta

dan k~ldırılmasr, yolcu ıalonlan
nın ıelen ve gidenlere daha fazla 
kolaylık ıöıterilecek, fakat deY • 
let varidatının ziyaa ujramasına 

meydan vermiyecek tekilde ıılihı, 

gümrük memurlannm ihtiau ka· 
zanmaları üzerinde olacaktır. her türlü hava tebeddüllerine kar- 3- Gönderilen fotojraflarm as 

tı çan çan çan araba yürüt ve yol- gari eb'adı 24Xl8, uamt eb'adı 
da yürüm .. ini bilmiyen imanları 40XSO olacak ve bu re.imler icar- Elektrik havagazı Amerika afyonunu 
ezmiyecejim diye saiı solu ko(- tonlanmıt olarak ıönderilecektir. va tramvay Qcret- bizden alacak 
la ... KolaJ it deiil... 4- Her reamin ulraama ıön· lerl de inecek Amerika hük6meti bu senelik 

Neyse, terılendik, arabaya alın- derenin adı •• adn9i •• remıin Elektrik " havaıumm yeni afyon ihtiyacım tam•miJe mem • 
lftadık... neye aid olduiu yuılacak n ııö • üç a,.bk fiyatlan yakmda teıhit leketimizden tedarik etmeğe ka-

lıin ıaribi, arkadan gelen di- rünen tarafın kötuincle de sahi • edjlecektir. rar 'ftl'llliftir. ilk hazırlanan par-
ter araba da ayni vaziyette, arka- binin imzaaı bahmacaktır. Geçenlerde J.Ucbimm sibi ti Amerikadan permi gelince der-
ıı dolu, &nii boftu. 5 - Gönderilecelc Naimlerin tilket elinde eeldden almmıt faz. hal sevkedilecektir. 

latanbulun biricik umumi vaaı- kmlrp buruımamalan için ilci ka· la kömür atoku olchıjmıdan bun- Bundan batka ltalyanlar da 
taıı tramvaydır. ( lnp.llah on ku- im karton arasında unballj edil- lan bitirinceye kaclar fiyatlann uyuıturucu maddeler inhiaarma 
ruta otomohil de iıletilir. O za. miı olmaları ve taahhütlü oJualc inclirilmelli imtsim ~ifiiı aöy 7000 kilo af~n ıipari! etmişler· 
löUf, ~111. elttllflll!"e blfierlz. Pa- ıôiidenlmeferı liDDCl11'. "°Tokli lemijlir . . 
icat ıimdilik, itimize ,Ucümüı:e yıpnnm" veya eline •armam19 Şirketin bu iddiası doinı çık • 
tramva•la -"tmc~e mecburuz.) O- resim•--..1- dola .__ ,._ 1 

,, •· D aara.... JI u.9Dl '-Mme mazaa toplanacak olan komiayon 
nun ;,.;. ikinci aelen tramvay1n Direkto"rJu··~~ h" .._. --•· •-~ • ... iÇ vır 111G9U11Jet -· tramvay ücretlerini • elektriğ-. ti.· 
vatmanmı daha yumuıak huylu bul edemez. bi olcluiu için • elektrik •e hava _ 
bulunca d-eriye, ön ıahanh~n 6 Se · •-- d.ı... __ 

•y - rıı -pan 111UU soma ıazı fiyatlarile beraber indirecek-
ıirdik... bir ay içinde reeimler abiplerine, tir. 

• .• • muraflan kendilerine aicl olmak 
Her yeni nizam, yeni tedbirle!'· üzere, iade ohmacMdır. 

le beraber olmalıdır. Mademki 7 - Resimlerin eerıife kabulü 
ancak arlcaclan yolcu almıp Ön· veya reddi hir jürj heytei tarafm· 

Şehzadebaeı 
cinayeti 

Bıçak çekti 

, • 3 

Kazı HH .... 

Politikacı, Almanyanın aon aila· 
lerde merak uyandıran siyuetini ru. 
lll ediyor. Almanya, kozdur!- Ba
kalun, kimin eline geçecek •.• Pohtikaeı 
t61le diyor: 

Alman11a, Aorapada üç tirl;; og. 
nıgabilir .Bıuwn ~ e11 ~verifli :rıma
nı bekll11or. 

ltall/G, ~n lıofnut oJm111an 
del1lfltl•rin bafına geçerek Acrupad• 
bir lıarelm l/flpmak latedlif g#ln Al· 
ntanl/flllG 6afRraeaktır. 

Fakat, BabefÜtanda zaıııf difen 
blr ltal11a ile b611k bir maa-raga Al· 
manıa atılır •1 Hl~ at11ıİm11t-ruz. 
BUdldl bö11le blr vazlgeti Fransa w 
lll(liltere Ue pazarlık 11ıevzuu yapar. 

ln,,Utere, MUletler eeml11ct.intlen 
ve Franaadan ilmldlnl kaip Arrupa 
lflerlM ka"fll&llln"11G karar n :rdilf 
giln Al,,..,a ile anlapeaktır. 

Fran1111, l,.,Uürege 1«DJı kafa ta
tallUnıek için mutlaka Almanyu iic igi 
g~lmuge nıulıtO#IJ". /ngilterc llalya 
aleyhine çok um gif.n~k i :!lerse, 
Franaa •01mazı. digebilnaek !çin ev
l'elti Almanya Ue anlafacaktır. 

G8rlJl#lgor ld, BIUer, bugiJn Aı,ru
pa poliflka orununda en delerll koz
dıır. Yanında a UdU rolünii ovrırımalc 
laeveainda olan Polorara ııar. 

Ogunun ıonlanna doğru bu kozun 
klmln elinde oltlıığılnıı anlıyaeağfz. 

* Alır mevzular• paJdoa ı 
-,._ ~ rrz ,_,, ~ • 

·Abidin Daver, devle~ler ar~.nda 
ıtzU anlaşmalann sulha bozdull,nu 
eiy18yor. Buna da, Fransa ile ltatya 
arasındaki mtinasebe:i misal göster
dikten sonra diyor ki : 

MUletler Cemlgetine rajmen, bu 
gizli g8r/1fnıekr, dalavereli anlapna. 
lartlır 1d barlfl te1ullt edigor, millet. 
krl blrlblrlne dilf#Jrligor. M. ıtlıtal 
Alman11a11a karıı Jlall/fllll da elinde 
tutmak için Babeı meıeleain~e ltal· 
yaya müzaheret vadetttdf, bu rnJüelıe. 
n1 ..,,..,. ,,,,. 1ıarp floilurnmttıa• r .. 
rın Mler doğuracağını, Allah bUir / 

Ayni fıkranın içinde, Abfc!in Da
ver, artık hafif mevzulara temas ede
eeflal söylüyor. Cidden pek iyi etler. 
Çiinkll, pzete1erin mühim sayfa'arr 
alır siyasetle dolu olduiu §11 a;rraJar
da, okuyucular, hiç olmama köte mu
harrirlerinfn hafif yazrlannda biras 
rUtUınsUytblllyorlar. 

* Dlktlltllr n h•Hctmız ..__ ~ - ~ -
den ıalıYeriliyor, biletçilerin hat· dan kararlqtmlacaktır. 
ti. yatmanlann en mühim vazife- 8 - Serside en çok muvaffak 
lerinden biri, yolcuların muntaza- olan birinci, ikinci, üçüncü fotoi· 
nuuı arabada "cereyanını,, temin rafa Baım Genel DirektörlQü 
o!maltc:lrr. tarafmdan bir teref diplomuı 

Bayramdan evvelki nüshamızda 
Şehzaclebqmda bir genç kızın ö1ti
m8yle neticelenen feet cinayeti bütün 
tafaUltile yazDUftık. Haber aldığımı
za söre zavallı Vesilenin evlatlık ol
dqfa Mastafanın ailesile katı1 Meh
met ansmda hiç bir ahbaplık olma
dıtı gfbıl Mehmet AH Mustafanın evi
ne de sirip çıkmamakta idi. Ancak 
1UID Çamlıcada bulundukları sırada 
iki aile teaadilf en komtu bulunuyor
lardı. V• anlaşı1an katil Vesileyi bu -
rada ıörmOş ve kendfsile alakadar 
olmuştur. 

Koskada Hüaeyinin birahane 
sinde çalJ!an Ali ile burada etki· 
den çalıpıu' olan Mazhar arum
da kavga çıkınıt, Mazhar Aliye 
111çak çekmiı, AU de Mazharı Nadir Nadi, belediyenin ıdabı ı. 

çin, bizim de eskiden ileri sürdii~lmüz 

Yukanki misallerde ıöaterdiğim verilecektir. 
ıibi herllaaıi biT tıkanıklıktan on- Memleketimiade ilk defa y~.pd· 
lar meeuldiirler. Biliyorum, bu makta olan böyle bir aeraİJ• Tür
İtÇilerin zaten itleri bqlannd11n kiyede yafl)'an bütün profeqonel 
atlım, fakat neylenin. Yeni fera~t ve amatör fotojrafcılarm ittirak e
altmda, yeni vazifelerini de k~- deceklerini, Bum Genel Direk • 
bullenmelidirler. törlüiü ımnaktadır. 

(Vl•"G) 

yumrukla dövmüttür. bir ffldrdedtr: 
Sarhoş kadın lgl bir netlce elde etmek için lı-

F atihte Çırçırda yeni bayat tanbulu seoen bir bekdige rdıinln e-

ka UM o•nif - amma çok genlf - bir. 
ıo im da 9 numarada oturan Ma. ıalGhlgd r:ıermek f edakdrlığına hd-
cide, poliı merkezine ıarhot ola • lanmalılll:. 
rak gitmiı, kendiıine randevucu • Kalbinde qk fafıyan bir diklatö
luk isnad edilmeıinden dclayı ile- rün lıer,egden daha faydalı ol'.!uğuna 
ri geri söz aöy1emi!(ir. Macide ya· inananlardanım. 
kalanm.,tır. Fakat, it sene eksik kalır. Yapı-

lacak diier bir teY de, halkı be'eı!i)-. 
Araba çarptı faaliyetine iştirak ettirmektir. Hem 

Kasımpqada Derel:oyu acka- de gencinden orta ya~lısma '"e !hti-.... " ........ -----··*"""'""""· ..... - SllAh attı •ır l•çlnln aya{lı imda oturan 3 yatmda Nezihi•. yarma kadar .• 

Çanakkalede Haydarda Mnftü Ali mahalle- kesildi mindeki çocuk Bahriye ca.ddeıin- Mahalledeki sokaklarla, m~<tep.. 
... 1-ıı. -.1.-ıt....d Ba ok de Vahanm araL--ı altında kala· )erle, ~eler, fukaralarla, hti-

I,ıkları gizleme •inde 1 OımuZ 9Vftal5UI • oturan latta Draiman y U§UDda 15 11&9 IAsa her şeyle, bizzat mahalleli meş-

tlb 1 ld 
AIKlurrabmamn karnı Eminenin numaralı evde oturan 25 yapnda Ha- rak yaralanmııtır. pi olmalıdır. Banan ldn (Ko11Un )-

tecr es yapı 1 •Yine bayramlqmak üzere koca. an isminde bir işçi Balatta S&reyya Yakalandılar Kaman) tefkilitı zaruridir! 
Çanakkale, 29 (A.A.) - Ça- smm akrabaamdan Ymuf ...;...if, Pata fabrikasında çalışırken ayağmı Şehirle bizzat alakadar olmadık-

" --h· d d ...... varqele makinesine kaptırmış. dizim- Karaıümrükte oturan terlikçi h ... ... _._ h 
nakkale JMU""• ıaann a ün gece kaclın L. ....... 1·,.en· almam ....... y • ._ -.ır.. A-· le ça, at- m""9terca ayatımm hnı:rrak u....... ~ ·~ ... .-&•ndan kesilmiştir. Zavallı i~çi Ba- l'U;JZ i arkadatı Zeki aarhot ola· ı tık bel di 
havatel.likeıine kartı ıtıkları mas ---~ L ___ k-mlf, bı"r el ıilih ata· 1 t M t h . k ld k !JeY er yap ça, ' ye reisi &Ökten '- rld 

8 
"" uuaa •• 8 • asev utanesıne a rnlmıştır. ra Edimekapıda rezalet yaptık• f119e gene nafllecllr! 

ll'eleme denemesi yap 1• ütün rak kadını JcOrkutmuıtur. (2'749) (*50*) larından yakalanmıtlardır. (Bat - Sür) 
tehinle ~ tane tokak fenerinin • • ... ___ 
-.çık lcaldıiı ve huıuai müeıaeae. ( Tevkif edilenler 
lerle evlerden yedi taneıinin iyi " .Q E H R •ı N. DER DL ER ı• ı Komünist: te•kllAtı 
1naakelenmemek yüzünden hafif J ~ Qyelerl imi• 

ı •tık ıızdırdıiı t.-bit edildi. itfaiye •-------------------------... --~..,..;;.... ______ .a Yuaoılavyada ıon defa tmif 
•e Nhhl imdat te,kilitma yaptm- H mabetler ! edilen 40 kitinin bhiyeti •·Jdcm.. 
lan manevralar .da muvaffakiyet· arap ela Yucoela.,_ l'elllll ajammdaa 
le neticelendi. fU malGımat almmqtır: 

Deneme yirmi dakika ıürdü Şehrin ötesinde berisinde sayısız denecek ka1ar tok kapı camii gibi .. MimarSinanın en güzel eserle:-fnden Be}arad, 30 (A.A.) _ Zqreb. 
bir takım harap, terkedilmiş, yanmış mabetler, camiler, biri olan bu cami de bu gidişle yakın bir zamand:ı ha- de biri OniYenite profeeörii ol • 

·Ne için girmiş? medreseler var. B1111lann baulan fevkalade çir~;n bir rap mAl>etlerin arasına girecektir. mak üzere Jmk entelleJ.tilelin teT-
y etil:köyde y etilzeytin ıoka • 

1 
şekilde durmakta, buı1an ise bir takım so~·guneutara Bunun önüne geçmek için belediye, Evkaf idaresl ki 

IL__d l d tura R" yatak olmaktadır. ve mtize memurlanndan mürekkep bir heyet se..ı1me1i "fi h•ldcmda AY&la ajana Def• 
wm. a 6 a1ı ı " e 0 n .za, Bir kumn mlbetler de bakılmamak ,üıt:ndıan gin- ve bu camileri, mA.betleri birer birer dikkatle ;izden rett"li bir tebliide tnkif ed:len • 
iaolqe bafvurmu,, htraızlak mak- den güne harap oluyor. ceçlrmelidir. Kıymetli olanlarsa tamir edilerek d~kat- lerln entelektüel olmayıp sizli lrir 
ladile bahçe•ine ıiren Nuriyi ya· Halbuki mahv ve harap olan ve olmakta bulunan 1i bir şekilde muhafaza altma abnmabdır. Bu çirkin komüniat tetldlib üyeleri oichlla-
-.attnmııtu. bu mabetlerin mühim mimari kıymetleri ,·ardır. Aıap- manzaraların ortadan kalkması lAmndır. f na bHclirmektedir. 



HABER - Akş~m poııtası 301LKKANUN -19% 

• çe • -ye er çalışıyor 
as Kassa'nı 

eenuptan, Ras 
Seyyum'un garptan 

1 alya is~ çı armakt n ç ·niyor'' Siqasa 

ma zemesi taşıqan J"ehtstan da 
Ing.il tereye 

yardım edeceh ! 
Harekete 
geçtiği 

bJldfriliyor 
-<ı-

Habeş' t a 
lngiliz gem · gakla mıyor 

Bugün Lehistanm, ltnJya t~ca

Ma n çf sle r Gardiyan gazetes Akdenizde çıkacak ilılUô.iın yalnız vuz ettiği takdirde, tngntere~e tuya-

d i h k " t Ü 1 k ı ğ ı·c~eri ile yardrm vadinde bulunduğu· 
Fakat Habeşlerin 
söylediğine göre 

en Z are 8 108 m 8SJr a mayaca iDi, hülyadan da nu işitiyoruz. Son gün!e-:-de .Avrupa 

açılabilecek bir hücunıda Akdeniz devletlerinin n üşterek hava suıhüntlen endi~e edcnıere bu haber, 

kuvvetlerJoln müthiQ bir şey olacag"' ını yazı'7or en nikbin tcr ... irlere yol açabile~ei: bir 

Büyük 
~ J Mdise olarn!< kaydedile1>ilir. Simaiye 

)lilletler cemiyeti azasmd:tn biri Şunu da - gene evvelce yazdığı- Milletler cemiyeti tarafından ltı..lya- 1 
kadar Fransayı Italyaya müzaheret 

taarru2 
sebepsiz bir hücuma uğradığı tı>KJir- mız gibi - ilave etmek Jmmdır ki; ,Ya karşı petrol zecri ttdbiri tatbik e- etmeye sevkeden Alman kotkusu idi. 
de, MiJJetler Cemiyeti azalarınm }ar- Boğazların tahkimi meselesi Avrupa dilmeden önce biitün beynelınilcl M- Fakat müttehit bir orta Avrupn ıln
dmnna koşma.sı hakkında me~cut sulhu ve emniyeti ile ilgili bir me-sele· hayı bir gözden geçirmek niyetinde- giltere ve Rusya karşısında tek başına 
beyuelmilel miı;aka göre hareket ~de- dir. Bunun hakkında hük\\mc>timjzin dir. bir Almanya ne yapabilirdi? Franısıa
ceğimize dair hükumetimizin lrıgi!te- aynca beslediği noktai nazar bir çok Bunun altı hafta süreceğine dair nın bu husustaki korkusu on zaman
reye verdiği söz, son zamanlarrfo. tür- çevenler<le, Uyık olduğu dikkati üze. Tivayetler vardır.. Jarda aralan pek iyi olan Lehistan ile 
1ü surette tefsir edilmekteydi. \'e de- rine çekmektedir. Bu müddet, yalnız Fransa ile ye- .Almanynnın birleşmesinden geliyor-

ga rzn nilmekteydi ki: lnglltareye verilen cevabin .ni~n müşanrelerde bulonmajia has- du. Bahuswı Macarist:n :ve Avustur-
f 

1 
'Türkiye bu münasebetle, Le.zan bıraktllı tntlbnlar redilecek değil, ayni zamanda silahlı yanın ~ecri tedbirlere iştirak etmemiş 

muahedesinin gayriaskeri bir haie ge. Londra 20 (A.A.) _ Observeh ga. müzahcrette bulunmağa hazır olduk- olma.~ı \'e birkaç ay evvel de Gönbö§iln 
başlıyacaktır. tirdiği Boğazların yeniden talıkimi zetesi yazıyor: Janna dair Yerdikleri söılerle diğer Almanyayı ziyareti Lehistan D1şbaka-

--o- meselesini ileri sürmüştür.,, Akdeniz devletlerinin tngiıtereyc· kuvvetleri f evka1Ade teşci etmij olan nı Albaybek ile görüşmesi ve bu .1.i1·a-
Ha beşi sta n Bu suretıe, l\filletler Cemiyeti mi- ,·erdikleri cevaplar ltnlya tarafındar. Küçük 'itilaf n Balkan andla~maları retlerin Berlin ile Yarşovayı Romaya 

lngilt:ereye 1•5 sakına, "Boğazlan tahkim etmemize 1htilafın müstakbel inkişafında ma- crkfuu hnrbiycsile danışmalar· yapıl- yaklaştırmak için bir tavassut ma'hi-
müsaade edildiği takdirde mü:r.aMr o- !nC'\1 bir nlaka suretinde tefsir ~un- mağa hasredilecektir.,, yeti arzdmiş bulunması -Fransayı :Ur-

mi ly ar frankllk lacakmışız gibi,, bir mana çıkarmak maktadll'. llkteşrinin baş1angıcmdar.- Ayni gazete, karadan veya denir..- kütmüş ve hattfı. Paris tekliflerinin 
harp malzemesi istidadını da göstermekteydi. beri ltalyan gemileri her türlli hadi- den bir harekete geçmenin ancak, Jtnl yapılmasında büyük bir rol o)'l;amı 

ısmarlamış Biz, evvelki günkü haberlerimiz eden içtinap etmişlerdir. Hatta Ha- ya tarafından bir teşebbüs vaki oldu- tı. 
~ arasında, böyle bir şart 'olmadığını beşistana hnrp levazımı taşıyan lngi- ğu takdirde mevzuubahs olabi1~ceğlni Fakat tekliflerin suya düşmesi 

HabaflerJn son hücumları okuyucufanmıza bildirdik. Iiz vnpurların..'l bile sokulmamışlaı·drr. yazıyor. Diğer taraftan kfinu1ıu.~ni ile Itnlyayı gücendirmeden hal _ç.:ıresi 
Adisababa, 29 (A.A.) _ Son Beynelmilel taahhütlere "hakikat- Paris ve Londra hük6metlerincf', ,·eya şubatta Babcşist.anda "küçük bulmak iml<fınsrz görünmeye ba'jlayın-

hafta içinde askeri vaziyet mühim leri de gözönünden kaçırmıyarak., sa- bunlan yeni bir barış teşebbfü~Unde y:ığmurlar,,m ba,lzyncatrna lşııret e- ca ' 'e billınssa Mıısolininin er~ bir 
dık kalmak hususunda hüktlmet!.aıizin bulunmadan eVYel nekadar zaman ge~ derek a_,keri Juırekatın bu sebenle tıu- Jisnn kullanmayı hırukn:aması iiz,.rfrı 

surette deği§mİftİr. Tigre cephe - takip ettiği prensip herkes~e malUm- mcsl Ui.zımgeldiğinln tayinini diişün- racağım söylÜyor. • Almanya ve Lchistanın bu rnesell'c!e 
.sindeki muharebeler ordularm ar - dur. mektedir. Şimdiki temayülün nıüm- "' • ~ durumu büsbütün büyük bir ön~rn ka-
tık temasa geldikleri ve hakiki Esa.<:ıen hill<Omet merkezimizden kün oldui:'1l kadar ağır hareket etmek Gene ingilizce "Mançestt?r Gardi- znndı. Ac:ıba Rom:ı buıılcra mı gü,·e. 
harbin §İmdi ba§lamakta olduğu gelen haberlerde bu prensibin kayıt· ve yeni zecri tedbirler meselesini :ın- yan,, gazete.sinin diplomat muhabiri niyordu? 
hissini vermektedir. Filhakikn sız ve şartsız takip edilmekte oldl!ğu cak daha ziyade geciktirmeleri kabil Akdeniz devletlerinin bir ihtilat zu~ Harp soım:ıclan !.eri Yersn;> ıt'tta· 
muhasamatın ilk ayında İtalyan _ anlnşdıyor. Türkiyenin In~ltertye olmadığı takdirde mevzun bahı::etmek- ltunmda yardıma .gelmeleri me.;.;eksi- hedesi tnmftarı kiti t~:t tiı'ıtı>nhirı 

verdiği cevapta, bazı şartlar ileri sü- tedir. ni tetkik ederktm, Akdenizde çıkacak muahedeyi yıkmak isti!·eııJcı le lıi"~cı-
lar hiç bir mukavemet gömıeksi - rüldüğü hakkındaki ne~riyahn "temı TUrk. Yunan .aenlz heyetleri misti. Bunda hem Alman kcrlrn:;unu :. .., herhangi ihtilifm, yalnız denir: hare- • 
zin ilerlemi§lerdir. En mühim as - maksatlarla. yapıldıgwr- da an1ac:..,ılr..ıak- Londrnda lflerJnl bltlrml-ıler k•tı · h bertaraf etmek, hem oe Pilsu<lr.tdnin 

,, Y a na mtln asır kalmıyacağını "'" hn-
keri hadise Habet öncülerinin bü - tadll', deniyor. Pransızca "Övr,, gazetesi "Lon- vadan da bir hücum açıJabfüre:~ini Ukranyayı ilhak etmek gaycsh•i ta-
tiin Tigre cephesinde yaptıkları "Türkiyenin dürüst politika.<:ıınm, drnda olan Tiirk ve Yunan deniz he- yazarak, Türkiye, Yunanistan ve Yu- halckuk ettirmek rnrch. 
sdn hücumlardır. Vaziyet töyle böyle bir fırsattan, 'herhangi bir su- yetleri i terini bitirmi gibidir.,, <liye. gOQlavyAA&a d-• ...-c ı........... ....-.. l:, .. ı.. __ItaJva - llabes lhWUcnr~ l""hi• 

rette istif~de .r.oluna SaP-mağa osltı yazıyor. nl mütalea ediyer ve bilha3S!. hı.va n p:tktıı sadt kalma), :r>'adl'dince 
tespit edilebilir: ::. 't 1 d w b t elemek o-ene esld ktll"Um tanıf'aı .. mu..oııaı o ma ıgınt u münasebetlt te- ngilizce "Deyli Herald,, gazetesi kuvveti üzerin<!e duraralc ".bu de~·let- 0 ... 

Sol cenah: Dekaz Hayelo, Şite barüz ettirmek,, faydalı görülmek- diplomat başmuharriri diyor ki: Jedn müşterek hava ıkuvvetleri müthiş kollektif emniyet siyasetine ıi<hmüt 
dnğlarında harekette bulunmak~a tedir. ft"f'eni İngiliz Dışbakanı Eden, bir şey olur,, diyor. oluyor. Fransa '"' mU:t~ikle .. ; r.!ey-

·------------=-:mz:ıım:ıı ___________ ı::mmmı:ı~12:Em11-.:ıl.a-~-.ı1m1_______ hine bir orta Avrup3 blo~u korku~u 
olup karargahını Endeselaside 
..__ ketlerine inhisar etmekte olduğu biye, 388 ton benzin, 5750 ton çi- muharebe yakında daha ziyade giderilmiş bulunuyor. Fak:ıt 'lC"aba 
Kurmu~tur. Maksadı Aksum üze- Lehistan bu hankcti~·le Almaryıının 

• ·· ·· k • B h. l soy·· lenebilir. Ve dün de İtalyan mento ve 222 katır gitmi•tir. •ı'ddetlenecekt• it 1 H b 1 rıne yurume tır. u şe ır ya mz s s ır. a yan - a eş fikirlerine tercüman olmuş nlmıycr 

askeri bakımdan değil, fakat bil· tayyareleri Volkaitin birçok nok- Habefler 20 tank, 50 mltralyUz, sava§mın en acıklı tarafı binlerce mu? Belki Berlin müttefiki Varşova 
hassa dini merkez olmak itibariv- talannda yaptıkları uçu§lardn 200 esir almı,ıer yaralının harp meydanlarında te- vasıta.c:ıile Fransa ve lngiltereyt harp 
le çok mühim bir hedeftir. köylere karşı bomba değil, mitral- Londra 29 (A.A) _ Şimal: daviden mahrum olarak yatmaları ~ıktığı takdirde bitaraf kaJn(aKın• 

Merkez sol cenahı: Ras Sey- yöz kullanmayı tercih etmi~ler- cephesind~ Habeş- İtalyan ileri ka
1 

ve ağır ağır ölüp gitmeleridir. söyliiyor ,.~belki bu~un için de A' us-
yum bir müd,}ettir kendisinden dir. Esaıen gerek Habq, gerek rakolları biribirilerinden uzak bir Eritre membalarmdan alınan .ıur~ayı fstıyor . ....!:7}lAHM~ 
hiç bahsedilmiyor. Bu her halde asker motör sesi duyar duymaz çok noktalarda temaa halinde bu- haberlere bakılırsa, son Takkaze 
sevkulceyş liebeplerinden ileri gel- dağılmayı öğrenmiş bulunuyorlar· lunmaktadır. Habeılerin hareket- muharebelerine iştirak eden ve 

mektedir. Bunun hedefi de Adua Ve tayyarelerden artık ürkmiyol'- leri neticesinde birçok müsademler nehrin öte tarafına geçmeğe mu-
olduğu söyleniyor. lar. vuku bulduğu bildirilmektedir. vaff ak olamıyan ufak Habeş grup 

Merkez: Dekaz Kapeda, Tem· Şark cephe!inde ve Ogaden - Adi3ababada netredilen bir ları münferit İtalyan karakolları.I 
biende büyük bir faaliyet göster- de tam bir sükUn vardır. İtalyan - tebliğde Abbi - Addinin Habeşler na taarruz etmektedirler. 
mektedir ve Makallenin garbında lar buralarda muha!amattan ev - tarafından iıgal edildiği bildiril- Röyterin Dessieden aldığı bir 
l\bbi - Addi'nin şimaline kadar velki mevzilerine kat'i olarak çe - mektedir. Bu muvaffakiyet her Habere göe, iki İtalyan tayyaresi 
ilerlemeğe muvaffak olmu!tur. kilmiıe benziyorlar. halde geçen pazar günkü sava~ Talkati mıntakasında us;mut ve 

Merkez sağ cenahı: Ras Kassa MU,Cerek hUcuma ait olacaktır. İtalyanlar Habeı - köyleri mitralyöz ateşi altına al -
cenup istikametinden Makalle ii- hazırlanıyorlar Ierin bazı mevkileri işgal ettikle _ mıştır. Diğer iki İtalyan tayyare -
zerine yürümektedir. Adisababa, 29 (A.A.) - Ya~ı rini, fakat sonradan buralardan si Adisababa - Dessi yolu üzerinde 

Sağ cenah: Dekaz Sebaht, Ma- resmi olarak bildirildiğine göre, geri atıldıklarını yazmışlardı. Ha- ve Habeş hükUmetinin bildirdiği 
kallenin §arkında Omberta mm- bundan on gün kadar evvel Habeş beşlerin !imalde muvaffakiyetler gibi iki İtalyan tayyaresi de Am
takaıında harekette bulunmakta· öncülerinin girişmiş oldukları ha- elde ettiklerine dair yapılan yarı balagi mmtakasında keıif hare
dır. reketleri tutmak için Tigre cephe- resmi neşriyat Adisababa sarayın- ketlerinde bulunmuttur. ltalyan-

Habeş kuvvetlerinin bu hare • sinde harbiye bakanı Ras Mubuc- da büyük bir sevinç uyandırmıt· ların bu hava faaliyeti Habqle-
ketleri Mııkalleyi çevirmek ve 0 _ ta, Ras Seyyum ve Ras Kassa ta- tır. rin bir taarruzunu beklediklerini 
rada bulunan ltalyanların ric'at rafından pek yakında İtalyan ce- Röyter ajansının Adisababa göstermektedir. 
hattını kesmek istedikleri hissini nahlanna kar§ı mÜ§lerek bir taar- muhabirinin öğrendiği ve fakat te- İngiliz sıhhiye heyeti kamyon
vermektedir. Son Habet reımi ruzda bulunacaktır. Bu hareketi yidine resmen imkan bulamadığı larla bugün Dessiye gelmittir. Şi
tebliğlerinden ve yarı resmi ma _ idare etmek üzere umumi karar- bir habere göre, Habeşliler Ma- mal cephesine giderek orada re
llmıattan çıkan bu umumi görü . gah Aşangi gölü civarında bulu- kallenin şimalinde İtalyanlardan virler tesis edecektir. İngiliz aıh
§Ün hakikate uygun olduğu söy - nan Koramd~ t~sis olunmuştur. 20 tank, 40--50 mitralyöz ve 200 hiye heyeti erkanı ilk yaralılardan 
lenebilir. na yerletmek ve daha ileri gitmek esir almışlardır. Makalleyi Ha - bir kısmının tedavisine yılbaşın-

Son Tigre muharebelerinde 1 _ te§ebbüsleri de kanlı mukabil ta- be liler İ§gal etmemişlerse de Ras dan evvel başlıyacaklarını söyle-
talyan tnyyareieri harbe iştirflk a.rruzlarla aldm hıraktırılmıştır. Ki.Usanın ordusu bu tehrin cenu - miılerdir. 
elememitlerdir. Çünkü çarpı§ - Habe,ıstana giden harp bundan ve Ras Seyyumun ordusu Habeşistan bir buçuk mllyar 
malar daima hemen hemen göğüs levazımı arttı da garbından ağır bir çevirme ha- franklık mühimmat ısmarlamıf 
göğüse olduğundan her hangi bil· Londra, 29 (A.A.) - Geçen reketine girişmiı bulunuyorlar ve ltalyan gazetelerinin neşriya _ 
tayyare müdahale!i düşmana ol - hafta içinde Süveyş kanalından bu şehri tehdit etmektedirler. tına göre son teşrinin ilk 15 günü 
duğu kadar bizzat l alyar. e.skel' - geçen ltalyan asker ve harp leva- Geçen haftanın muharebeleri zarfında 3 İngiliz, bir Japon, bir 
lerine de zarar verebilir. Diğer zımı miktarı mühim surette art- muhasamatın başladığından beri Felemenk gemisi ile her biri 3-2 
taraftan hatta Dessienin bomba•- mı~lır. Port Saitten alman haber- cereyan eden savaşların en kanlı- tonluk eşya taııyan 97 yelkenli 
dımanı bile ümit edilen neticeleri\ lerc göre geçen hafta içinde Ha.- sı olmu~tur ve şimal cephesindeki Habeşistan için Berbera. ve ZeHa 1 
vermediğinden ltalyan hava kuv- beşisla.na 10.346 .subay ve askeri salahiyettar Habeş makamların • limanlarına mühimmat çılCarım.:§ -
-vetlerinin fpliyetinin keıif hare- 2966 iıçi, 17.416 ton levazımı har- dan alınan haberlere bakılırsa,\ lardır. Bu eşya meyanında 600 

sandrk cephaneye b?r ç~k a=!ah .. 
lara ilaveten Cormdoong tipir:.de 
ağır Te bir çok hafif tanklar bu -
Junmaktadır. 

Berbera ve Zeila limanları bu 
ıilah ihracatına kafi ge!mediği i
çin Berhera limanının 30 kifo:met· 
ro uza~ındaki Bu1har lima""":ı da 
kabili istimal bir hale gctirilmiı · 

Habetistana silah göndermek 
yasağının knldırılmuı tarihi olan 
iki aydanberi 20 gemi "e 400 yel
kenli bu limanlara mühimmat çı-
karmqlardır. • 

İtalyan gazeteler: bu ma1Uına
tı Ne~üsün hava işleri mi.\,aviri 
olarak Brouillet beyanabnda11 çı
karmıtlardır. Habeiİslan İng lte
reden bir buçuk milyar frank kly
metinde miihimrnat rmarlamıf. 

imparatora bu kadar yüksek }·e • 
kunlara baliğ olan ısiı:arit!eri yap 
mak için para bulnıalda ~imin 
yardmı ettiği soruluyor. Jtalyan 
gazP.telerine göre silih ticareti ya
panlar harbi uzatmakla mücr;m• 
dirler. 

Hebeflerln taarruzu yarın 
Londra, 29 (A.A.) - Röyter -

Habeşlerin yarın mukabil taarru· 
za giri§meleri bekleniyor. Çünldl 
hıristiyan Habeılerin Noel oruçla· 
rı bugün bitmi!tir. lmparatonm 
Şimal cephesine gitmesi hazn
hklann tesriini göstermektedir. 
Şimaldeki H~beı karargahlannda 
büyük bir faaliyet vardır. 
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Tefrika numarası: toe Yazan: (VA·NO) 

Doğanla Ali Amca, güğertede konuşuyorlardı: 
'' Bu gelen kız her halde casus olacak... Onun 
hilesine kurban gitmiyelim ... Kendisini Emineye 

takip ettirelim 1,, 
8eçen "'-""•"" ...... ~ 

Lidya, Hayırsız adadan Bı-
Dotan: Kadın, kamarumda bir talmD 
- Koı4ranm ki, onlar, hazine- yazılar yaZWMkle mewu)dii. 

zırı11 dontı11rruıaına gidigor. nin tam yerini l>iliyorlar, eırarb - Emine ••• Sana sene it al• 
• • • • • • • • lca.,.lan açıp müceTheratı yalıma ründü... BapM hin bir hell ıel • 

lhti,.ar bir adam, belki de, kor· edecekler, itiz geride kalacafız, di. Bundan sonra ıeni biç bir it4e 
aanlann en ihtiyarı, küpefleye da- Ali amca! • dedi. kullaam17acağ- dair .öa ver • 

1 Eylfll ~e aksi akai cenplar Yerdi y&nmlf, denizi seyrediyordu. Ali amca, be-,. sakalım ok. miatim. Al'bk ana aakin bir iaa • 
L! •• daha aramada L!_ .ı:.~-- Y dak" lı dama .ı - J - s-• abalı tartıldnn. aa - DU' -supuı: anm 1 orta yat a ıı;ıe- -dı: yat yaeel:ee•lmm. Y ....W ma•a-

lrıçia uldetimi ~ar· hil•F::lrtı·. . :ı_--11_ diki: r- - Sen üzülme, sen üzülme ... brdan~naftkitböyleb-
...-lan kendimi wdeme • MD•m, utmıe za:rıfta- - Evet oilum Doğan ... Bahan Bis ne YUtalar atlattık, oğul... ru yenaiftim. •• Fabl, itte o&... 
Clim? Senelerdenberi ricaclilmde dlls .akit, lufmetimi anb,acak,1-- lılimla birlikte hazineyi gömdü - _ eledi._ Yetiftirdifim çocaklar .ı._ Ba donennwJ& ..,.i .w.., 
naul deiitiklikler olduğunu anla· na tefekkür bile edecektir. iümüz ada lnauıJdr ... lntallah, ftl', onlar, lizJm plen noıctaları ıetird-... 

h _ _.._J_ 10 E JUi neticede muvaffak oluak hazin. mak ittemiftim. Şüp esiz anm, in. y taliııluflardır, tarauad ediycwlar, Sabık Meryıma: 
• 1... kad d-x.:ld· F vi senin, TatarlUJ'&hn, ıüvercinci b l • r ıce, nann uir m ~a un. a • Alb kilo kaybettim... J iti zamanmda ha er verir er .. r. • - Zarar ,.,le ... Benim içia 6 • 

:ıı__ 1-: •• • ? 1 '-- batınm, Em inenin yarcbmile ele .. t, ne hale ıeuu~mı tte uuuu Olur lllUYaffakiyet deiil... ier hniM7i ketfeder\ene enıf! • silme- Memmmi,etle ..W. emir-
) d• ıeçirecejiz ... Gerçi haber aldık 

iğrenme iy mı. HMn aü•ell:L hem tuarnıf... lerinde)'is, meraklanma.- leriai ,erine ıetirmek için çahp. , _ __. h f -, -, ki, adanın öte tarafında hizimkj. 
Tuvamca, ayretten, teesaü • l\..le ucuz y• .. vonız ki... -Tabii, Mil. cama t.etkilitmm yOl'Uml Türklüie ft 1alimbia 

kalcl 
v7 -s·J ne fa!•- bu" 9....:..;...- dc>lmnnwıı 

ten doaa ım: Şüpheıizki, i• zamanlar epey- 1& u-.T- batı-, bilinin!- hbmet ebDek -heaim için 1»iiJik 
.- L!I Yar, fakat, Haklan izlıile onan ela 
'" ano.. ce eziyet rekworum ... Bilhana -Elhette, IJana•adrlr. .. Bili· bir znlmr. H~ ._ uamda 
~.-1-·.ı_ '---- --•- ı..... '--1 3' •;, lwklnndan pliris-• 
.:.mal111CD u.ua -.a1111• uc ene pa8tacı düWEinlannm kart•m _ -----------· riz... büyük tehlikeler oba bile. •• 

lieiene bakarlarken, son zaman - elan ıeçerken aizanm nlandıtnu Kancı·&n.., Ali •mca, bapnı çevirerek w- Bö7Je k~ ,ariitl&ler • 
..... niçin iatihza ile aüzdükleri· 15"" lendi: hillecliyorum. Fakir çoculdannm Artık eve dönmiyeceğim. Ney- Liclya, •üftl'te!e ..... itli- O. 
ni timdi anlıyorum... hanmlanm camelcinlara dayaya. ]ersin, ben ihtiyarım, bir doma - - Çelebi! .•• Çelebi! ... Bunama· ra.da konanlar etnfmı almlflar • 

Halbuki lrıocacıiJm, zayalJı Ha- ralr içeri.ini lefl'eCliılermi timdi tes, yanın marul, bir portakal, ve dma, delil mi?... dı. Ona bin türlü •aaller.~ 
Jit, timdiye kadar bana hiçbir tel· anlIJOnllll. bir fmcan çaydan mürekkep bir Çelebi, oradan ıeçiyerclu.. Se- lardı. 
mihte, hiçbir tenkitte hul11mn•dı. • Geçen aktam .bir k~bua ıeçir- öğle yemeği, benim gibi basit a neler, onun da belini biikmiiftü... Liclya ise: 
Beni ilk aünlerde olduia aibi hl- dan. •• Onümde hır tepaı au bare - damlann ge~ineceği gıdalardan Ali amca der~inde olmamakla - Ne ~ız,. nala.... Hiç 

.. ~=::::_..ıa___. •Öriiniiyor .. Fakat ihtimal imi JJw~iler. Bana •enne~ - tl•t --; beraber, ihtiyarlık, onun da halin· bir ıey söylemem.... 'Ancak Haır 
bini eaClece ı Jl8 aunan, 1'ölrlattı ar Köldat - Bunun sana da hayırlı oluuya- reise aö11iyeceklerii\f ft.r ... Beni 

Ah, •iıte, bu, en büyilk facia o- tılar ıeri çektiler... cağı kanaatindeyim - Cingöz Ali amca!. .• Sen bu- onun huzuruna ~ ! • diıOl'du. 
lur! Halidi kaybetmek hiç itime Fena halde terlemi~~ ... Öyle Doğrusunu iste~n seni çok nar mmn!. dedi ve kıç kasara1a Çelebi: 
ıelmez... UfUIChm". Ve terleclıgıme de seviyordtnn. Fakat, eski halinde.. ıircli. - Adam, tmde çdraıalm. .. 

1 
Zarırlamak rejimine batlama - ~:ı.oldam: Zayıflamak için Şimdi ise, yüzüne hakmağa da. Ali, bunun üzerine, Ye ıe•e Hızır reis ondan mı urk.-k .. 

IJllD· ınnıt... yanamıyonım... iyi bir lokanta Dolana döndü: • dediler •• Varan, oYti"tek •w .. 
S Eylfll 25 EylUI keşfettim .. Makarnası, böreği, pi- - Halıb.ki, on tekiz yirmi ae- Kızı yukanya ~ .. 

Çok kalori alıyorum ... Tetkik Şafbiım Halid in zayıftama • llvi nef"ıs... ne enel, heni itten açıla ÇJb • kit, Doğan, F.m.ineye 10rc:bu 
ettim ki, iki türlü zayıflamak var- muı... Hatti titmanladıiı bile Allaha ısmarladık... Seni dü - rıyorlardı... Hem de bunadım di- - Ben bunu tamyK&pı.... Sea 
11111· Biri alır aiıT, öteki de hemen liylenebilir. Öyle aanmm ki, e•. şüncelerinle başbqa bırakı)'o - ye... Haaana lala yapıyorlardı... de hatırlıyor DNSua? Kimdir.-.. 
hiç bir fe1 yemiyerek, yalnız çay dea cıkmca lokantaya dall)'or. rum... Alı, Huan.. ba? •• 
içerek, iliç alarak... Böylelikle, H...,. o kadar Jmmata da Halit Doğan da içini çekti: - Tan.yorum .... 
akı Mftada on bet kilo . birden halda ,.o1r. Çtlnldi, listemize dün· 2 Tetrlnsan 1 - Ah Hasan... \. CD.kamı oar) 
kaybedeltilinnifim ! den itibaren iç tane küçük 10ian Şimdi artık hana hiitiiD 1.a 

0 
_ - Öldü mü, kaldımı acaba?... -----------

Mademki bu it olacak, hirden- ba'taMa da illn ettim. lap bitenler kll»ua slriiniiJor. Ha- lkieinin de pzleri sulandı. ACELE SATILIK KAGla E\- -
ltire ol1UD l>arl ... ikincisini tatbik Gene de memnun olma111mı lidi lobntumda hubrc1ıPa ft· Ali amca: AbaraJda Çakınla mabDe&i Ab-
edeyim... ıBrüace, tafta cloiruaa.. Demek kit leYİDcinin denıceaini tanir e- - Onun sağlık haberini alaam nllalt ~ 89lralmda 32 nwnarab 

H••ırla.ld- L_ ç~•it" lı"..aeleri ki hütiin erkelder hlyle ••• Halha- d hemen turada dirtüP ö'cme0 e ra - lllleecNet aiti ... ...,. elektrik " 
- -•- uu ....,. •'- ld Halicl" ..1_1..._ emem • ı..,.ıan lılıl.Yi içia•lld._. alraaat. 

kocama da tatbik edeceiiz .. Mel· ' ID uaaa )'Üllıek bir anla- Beni ·içeri ıirmit ıöriillce ibe. zrymı •.. Aılan gibi oğlanı yetittir, ------------
an yailanndan benim sayemde 111ta olduiunu ıuUrdım. rime doiru atıldL Kol--. tu . y~ittir de bir kaltaia kurban ıit-
o da Jmrtul1UD.. 1 Tetrlnevvel tup maaamaa çekti. •m .... 

Dedıal 3 lira verip hir terazi Altmıf bet kilOJWD. Gencim, _ Gel ••• Karnmı doJUI' t • de • - &.. iti Düteıin yaptıima 
ald1111. Herteyİ tartarak kullana • hififim. •• Bundan dolayı net' e i • di .• Haftalardır kıtlık içindeein.. emin miıin 1 
cat-. çindeyim ... Şüphesiz batım d8nii- . HerteYi unuttum... Kür, artık - Canım, elbette eminim ..• 
. 8a samlı kocamm nasıl yemek yor, midem bulanryor, ellerimde bana saçma ıöriindü". Maaanm Hasan, eyle, fırtma eanumda de
yedijini sofrada ılzetledim. Pat· ayaklarımda karmcalanmalar 0 • batma ıeçtim •.. Hapır hupur yi • nize d6t6P boplacak insanlar -
~.Obur aibi 6yle bkınıyor Juyor _.....,ne J&p&ram, katlan• yerek kanua11 doyurdum... danmı? .. Elhette hir ıuikute kur-
ki ..wrlenecek. •• Dar, ona Wr i7i- malı... Yemitimizi yerken, Halit, kq- ban ıittİ··· 
• edeyim ki o da SÖJ'IÜD... Sonra, herteye ıinirlenmemeli ! lanın çattı. MalaaYerenİD hu noktasında, 

4 EylDI z Tetrlnevvel - Artık rejimi de, teraaiyi de Dotan dedi ki: 

1 
"tt" Bu d bir kö~e bırakacakam ... Yoksa, - Ali amca! ... D..un adadan 

~....1 __ ,._. __ 
1
·..,; __ , __ ..1_ anı....... Ba oya ıı un... erec:e za- . • _,_ 

~ ı· -s-ılCl'UC0 ---- eYın aemtıne uiramam... uzaldapn kayık y&nafl)"Or, h--... -...11--·. Hal:.. tofrada benimle Jlfladıimı için, arkadqlarrm be- I'\__.,~- -ba1--~1-
6.._ .., H d vaüme auua& cevap Yerdim: .u: kü-teden a••x.. baktı : b- etti. Y--.x.-- kürün hay- ni tebrik ettiler, iç eiilae on· ---, _... ~· 

, •• - ..,.,.._... ,__ takd" d" - Vallahi bll'alnyoram ... Bun· • _içinde hir kız nr ... Kim bu? 
le '-·la,....11 hV. de ..__ __ ıitme- aar beni anlıyor, ır e ı7or. 1 • 1 d '-- d _, - , ~- -'at d an ııtman ıyorwn a ucn en ao- Genç bir ka... HaJl'eıl-
cli, doiruıu··· F Hali in aurat uıtı ta• luyacakaın diye yaptım. Doiaa baktı: 

F-· ..,--•- mı"•dı" '--''--'-!·. hammül edilir gibi delil ••• Aizmı •-•-• d a. ....... _1_ k. 
_ J ~ J nanıuau ok! - A~, ıen e .•. ~, es ı· _ Ay ben hunu tanıyacaiım .. 

Küçük bir çiydomates açıp ela tek l&f ettili Y •i ıilri ıu.l sünl yemekı. yiye. - N.;.dea? 
Ince bir dilim yağsız söğüş 10 Te11rlnevvel ceiia, delil mi? _itte onu hatırlamıJorum .. 
Bir ekşi portakal.. Bana taYaiyede bulunanlar ya· .. T ~r yemin ettim. Evimize - Herhalde, llu kızın buraya 
Şekersiı; bir koca f"mcan çay. lan söylememi,... Şimdi 15 kilo dondük. . selitinde de bir hile olac•k ... Ona 

~(aynca su içmek yok!) hafifledim... Yeni~en kendimi beaiye koy· kartı mubyyed olmalıyız. •• 
Fena mı? Halit, ha alrpm 10frada yok. dum ... Şıtmanladrm, tomltul tom- . - EYet. .. Emineye haber". 

Hal ld ld tu bul oldum... l" B • • ::.a-.-:-..1 _. 
it, hana çı ınp çı ırma • . Oh lh clül"llah b d re un... u ıtm -~en o ı•e-
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dıtmn 10rdu. Ona hak"kati itiraf 18 T~rlnevvel ' e am 1 
' atım a cek •• · · · · ·ı0kl S bahl • danmüyor, artık... D 1 Al" d nld .._ __________ j ettim. Yeni rejimımızın ıyı ı e • a eyın uyanınca, kocam- o an, ı amca an ay ı. -

rinden bahsettim. dan f(Syle bir mektup aldım: Nakleden: H•tlce 81!NJY• Emineyi bulmağa aitti. 
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Be r linin nakil vasıtaları 
•• •• •• •• ve gece gorunuşu 

"Avrupada ne gördün?,, ve 
"Avrupada ne kördüm?,, -

At:inada Apouorlla yapt:ı§ı ilk maçt:a 

Miki Fare filmi gibi ! Beşiktaş 2-2 berabere ~aldı 
Berlin, llkkanun ~ .. d h fl l dükk ATİN A: -Beşiktaş takırnr bu~un A-l 

gun e ar er e yazıp ·· anla - pollon takimile iik maçr yapmıştır. 
Evet, Berlinden bahsedecek - rın üzerine diziniz. Bir kaç katlı 

tim. itiraf ederim ki biraz da, ağ- mağazaların cephesine renk reuk 
zma aldığı pek büyük lokmayı ışıklarla kocaman yazılar yazınız. 
evirip çevirmekte güçlük çeken Çizgiler çiziniz. Şekiller yapınız. 
bir adam vaziyetindeyim. Bunu B·oyaya, renge, ışığa acımayını.::- ! 
söylemekle ilk iki mektubumu ta· Şu yüksek binanın başına renga -
kih eden kaç günlük sükUtu da ~k ışıktan sorguçlu bir taç otur
izah etmiş oluyorum. 

tunuz. Fakat bu öyle olduğu gibi 
Mamafih lokmayı yutmak la • 

durmasın, yanar döner kuma~lar 
zım ! 

gibi renkten renge girsin, re:ık 
Rereket versin ki buraya ne e· 

rengi kovalasın ... 
konomsal, ne tecimsel, ne sosyal 
ilah. incelemelerde bulunmak için Bu ışıklı reklamları öteye bt" • 

riye serpiştirebilirsiniz. Bütün gelmiş değilim. Beni buraya ge • 
tiren sırf sıhhi bir saik. Böy1elikle caddeyi, gazetelerin ilk sayfasın· 

Maç çok kalabalık bir se:rlrci ö
nün de oynanmış, Türk sporculaıı bü
yük alkışlarla karşrlanmrşiardır. 

'l'iirk takımr, ellerinde Yunan bay
rağı olduğu halele sahaya çrknu~lar
drr. 

Oyunun ilk devresini Beşiktaş bir 
sıfır galip olarak bitirmiştir. 

İkinci devrede oyun çok hararet
lenmiş, Apollon iki gol, Beşik•.1~ ta 

bir gol atmışlardır. Müsabaka bu su
retle 2-2 beraberlikle bitmiştir. 

Meşhur Avusturya 
takımı 

Rapid şimdiye kadar görm.eğe imkan bu daki başlıklar gibi, otuz altı pun
lamadığım ülkeleri de gezip gör • tuluk, yazılarla boydan boya dol
müş oluyorum •• Gördüklerimi yaz duracaksınız, hatta taşıracaksı - Şimali Afrikada bir 
mak için de vaktim var. nız! turneye çıkıyor 

Dünkü koşulara iştirak eden atletler yarıştan eı·vel 

Halkevinin tertip et:tiği Beyoğlu ı 

-"Gördüklerimi yazmak,, 'der • Kalabalrk? Hayır kalabalığa Viyananın maruf Rapid kulilbü ö. 
-''-- pek ihtiyacrmız yok. Berlinde dört nümüzdeki hafta tam kadrosile şima. 

.Sokak koşusu 
ken aklıma; baKWD ne geldi: Bu 1i Afrikada bir turneye çıkacaktır. 
işi • bundan, ben diyeyim otuz, milyondan fazla insan barınıyor. 

Öyle oldug~u halde 11:ehir ve yolları Cezairde Kasablankada yapacağı maç 
siz deyin lark sene evvel• pirimiz :ı: lann ne netice vereceği merak ile bek 

DON MUVAFFAKiYETLE YAPILDI 
Atletlerimiz iki yeni rekor tesis ettiler 

Bay Ahmet Ihsan yapacak olmuş 0 kadar geniş ki Beyoğlunun bazı lenmektedir. 9 beynelmilel oyuncuyu 
ve Avrupada ne gördüm? Namı saatlerdeki kalabalığma burada ihtiva eden Avusturyanın bu namdar 
altında bir reportage serisi neş • tesadüf edilmiyor. Bunda nakil takımının Afrikada galip geleceğine 

· M l bol l vasıtalarının bolluğu rol oynuyor. muhakkak nazarile bakılmakla bera.. 
retmış. . a uma, toprağı o • ber galibiyetin kaç sayı fukile e]de 
sun, arap harflerini nasıl istersek Tramvay, otomobil, otoıbüs, yer • edileceği merak edilmektedir. 
öyle okurduk. Merhum Sü1.eyıman altı şimendiferleri, yerüstü şimen-

Bu maç ayni zamanda Afrikanm 
vasrl olduğu terakkinin de bir miyarr 
olacaktır. 

Nazif de muziplik yapmasa içi ra- diferleıri, pnömatik süpürgelerin 

hat etmez... O canmı aerle'V'hayı hortumları gibi ~okaklara dökülen 
Avrupada ne kördüm? yapıp çık İnsan tozunu emip ortadan kaldı----,.---.,,..----------
mış! nyorlar ... Sonra semtler birbirin-

Eseri oliumuştum. O zamana 
göre çok istifadeli ve eğlenceli bir 
kitapb. Latife bertaraf, görmek 
kolay bir feY değil. Bahusus insan 
benim gibi Avnıpaya iyi görmi • 
yen gözlerini tedavi ettirmek için 
gelmiş olursa! 

den yürümekle bitmiyeceık kadar 
uzak olduğu için yaya gidenler 
herhalde akaUiyeti teşkil ediyor. 

Şehir şimendiferlerinin sabaha 
karşı bile seferleri var. Ayni ka. 
tar, eğlenceden pek geç dönenlt"ri 
evlerine, işılerine pek erken gi -
deni eri de vazifeleri başına götü-

SPOR POSTA Si 
Fiyatı yalnız (5) kuruş o1m:t7ına 

rağmen, daima zengin ve güzel mün
derecatla çrkan {Spor Posta)sı bugün
kü yeni sene nüshasıle yepyeni vt her-
kesin hoşuna gidecek bir tarzda ç~k
mağa başlamrştır. Bütün fedahar1rk
lara ı·ağmen fiyatı gene (5) kutu~ ka
lan bu spor mecmuasına bütün oimyu
cularrmızr ta,·siye ederiz. 

Dün Beyoğlu Halkevi tarafın· 
dan tertib edilen sokak koşusu 
büyük bir muvaffakiyetle başa -
rılmıştır. Şişli tramvay deposu
nun önünde yapılan koşulara, ha
vanın da güzelliği yardım ettiğin
den büyük bir rağbet kazanmış • 
tır. 

75 atletin iştirak ettiği koşu -
lar iki mesafe üzerinde vaoılmıs
tır. 3000 ·metre üzerinde yapılan 
ilk koşuyu Beyoğlu Halkevinin 
kıymetli atleti lhrahim Kama, es
ki rekıor olan 12,49 derecesini 
12,415 ile (Yeni Halkevi rekoru) 
kırarak kazanmıştır. 

ikinci Beyoğluspordan Leopu· 
los, üçüncü Kurtuluştan Bria!as 
gelmişlerdir. Mamafih resımi rapor yazacak 

değilim. Sadece okuyucularıma: rüyor. ~~---~---~-~-~--~~----------.~~ 

"Gelin, şuraları beraber gezip gö
relim!,, diyorum. ls.teyen gelir, is· 
temiyen ge1mez ! 

*** 
Berline geceleyin varıyorsu • 

Buna rağmen hu kocaman cad
deler bizimkilere nisbetle çok ses
siz. Gürültüye karşı tedbir alındı
ğı belli. Nitekim son zaman!arda 

Takmı itibarile birincil:ği 29 
puvanla Beyoğluspor, ikinciliği 32 
puvanla Kurtuluş, üçüncülüğij de 
33 puvanla Beyoğlu Halkevi ta • 
krmı aldı. 

5000 metre üzerinde yapı!an 

yarış Beyoğlu Halkevi ile Günef 
klühü arasında çekişildi. Netice
de Güneşli R iza Maksud Halke • 
vinden Remziyi tıon bes ın,.t,..Pd11 
geçerek birinci oldu. Ve yeni bir 
rekor yaptı. 

ikinci Remzi, \~çüncü Recep 
oldular. 

Takım itiıbarile birinci Halke
vi, ikinci Güneş, üçüncü Beşiktat 
olmuşlardır. 

H. Güngördü 

/ Halkevinin 
voleybol 

şampiyonası bitti 

Mühendis 
nuz. Ne göreceğinizi aşağı yukarı 
görmek ister misiniz? Fakat bu • 
nun için Miki Mavı kadar çevik 
ve karihası geniş olmak li.znn. 
Hemen bu gece lstanıbulu Berlin 
yapacağız! 

belediye yeni bir emirle otomo -
billeri, pek lkat'i bir lüzum olma
dıkça korna çalmaktan menetmiş. 

Dört yol ağızlarında kırmızı yeşil 
ışıklı işaretler, kah karşı.dan kar
şıya geçmek isteyen yolculara, kah 

1 şampiyon oldu 
l I 

Beyoğlu alkevi taraf. ndan ter

tib editen vo~e.yb~l . turnuvası da 
dün sona erdırılmı~tır. 

Çabuk, saat yedi olup mağa • 
zalarm kepenkleri inmeden evvel 
tünelden başlıyarak Taksime doğ· 

ru istiklal caddesi üzerindeki bi • 
na dizlerini sağlı sollu yirmişer 
metre geri çekelim! Meydan gibi 
bir şey oldu, değil mi? Tamam! 
Şimdi elimiz değmijken bunu bir 
kere dümdüz Şişliye kadar uza • 
talım. Bu uzun caddeyi boydan bo
ya asfaltla kaplıyalım; ıslatmca 

ayna gibi ışıkları aksettirsin! 

nakil vasıtalarına yol veriyor. 
Dört yol ağzı olmıyan yerlerde 
halk lkaldrrmı değiştirirken etrafı
na çok dikkat ediyor. Onun için ne 
varda! Ne de savul!. 

Güneş kalecisinin, bir Beykoz hücumunu kesişi. 
İşte gece halile Berlinin meş· (Yazısı karşı sayfada) 

krKınfu~~d~~~y~i~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ranın Beyoğlu caddei kebiri! Greta Garbo'nun Mata Hari filminden daha güzel, Mar-

Buranın nakil vasıtaları ara • lene Dietrich'in 27 numaralı casus filminden daha heyecanh 

sında bir de bisikleti saymak la - 13 Nunıaral ı Casus 
zım. Bizim köylünün eşeği ne ise, 
işçi Berlinlinin de bisikleti odur. 
Sokaklardan akan otomobil seli 
ayni zamanda bir çok bisikletli · 
leri de beraber götürüyor. 

Bunların çoğunun sırtla;ında 
veya önlerinde yükleri var, Zehir 

Fransızca sözlü aşk heyecan ve casusluk filmi. 
Baş rollerde: 

CARY COOPER 
MARiON DAViS 

Yakında iPEK'te 

Üçüncü sınıf maçlarda T eo • 
man mühendis mektebini 15-13, 
9-15, 9-15, yenerek şa:npiyon 
olmuştur. 

ikinci sınıfta Kurtuluş, alkevi
ni 10-15, 15-5, 7-15 yenerek 
§ampiyon olmuştur. 

Birinci sınıfta da Müıhendis 

mektebi Galatasarayı 13-15, 
10-15 yenerek ıampiyonluğu ka 
zanmıştrr. 

Maçlar bir çok a!akadar~~r ta
rafından büyük bir heyecan ve 
alaka ile takib edilmiştir. Bilhas-

sa son maç ~ok heyecanh olmuş
tur. Mühendis mektebi takımında 

Galatasaray klübüne mensup at • 

Bu da oldu. Bırakın tra.mva.y 
gene caddenin lam ortasından git 
sin. Vitrinlerdeki e1lektrikler ya • 
nadursunlar, dükkanların üzerin
de tabela veya tabelaya benzer 
ne varsa k~ldırm. Şimdi renk renk 
boyaya ihtiyacımız var. Fakat bo· 
yalar renkli ışktan olmalı. Yani 
muhtelif renkleri mayi ışık içinde 
ezeceksiniz ve fırçanızı veya ka· 
!emi~i buna batıracaksınız .• Ma
Vi ve Kırmızıyı bilhassa bol kulla• 
na-cağız. 

g~i soğuğa rağmen e~~iyapa~j~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tosuz, otomobillerin, otobüslerin 

Jetlerden Siyamı ile Raş:t, Ga1a· 
tasaray takımında da eski mühen-

} laztr mı? Şimdi bütün tica -
rethane isimlerini hu ışıktan renk 

d 

arasından kayarak alabildiğine 
gidiyorlar ve mesafe ile mücadele 
ediyorlar. Aralarında sisnıanca 

kadmlar bile var. Sabahın al:ıca 
karanlığı içinde ve dondurucu a • 
yazda bisikletler vızır vızır r,o -
kaklarda koşmağa bn:ol!yor. Bun
ların i~ başına koşan işçiler ol - J 

duğu besbeJli. 
erı 

Bugüne kadar gördüğünüz filmlerin en güzeli 

MARiETTA 
Büyük ve hakiki opera. Baş rollerde: 

Janette Makdonald 
VE 

NELSON EDDV 
Yakında MELEK sinemacnnın en büyük muvaffakiyeti 

olacaktır. 

dis mektebi talehelerinden olup 
şimdi Galatasaray klübünde bu • 
lunan Sezai ile Niyazı bulunmuş
lardır. 

TOP çıktı 
Top, spor ve radyo mccmuar.ının 

bugünkü yeni sene nüshasr, nefiJ hir 
J,a pak içinde, zegin ı·esim l<'r, !'ilHH' ve 

radyo haberlerile Çıkmıştır. 
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Galatasaray - Vefa maçında J'efa kalecisinin güzel bir 1..-urtm ıı;ıı 

ıraksnm s'tadnında .... - - -
.Galatasaray: 2 

Vefa: 1 
Dün Taktim stadındaki lik maç-j 

larmın ıonuncuıu hakem Kemal, 
Halimin idare~i altında saat üç 

la otuz pastan demir gibi bir şüt

sım kazanmıt oldu. 

buçukta baılandı. 
Galatasaray takımı: Avni -

Lütfi, O•man - Kadri, Fahir, 
Suavi - Salim, Fadıl, Gündüz, 
ff afim, Bülend. 

Şeklinde sahaya çıktı. Her za

25 inci dakikada bir Vefa hü
cumunda Vefa sol içinin pasiyle 
Vefanın yegane golü yapıldı. Ve 
maç bire kartı iki ile Galatasarııy 
lehine bitti. 

• • • 
Vefa takımı dün çok canlı bir 

man sol iç oynıyan Fadıl bugün oyun oynadı. 
sağ içe konulmuf, sol iç ve sol a- Kalecileri iyi idi ve çok teh!i-
çığa ikinci takımın iki genç o- keleri atlattı. 
yuncuıu yerleştirilmitti. Müdafiler çok sert oynadılar. 

Vefa: Mevlüt - Süleyman, Ra- Muavin hattı daha ziyade mü-
,ıp - Mu•tafa, Münir, Yahya - dafaaya yardım etti. 
Jlhmet, Ahmet, Gazi, Necip, Hü•· Hücum hattında sağ açık iyi, 
nü. diğerleri vasat bir oyun oynadı-

()ydna Vefa hücumiyle hatları- lar. Yalnız merkez muhacim, 
dı ve Galatasaray rüzgar altına Gazi bütün takımm, hatta her !ki 
dütmüftÜ. Vefa bugün çok canlı takımın en faal ve iyi oyuncusuv
oynuyordu. Buna mukabil Galata- du. Gazh .• n her hücumu Galab.
ıarax :_çok yavaş hareket etti. Be- saray kalesi için tehlikeler yarat. 
§İnçi dakikada Salim kaleciyle tı. 
kartı karııya kaldığı halde fırsatı Galatasaray takımında kaleci 

Macaristan 
şampiyonu 

Uypeşt 
Oyuncuları, diin 

'faksım stadındaki 
maçları seyrettller 

Dün sabah ~ehrimize gelen, meş
hur Macaristan şampiyonu Uypeşt ta
kımı oyuncuları, dün de yazdığımız 
gibi, Taksim stadına gelerek, Galata. 
saray - Vefa maçını seyretmişlt:cdir. 

Meşhur Avusturyalı Ilugo !\fay
zelin, lngiltereye karşı çıkarmağı dü
şündüğü Avrupa muhtelitine, içhıden 
dört oyuncusunu alacağını söylediği 
bu en kuvvetli .Macar takımı, ilk ma
çım, ayın birinde, ikinci maçını (4) 
ünde son maçını da (u) inde yapa
caktır. 

Uypeşt takımı, dün abideye çt:lt>ttk 

kaçırdı. ve müdafiler vasat bir oyun oyna- ---------------
dılar. ~l ınıcn k~ ını:!.e!..e~ 

koyduktan sonra 

Galatasarayın f aikiyeti onuncu 
dakikadan sonra baıladı. Fakat 
oyun biraz sert ve bir hayli asabi . 
oynanıyordu. 

Muavinlerden en ziyade mu- Feneryılmaz : 3 
vafak olan Suavi idi. Sümer: O 

Hücum hattında Salim iyi, fa- ikinci küme lik maçlarında dün 
kat Fadıl çok geriye kaçıyor- Taksim stadında F eneryılmaz ile 
du. Gündüz bugün biraz durgun Sumer takımları karıılaıtılar. 

Hil<il kalecisinin, Fenerin bir hücumunda top kurtarııjl 

Kadoköy s'lta<dloınıda 
-. ,,_,'- ._., ~ ,,_. ~ ,,_. ,,,_., --..... 

Fenerbahçe : 3 
Hilôl: O 

Dün Kadıköy stadında yapılanı 
En mühim karşılaşma Fener ile Hilal 

arasında oldu. 
Hakem Adnan Akın. 

Saat 14,50, Fenerin vuruşu ile oyu 
na başlandı ve Fener derhal hal:im vazi 
yete geçti. 

Fakat ancak 33 üncü dalı.ika 

da Ali nza gol atmaya muvaffak oldu 
ve soldan ortaya gelen topu sıkı bir şüt 
le Hilal kaleesine soktu. 
Bu gol Fener hücumlarına biraz ahenk 

verdi, Nacinin köşeleme çok güzel bir 
şütünü Hilal kalecisi meharetle korne
re attı, kornerden gelen top tekrar 
kornere gitti. Fikretin attığı korneri ka
leci yakaladı 

Dakika 38: Şabanın çok sert bir şü
tü kalecinin elleri arasından Hi)al kale
sini buldu. 

Hilalin sağdan bir inişini Fazıl hiç lü
zumsuz yere kornerle kesti kornerden 
gelen top Fenerlilere epeyce heyecan 
geçirtti fakat Hilal bundan istifade ede

medi. 
Fener soldan bir iki akın daha yaptıy

sa da netice değiımedi ve birinci devre 
2-0 Fenerin lehine kapandı. 

1KlNCl DEVRE: 
Bu devreye Hilalin vuruşu ile ba,ıan

dı, fakat bu vuruş hemen Fener muha
cim hattında kırıldı, Fener hücuma geç-

Dakika 7: Naci geriden aldığı bir pas
la ilerledi önüne çıkan müdafileri hirer 
birer atlattı şüt .. Top Hilal kalecisbin 
kucağında .. 

müdafileri de atlattıktan sonra beş met 
reden demir gibi bir şiltle topu son def ı 
Hilal kalesine soktu. 

Dakika 36: Hilalin attığı frikike Nec
det çıkış yaptı fakat topu yakalay1madı 
Hilal muhacimleri boş kaleye topu yine 
sokamadılar. 

Bu sırada Faruk Esatla çarpışarak 
sakatlandı Hilal müdafii Seyfi işe kauş
mak istediğinden hakem Esatla Seyfiyi 
oyundan çıkardı. Oyunun bundan ~on· 
rası iki tarafında neticesiz didişmesile 
geçti ve oyunda Fenerin 3-0 galebesile 
kapandı. 

JI. lf. :(. 

Fenerbahçe bu oyunu 3-0 kazanma
sına rağmen hiç de güzel bir oyun oy
namamıştır. Buna biraz da müdafanda 
Yaşann bulunmayışı ve Reşadrn aya
ğının incinerek oyunun sonuna kadar 
topallaması sebep olmuştur. Zannede
rim. Fener takımında Fikret, Cevat ve 

Şabandan başka muvaffak olan yoktu. 
Hilale gelince: Bilhassa müdafaa çok 

canlı ve enerjik bir oyun oynayarak 
Fener muhacimlerine fırsat bırakmadı
lar. Kaleci Murat en güzel oyunlann
dan birini oynadı. Müdafaada Seyfi, 
Akif, ve Rıza çok muvaffak oldular. . ~ :(. 

TAKIMLAR: Fener: Necdet - Fazıl. 

Necdet - Cevat, Esat, Reşat - Niyazi, 
Naci, Ali Rıza, Şaban, Fikret. 

Hilal: Murat - Seyfi. Akif - Zey• 
net, Rıza, Celal - Faruk, Bekir, Nev• 

35 inci dakikada Kadriden ye
rinde bir pas alan Gündüz Gala
tasarayın birinci golünü attı. Aı -
kasından 18 pas içinde Vefa mü
dafii faul yaptıysa da hakem, bu 
penaltıyı vermedi. 

Dakika 19: Ali Rıza önüne çıkan oynuyordu. Feneryılmaz: Pertev - Cevat, 
~"~Qu~u~~s~~Ha- ~m~-Mdm~Ah~Mm~er--------------------------

tim ve ıol açık Bülend bugün mu· - Fikret, Relik, Mukadder, Ka- Ş!,r!,f !tacil O ndci!! 
vaffak oldular denilemez. Haşim :zım, Niyazi. 

zat, Mesalim, Yusuf. 

· ikinci devrenin baılangıcında 
Vefa aleyhine bir penaltı oldu, fa
kat Suavi bundan istifade edeme
di. Betinci dakikada sol açık Bü
lend muaYinlerden aldığı bir pas
le Galatasaray takımı ikinci sayı-

Beykoz: 2 
Taksim stadındaki Beykoz -

GUnet lik maçı hakem Sadi Kar
aanın idaresinde oynandı. 

Günet takımı: Sala - Münip, 
'AJaettin - lımail, Reıat, Daniı 

.. _ Keyler, Mehmet, Canbar, Ke-

mal, Melih. 

Beykozda: Kandilli - Baha
dır, Halit - Sadi, Mehmet, Tur· 
gut - Kiizım, Sayit, Şahap, Mus
tafa, Turhan'dan müteşekkildiler. 

Oyunun 31 inci dakikasına ka
dar iki taraf da müsavi bir kuv
vet arzediyordu. 31 inci dakika.
da kornerden topu yakalıyan Sa
yit Beykozun birinci golünü kay-

detti. 
Bundan sonra gene Beykozlu

ların hücumlariyle birinci devre
t -O Beykoz lehine bitti. 

bir hayli çekingen oynadı. Sumer de: Ziya - Süleyman, su•• leymanı• ye e 5 
Dünkü maç için şunu da söy- Hcuan -Durıun, Akil, Nazmi- • 

lemek lazımdır ki, mağlup takı-..n Ziya, Selahattin, Rahmi, T alôt, Topk apı •• 1 
da galip kadar tebrike hak kazan- Şincui' den letekkül etmişti. F e-
dı. neryılmazlılar üstün bir oyun oy

O. M. K. 

- Güneş: 1 
İkinci haftayma Beykozun açık 

hakimiyetiyle batlandı. Bilhassa 
sağ açık ve sağ iç gayet iyi anla
şıyorlar ve Günet müdafaasını kc
laylıkla atlatıyorlardı. 

13 üncü dakikada Şahap Bey
kozun ikinci golünü tutulmaz bir 
tütle kaydetti. 30 uncu dakikada 
Beykoz muhakkak bir gol ' kaçır
dı ve iki dakika sonra bir Güneş 
hücumu ve sol iç Melihde takımı
na bir gol kattırdı ve maç 2 • 1 
Beykozun galebesiyle nihayetlen
di. 

Günet takımında kaleci ve mü
dafiler muvaffak olamadılar. Mu
avin hattında sağda oynıyan Da. 

nadılar ve sıfıra karşı üç golle ga
lip geldiler. 

aeyıerbeyi : 3 
oo~anspor : 1 
Dün Şeref stadındaki yapılan ikin

ci kUmc ma~ında, Doğanı;;porla _ 
Beylerbeyi kan;:ılaşmrşlardır. Maç çok 
sert olmuş, Doğanspordan iki oyuncu 
sakatlanmış ,.e oyun daha hakim oy
nıyan Beylerbeyinin 3-1 galibiyE:tile 

bitmi~tir. 

Altınordu : 7 
Kasimkaşa: 2 
Dün Kadıköyde yapılan ikinci küme 

maçında Altınordu çok güz~l bir oyun
dan sonra Kasımpaşayı 7-2 yendi. ilk 

devre 2_2 beraberlikle bitti, ikinci dev

rede Altınordu 5 gol daha yaparak oyu 

nu 7_2 gibi çok büyük bir farkta ka

zandı. 

nit takımın en iyi oynıyan oyun- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~7~!!!!!~ 
cusuydu. Hücum hattı da vasattan çok çalıştı ve muvaffak oldu. 
aşağı bir oyun oynadı, bilhassa Muavinlerin hemen hepsi va
sağ açık oymyan oyuncu hemen zifelerini bihakkın ifa ettiler. Hü
hiç muvaffak olamadı. cum hattında Kazım bugün çok 

Beykoz kalecisi yediği golden fena idi. Diğerleri çok çalıtblar 
dolayı kabahatlidir. Fakat gözüne ve bu temiz galibiyeti hak etti-
güneş girmitti galiba.. ler. 

Müdafilerden bilhassa Bahadır Beykozlulan tebrik ederiz. 

Beşiktaş Şeref stadında oynana~/ 
ikinci maçı Süleymaniye birincı 
takımile 1'opkapı yaptılar. Evvefüi 
hafta Eyübe mağHip olan Topkapılı
larm Süleymaniyeye karşı alacakları 
netice birinci kümedeki mevkilerini a
damakıl h sağlamlaştıracağı için çok 
mühimdi. 

Oyunun ilk devresi Süleymaniye
nin kan hakimiyeti altında geçti. Ali
nin serbest vuruştan yaptıSi'ı ilk golü 

Danişin yaptığı ıkinci ,.e üçüncii :-ayı
lar takip etti. :Ve ilk haftaym 3-0 Sü
leymaniyenin lehine nihayet b~zldu. 

lkinci devrede Süleymnniyeliler 
Daniş, , .e Muzafferin yaptığı iki g'llle 

sayılarını beşe ~ıkardı ,.e mevsimin ilk 
galibiyetini bu suretle idrak etmi~ ol
dular. Gün geçtikçe kendini toparh
yan Süleymaniyeyi bu güzel galibiye
tinden dolayı tebrik ederiz. 

Anadolu : 2 - Eyüp: 1 
Dün Şeref stadında yaı.ılan 

Son maç Anadolu - Eyüp takımları 

arasında yapıldı. İki takımın miisavi 

kuvvette bulunmaları yüzünden bu maç 

çok heyecanlı oldu. İlk dakikalarda A

nadolu solaçığı Zeki güzel bir sayı yap

tı, bunubiraz sonra ikinci gol takip etti. 

Arka arkaya iki golle maneviyatı ol· 

dukça sarsılan Eyüp yavaş yavaş kendi

ni tophyarak oyunu Anadolu yan sa
hasına intkal ettirmeğe muvaffak oldu. 

ikinci devre hep Eyübün gayreti ile 

geçti. Fakat Eyüpliler bu devrede ancak 

bir sayı yapabildiklerinden maç bu ne

tice ile ve Eyiibün mağlubiyetilc niha· 

yet buldu. Sait. Güneşe Beykozun ilk g~!Üfıii _ 
- atarken 
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79 (Nakil, tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur.) 
'=-:ı 

Rabianın bu kadar nezaketsiz galın etrafında. Rabia geceliği ile. 
muamelesini Vehbi efendi hiç gör- Örgüleri omuzutıda, yere bağdaş 

memitti. Bilhassa Peregriniye k1lr- kurmuf, parmaklarını ateıte kı

tı her zaman o kadar mütevaz~ zartır gibi bir düziye ısıtıyor. Ba. 

davranırdı ki. Adeti sert bir sesle şını sağa sola sallıyarak, ağzını 
Rabiaya: 

"Haksızsın.,, dedi. "Peregrini 
kadar dine, an'aneye hürmet eueıı 
sen, kimse gördün mü? Galiba se 
ni dinlemek için nasıl cami cam; 

dolaştığını unuttun.,, 
Rabia kızardı. Fakat pişman ol. 

mamıştı. Peregriniyi acıtmak. ra

hatsız etmeK için galebe edemi

yecek kadar içinde şiddetli bir is
yan vardı. 

Bu muameleden en çok mütees

sir olması lazım gelen adam, ade 
· ta memnun görünüyordu. Bir saat 

devam eden lakaydiden sonra, Ne
jat efendiye gösterdiği alakadan 

şapırdatarak, bir çocuğa masal söy 

ler gibi söylüyor. Fakat biraz da 
babasından gelen yarı komik, ya

rı feylezof bir meddah tavriyle 
söylüyor. Saray, hazan mubteıem, 

hazan gülünç, hazan da o kadar 
zavallı ve cansız ki ... 

"Buuu, buuuu, buuuuu !,, 
Poyraz rüzgarının çıkışı. Birbi 

ri ardınca daha çabuk, daha uzun 

buvlayıp geçen iniltiler. Çakıl taş· 
ları mutfağın kapısına tolu tanesi 
gibi çarpıyor. Ve Penbe cigarası

nı içiyor. O, bu saray masalı ile 
alakadar değil. Rakımın şevkini 

safdel buluyor. O, Rabianın ya-
sonra kendisiyle meşgul olmasc naklarında gelincik çiçeği gibi 

onu adeta sevindirmiıti. 
Sofradan kalkınca efendi sor· 

du: 
''Hafız hanım ne günleri gele-

cek, hanım?,, 

"Pazartesiden çarşambaya ka 

dar burada olacak. Pazartesi ak
şamları, esasen Vehbi Dede ile 
Mösyö Peregrini de gelmiyor]ar 

mı? Fakat ıiz geç kaldınız, bugün 

efendimize piyano çalacaktımz. ,, 

Erkeklf r çekildi. Kanarya, yal· 

nız kalınca, ellerini kızın omuzu
na koydu, gözlerinin içine yalva~ 
rır gibi baktı : 

"Senden bir ıey rica edeceğim, 

Rabia.,, 

açan gönül sıtmasını, gözlerinin 
güneş vurmuf gibi ışıldıyan yeşil, 

sarı ışıklarını tetkik ediyor. Bun

lar birer tehlike iıareti. Mutlak sa

rayda bir şeyler olmuş. Kahbe, on

lara belli etmemek için böyle bir 
kocakarı masalı anlahyor. 

Durmadan, üşenmeden, Rakı 

mı gaşyeden salineler yaratan bu 

penbe dudakların arkasında bam· 
b'aşka bir Rabia var. O, yüzü ha· 

zan zarerl~, hazan azapla burugan 

orta yaıh, kısa boylu, siVTİ sakallı 

şeytanla cebelletiyor. Hazreti Al~ 

nasıl vaktile ejderlerle cenk etti, 

hepsini nihayet yere vurduysa 

Rabia da ömrünün bu tek şeyta
niyle öyle güre,ecek. "Ne isterseniz yaparım.,, 

"Mutlak.konağa gideceksin. Be Din, an'ane elinde birer gürz ve 
nim hatırım için. Geçmİf şeyleri kalkan. O ıeytanı yere vuracak, 

unut. Eğer paşa beni sorarsa, ken· yerin dibine geçirecek en kadir si· 
disini. unutmadığımı ve Hilmi be- lahlar. yoksa, yoksa imanından 
yin meıelesi için çok ke~er ettiği· olacak. Bir akfaın evvel, gavurlu· 
mi sövle. Bana söz veriyor mu· 

? sun. ,, 
"Bu hafta giderim.,, 
Rabianm Selim paşaya kini, 

ikinci derecede kalmıştı. O kadar 

kendisiyle meşguldü ki Selim pa· 

şayt kolay Irkla affedebilirdi. 

Vll 

Y a~aa, yaaaa, cüce rolünde bal

kı gülmekten katıltan sırıtış, Rakı · 

mın bütün buruıuklannı kaplamıf, 

ayrık gözleri evlerinden uğramı§ .. 

Rabia, Nejat efendin in sarayını 

tarif ediyor. ipek eteklerini fı§d 

fışıl sofalara salıverip salınan . ho-

tozları bir şakaklarından aşağı dü

şecek gibi eğik dola§&n santın 

saraylılar; ıesi billura benzi yen, 
vücudu bakır bir heykel gibi düm 

düz olan Habet Gülbeyaz [ Daha 

neler, neler! Nejat efendi, Rabia, 

Sinekli Bakkalı anlatırken nuıl 

kendinden geçmit bir halde dinli· 
yorsa, Rakım da sarayın tarifini 

öyle dinliyor. Efendi için halk, 

kef fedilmemit bir dünya, hakiki 
hayat dünyası; Rakım için saray 

aadece bir masal, fakat liarikuli
de bir masal. 

ğunu ne güzel yüzüne vurmuıtu. 

Rabianın Jeylanı bilsin ki arala
nnda geçitlerin en genişi, en ge

çilmezi var. Din ve an'ane geçidi. 

• • • • • • • • • • 
Peregrini dar kafese konulmuş 

ugm bir kaplan gibi odasında do

lqıyor. Saray gözünün önünde. 

Nejat efendi sinsi sinsi sandalya

sını kıza yanaıtırıyor, eğiliyor, 

adeta baıları birbirine dokuna
cak. Kızın kulağına bir şeyler f ı

sıldıyor. Bal gözlerin yetil mev

celeri küçük küçük alevler gibi. 

Peregrini'nin yüreğini yer yer tu
tuşturuyor ....... 

. Beklemediği bir dakika içi, su-

suzluktan yarılan kuru topraklara 

düten rahmet gibi §efkatle, rik· 
katle doldu. Kafasına, kalbine .1Ü· 

ıkUn indi. Utanmı y:or musun, Pe
regrini? Vaktile evlenmiş olsan 

Rabia kadar kızın olurdu. Zavallı 

yavrucak! Çocukluğu, gençliği 

ya§lı musiki muallimleri, cüceler, 

ihtiyar pa§alar arasında geçen bu 
kızın gençliğinin hakkını inkar et
mek bir zulüm değil mi? 

• • • • • • 
Sabiha hanım Selim pa§aya di

Rabianın odasındaydılar. Pa- yor ki: 
tiıka perdeler İnmİ§. Üçü de man· ~(Devamı var) 

3C lLKKArTUN - Jç,35 

.. ____ 79 ____ _ 

Parker, yukarıya akseden fısıltılar arasında' 
işitmişti: "Merak etme.. seni şu sözleri 

kaçıracağım .. Ben, Tomson'un muaviniyim!,, 
Parker T omla konuştuktan son 

ra paltosunu giydi ve kapıdan çı
karken Cekiye seslendi: 

- Ben iki gün sonra gene uğ
ranın. Şimdilik Allaha ısmarla • 
d1k. 

Parkeri ikisi birden: 

- Uğurlar olsun .. 
Diye selamlamışlardı. 

Ceki, Parker gittikten 'Sonra, 
Toma sordu: 

- Sen burada bekçilik yaptı • 
ğın zaman nerede yatardm? 

T om !bodrumun ik:apıımı göı • 
tererek: 

- Şuraya bir §ezlong l«>yar -
dnn... Üzerine uzanıp uyurdum .. 

Dedi ve koridorda duran eıki 
bir şezlongu Cekiye getirdi. 

- Sen de bunun üzerinde ya· 
tarsm! 

Ceki şezlongun kenarına otur
du: 

- Kaç gündür ne liadar yorgu 
num bilsen .• 

- Ben de öyle. Bir lia.fta var 
ki, ıgeceleri ye'di sekiz saatten faz 
la gözüme ut,lCu ai~«H.q,, . 

Ceki liayretle: < :,;J.-,.. 
- Ne ~iyorsun? 
Diye güldü. T om pİpo&unu ya

karak: 
- Uykııyu paraf:lan ç.okseve

rim, dedi, yatağa girdiğim zaman 
on saat deliksiz uyurum. Dünya -
da benim için uykudan daha tatlı 
bir şey yoktur. 

ceki, kenarına oturduğu tez •. 
longa iyice uzandı: 

- Uykuyu 'ben de severim am
ma .. Senin kadar deği1. Ben gece
de dört, beş saat uyusam, diğer 

saatlerde gözüme uYku girmez. 

- Ne ala .. Sen, tam Parkerin 
aradığı bir adamım! O da uykucu 
kimse1erden hoşlanmaz. 

Ceki yarı açık gözlerini oğuş
turarak esnedi... Sonra yavaş ya· 
vaı mırıldandı: 

- Ben her,eyin iç yüzünü anla
mayı sevmem. Hele beni alakadar 
etmiyen !bir it olursa. Fakat, ma-
demki patron beni, bodnundaıki 
adama bekçi tayin etti .. Şu adam 
kimdir .. Onu niçin bekliyeceğiz? 
diye içimde bir merak uyandı. 
Herhalde rakip kaçakçılardan bi
ri olsa gerek. 

Tom önüne bakarak cevap ver 
di: 
. - İyi keşfettin .• Patronu 2ara· 
ra sokan iruıafıız, gaddar bir vis
lki "açakçısr. Getirdiği partileri 
bi2imkilerden daha ucuz fiyatla 
sattiğı için, bizim sürümümüz a • 
zalmqtı. 

- Siz de onun getirdiği mar • 
Kayı mı getiriyorsunuz? 

- Evvelce Danimarka viskisi ge. 
tiriyordu. Fakat, bu adamın ge -
tirdiği (Beyaz at) markalı viski
lerin daha çok revaç bulduğunu 
gördük. Şimdi biz de (beyaz at) 
marka1ıılardan getiriyoruz. Vilaon 
bile bu iç'kiyi içiyor. 

- Hangi Vilson? Cumhur 

reisinden mi bahsediyorsun? 

- Evet. Neye şaştın?! 
- Her tarafta içki aleyhinde 

konferanslar veren bir adamın 

viski içmesi şaşılacak bir şey de· 
ğil mi ya .. ? 

- Vilson (Beyaz at) viskisine 
o kadar dütkündür ki .. lıte bu ka· 
çakçı, Vilsona götürdüğü içkiler 
sayesinde çok sarhot olmuş ve 

himaye görmüştür. 

- O halde şimdi onun yerine 
Parker geçecek. O da (Beyaz sa
ray) a· içki verıneğe •bafladı mı? 

- Doğrudan -doğruya veremi· 
yor. Bu ayni zamanda bir senıpa• 
ti meselesidir. ParK:er birdenbire 
saraya elJ. ve ayak atamaz. Başka 
düşmanları da vardır. Şimdilik 

bu işi ba§ka eller vasrtasile yapı
yor. 

T omun anlattı1dan-dogruy.du. 

Parkeriıi kuvvetli bir rakibi var· 
dı. FıilCat, bir aydanberi Parker 
onu ölümle tehdit etmişti .. Kana· 
dalı kaçakçı son günlerde Nev • 
yorkta görünmez olmuş.tu. 

Tomu1n.tykui\,\ gelmiıti: 
- Çök k~nuştuk. &n yukar· 

da yatacağım! Yann sabah görü· 

şürüz. 

Diyerek merdıve-nClen yukarı 

ya çtKtr. 
Ceki derhal şezlongun üzerin· 

de gözlerini kapıyarak uyıkuya 

daldı. Horlamağa başladı. 

T om yukarda kendi kendine: 

- Parker de 'her eaen rüzgar· 
dan nem kapıyor. Şu adamcağız· 
dan şüphelenmek, ne manasız bir 
şey. lşte çarçabuk sızdı .. inek gibi 
horulduyor. 

Diye söylenirken, batını arka• 
ya çevirdi: ... Karanlıkta dikilen 
bir gölge gördü.. Fakat korlana
dı. Parkerin arkadan dönüp gele
ceğini biliyordu. 

Yava!Ça gölgenin yanına ao • 
kuldu: 

- Ne çabuk gelıdin? 

- Deminden beri sizi dinliyor 
dum. Ceki sahiden budala bir a• 
dama benziyor, değil mi?, 

Tom güldü: 

- UYku gözlerinden alCıyoı
du. Biraz lafa tutmasaydım, çok 
tan uyuyacaktı. O (Beyaz at) il 
(Beyaz saray) m sırrını daha y 
ni öğrendi. 

- Birdenbire açılmağa gel .. 
mez. 1§1erimiz hakkm<la yavq· y 
vaş malumat verinin! 

- Bu adamdan çok istifade 
edeceğiz, Mister Parker ! Çok t 
miz yürekli, iyi dütünen, ekme 
yediği kapıya sadakatle bağlan 
mak isteyen ... Tam sizin aradığ 
nrz bir adam! 

Parker üşt kattaki maskeli eleli 
triği yaktı. Koridoru koyu mavi 
bir ışık kaplamıştı. 

Parker, Toma: 

- O halde ben rahatça yata 
bilirim, dedi, sen sabahleyin beni 
uyandırırsın! 

Panter odasına girip yatacaktı 
Bu sırada alt katta hafif bir çıtı 
d11 işitilldi. Tom ve Parker biribiJ'lıl 
lerine ba:kıtblar. . 

Tom merdiven batından &§~ : 
ğıya kulak verdi: 

- Bir fısıltı var ..• · 
- Fısıltı mr .• ? 

- İşitmiyor musun .. ? Ya va 
yavaş konuşan iki kiıinin sesin· 
duyuyorum. 

Parker gülmemek için kendin 
tutuyordu: 

- Budala! • di~e mırddandı. 
Ceki uykusunda şeytanlarla kon 
şuyor. 

T om merdiven bapndan biraz 
daha iğilmişti: 

- Mister! dedi. Bu, uykud 

Konuımağa benzemiyor. 

Bu sırada Cekinin fısıltıları a: 

raaında, Parken kudurtan şu söz 
ler duyuldu! "Merak etme.. Sen 
kaçıracağım •• Ben T omaonun m . . . ' avınıyım .,, 

'(Devamı var) 

----~~~~~~~--~----~~~-~--------~----~ 

Aşık asker manev.rada! 

- Bakalım hangimiz bu evin hd. 
kimi olacağız! 

- Ne yapıyorsunuz yahu? 
- Arkadaş, papurda kaınarnt olcz.ı 

cak da idman ya[J(.yor I 

Sarhoş - Nih~t _biı: ~(a kutu 
su bulduml 
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HAS KALMIN kullanmız . 

KALMINDİR s 
1 Nevralji nezleye kartı:f : Bron 
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Qok taklit edilmittir, fakat AYNI ya~damamııtır. _,~"! 
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Beton arme kUprii inşaatı ekstltme ilAnı 

Nafıa Bakanlığı 
Şose ve köprüler başkanlığından : 

.Tekirdağ vilayetinde Muratlı - Büyük karqtıran yolu üzerinde 
'.(38500) lira lkeıif bedelli Ergene köprüsü İn§aatının kapalı zarf uıu• 
liyle ebiltmeıi 17/1/936 tarihli Cuma günü saat 16 da Nafıa Ve· 
lclleti Şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odamıda yapı • 
laeakt1r. 

Eksiltme ıartnameıi ve buna müteferri diğer evrak 193 kuruş 
mukabilinde Şose ve köprüler reisliğnden alınabilir. Muvakkat temi· 

şit 

En güzel Bayram ve Yılbaşı hediyesi 

bir R E V U E saatidir: 
eo senelik bir tecrübe mahsulüdür. 

.1,aiıdalıl .. atcll•,... utıhr ı 
8e1oilw'nd• 1 Mısıaı.1. fatıktll caddeat 899 

Qelata' da ı SAATCI MEYaR, TUnel c:addeal 29 

( 

A. KE,1$YAN, suıtan Hamam, Yeni Cami 
cadde•I 4 

istanbul'dat YAl<SEVANOPULO alAADaııtLaR, Batı
cekapu, Arpaoııar .sokak 48 ve Sirkeci, 
Hamldlye aokak 51!1-59 

L. DIARVAN, Sirkeci, Ha.midiye sok. 20 

Ankara'da , RIZA Tl!VFIK, Bankalar eaddeal 8 

ve mwhtelif Anadolu Vll&ııetlerlnda 

Umumi Depoeu: fı;ıtanbul. Bahçe Kapı, Taş Han 19 Telefon; 21354 

nat 2887,5 Iindır. 
isteklilerin yapmıt oldukları 

en az ıekiz gün evvel göatererek 
kası almaları lizmıdır. 

iılere aid vesikala.n ekıiltmeden 
Nafia Vekaletinden ehliY,et vesi -

Kullananların 

Asla tutulmıyacak
ıarf hastalrkl ardır. 

Teklif mektuplarının 17 /1 /936 tarihli Cuma günü saat 15 e ka · 
dar Ankarada Şose ve köprüler reisliğine verilmesi lazımdır. 

"3715,, '(8030) 

Ağız, burun ve nefes borusunu 
mikroplara kartı koruyan en 
ınükemmel ve en seri tesirli 

antiseptik: 

Lüks Kolonya 
ve Pudraları 

Lüb kolonya ve pudra.lan Yılbaşı için en güzel nediye
ler teminatlı (LÜKÜS) marka ve ikramiyelleri havi ko • 
lonaya; Losyon; pudra; Bı-iyantain; yağsız krem ve tırnak 
cilaları tercih ediniz: ltbu emsalsiz rtriyatmuzı sayım bay ve 
bayanlara tavsiye ederiz, yalnız, bir defa tecrübenizle devamlı 
mü~terimiz olacağınıza eminiz; her yerde teminatlı Lükt mar 
kasını arayınız. Umum satı! yeri Sirkeci Şabinpa!& oteli kar · 
şıırıda No: 44 Telefon: 20845 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Toptan sipariş kabul edilir veyurdumuzun her tarafına ~n· 
deriJir her müracaata cevap verilir: 

Tecrübe ediniz! Bütün gün arasız açıktır 

___ 8_o ____________ P_A_B_D_A_Y_A_N_IN __ ~O~L~lTh~ro~----.;;.;m;---ilm ........ 
Onu biliyorum .. Çünkü azizim Marki, 
slz baba olmuştunuz. 

Papazın boğazında müthiş bir hıç
kırık bofuldu. Fakat bu adam kendine 
o kadar hMdm .idi ki, gayet dikkatli o
lan Katerinin kulağına. bu lu~kınk pek 
h.nfif olarak varabildi. 

- Evet, doğru söylediniz. Bu ka. 
dın anne oldu. Bir gece size teslim et
mek iizere evrakımı ça.ld1. l~te o vakit 
onun sizin cas1.1.5Iannızdan biri oldu
tunu anladım. Arıne oldukt.an sonra 

4 hast.a düştüğü zaman sayıklaması sı-
• rasında aleyhimdeki düşüncelerinizi 
r söyledi. Ben de hunun üzerine kendi
r aine, oğlunu öldürdüğünü itiraf eden 
· o mektubu yazdırdım. Ondan intikam 
'almak için, bu mektubun elinizde ne 
kadar müthiş bir silih olacağım bH· 
'dilimden hemen size tesliın dtinı. 

_ Ah, alı t Dem.ek ki Alisi hakim· 
ıere teslim edeceğimi ve onun cellat 

• u.tm ile idam olunacağını ve bu su-
retle de intikanunızm alınmış buluna. 
(afmı heeaplanuştınn öyle mi? 

_ Hayır madam. Çünltü o lmdar 
ı budala değilim. Onun için sizi gözet
l Jemeğc başladım. Çünkü her halinizi 
·{}iden i)iye biliyordum. Bundan mak-
sadım, sirin bir kimseyi birdenbire öJ. 

>-diirccck kadar lilzumsuz ve akılsızca 
• M - 1 k bir bıe k:ı.lkı~a.cagmızı soy eme · 
t .. 
~tir. Bu mektup ~lin~z~e bulond~k~a 
bu kndır.ı bir esır gıbı kullanacagrnı-

zr, bir giin onun da birisini seveceğini, 
Te günahlorının sizin taı·afımzdan af
folunmıyacağını, kalbinde bir sevıi 

,.duygusu uyanınca benim çektiğim a-
tılan nnlıyaeağrnı, onun da ayni IS· 

~ tırahı çekerek intika~tumın alınmış bo
tlunacağınr dü~ündüm. Sözlerimi hoş 
~örünüT. haşmetpcımh, çiinkü dfü;Un-

cemi serbestçe söyJe.mekliğimi emret. 
mt~tiniz. 

- Evet, işte pek doğru söylüyor· 
sunuz. Ben de sizden ba.,.'4ın bir şey fo. 
tememiştim. Marki, siz çok akıllı bir 
adamsınız. Bana karşı bir nefret duy .. 
gusu beslemiş olsanız bile bazı mezJ· 
yetleıimden do1ayı hürmetiniz de var 
sanırım. Bilirsiniz ki beni tahkir eden 
kimseden bir istifadem olunca o tah
kiri unuturum. 

-Ah, madam? Sizi tahkir ettiğim 
için beni celIAdm eline t~ltm edece
ğiniz dakika bence pek mukaddegtir. 
Çünkü o vakit kendi elirtıle sona erdi
remediğim bu hayattan kurtulmuş o
Jacağrm. Benden istifade etmek sözü
ne gelince .• Yüzüme bakınız madam, 
artık fnsanJrktan çıktım. Benim için 
dünya artık yoktur. Zihnimi yorınak 
kun·etiJe bir an umuda kapıldım. Bu 
suretle Allaha inanacağımı sandım •. ' 

- Allaha inanmıyor musunuz? 
- Hayır haşmetpenah ! 

- Öyle ise, size pek acırım . 

- Herhalde benim acıdığım ka-
dar değil haşmetpenah. Bununla bc
ı·aber, bu büyük hiçe eUmdcn geldiği 

kadar inanmağa çahştığımı söylemem 
Iazırndrr. Hügnolar aleyhindeki şid
detli vaazlarım, oğlunuz krafa k:ırşı 
hücurnlarım, duygolanmı büsbütün 
coşturnıaktan başka bir sonuç nrmc
di. Fakat bütün bunların sonundn ne 
elde ettim biliyor musunuz Madam~ l 
hi~! 

- Niçin? 
- Çünkü o kadına tekrar rastla-

drm, söndüğünU sandığım aşk ateşi 
eskisinden dalta fazla bir şiddetle, 
tekrar yanmağa başladı. 

Katerinin gözlerinde bir ~..ıev par
ladı. • 

f· .,,. . ' . . • . • .~.... • "l 

P ARDA YANIN öL'O'M'O 

- Şimdi, orada ne olup bittiğini 
haber almakbğımız lazrmdrr. Onun i
çin iki üç günde bir burnya gelebil
mek vasıtasmı bulmalısın. O vakit, 
ne yapacağını sana sö~·liyeceğinı. söz. 
lerini söyledi. 

- Bu vasıta her zaman elimdedir. 

- Nasıl? 

- I\fôsyö dö Pardayan buraya si-
zi gözetlemek için geldiğimi samyor. 
Onu, buna kandırdım. 

- Jfllo, bundan sonra artık sana 
ahmak clemiyeceğim. Biraz daha ~a
lışırsan gözlerini kamaştıran kasa se
nin olacaktır. 

Bunun üzerint' Jillo, zeltgin olaca. 
ıbna emin olarak, se~inçlc otel Döme
meclen srktr. 

Yolda: 
- Prdayana ne masal u:rd\ıra:nm? 

rliyc diişündü. 

Birdenbire Yücudu ba~tan ayağa 
kadar titredi. 

- Mademki l\lonmoransi konnğm
cla g·eı:cnlcri anlatarak lıir h'lzineyl' 
1\cl\ u~acağ1m, neden otel Dömemede 

olup biten şeyleri de öteye söyliyerel( 
lıöylc bir serveti elde ctmiyeyim'? 

Bu clüşiinceyi pek akıllıca buldu. 
Her iki tarafa da casusluk etmek, 

iki taraftan da istifade etmek demek
ti. Du da pek doğru bir şeydi. 

.Jillo, büyük bir cesaretle, Puda
yan için amcasına casusluk ettiği gibi 
amcası için de Pardayana. hafiyh•lik 
etmeğe kar:ır Yerdi. 

lşte doğruluk ve çalışkanlıkla el
de edilen bir çolt kazançlarrn sırrı 
lrndur. 

Jillo ~amuslu, çalışkan olmağı bu 
suretle iki katlı bir para kazanrnağı 
iyice kurdu. · 

Bunun üzerine Monmoransinin 
konağına girer girmez hemen Parda· 
yana: 

- Ah mösyö, size söyliyecek güzel 
havadislerim -var. Janeti gördüm. Ar
tık sizi faydalandrrabileceğime iyice 
eminim dedi. 

Par dayan da! 
- Ne iyi bir TI\Sıta elde ettim, di· 

ye düşündü. 

-9-

PANI GAROLA 

Bütün bu müddet zarfında Hüg
nolara. karşı şiddetli hücumlarile meş
hur o1an papaz Pani Garo1a kürsüler
de görünmedi. 

Hatta geceleri bile sokaklarda: 
- ölüleriniz için dua ediniz! diye 

bağırmaktan vazgeçmişti. 

Sent J eneviyev dağındaki hiicre, 
sinde tek başına yaşıyordu. 

Acab:ı. ne düşünüyor, ne tasal'lı· 
yordu. 

Jan Dalbrenin muhteşem cenaze 
töreninden iki gün sonra geceyarı~ın:ı 
doğru süslü bir sediyc Debarre ma
nastırmın önünde durdu. 

lki kadın inerek ziyaretçileıin gö. 
rüşmclerine mahsus olan odaya gir. 
diler. Bunl:ır matem elbisesi giyl'tiŞ

Ierdi. 

Kapıcı papaz, ne istediklerini so
rnnca bu iki kadından en genci ma
nastır başpapazını görmek arzusunda 
bulunduklarını söyledi. 

Papaz kollarını göğe kaldırarak 
manastır başpapazıyle görüşüJcmiye

ceğini bundan başka kadınların mu. 
kaddes manastıra girmelerinin yasak 
olduğunu söyleyince kadınlardan biri 
göğsünden çıkardığı bir mekhıbu ka· 
pmya. ,·erdi. Y c: 

9 
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Havagazı, Amyant, gaz ve Benzin• FARUKl'nin 

Fitilleri 
Her türlü gaz veya benzin 
lambalarınız için yalnız CİCİ SÜRMESİ 

"DEGEA,, Avrupa ı-imellerinden üstündür. 
Yalanaz! 

Marka fitilleri kullanınız . Dökülmez! ! 
Leke yapmaz! ! ! 1stanbul Deniz Levazımı Satıoalma 

liomlsyonu bAoları Arzu ettiğiniz tam ziyayı veren 
ve aradrğm12 dayanıklığı temin 

eden yegane fitillerdir. 

Frrçah sürmeler arasında eşsizdir. 
Her yerde bunu arayınız. 

Faruki ve Cici markasına dikkat. Cinsi 
Ekmek 

Mıktar.ı 

4584 Kg. 
Ta'hmin BJ. M. Taninat Ehiltmc fiinli Nafi 
5446 L. 8 K. 408 L. 46 K. 6/2. Kinunf935 15 de 

Pazartesi Hn huıaıta sizi memnun edecek 

''DEGEA 
'' Fitillerini 

Büyük tenzilat 
Heybeli adadaki deniz talebe ve eratı için eksiltmeye konulan 

yukarda miktarı yazılı ekmeği v~rnıeye istekli çılrmadığmclan pazar
lıkla alınmasına karar verilmiıtir. Şartname,ini görmek iıtiyenler her 
gün ve pazarlığa i§tlrak edecekler yazılı gün ve saatte Kuım~· 
daki komisyona teminat makbuz veya mektuplariyle müracaatlan. J 

Kullanınız 
Her yerde satılır. 

Taklitlerinden sakınınız 

KAŞE 

NEOKALMiNA 

Kürk mantolarının 

(8126) 

Donanma için 200.000 ve la tanbulda bulunan talelie Te erat 
ihtiyacı için 208,667 kilo ki cem'an 408,667 lrilo ekmek pazarlıkla a
lınacaktır. Pazarlık 2 lkincikanun 936 per§embe günü saat 15 de Ka• 
sımpaşadaki satmalma komisyonu naa yapd&caktır. Bu ekmekten do
nanma için alınacak miktarın be her kilosuna 13 kunıt 96 santim -ve 
İstanbul için alınacak miktarın be her kilosuna 12 kurut 96 santim 
fiyat tahmin edilmi§tir. Muvakkat teminat 3998 lira 16 kuniftur• 
Şartname 275 kunıt mukabilinde her zaman komisyondan abnabilir. 
isteklilerin yukarda yazılı gün ve saatte muvakkat teminatlariyle 
kanunda yazılı belgeleri hamil olarak komisyona müracaatlan. 

(8125) 

Grip· Nftvrolji. Baı oe dit tifnlan. '.Artritizm. Romati%ma ay vade ile ve kefaletsiz 
Talimin edilen l>edeli 5200 lira olan 40000 kilo kunı fasulyenin 

'bundan evvel yapılan eksiltmesin de teklif edilen bedel gali görül
düğünden 10 lkincikanun 936 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 
de yeniden kapalı zarf suretiyle eksiltmesi yapılacaktır. Muvakkat te
minat miktan 390 liradır. isteklilerin eksiltme saatinden bir ıaat ev• 
vel teklif mektuplarını komisyon batkanlığına vermeleri. Şartmıme
sini görmek istiyenler her gün Kasımpatada komisyona müracaat 
ederler. (8044) 

., 
i • : • ( ~ 1 • • • ~ • • •• !, 

. . . . . ~' 
BEVKO 

ticarcthaneıindcn tedarik ediniz. 
Anadoludan ayni teraitle aipari.§ 

kabul olunur. 
Mahmutpap KUrkçU han 

Tel. 21685 

lstanbul Gümrüğü Satış 
Komisyonu Direktörlüğünden : 

M. K. N. Ağırlığı Kıymeti Ciıui qya 
ıııııııııınımııııınunlllllllllilllll •aııımımmııııuıuııınnınıııırıannınıınımını•mııımınınıaıuıı1H1ııınıııınamıwr1 

K. G. I.:. K. SANDALVALARIN 
2279 63.00 300. DlRAJJE KiNiN EMI.:AHI. 

Yukarda yazılı eıyanm artırması 3 - 12 - 935 G. saat 14 de 
satış komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk pey 
akçelerini gösterir makbuzla ve ıartlanmız mucibince lazım gelen 
veıaikleri kanunen muayyen zamanda komisyona vermeleri ilan olu
nur. (8134); 

---•0•.z-•H-e•k•im_i___ 1936 desenleri gelmittir 

Dr. Şükrü Ertan Asri Mobi~ya Mağazası 
Babıati, Ankara caddesi No. 60 AHMED FEVZi 

Telefoıu 22566 lstanl>ul, Rızapa§a yokutu N. 66 Tel. 23407 
Salı günleri meccanenöu •• 

Il1!11!111!!11ml'J : .~ . : 1' l'" ı • ·' Jlı• 
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- Bunu başpapaza. götürünüz. E
ler cezaya uğramak istemiyorsanız a
eele etmeniz lazımdır, dedi. 

Kadımn sözlerinde öyle bir kat'
ntk vardı kf, papaz itaate mecbur kal
dı. 

Gelenlerin yüksek bir aileden ol
tluğu anlaşılıyordu. Çünkü, başpapaz 
mektuba göz gezdirir gezdirmez he
men görüşme salonuna koştu. Bu üs
nomal (fevkalA.de) bir haldi. Çünk\ 
ınanastır başpapazı oldukça sözü ge
çer bir adam olduğu gibi şimdiye ka
dar 'hiç kimseyi bu şekilde karşılııma
ğa koşmamıştı. 

Başpapazın siyah peçeli lmdıntn 
3nllnde büyük bir hürmetle yerlere 
kadar eğildiğini görünce kapıcının 
ne kadar şaştığını okuyuculanmız el
bet anlarlar. 

Başpapaz, yavaş sesle alSyleneıı 

birkaç sözden sonra kadını manastıra 
sokarak uzun ve ıssız korldorlar<lan 
geçirdiği zaman bu şaşkınlık şüpheye 
kadar vamuştr. 

İki kadından genci görüşme oda
mnda kalmıştı. Başpapaz, siyah peçeli 
kadınla beraber bir hücrenin önUnde 
durdu. Bu ~ Pani Garolanın hüc
r~iydl. Hücrelerin tepeleri her zaman 
açık bulunurdu. 

Ba_şpapaz: 

- Burasıdır! diyerek hemen çe
kildi. Kadm da içeriye girdi. 

Panl Garola, ziyaret~yi görünce 
kaşlannı çatarak birdenbire doğrul

du. O vakit kadm peçesini açtın ke
şiş: 

- Kraliçe! diye mmldandı. 
Hak.ika.ten bu ziyaretçi Katerin 

'clö Meaı çi idi. 
Kraliçe gülümsi~ertk il 

- Vakitler h.a.yrolsun benhn ıaıı. 
siz 1\larkim. Sizi, bu korkunç manas
tmn içinde arayıp bulmak lfızımgeldf. 
Buraya girmek için kendimi tanıtma .. 
ğa mecbur kaldım. On dakika sonra 
bütün keşişlerin kralın annesinin bu~ 
rada bulunduğunu haber alacakları 

muhakkaktır dedi. 
- Haşmetpenah, başpapaz sizin 

gibi bir ziyaretçinin geldiğini keşişle
re söylemeğe korkar. Fakat, beni ça-. 

ğırtmış olsaydınız bu kadar zahmete 
lllzum kalmazdı. Ben kraliçenin bir 
emrlle hemen saraya gelebilirdim. 

Kraliçe keş~ dikkatle bakarak: 
- Doğra mu söylüyorsunuz? decliı 
- Hayatını vazife uğrunda Alla-

ha ve ibadete adayan bir in.san yalan 
söylemer.. 

- Evet öyle ama, benim tanıdı .. 
ğun 1\larki dö Pani Garola demek yaş
lı bir adamdır. 

- Madam, kendisinden bahsetti .. 
ğiniz adam ölmüştür. Hatta hala Mar .. 
ki dö Pani Garola olsaydım bile o ka .. 
dar yalan söylemiyecektim. Keşiş ol .. 
duğum için yalan eöylemekliğim y:ı.-

saktır. Marki de olsaydım bu yasağı 

kendim iç.in kullanudım. 
Pani Garola doğruldu. Acı ve ıs

tırapla değişen yüzünde hüzün ve şid· 
detle karışık tuhaf bir büyüklük var
dı.Beyazlı siyahlı elbisesinin içinde bir 
heykel gibi dimdik duruyordu. 

Katerln: . . 
- Evet, siz yalan söyllyecek ka .. 

dar alçak yaradılışlı bir insan değil .. 
siniz. Tamtersine (bilakis) bu gibi f~ 
nalıklara hakaretle bakan yüksek bir 
ailedensiniz. Bununla beraber, hazan 
raJan söylemek de iyidir. Ne ise, şimdi 

bunu bırakalım. dedi. Ve oturacak bir 
yer arıyormuş gibi etrafına bakındı. 

Panl Garola, acele etmeden hüc
rede bulunan tahta bir iskemleyi önil
ne sUrdU. 

Katerin gülerek: 
- Hayır, bu pek katıdır. Ben henüz 

' papaz mesleğine ,girmediğim gibi du-

a da edecek değilim, sözlerini söyledi 
ve keşlşin yatağının kenarma lliştt 

Ba yatak_ duvara kal'§I yanyana 
konulan birkaç tahta ile lbir f{lte ve 
bir battaniyeden ıibsretti. 

Kraliçe 18kemleyi göstererek: 
- Oturunuz Marki, dedi. 
Pani Garola hürmet ifade eden 

şiddetli bir baş hareketile bu teklifi 
reddetti. 

;_ Marki, evvelA şunu söyliyeyim. 
Ben bu anda kraliçe değil, sizin ha

kiki ve samimi bir dostunuzum. Fakat, 
nekad:ı.r da değişmişsiniz. Zavallı Pa-
niciğim. Karşımda solgun, bir deri 
bir kemik kalacak derecede zayıf o
larak gördüğüm siz misiniz? Sizi bu 
hale kim koydu. Buna manastır yaşa
yışının sebep olduğunu zannetmem. 
Bana açık~a söyleyiniz. Belki sizi 
günden güne yiyjp bitiren bu derdin 
bir devası bulunur. 

Krali~ neşeyle ıve dostluktan baş
ka bir şey düşünmemek için kendi a
'Z.'lmetini unutan bir kadın tavrile söz 
söylerken keşiş de halindeki şiddeti 
biraz daha meydana koyarak gözleri
nin ıtistüne kadar inen başlığım yarı
yanya knldımuştı. 

Ellerini çapraıvari göğsünlin üze
rine kO;\"'ItlUŞ ve t-llcri ge-niş •yen1"rinfn 
fı;inde gözden ltaybolmuştu. nu hali· 
le, zayıf yüzünün alt kıgınile gülüm-

semlyen ağzından ~ bir yeri gö. 
rUnmüyordu. -' 

Sert bir sesle: 
- Madam, benden dll~ncem.I a

çıkça söylemekliğiml istiyorsunuz. 
Ben de emrlnizl tutuyorum. 'Fra~ 

krallığı .sarayına gelcliiim zaman S1a 
benim Italya cumhuriyetlerinin casu .. 
su olduiumu ve Jl.lnrpl dö Monıu0oıı 

ransi ile birlikte kral aleyhine fesat 
cemiyeti kurmak istediğimi Mndınız. 
Müthiş sırlan taşıdığımı umdunur.. 
Bunun üzerine bunlan öğrenmek lçfıl 
casus kızlarınızdan birJsinl bana mu
sallat ettiniz. Bu kız biraz 80nr& b6' 
ıı.int böyle bir düşüncem bulunmadı• 
ğını anladı. O andan sonra sb de U,.. 
meq,enab, bana emn.l~t göstermefe 
başladmız hatıl benim recldettfiim 
bazı şeyleri de takdim etmek lQtfun .. 
da bulundunuz. 

Pek genç olduğum fçln hayatı .,.. 
aşkı tam manasile tac1a.rak saadet f .. 
çinde yaşamak blrlııd ıisteiim iken .ı. 

beni siynsal entrikalara karı~tmnak 
ist.edinlz.. Hiç arzu etmedijtm halde 
beni samimiyetıiniıe elm.alda sereflen .. 
dirdiniz. Belki kısa bir zamaıa için ell• 
nizde 1 ay dalı bir Blllh olacaimu da 
umdunuz. Lfttfen dzlerfmdekt fladet. 
ten bir hakaret maksadı çlkarmama• 
nızı dilerim madam dedt. ' 

Katerin gUlihMeti: '\ 
- Niçin danlacakmlfl'IL l'abl 

sfzfn İtalya prenalednln. easusu ol• 
duğunuzdan şüphe ettlğimıl aeredea 
öğrendiniz. Bunu merak ediyorum. 

- Gayet bMit bir şekilde hqmet. 
penah. Bana musallat ettiflnlz kadm 
hastalandı. 

- Bir doğumdan dola~ delil mıı 
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~ <;ıidüuişter: 

Ay başında herkes 
Zengin oluyor! 

Küçük bir anket: Yılbaşı piyango
sunda kazanırsanız ne qaparsınız? 

- Çıkarsa bu fakiri tabii •1nut-
mau;ınız! 

Hele çıksın da o zaman görü-
şürüz. 

- Bayım, bu işin kerameti •;ı:ırdn 
Sen gani olursan kazanırsın. 

ve bu salonu hangi kulübün renkl1;riltı 
boyıyacağımı henüz kararlaştırma· 
dım. 

İçtimaiyatçı bir doktor: 
- Düşkün kadınlar için bir 1. ... ıa

hane açacağım. 

11 

Son günlerin yegane dedikodusu 
Yılbaşı piyangosu oldu. Beş yiiz bin 
liralık ikramiyenin doğurduğu hülya
lar, sari bir hastalık gibi kü~ük, bü
yük. zengin, fakir, kadın, erkek biltün 
halla sardı, büyüledi. Artık her yerde 
Yılbaşı piyangosunun lafı ... 

Habeş - ltalya harbi, ekmek pa
halılığı meselesi, tramvaylara binme, 
pkİna nizamı, Haliç vapurlannın ha
li piirmelali gölgede kaldı. 

- Peki ne yapafnn"! 
_ Çıkarsa beni de sevinıtirecek 

misin? 

Aklından hafifçe zoru olan ~ires- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ki dost: 

Bu suale ekseriya verilen cPvap 
(e\·et) dir. O ~man size küçük iıir def 
ter imzalatmak hiç de güç bir şey ol
mıyor. Görüyorsunuz ki bu zanaat da 
fena bir ff değil .. 

* Eş dost arasında küçük, oriJ:nal 
bir anket yaptım: 

Yılbaşı piyangosu çıkarsa ne ya-
pacaksınız? 

- Habeş imparatoruna yardım e· 
deceğim. 

* Geçen gün tramvayda iki gen<' 
kadın konuşuyorlardı: 

- Sami ile e\·lenecek misin"! 
- Henüz karar nrmedim, 
- Neden? 
- Yılbaşını bekliyorum. Piyan-

goyu kazanırsa nracağım. Ka1an· 
maz.sa ben yoğum. 

Besler Fabrikası 

Yılbaşı • 
ıçın 
• 

Şeker, cikolata ve hiskiivilerin en ıyı ve 
tazesini hazırlamıştır. 

Sabt yeri: Toptan ve perakende 
Bahçekapıda lıtanbul tramvaylarının ıon durak yen 

( 

Eminönü ile İstiklal caddesi, •Jilet 
atan mağazaların yaptırdığı mııaz

am elektrikli reklam tesisatından gö
rülmemiş bir şehriayin manzarası i
çinde .•. Bunların önü an kovanı ~bi .. 
Her dükkanın önünde bir masa .• llze
rinde kalem, def ter, biletle verilecek 
llediyelik paketler dolu .• Kimi p::uıkaJ 
kıyafetli, kimisi jaketataylı çığırtkan
lar tenorlara taş çıkartacak sayha !ar· 
Ja caddeleri çığlığa boğuyorlar: 

_ 500 bin lirayı kazandıracak yer 
horası ... Bir bilet alınız, zengin olu
nuz! 

Şu cevapları aldım: 

Bir bayan: 
Kendime bir düzüne kürk ve 

rönar alacağım, kadifeden, satrnden 
taftadan beş on tuvalet yapacağım. 
Paristen Tfrokodil çanta, ayakkıbı ve 
tuvalet takımı getirteceğim. K:ılanr 

ile de Beyoğlunda bir moda sa!onJ a
çacağım. 

No. 10 Telefon: 20S60 Geçen gün, bir müessesenin .r;ece 
Mn~erin~ç~ıpnhlrm~~pa~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
daşıma ~Uadım.Yüzü uykusu~~.-~-------------------------~~ 

- Kısmetini ayağın la tepme .. Ta-
U. k181ftet, zenginlik, saadet nninde 
duruyor. Bir bilet ~k ı 

tan sapsan .. Saç sakal biribirine ka
rışmış ... Üst baş berbat .. dert yandı: lstanbul Gümrükleri Satış 

Komisyonu Direktörlüğünden : 
- Ne d6şünüyorsun be yolcu! Bir 

bilet al, parasızlıktan kurtul.. 

- Bıktım, usandım artık •. Gtte· 
yarılarına kadar lamba altında çalış.. 
Ne o? Sonunda bir ekmek para5ı .. Ta
hammül edilir §eY değil birader! Ay- M. K. N. Ağırlığı Kıymeti 

K. G. L. K. 
- lnMnı zengin eden gifenln ö

nünden boş geçmeyiniz. Beş yti1: bin 
Hralık se"et biletlerimizin arasında
dır. 

* 

Bir memur: 
- Evveli bakkala çakkala borç, 

lanmı ödiycceğim. Sonra Taks:mde, 
Cihangirde, Bebekde birer apactıman 
yaptırıp yan releceğim, keyfime baka 
:ağım. 

Bir sporcu: 
vtirirı1erin de hali ömür .. Kimi bir _ btaabllJda btiytik bir spor sa. 

başında işine de, maaşına da bir tek
me l'llrup gideceğim.,, 

Sordum: 
- Hayrola? Ne oldu? Zt-rıgin 

bir kadınJa mı evlendin, yoksa i) i bir 
memuriyete mi geçtin? 

Gözlerini kırparak cevap venli: 
- Bir yılbaşı bileti aldım! 

lut dekoru yapmış .. Öteyeberiye kat· Jonu yaptıracafım. Yaptıracağım am-
lara gömülü kü~ük evler koymuş .. Bu ma bunu kimin idaresine vereceğimi Ihsan Arif 

2762 
2641 
2642 
2645 

3.050 
0.300 
0.780 
0.435 
0.570 
1885 

30.800 
1.840 . 

17.08 
18. 
37.44 
31.32 
41.04 

4315.83 

Yün örme omuz atkısı. 
ipek boyun atkısr. 

,, şilte kılıf. 

,, iılemeli çocuk elbiaai. 
,, Mensucat. 

Muhtelif baıkül. 
Sakarin. 
Keten. 

kulübeler arasında gidip gelen cüce- -----------------------------! 
ler kucak kucak para taşıyıp duru-
yorlar. Naşit - Ertuğrul Sadi 

BALI DE 

• Asri kadının beğendiği krem 4. 
2670 
3002 2 
2505/ 4 
2779 
2778 17. 

227.26 
11.04 
55.25 Pamuk yorgan, yatak. yastık yib

leri. 
Kimisi, yüzlük, ellilik, onluk bank· 

notlardan desteler yapmış. camekanın 
ötesine berisine atıvermiş .. Bu para 
yıfınlarının öyle manalı bir duruş
Jan var ki, insana: 

Şehzadebaıı TURAN Tfpatroıunda 
Bu gece saat 20.~o da 

HALK GECESl 
- Ne duruyorsunuz? içeri r,irip Onlar Ermiş 

Mr bilet alınız. Birkaç gün sonra he- Muradına 
pimiz senin olacağız.,, vodvil 3 perde 

Demek istiyorlar gibi.. Her tarafa tramvay 
Bazı dükkancılar, ' ·itrinlerine ya· Telefon: 22127 

•iP sönen renk renk elektrikler rfol-
•urmuılar •. Saniye başında rengurenk ------
bir ışık çaflayanr içinde csoa,ooo> Ucuz lisan dersleri 
rakamı görünüp, sönüyor. insanın yü- 50 Kuruşa ders 
ıelf bu manzaralar karşısında hop 

CREME1 
SIMON 

lop atıyor. 

ll~r h.a<.lının sıııııı \~ ı •. _ .... .... ıı el 

bir kremden beklediği yani yiizde 
cildin mükemmeliyetini, yumuşakh 

ğını, tatlılığını, beşerenin taravatı. 

ni Ye tenin beyazlığını temin eder., 
Her yerde satılır. 

SIMON KREM, SABUN ve 
Felsefe ve edebiyat profeaöri.i 1 • PUDRASI 4 ıl 

lf.. bir Alman beher dersi elli kuru- ----------- ---

f a olmak üzere ıeri bir uıulle Al- Muhabere ile Ders fşfttfm fd parası olmadığı fçin ö-
. · · ... anca lnailizce ve"Fransızca liıaI! Gayet müsait şerait dahilinde muha-teaini berısını satıp yılbaşı piyangosu ,.. -

alan çokmuş ..• Ümit dünyası bu! dersleri vermeğe taliptir. HABER bere ile fransızca n' ticaret dersleri 
\'erilir. Arzu edilecek malümat bilaAy sonu olmak ınünasebetilc bir de K. E· adresine mektupla müra· 

w 1 ücret ve derhal \'eriJir. 14 kuru~luk 
bilet almaga para an çıkışmıy:ınlar caat edilmesi. pul ile lzmit posta kutusu 10 müra . 
u i§in kolay tarafını bulmuşlar .. -------- --- ----

. 'k ~aL 
Banlar beş. on, yırını işilik gruplar 1--------------~ 
JaaHnde toplan mı lar, beşer, onar ku· iyi b 1 r t e r Z İ m İ 
r11t koyup birer bilet almışlar .. Miite· anyoraunuz 
addit piyangoya iştirak etmek .• Çık· işte size bir adres : 
9111 da az çıksın; ona da ey,·allah .. 

GAYET 
MCHIM 

886 11. 700 35.1 O Mesaha alib. 
Yukarda yazılı EŞYANIN 3/ 1/ 936 G. saat 14 de ıabt ıalonu..

da ihaleleri yapılacaktır lıteklHerin şartlarımız mücibince e91a11 
almak üzere yüzde yedi buçuk pey akçelerini gösterir makbuz ve 
sair evrakile kanunen muayyen günde komisyona gelmeleri ilin olu· 
nur. (8087) 

1~1111111~1~~~111~1~11 
1936 Yılbaşı Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Büyük ikramiyesi (500,000) liradır 
Ayrıca: 200.000, ıoo.ooo, 50 .. ooo, 40.000 
S0.000, 25.000, 20.000, 15.000, ı 0.000 
llrahk ikramiyelerle (Uç) adet 100.000 

lirahk milkAfat vardır. 

Keşide: Yılbaşı gecesi yapılacaktır 
Bi'etler: (2,5), (5) ve (10) Jirafıkhr. 

Vakit kaybetm~den hemen b1Jetinizi a'ınız. 

* ı Şu nttlrabahacıl:ırın boynu a~tında 
g}8ın ... Bunlara ne kanun, ne h:ıpi!I 
Ur ediyor ... Faizcilik kalktı arn:t, on. 
Jar gene işlerinin kolay tarafmı bul. 
dalar. Yılbaşı piyangosunu dı> bir 
flt'llat bilmişler ... Ne yapmışlar bi1i· 

~ 
IHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek T erziıi 

Pariı mamulatı, H. Villette ı• I ' ı ı . 
1 ıı il [ 

laboratuvarınm yeni bir keşfi 1 M 1 1 

lstaabul - Yenlpost1ne karşısında 
Foto Nur yanında Letafet hınıodı 

SANOGVL Akay işletmesi drektörlüğünden 
Piore, Jenjevit ve Stomatit 
gibi ağız ve di§ hastalıklarını yor masunuz? Acentalardan dört bu- ------..----- -----

~ liraya aldıkları biletleri m.-mur- P•••••••••••• .. ll ve mikroplarını imha ve tedavi 
lara. şuna, buna paraları ayb:tşında Operatör Dr. eden dit pastasıdır. Lezzeti 

31 . 12 _ 935 Salı günü aktamı yılbaşı gecesi münasebetiyle Ka
dıköyden saat 24,45 de ve köprüden Kadıköyiin~ gece ;ıarısır:dea 
sonra saat 2 de ilave seferler va pılacaktır. Bu seferlerin Kadık~ 
yünden tramvaylarla iltisakı var dır. 

maaşlanndan kesilmek üzere bt-ştr li· 8e1Ab SUN hot, her eczane ve depolarda 
raJ& satmışlar .. Uç dört gün i!(inde il il•---- T U R AN BAR WW __ _ 
Bit Uraya elli kuruş kar .. Yani : üıde Deniz hastanesi Cerrahi Şefi satılır. Dit tabibinize sorunuz. 

o• faiz... Diş Tabibi K~mal SUNll:ı::::::::m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a:;ı VILBAŞI GECESiNi SABAHA KADAR 
Bir çok a~ık gözler de get"intttenin istikl61 Caddesi :.~. oı·ş hek İm İ = .. n ı Müşterilerimizin rahatla eğlenmeleri kin salonlarımız lüks kolttıliıar-

yolunu şöyJe bulmuşlar. Bunlar, pe- No : 322 ğ R . T .. k ğ I !! la süslenmiş olup BAYAN l<'ERIDE ı ·CENAN tarafından mcmlfketi-
ak•d• bilet satanlar ... Siz bir bilet ( BevoAıu v-rli !i atıp ur o u P.:. mizde ilk \'e yeni gös.tereceği İspanyanın me:,hur dan )arife canlı )ılan 8Nnm.,.. ... 41eThnl bir dclllar. ~ '5:e numaraları Ryrıca y\iksek varyete de )apılacağından ~imdiden masa-
1th' dualar ki eormayrn.. Mallar Pazarı i! Ankara caddesı Mes~rre: g larınrzın numaralarını telefonla i~tiyebilirsini z. Tel: 4:1977 - Kotiyon-

.h ~::";:.~- bGyUk lkraaılJ• OstO ) ıL':~~:.::~.::,.:::a:JI .. _ıo•r-•S•U•r•pri•z•le•r•. --.. - ---------•••••ıııi 
- lnpllah... 



lstanbulda son ve en taze haberleri 
· 1funü gününe verebilen tek gazele olan 

1936 yılına okuyucuları için hazırladıfı 
birçok yeniliklerle giriqor. Bunların başında 

ı·r ğerinde 
' 

Bötrç©k ltıl<e<dlöy~D<etrö ©D~lfil 
lb üı v üı k lfili1 üı ~ ~ lb~ kc§l v c§ltrcdl O'lr 

uyucumuza Sinci yıl 
erimizden bir 

Hediyelerim izden 
bazıları: 
Radyo makineıi 

l ki Jikif makineri 
Elektrik ıüpürgui 

Lonjin cep ve kol aaatleri 
" < Maaa lambalan 

Tuoalet takımları 

k lamarlama ayakkab'ı a a • 1 : Elelrtrik ooi:eleri -V. S . 

• 

u müsabaka herkeSin 
yapabileceği derecede 
kolay ve basit olarak 

azırlanmı tır. 

HABER; Beşinci yaşına girmesi dolayısile okuyuçularına birer hediye 
vermek maksadile hazırladığı bu büyük müsabakadan başka 
. yeni yıhn ilk haftası içinde 

5 yeni eseri neşre başlıyacaktır 
---------~ . . 

CEM SULTAN 
Aşk, esrar, macera ve kahramanllk 
sahneıerile dolu büyük tarihi roman 

------2 ----
Kocamla evli deQilinı 

Çok güzel bir aşk Yazan: 
Ve ruh tahlili romanı Naciye izzet 

Ahretten mektup! ] 
Yalnız Türk edebiyatının değil, bütün cihan edebiyatının en 1 
üzel mizah eaerlerinJen biridir. Yazan: Oaman Cemal Kayguau2 

(' 

Yazan: ' 
MlYlıra'lt SlE~iFOGLU 

----------~--~ -----------
Merihe seyahat ı 

Çok heyecanlı Resımn 
hayali bir macera sinema romanı 

-----~==\'\ ...... -----· IJ 

25 kocalı kadın ! 
BilhaHa "HABER" için hazırlanmış ba§tan baıa heyecan dolu 
yerli polia entrika ve aık romanıdır. Yazan: iSHAK FERDi 


