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Almanya ile Japonya 
Sovyet Rusyaya karşı 

Askeri yardım nıisakı yapıyorlar 
Berlinde konuşmaları idare eden Japon 
ataşesi komflnlstlere karşı anlaşmanın Yarın 

'J>erde gibi kullanılmasına hiç bir 
itirazda bulunmuyormuş 

Alman devlet reisi Bitler Japon imparatoru Hirohito 
(Yamı 2 incide) 

Resmi daireler 
kapa il 

Hususi müesseseler 
açık 

Y ılbaıı münasebetiyle reımi 
daireler bugün saat birde tatil e
dilecektir. Resmi daireler yarın da 

tatildir. Perıembe sabahı açıla
caklardır. 

Bazı fabrikalar, hususi mües

seseler gazetemize telefon ederek 

yarın kapayıp kapamıyacaklarını 

sorınuılardır. Kanun ıarihtir: 

Resmi dairelerden maada bütün 

hususi müesseselerin kapanması 

mecburi değildir. lıtiyenler kapı
yabilirler. 

Almanyaya bir zeplin 
Sipariş etmişiz ! 

Yüzbin osmanlı altını balon· 
olacak yerde deve oldu! 

Ad resini " Pera Palas Oteli ,, diye gösteren 
komisyoncuyu koydunsa bul! 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

Telma Tod'un otomobili içincle öliiaü böyle bulundu .•. 

1 Patriğin 
• 

cenazesı 
Rum Patrikhanesinden gönoe

rilmiştir: 
Rum patriklhaneai Sen Sinod 

meclisi lstanbul Rmn patriği Fot· 
yoı'un öldüğünü kemali tee11üf • 
le beyan ve cenaze meraıiminin 

Fenerde Rum patriklhaneıi kiliae
ıinde 2/ 1/ 1936 per§embe günü 
saat 11 de icra kılınacağını ilan 
eder. 

Büyük 
müsabakamız 

Yarın başlıyor 

6 ncı 
Sayfamızı 
okuyunuz 

Müvezzilerden 1936 
takvimimizi parasız 

olarak isteyiniz ! 

il 
JO 

8 
7 
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Yeni yıl: 1936 
Bugün 1935 yılının sonuncu ı fryor •.. Bu da 1935 yılında oldu_; 

günüdür. Bu gece ıaat 12 de 1936 Neticeyi gelecek yı1lar göstere • 
yılma giriyoruz. 1935 yılı tam or- cektir. 
talarmda iken birdenbire bütün 
dünyayı ilgiliyen bir mesele, ltal
ya - Ha'bet meselui meydana 
çıktı. 1936 yılma girerken bu it 
henüz bitmemiı, belki daha ka • 
rıfdJlı§ bulunuyor. Bu ıuretle ka • 
rıtık ibir manzara, 1935 den 1936 
ya geçiyor. 

Ancak, itin birdiğertarafı var 
ki, bir çok milletler bunu bir ha -
yır alameti saymakta müttefik • 
tirler: Tarihte ilk defa olarak el
liden fazla millet "sulh,, mefhu -
mü altında müşterek surette ha • 
reket ederek umumi müvazene . 
nin bozulmamasını temine uğra· 

Bu neticenin iyi olmaımı Cu • 
muriyet Türkiyeıi, kurulduğu 

gündenberi istedi. •. Medeniyet v• 
refahın en canh müdafii o!an TüT. 
kiye! 

Buaün HA:BER gazetesi oku· 
yucularına gayet elverifli, güezl 
bir de 1936 takvimi dağıtacaktır. 
Gazeteyi alan her okuyucumuz, 

temiz bir mukavva üzerine baııl
mıt olan bu küçük takvimi iate 
melidir. Bu takvime okuyucuları· 
marn iyi günler kaydebneıini di
leriz ... yeni seneniz uğurlu olsun r 

"10 kuruşa müşteri taşımall mı?,, diye 

Şoförler cemiyeti 
anket yapıyor 

( ı· azısı 2 incide) 
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Sinema yaldızı 
Telma Tod 
nasıl ölü 
bulundu •••••••••••• Yılbaşı piyangosunun çıkacağı ispirtiz macılar tarafından Böylenen 298 .~ 11u. 

Sinema yıldızı Telma Tod'un 
geçenlerde Hollivudda haydut -
lar tarafından öldürüldüğünü ya :1 

:ı~qtı'k. &g-ün bu cinayete dalı 
Wr re1imle artistin bir fotoğrafı 
nı koyuyoruz. Resimde artist oto. 
mobilinde ölü olarak görülüyor. 

,(Devam 2 incide). Ôlüıii bulunan Telma Tod 

maralı on liralık bilet (}'azısı 2 incide) 

TANIDIKLARIM Büyük ikramiyeyi 
Bu isim altında Hüseyin Cahit 2 9 a a 3 

1 Yal~ın (Yedi GUn) de tanıdığı meş-
1 1 hur simaların portrelel'ini emsalsiz 

görüşlerile ~izmeğe haşlamıştır. Bu- • • 

gUn flkan (Yedf.n_G~_n) ün fev~alade Numaralt bılet mı kazanacak 
yeni vıl s a ,·ısı sızı gunlerce alakadar • . . . 
edecek dcr;ccde zengin ve nefistir. Bunu .ikimci tabımızda ö(ireneceksini• 
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Satılan evin 
şerefit·1e 

Bebek camii müezzini ortadan Şoförler 

l k b ? cemiyeti anket 
Muhtddinin karnı 

deşildi 
nası ay oldu • açıyor · 

Bütün Bebeği iki gün heyecana 
düşüren nıeselenin iç yüzü 

Dün gece Kasxmpa~ada bir ya
ralama vakası olmu§tur: 

Kasnnpaşada Uzunyolda otu
ran Katina evini bir müddet ev
vel satılığa çıkarmıştır. Komşu

larından Rahmi ile sebzeci Muhid
din müşteri bulmayı ve sallı mu
amelesini yapmayı Üzerlerine al
mışlardır. 

lki gün evvel eve yağlı bir müş
teri bulunmuş, Katinaya söylen
miş, bu fiyata kadın da razı ol
muştur. Dün evi alacak olan a
damdan kaparo alınınca Katina, 
bit içki alemi tertip etmİ!if, Muhid
dinle Rahmiyi dün gece evine ça
ğırmıştır. 

Saat yedi buçukta başlıyan iç
ki alemi on ·bire kadar sürmü§tür. 
Kafaları iyice dumanlanan iki '!r
kek Katinaya rakı ikramı yüzün
den kavgaya tutu§muşlardır. 

Kavgada Rahmi daha baskın 
çıkımı, yanında taşıdığı büyük bı
çağı sebzeci Muhiddinin karnına 
sapl:ryarak yere sermiıtir. Kati
nanm feryadına. komtular, bekçi 
ve biraz sonra da zabıta memurla
rı yeti!mit, Rahmiyi yakalamı,lar 
ve ağır yaralı bulunan_ Muhiddini 
de B~yoğlu hastahanesine kaldır
mışlardır. 

Sinema yıldızı 
n.asıl ölü 
bulnndu · 

(Bfl§ taralı 1 incide) 
Cinayetin esrarı hala kaldırı -

la:ıu-.mrş, katiller yakalanamamıt
t&: F~K'&:t mu.hakkak olan cihet 
yıldızın · son zamanlarda tehdit 
mektupları aldığı ve kendisinden 
en bin dolar isten·diğidir. Esasen 
Ame::-·~~" b:tün gayretlere rağ -
men adeta ikinci bir hükillıiet teş
kil eden korkunç haydutlarda.n . 
henü-z kurtulamamış bu1unuyor. 
Bu cinayet münasehetile gelen 
haberler yıldızlardan çoğunun 

haydut çetelerine her ay uµıay ·
yen bir para ödediklerini, mesela 
Marlen Ditrihin ç.ocuğunu kaçı -
racakları korkusile haydutlara 
muntazaman para verdiğini bil
dirmekte.dir. · 

Telma Tod diğer arkadqları 

gibi hareket etmemek cesaretini 
hayatile ödemiştir. 

Zavallı Galata postanesi memuru 
Hüseyin Hiisnüden sonra şehrimizde 
bir kaybolma modasıdır çıktı. Bir a
dam bir gece herhangi bir yerde dost
ları tarafından alakonuldu mu der
hal ailesi karakollara başvuruyor, fa
lan kayboldu diye ortalığı velveleye 
veriyor. 

işte bu şekilde kaybolma hadise
lerinin biri de iki gün evvel Bebek~e 
çıkmıştır. 

Bebek camii ikinci müezzini Şük
rü, bayramın birinci günü eşi dostu 
ziyaı·et maksadile evden çıkmış, öğle 
vakti bir ara Ortaköyde görünmüş, 
sonra ortadan sırrolmuştur. 

Akşaın olmuş, gelmemiş; geceya
rısı olmuş, hala ortada yok. Ertesi sa
bah olmuş, akşam olmuş Şükrü hala 
görünmüyor. 

Bunun üzerine ailesi karakola koş 
muş, eş dosta haber vermiş ve kocası
m aramağa koyulmuş. Fakat sanki 
yer yarrlmış da Şükrü içine girmiş. 

Bu ara bazı rivayetler de çıkmış. 
Biri sözde Şükrüyü siyah uzun sakal
h bir adamla Hisar kalesine çıkar

larken görmiiş. Başka birisi Şükriiyü 
hususi plakalı bir otomobilde yanında 
gayet şık giyinmiş kadm ve erkeklerle 
birlikte Beyoğlu caddesinden geçer
lerken görmüş. Bir rivayete göre de 
Arnavutköyünde bir kayrğa binerek 
açdmrş ... 

Bu rivayetler dolaşnken bir taraf
tan da Şükrü harıl harıl aranmağa 

başlanmış. Fakat bir türlü buluna
mamış. Ailesi ayaınlıklar, baygınhk

Jar geçirmiş; evini terkederek bir ak
rabasmrn yanma sığınmış. 

Ve biitün bu heyecanJr hadiseler 
cereyan eder, biribirini tutmıyan riva-
yetler söylenirken Şükrü pazar günü 
akşamı saat yedide tıpış tıpış 
gelmiş ve kapıyı çalmış. 

evine 

Herkesin kendisinden ümidini kes
tiği bir sırada Şül<rünün gelişi mahal
lede büyük bir heyecan uyandırmış ve 
mesele anlaşılmış. 

Meğer Şükrü bayı·amın birinci 
günü eşi dostu ziyaret edeı·ken Bakır-
köyündeki bir ahbabmı da hatırlamış 
ve doğruca oraya gitmiş. Fakat fazla 
misafirperver bir adam olan ahbabı 

kendisini tam iki gece aJakoymuş. O 
da gidişini eve haber vermediğinden 
ortaya bu rivayetler çıkmış. lşte bü
tün Bebeği iki gün heyecana düşü. en 
mesele budur. 

Almanya ile Japonya 
Sovyet Rusyaya karşı 

Almanya ile Japonya arasında r 
kartıhklı yardım misak( akdedil
mek üzere olduğu haber verilmek 
tedir, 

Moskovadan gelen bir telgraf 
şu yoldadır: 

Moskova, 30 (A.A.) - Lon • 
dradan bildirildiğine göre, Lond
ra siyasal mahafili, Almanya ile 
Japonya arasında karşdıklı bir 
askeri yardım paktı imzası için 
Berlinde yapılmakta olan müza -
kerelere büyük ehemmiyet atfey -
!emektedir. · · 

Bu muzakereler hakkında a§a
ğıdaki ·tafsilat verilmektedir. 

Gizli bir aakeri anlaşma ile bir
likte, komünist enternasyonaline 
karşı mücadele hakkında açık bir 
mukavele akdi fikri Almanya ta
rafından ileri sürülmüştür. Japon. 
ya ile Almanya arasında bir as -
keri anlaş.ma yapılması hakkında 
ki müzakereleri gizlemek kabil 
olmıyacağı gibi gazetelerde ç.ıkan 
haberler karşısında bu anlaşmayı 

lenilmesi hususunda ısrar eyle - filiyatta, komünist enternasyona· 
mektedir. B:Hhasaa Sovyet Rusya · li aleyhine mücadele hakındaki a
ve lngiltereye karşı müteveccih ' çık anlaşmanın bir zeyli olarak 
bulunan gizli askeri muabedenin 1 tecelli etmesi çok muhtemeldir. 

Hususi ve ecnebi mektepler 
talimatnamesi~ hazırianıy or 

Veni talimatta musiki ve beden. terbiyesi 
derslerinin de türkçe okutulması 

düşün il itiyor 
Şehrimizdeki hususi ve ecnebi) lerinin de bundan sonra türkçe o~ 

mektepler hakkında Kültür Ba- kutu1ması işi görüşülmüştür. Bazı 
kanlığınca yapdinakta olan ~ali- ecnebi mekteplerde muallimlik ya
:matnamenin hazırlanması bir hay- pan üniversite talebesinin kendi 
li ilerlemiştir. Önümüzdeki ders derslerinden dolayı talebelerle iyi 
yılından itibaren tatbikine başla- meıgul olmadıklarma dair şika
nacak olan bu talimatname, esas yeller de gözden geçirilmektedir. 
itibariyle ·ecnebi ve hususi mek· Hususi liselerden alınması is
teplerin ders programlarım, resmi tenen 5000 liralık kefaletten va.z
mekteplerin programlarına yak- geçilmesi de muhtemeldir. Yeni 
laştrrmak gayesini gütmektedir. talimatnameye göre hususi liseler-

Bu arada ecnt!bi mekteple~de de çalışan mualimlerden muvaf
şimdiye kadar türkçe okutulmı- f akiyeti görülenler terfi ettirile
yan musiki ve beden terbiyesi ders ceklerdir. 

inkar etım.ek te mümkün değildir. Bu·· yu·· k Sovyet Rusya ile 
Bu haberler lngilterede sinirlilik dış Moğolistan askeri 
uyandırmıştır. Çünkü bu anlaşma • k • • 
ile Japonyanm Uzak Şarktaki va- 1 ramıyeyl bir birleşme yapmış 
ziyetini tahkim etmek istediği gö- 2 9 8 8 9 Tokyo, 30 (A.A.) - Japon as-
rülmektedir. Şimdilik ln.giltere • . iJ keri mahafili, Sovyet Rusya ile 
nin hoşnutsuzluğunu celbetmek dış Mogolistan arasında gizli bir 

Numaralı bl·ıet mı· askeri muahede imzalanmm ol -istemiyen Almanya, İngiltereyi ·3 

Il b bki k 1 k k duğunu, gayet ciddi telakki ettik-
U sa 8 8Z8 ar başka tarafa çevirebilmek için, azanaca 

leri bir menbadan haber almı§lar· Birinin başına tuğla bu defa mütekabil askeri yardım ikinci tabımızda öğreneceksiniz 

dıtirştü ötekini anlatmasından gayri olarak açık Geçen tayyare piyangos-u ke -- =d~ır~·~~~~~~~~~~~ 
kömür çarptı bir surette, komünist enternas • şidesinden evvel ispirtizma ile 
Kasımpatada bir yapıda çalı- . yonaline karşı mücadele hakkın- büyük ikramiyenin hangi numa -

şan S5 yatında Sadullahın başına da bir Japon • Alman anlaşması raya çıkacağı sorulmuş ve hatta 
ikinci kattan bir tuğla düımüı, teklif etmiştir. Alman zimamdar- iddia eaildiğine göre büıyük ikra
tehlikeli surette yaralamıştır. Sa- larının fikrine göre, tamamen kor miye bu şekilde tayin edilen nu • 
dullah Sen Jorj hastahanesine kal· kuıuz · olan böyle bir anlaıma, maralardan birine çıkmıştı. 

marayı bulmuş ve satın alnıışhr. 
Bakalım yukarıda klişesini 

gördüğünüz bu numaraya hakika. 
ten büyük ikramiye çıkacak mı? 

Bunu, ve sizin biJetinize de ik
ramiye düşüp dii§mediğini en 
doğru ve en çabuk olarak gece 
yarısı yapaçağmuz ikinci ta-b'ı ile 
öğreneceğiz. 

dırılmı!tır. hO§nutauzluk uyandırmak töyle Bu sefer de yılbaşında çıkacak 
• • • durıun, bilakis lngilterenin ve di- olan 500.000 Iirahk büyük ikra _ 

Ba!atta Salmatonuukta 15 nu- ğer devletlerin memnuniyetini mu 
maralı evde oturan Safiyeye man- cib olacaktır. Ayni zamanda da 
gal ça.rpmıı, baygın bir halde Ha- hu anlatma İngiltere ve diğer dev-
seki hastahanesine kaldırılmıştır. letler için gizli kalacak olan aske-

(1189) ("75•) ri mukavele için perde vazifesini 
-------- görecektir. Diğer taraftan, Berlin-

Evlenme de Japonya adına mii2:akereleri 
Cumhuriyet refikimizin yazı 

itleri müdüril arkadaşımız Ahi -
din Daverin kızı Ni'll!fer ve Urla 
genç ve kıymetli gümrük müfet -
tiş muavinlerimizden Hayri Re -ı 
ş.idin nikah merasimleri bugün 
öfleden sonra Beyoğlu belediye
s.inde yapılaca_ktır. 

Genç evlilere ıaa~et temenni 
ederiz. 

idare etmekte olan Japon askeri 
ataşesi, anti komünist bir anlaş -
manın perde gibi kullanılmasına 
hiç bir itirazda bulunmamakta, 
fakat muhtelif memleketlerde da
ha evvel vaziyetin hazırlanması 
ve bu anlatmanın neıri için her
h~ngi bir sebeple fikirlerin Sov -
yetler aleyhine galeyan edeceği 

daha münasip bir zamanın bek • 

miyenin hangi numaraya çıkacağı 

etrafında şehrimizin muhtelif yer. 
lerinde ispirtizma tecrübeleri ya
pılmıştır. .. 

Fakat işin ası:ıl gariıb tarafı şeh
rimizin dört muhtelif yerinde ve 
ayrı- ayrı kimselerin hazır bulun-

dukları dört İspirtizma tecrübe • 

Yılbaşı piyangosu bu gece saat 
sekizde Tepe başında Asri sinema 
binasında çekilecektir. 

En büyük ikramiye yarım mil
yon liradır. Bundan başka iki yüz 
bin, yüz bin, elli bin, kırk bin, o
tuz bin, yirmi bin, on be~ bin gibi 
büyük ikramiyelerle üç tane yüzer 

sinde büyük ikramiyenin çıkaca - bin liralık mükafat vardır. 
ğı numara hakkında nıhların bir Bu gece çekilecek bütün numa-
itil8.f ( !) akdetmiş olmalarıdır. ralan, keşideden kısa bir müddet 

Dört tecrübede de ruhlar bü · - sonra çıkaracağımız ikinci tabı
yük ikramiyenin (29883) numa- mızda okuyucularımıza bildirece
raya çıkacağını söylemişlerdir. . ğiz. Büyük ikramiyelerin okuyu

Bunun üzerine açık göilerde~ -cularımıza çıkmaaım temenni ede-
biri latanbulu altüst ederek bu nu- rız . . 

Tallmatnama maddelarlnln 
dejlf meal da isteniyor 

Şoförlerin on kuru§a adam ta• 
şımaları mevzuu etraf mda yazdı· 
ğımız yazılar, bu işle alakadar 
kimseler arasında büyük bir e
hemmiyetle takip edilmektedir. 
Şoförler, okuyucu!arımrzdan baı
ka garajcılar, benzin satıcıları, ta
mirciler ve şoförler cemiyeti de 
bunlar arasındadır. 

Şoförler ve otomobilciler cemi
yeti, şoförlerin vaziyetlerini pek 
yakından bildiği için bu işe bil • 
hassa ehemmiyet venniı, yazdığı ~ 
mız yazılar okunmuş, neticede 
on kuruta müşteri taşımak mese
lesinin idare heyetinin en yakın 
bir içtimaında görüıülmeıine ka· 
rar verilmiştir. 

Bu toplantı önümü:tdeki cuma 
gecesi saat sekizde cemiyetin Ga
la.tadaki merkezinde yapılacak· 
tir. 

Toplantıda, toförler arasında 
bir anket yapılmasına da karar ve
rilecektir. Tayin edilecek müddet 
zarfında şoförler birer mektupla 
"on kuru§a nıütteri taınnak iate
yip istemediklerini,, bildirecekler• 
dir. Bu anketten alınacak netice
ye göre, cemiyet alaka.dar makaın· 
lar nezdinde teıebbüste buluna
caktır. 

Cemiyet diğer taraftan taksi 
talimatnamesinin de yeni baştan 
yapılması için belediyeye baıvur
muştur. 

Bu müracaat belediyece müsait 
bir şekilde kartılanmıı, yeni bir 
talimatname hazırlanması fen he
yetine havale edilmiştir. 

Şoförler cemiyetinde alakaClar 
bir zat diyor ki: 

"- Bugünkü taksi talimatna· 
mesinin tatbik kabiliyeti olmadı .. 
ğı ve birçok noksanları bulunduğu 
anlaşılmıştır. Talimatnamede, tak 
silerin landöne olacağı kaydi var· 
dır. Fakat landönenin ne ıekilde 
olacağı tasrih edilmemiı, bu yüz
den talimatnamenin bu maddesi
nin tatbikinde güçlükler olmuı
tur. Talimatnamede kullamlmaıı 
mecburi 'österilen tripleks canıla· 
rın da çabuk sarardığı ve bozul. 
duğu görülmektedir. Buna ben
zer bir takım maddeler vardır ki 
tatbik edilememiştir. Bu itibarla 
tatbik kabiliyeti olan yeni bir tali• 
matname yapılmuını istedik .. 

• 
Şoförler cemiyetinin yapmak 

istediği anket yerindedir. Bu an· 
ket şoförlerin bu·günkü vaziyetle
rını, on kuruıa mütteri taşımak 
istediklerini gösterecektir. Yalnız 
bir noktaya itaret edelim: 

Biz, on kuruşa müfteri ta1111· 
ması meselesini munhasıran toför- . 
lerin zarar ettikleri noktasından 
değil, halkın tramvaylarda rahat· 
ça gidebilmesi bakımından takiı: 
ediyor ve yazıyoruz. 

Taksi otomobili yeni olan ha• 
zı ıoförler belki on lı.uruıa müşt6"' 
ri taşımayı kabul etmiyebilirler. 
Fakat bu, arabaıSı yeni olmıyan şo
förlerin ucuz adam taşımaların~ 
mani olacak bir v-aziyet değildir. 

lstiyen şoförler taksisiz olarak 
muayyen mıntakalar dıtma çrk
mamak şartile bu mıntakalar ara .. 

sında on kuruşa müşteri taşıyaba. 
melidirler. Bu, hem halkın, henı 
işsiz şoförlerin menfaati nokta.· 
sından la2mı ve zaruridir. Lüks 
arabası olanlar, r:a·ıl olra. m .. ~~cri 
bulurlar. On kuruş on!ara zar:.r 
vermez! 
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Yaş meyve Umumi harp seneleri içinde 
Yeni ahlakın nasıl olmasını ta- ihracatımız Al Q11Q s 'pa· rı·ş 

S3.VVUr ettiğime dair, bir seri ma- man y ~ l 
kale hazırlamıttım. Fakat, araya, Bu yıl ilk defa olarak l ld ? 
Ramazan,Bayram gibi "eyyamı iyi netice verdi ·etti<limiz zen in ne, o Q. 
mubareke,, girdi. Doğrusu, bir Yaş meyva ihracatmıızda bu ~ I' 
\'aJZ manzarası takınmak isteme- yıl ilk defa olarak muvaffak olun- y•• b• altın o•• denen bu •ışe 1 
dim. Bayramla yılbaşı aralığından duğu alınan neticelerden anlaşıl- UZ 1 n 
istifade ederek, bu makaleyi de maktadır. Yalnız yaş sebze ih- dair bir vesika bulundu 
bugüne ınkıttırıyoruın. racatı bu yıl da inkitaf edememiş-

:f. .y. :ı(. tir. Maamafih gelecek sene için 
Bir baba, oğlunun kendi mes- kuvvetli ümitler vardır. 

Öğrendiğimize göre hükUınet, 
Oımanlı hükUmeti tarafından sa
tın alınma teşebbüsünde bulunu
lan bir zeplin meselesiyle meşgul 
olmaktadır . 

yapılmıştır. tSu Almanın adı Her 
Fal'ol'dur. Ele geçen vesikaya gö
re Farol'la Almanyada bir fahri· 
bık kalındığı ve bu zepline muka
kaya bir Z"!pJin siparişi için muta
bi l ilk taksit olarak da 100.00G 
Jsmanlı altını da verildiği anlııııl
mıştır. Sonradan her nedense bu 
zepHn ne aranmış, ne de sorul· 
muştur. 

leğinClen olmasını ister. Bütün es- Yat meyva ve sebze ihracatımız 
ki devirlerde, san'atlar, babadan 929 yılında inkiıaf göstermiı, fa
oğula intikal ederdi. Sonra, ınese- kat ondan sonra süratle dütmüş
la: 

Ben, mubarririm, gazeteciyim. 
Tabii, ister istemez, evimde de, 
mesleğimden bahsediyorum. Bir
çok arkadatlarun, hana gelip gi
diyorlar. Onların da fikirleri, bi
zim evin dört duvarı arasında 
yüksek sese inkılap ediyor. 

' Şayet bir erkek çocuğum olsay
dı, bu muhit içinde yoğrulacakh 
ve şayet yazı yaznıağa istidadı var

. sa, ta.biatiyle, oğlan, bir gazeteci-
nin oğlu olmasından İstifade ede
cekti. Ve ben kendisine hususi bir 
alaka gösterecektim. 
Başka bir cihet daha var: 
Falanca Fransa şehrinin kadın 

kum~ı yapmakta birinci olmasına 
sebep, ora halkının, nesillerce 
bu işle meıgul olması, tecrübe sa· 
hibi bulunmasıdır. Demek ki, hı-
sun, akraba, konu, komşunun ay
ni mesleği yapması faydalıdır. 

Bu cihetler, muhakkak. .. 
Onun için, oğlunu, akrabalarını , 

tanıdığını kendi müesşesesine yer· 
leıtiren gene! direktör baym ileri 
sürebileceği itirazları, biz, daha 
~imdiden önlemiş oluyoruz. 

:;.. 

tür. 934 yılında ise gene ehemmi-
yetli bir yükseklik görülmüıtür. 

935 ihracat miktar ve kıymetinin 
ise 934 yılına nazaran çok daha 
yüksek olacağı muhakkak görül· 
mektedir. 

929 yılında 889.000 liralık 
11.350.000 kilo yaf meyva ve zeb
ze ihraç edilmit iken bu miktar 
932 de 381.000 liralık .5.800.000 
kiloya düşmü§tü. Fakat 934 de 

Osmanlı hükUıneti hazinesine ait 
alacak ve borçlar tetkik edilirken 

birçok sipariflerin yapıldığı, fa
kıt sipariş edilen şeylerin alınma
dığı öğrenildiği gibi umumi harp 
senelerinde Almanyaya bir zepli
nin de sipariş edildiği elde edilen 
vesaikten anlaşılmı§hr. 

Bu sipariş o zaman İstanbula 
ıeJmit olan ve bir komisyoncu ol
duğu tahmin edilen bir Almana 

Şimdi ele geçen bu vesika üze
rine tahkih:1.la girişilmiştiı·. Aldı

ğımız malfunata nazaran Her Fa· 
rol o vakit adres olarak sadece 
perapalas otelini göstermiştir. Bu 
adamın bulunma~ı için Berlin se
faretine yazılmıştır . 

450.000 liralık 8 milyon kiloya --------- --------- - - - -----
yükselmi§tir. • Istanbul Millet 

929 yılından sonra bu dütüklü m· ' ' , , ~ mekteplerinde 
ğün başlıca sebebi her memleke- . . _·· ~~ '~ dersler 
tin koyduğu tahdidat olmuştur. ___2_ c ---===: Şehrimizde bu yıl miUet mek· 

Bu yıl yat meyva ve sebzelerı· teplerine devam edenler geçen yı-
mizi alan memleketler sırasiyle iş var mı ? la nazaran azdır. Buna sebep ola-
Almanya, Mısır, Filistin, Suriye- Eminönünde İzmir sokağında rak lstanbulda okuma yazma bil-

10 numaralı dükkanda terzilik e- l dir. ihraç ettiğimiz m(t.llar da ge- miyenlerin çok aza mış olması 
den Antiranik me•gulken seyyar 1' ş· d. ·ıı kt ne srrasiyle elma, portakal, üzüm, ~ gösteri ıyor. ım ı mı et me ep 
terzi Saffet dükana gelmiş, iş vat d d ı k · ti armut, mandarin, kavun ve pek lerine evam e en er e senye e 
mı? diye sormu§, bu sırada duvar- 1 b 1 h · · d J • ı az karpuz, kayısı ve patlıcandır. stan u arıcın en ge mış o an· 
da asıh bulunan ceketin iç cehin-va, meyvalar için bir amballl lardır. 

~akit bulundu deki dokuz lirayı almı§trr. Geçen yıl İstanbul millet mek 
Ya! sebze ve meyvalanmızm T r amvay çarptı teplerinden mezun olanlar 1500 

gönderildiği yerlere ekseriya bo • Hamalbatmda oturan Dimitrj,. ki§idir. Muvaffak olamıyanlar bu 
zuk olarak gittiği ve bu yüzden nin oğlu 9 yatında Koço M~ruti- seneki ders1ere devam etmekte
birçok şikayetlere yol açtığı öte - yet caddesinde bir taraftan diğf'!r dirler. 

' .3 

M•llatıer Cem yeU 
- ~ ...... 2-:J ...... 

•ki yani•• yapmış _. ....--......-pa=q ±mi .... 

Yunus Nadi, Milletler Cemiyeti· 

nln iki hata işlemiş olduğunu söy16· 
yor: 

Biri, Avusturya çe Macaristan 
gibi zecri tedbirlere iştirak etmemek 
için sürüden ayrılan oyun bozanların 
hiçbir ukabetsiz bırakılmış olmaları, 

İkincisi, lngilterenin yalnız Akde· 
niz milletlerine sual sorması, elli 

iki milletin hepsine birden sormaması, 
Böylelikle, tesanüdden gereği gibi is· .. 
tüade edilmemesi.. Müşterek emni· 
yetten en fazla tstifade etmek istiyen 
şimal memleketleri, ne gibi bir feda· 
karlık gösterebileceklerini söylesin• 
Jer bakalım t - diyor ... 

* Bayan gitti, bay kaldı - ~ ~ .-..._.. 
Hikmet Feridun, traml'aylardakl 

yeni nizamın komikliklerini şöyle tas
vir ediyor: 

Tramvay duruyor. Bay ve Bayan, 
ikisi birden ön tarafa doğru yürüyor
lar. Vatman bayana kapıyı ~yor .. 

- içeriye geçiniz efendi"!, di
yor .. Lakin Bay basamağa ayağını 

atar atmaz vatrİıan: 
- Y oo. Siz arkadan diye şırak ka. 

pıyı kapatıyor •• 
Bayanuı mütlıiş bir caka ile müt. 

hl§ bir azametle içeriye girişi var ki 
görmeğe değer .. Bu vaziyet karıısın
da insan farkında olmadan kadın· 
erk.ek müsavatım hatırlıyor. 

Lakin bazan bu J:üçük eğlenceli 
sahne bir faciaya da tebeddül ediyor. 
Bayan önden bindikten sonra Bay re
fikasile aşık atanuuacağını anlayınca 
arkaya hücum ediyor. Lakin arka tık. 
tım tıklım.. Tranwaya binmeden ara.. 
ba kalkıyor .. Aman.. Bayan içeride., 
Bay yerde •. 

Eğer bu hal bi:ıza t Hikmet F.cri· 
dun arkadaşımızın başına geldi~se 

geçmiş olsun! 

Fakat, bir büyük memurun, ken· 
di dairesine hısımım, aha.basını 
doldurması, tavsiye mektupları 
gönderip tavsiye mektupları kabul 
etmesi kadar, milli noktadan za
rarlı hiç bir §ey yoktur. 

denberi yazılmaktaydı. Ekonomı tarafa geçerken 299 numaralı 
Bakanlığı uzun zamandanberi bu vatmanın sürdüğü tramvayın sad
işle uğraşmakta ve yaş ihraç mad- mesine maruz kalmıf, yaralanmış

Kediler va çöpç Ul•r 
Balık ihracatımız - - -- - --

Bu, hak yemektir, hırsızlıktır, 
diğet- değerli vatanda§ların ümit
lerini kırmaktır! Tahsilin, emeğin 
yerine iltiması koymaktır! 

••• lf. ~ 

Öyleyse yukarda söyledikleri
mizle ap.ğıdakiler arasında bir te
nakuz yok mu? Bir uıııum müdür, 
kendi mesleğine, kendi ınaiyetine 
girecek oğluna, akrabasına, tanı· 
dığma ne yapacak? .. . 

Şimdiye kadar, bildiğimiz, bun
lara kartı mülayim davranması, 
diğeT vatandaılara güçlük göste
rip onlara kolaylık göstermesi
dir. 

Bence, yeni ahlakın icabı, bu· 
nun akııini amirdir: Kendi lllen
suplarma güçlük gösterecektir . 
Fakat, onlar, muhitlerinden yuka. 
rıda anlattığım tarzda istifade et

rniılerse herkesten ziyade bir şey-
~ , 

ler biliyorlarsa, babalarının yahut 
akrabalarının göstereceği mü~kiH· 

delerimiz için iyi bir ambalaj §ek· tır. 

li araşhnnaktadır. tJl dü 
Bundan birkaç gün evvel şeb- Haliç vapurlarından biri Ka-

rimizdeki İngiliz gazetecilerinden sımpaşa iskelesine yanaşırken yol· 
J, Walten Türkofise müracaat e- culardan 50 yaşında lsak Levi bir
derek yaş meyvaları koruyabile- denbire fenalaşmı§, yere dü§erek 
cek bir ambalaj şekli bulduğunu batı zedelenmiş, bir otomobille 
ve bu ıeklin lıkenderiye demiryol- Beyoğlu hastahanesine kaldınl
ları idaresi tarafmdan da kullanıl- nııssa da biraz sonra ölmüştür. 
makta olduğunu söylemiftir. Taşla vur du 

Gazetecinin bulduğu formül 
Karha buzu denilen madde ile 
meyva veya sebzeleri ambalaj yap 
maldır. Bu soğutucu madde ga
yet az bir yer tutmakla beraber e

ridiği zaman su haline değil, bu

har haline gelmektedir. Türkofia 
bu usulü tecrübe için İskenderiye
deki şubesine, içine balık koymak 

sartiyle böyle bir ambalaj yapma
İarınt ve lstanbula göndermeleri
ni yazmıştır. Paket yarın şehrimi· 
ze gelecek ve Ofisten bir heyetle! 
gazeteciler önünde açılacaktır. 

Asmalı Mesçitte oturan sekiz 
yatında !sak ile beş yaşında Bahri 
oyun yüzünden kavga etmişlerdir. 
lsak Bahri tarafından bir ta~la ba
şından yaralanmıştır. 

Alacak yüzünden 
Beyoğlunda oturan Arisli ıle 

Aleko bir alacak yüzünden kavga 
etmitlerdir. Arisli arkadaş1 Ale
konun başına taş atmak suretiyle 
yaralamış, yakalanmıştır. 

Yangın 

Fatihte Mollaıehit mahallesin· 
de Katibiadil sokağında 35 numa-

Ercüment Ekrem Talu, (Ek-Ea) 
çoğalıyor imzasile kedilerden şikayet ediyor. 

Yunanistandan bir balık gemı- Bunların şehrimizde niçin bu kadar 
siyle birkaç motör balrk almak ü- çok olduğunu ve belediyece niçin top
:ı:ere limanımıza gelmişlerdir. Fa- lanmadıklarınr hayretle tetkik ediyor~ 
kat son zamanlarda Yunanistana Nihayet haki.kati keşfediyor: 
buradan çok balık gönderildiği i · Kediler çöpçlilcrin yardmıcısı ! 
çin orada fiyatlar düşmüştür. Bu )#-. 
sebeple gemiler piya.sanm yüksel- Karada iyi de niçin denizde fena? 
mesine intizaren burada bekle- - --- - =---- -
mektedirler. Akşamcı, "Voli,, hakkından şikayet 

ediyor. Bu hak, deniz kıyılarında. ha. 
Dün de iki motörle Bulgaris

tana torik· ihraç edilmiştir. 
Yarın da ltalyadan iki balıkçı 

gemisi gelerek buradan ltalyaya 
balık götüreceklerdir. 

ralı evden yangın çıkmış, itfaiye 
gelmeden komşular tarafından 
söndürülmüştür. 

Şakağı net.an 
yaralandı 

lık tutmak için, sahil parçalarına b~ 
tapu tasarruf etmek hakkıdır. 

Akşamcı, bunun, topraktaki miı. 
kiyet sahiplerine zarar getirdiğini an
latıyor. 

Fakat, sahilin kara· kısmındald 
milkiycte itiraz etmeyip de deniz kı~ 
mınaaldnc itirazı anlamadık. Bu şekil 
ya vardır, ya yoktur. . 

Milkiyet iyise karada da, denizde 
de, havada da iyidir, fenasa, fenadır. 

(Hat-Sür) 
Birbirleriyle top oynıyan Ki- --------------

mil ile Haydar koşarlarken birbir- Aka y pasoları 
lerine çarpmışlardır. Haydar sağ Akay idareıi Ekonomi Bakan• 
şakağından yaralanmıştır. lığmdan aldığı emir üzerine şim .. 

lcre rağmen, kapıdan atsanız, ha- ['~ _ ş E H R. •ı N • D E T't. D L E R 1-~ ]• cadan girecekler, o meslek içincl• = • K 
bir yer tutacaklardır. ...:. : . 

Aksi takdirde, - hatta müsav:r lil_._...,._;;_._ _________ .. __ 

1
_. ____ d ____ r--w _________ oııiıiiiiiiiı-

diye kadar vermiı olduğu paso . • 

ların hükmünü ilga etmiştir. lda· 
r~ tarafından timdiye kadar sene
de 400 p~so veriliyordu. 

Bundan sonra yalnız valiye., 
lıtanbul kumandanına, Akay mm ~artlarla - birini bir işe (umumi i-, u·· nı" versı e u varla.rı 

,e, devlet işine, devletle alakadar 
i,e) kayırmak, ahlak kaidelerin·: 
uygun olmMa gerektir. 

Efkarı umumiye, bu şeraitin: 
dı,ında i! verenle.ri ~ i~e gi~enleri . I' 
gözleriyle yemelıdır . tltımasrn 
haksız tavsiye mektubunun önüııe 1 
geçilmelidir. 

(Vl-NQ) 

Bundan bir hafta on gün kadar önce Sülcymaniyede 
Cniversitenin bulunduğu eski Harbiye Nezaretinin dış 
duvarlarından birinin !:'atlamış olduğu yazıldı. Belediye 
fen memurlan da bir tehlikenin mevcut olduğuna. inın
mış olmalılar ki duvarın etrafına bir tel örgü gererek 
kimsenin buradan geçmemesini temin ettiler. 

Ye iş böylece kaldı. 
Aradan bu kadar zaman geçtiği halde ne lıuı·aya is

kele kuruldu, ne de tamirata başlandı . 

Eğer bu duvardaki çatlak hakikaten bir tehlike do
ğuruyorsa neden tamirata başlanmıyor? Allah göster
mesin, bu duvarın yıkılması, arkasındaki Teşrihanenin 
de yıkılmasını intaç edecektir ki bunun ne kadar büyük 
bir ziyan l'e felaket olacağı meydandadır • . 

Yok, bu çatlak tehlikeli değilse, duvarın yıkılmak 
ihtimali yoksa o halde bu tel örgü neden kaldmlmıyor? 

Ya bu, ya o .. Fakat bu iki işten btd muhakkak yapı). 
malıdrr. 

takasmdaki kaymakamlara birer1 

matbuata üçer ve matbuat cemi • 
yetine _de bir paso verilecektir. 

Haliç tirketi esasen belediyeye 

geçtiğinden beri pasolan lağvet· 

miştir. 

Şirketihayriyedeki pasolar ol " 
Cluğu gibi bıralalmrıtır. 
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Gaf atasaray 
müdafii 

LQt:fi'ye 
G tYı ınHe ş 

maıçondan 
dcDayo 

aı; hafta boykot 
mu verildi ?I 

Duyduğumuza nazaran, latan· 1,,.. 
b\,Jl futbol hey.eti, geçen hafta yap-
tığı son içtimada, birikmiı birçok 

itleri görü~mÜf ve ,40 - 50 kadar 

futbolcQya muhtelif cezalar ver· 
mittir. 

Bunların içinde, Galatasaray -
Günet maçında, Galatasaray mü

dafii Lütfiniıı Güneı takımından 
Melihle çarpıtması ve Melihin sa· 

btlanarak oyundan çıkmasına ıe· 
bep olan hadise de görü9ülmüt· 
tür. 

Mahim olduğu üzere hakem 
Du hadi.ede hiç bir kast görme-

mit ve Lütfiyi teçziye dahi etme
miıtir. Fakat nedenıe, futbol he-

yoti, bu itte hakem raporunu f alar. 
nazarı dikkate almağa lüzum gör 
ıısemit olacak ki, Lütfiyi üç haf

talık bir boykotla cezalandırmıt

m. 
HenUz klüplere tebliğ edilmi

yen böyle bir cezanın hangi niza

nı& ve hangi mantığa ııidırılarak 
verildiğini bilmediğimizden, tim· 

dilik f aıla bir ıey yazmıyoruz. Ve 

duyduiumuz bu pyianın doğru 

çıkmıyacağını ümit ediyoruz. 

Macar t:akımı 

Uypeşt 
VAROlNI 

Pera ile 
Taksimde 

karşılaşacak 
,., Jki aündenberi ıehrimizde bu· 
lunan Macariıtan prof eıyönel 

ıampiyonu Uypeft, senenin ilk gü· 

nü olan yarın, Taksim ıtadında 

Pera (Beroiluıpor >. la ltir maç 

ff Ptç.\lktU'. 

Beyoğluıporun ekalliyet takım
larının en kuvvetlilerinden olması 

: ve Macar takımının da merkezi 

'. ~vru~nm en tanımmı futbolcu

larından müteıekkil bulunması bu 

maçın zevkli ve güzel olacağında 

Jüphe bırakmamaktadır. 
Diğer taraftan, Macaristan tam. 

p~onunun aıd maçJan olan ayın 
:(4) n (15) inde Galatasaray takı· 

mly1e yapacağı karıılaımalar için 

de, yarınki maç en doğru bir fikir 
verebilecektir. 

Parlsten Hlndiçlnl· 
ye giderken 

iki Fransız tayyareci 
dDşerek Uldil 

Londra, 30 - Paristen Hindi
çiniye gitmekte o]an iki F ransı:ı 
tayyareciıi bu sabah Sudanda dü-

ıerek ölmüılerdir. Tayyareciler
den Tarabonun ölümü ani olmuı: 

arkada§ ı Clyne ise hastahanede 

ölmüt_tür. 

Tayyareciler Paristen hareket 

ederek Tunus, Kahire, Karaıı, 

Rangon yohıy]a Hindiçiuiye ıide
celderdi 

HABER - Akşam postası 
=======-==========~==:===='.'.";::====-==== 

31 lLKKANUN - 1935 

M 1 • • d J Kondilis uso ını, or u arının s~ç.!~~::ai!,~~!T~r 
Yakında ileri harekata Sere~~~'h:~kes 

"yuha!,, diye 

başlıyacağını söylüyor Yunanis~~:.Ş:.~~!?J!..nıoıe. 
Dagabur'u dört ltalyan uçağı bombardıman etti çimi faaliyetleri ba,lamıtlır. Seçi· 

min tehir edileceği haberlerinin a· 
ltalyanlar şimal cephesinde zehirligaz kullanmış sılaız olduğu anlqdıyor. 

Bugün Habeş İtalyan harbi hak- 'J'igre cephesinde İtalyan tayya- miştir. İtalyan zayiatı, ana vatan or- Milli radikal partisi lideri Ge-
kında gelen malfımat cephelerde e- releri Aşiang mıntakasında Quaram'ı dusundan 24 ölü 12 yaralı Ye yerli kı- neral Kondiliı, dün SeJinikte se
hemml1etli bir şey olmadığını göster- bir kere daha bombardıman ederek talardan 8 ölü 2 yaralıdır. çim söylevlerinden birinciıini ver. 
mektedir. Yalnız Ras J\:assa ve Ras Habeşlerin tecemmü yerlerini keşfet- Somali cephesinde, ltalyanlura mittir. Kondilis, söylevinde Çal· 
Seyyum ordularHe Ras ltlugulata kuv meğe çalışmışlar ise de bu teşebbüsle- inkiyat etmiş olan Şaveli sultanının daris ve şimdiki baıbakan Demir· 
vetlerinin Makalleyi düşü;mek için ri beyhude olmuştur. kuvvetleri Uebi - Şebeli mıntakasın- · · · 1 "dd 1 nk 

cısın ııyasa arını ıı et e te it 
sıkıştırdıkları anlaşılıyor. ltalyanlar çeklllrken klllselerl da bir keşif hareketi yapmış ve büyük 

Musotinl son günlerdeki İtalyan yakıyor ve sivll halka fena miktarda Habeş kıtalarını Gabda d- etmiflir. 
kuvvetlerinin vn:ıiyeti hakkında kabi· muamele ediyorlar varında mağlQp etmiştir. Tayyarele- Venizelostan da bahaederken, 
nede izahat \'ererek İtalyan kuvvetle- Adisababa 30 (A.A.) - Habeş im- rimiz bu harekete gayet iyi bir suret- demi§tir ki: 
rinin Eritrede neden ileri gidemediği- paratoru bugün .Milletler Cemiyetine te iştirak etmişlerdir. "Eğer kendiıinde biraz vatan· 
ni anlatmıştır. İtalyan Baş,·ekili bu bir nota göndererek İtalyanların Şi- BI • 

1 1 1 U U perverlik duygusu kalmıpa, tek-
tevakkufu sebep olarak askeri mevki- re ve Tembienden geri çekilirken mü- r ıta yen tayyarel~ 9 11 m f rar siyua itlerine kanfJDamuı la .. 
lerin tahkim ve münakal!tın teminini temadi surette harp kaide ve hukuku- madalya a 1 

göstermektedir. 1\fusolini bundan baş· nu çiğnediklerinden dolayı protesto Roma, 30 - Pilot Vaskinin tayya- zım gelir.,, 
ka İtalyan kuvvetlerinin eski Eritre etmi~tir. İtalyanlar çekilirken kilise- resi şimal cephesinde birdenbire bo- Bir habere göre Kondiliıi Ka· 
hududundan 160 kilometre Ye Asma- Jeri yakmakta ve sivil ahaliye fena zularak yere inmek mecburiyetinde vala ve Serezde kimae dinlemek 
radaki merkezlerinden de 40 mil u- muamele etmektedir. Jtalyanlar ilk kalmıştır. Pilot ve arkadaşı mitral- istememi9tir ... Ahali ''yuha,, diye 
zakta olduklarının nazarı itibare alın- defa olarak 23 kanunuevvelde Takka- yözle tayyareyi müdafaa etmişler. bağınmıtır. 
masını söylemiş ve yakında tekrar i- ze cephesinde zehirli gaz da kullan- cephaneleri kalmayınca tayyareyi yak Ahali partiıi lideri Çaldaria de 
lerl harekata başlanacağını ilave et- mışlardır. İmparator bunu da şiddetle mışlardır. Bu sırada tayyarecilerin im bu hafta söylevlerine hatlıyacak-
mlştir. protesto etmiştir. • dadına yetişen diğer İtalyan tayyare-

Hnrp hakkında gelen haberleri sı- Öğrenildiğine göre ltalyan tayya- leri kazazedeleri kurtarmışlardır. Baş .,,--b_r·------------
rasile yazıyoruz: releri, Habeş kıtalarını Fosgen gazını kumandan pilot Vaskiye gümüş rna- lt:alyanlar Radosta 

ltalyan tayyarelerlnln ha,·i bombalar atmak suretile bomb:ır- dalye vermiştir. 18 bin kişi ilk bir 
faallyattarl dıman etmi;;lerdir. Btından Habeş- Haba,ıstandan siparı, afmamıf 

Adlsababa 30 (A.A.) _ Röyter ler çok ağ_ır 7:'1~iat vermelerine . rağ- Stokholm: 31 (A.A.) _ Bofors ku VVet topJadıJar 
ajansı aytarının öğrendiğine göre ce- men mevzılerını muhafaza etmışler- harp malzeme fabrikası yakında 
nuptan gelen Ras Mugulata ordusu clir. Harekat bir~<aç gün evvelki hızla Haheşistana hava mukabil

1 

toplan teıs-
Makalle üzerine doğru ilerlemis .. tir. devam etmektedır. lta1yanlar, Asma- l' d M hakk d ki habe 1 • 

d ··h' "kt d d k ım e ece6 • m a r en ya-
Ras Seyyum kıtaatile Ras Kassanın ra an mu ım mı ar a yar ımcı uv- l 1 kta H b . ta d h' b" 

l · kt d' 1 an ama ve a eşıs n an ıç ır 
kıtaatı ise Apgagaya altmış mil rnesa- ,·et er getırme . e ır er. . . 1 d ~ ·ır. t kt d' 

sıparış a ma ıgını ı ave e me e ır. 

Verilen haberleze göre ltalyan
lar, Akdenizde vukua gelecek her 
hangi muhtemel bir harbe karşı 

Rodos adasında 18 bin kişilik bir 
kuvvet toplamışlardır. fede kain Abbi - Addi'de İtalyan cep Asmara 30 (A.A.) - Resmi statis- I 

h • t'kl ·· E ' t Ti d k i talyanların esiri bir Habef 
esıne karşı bir taarruz yapmakta- hı ekretgıo~e :~mkı r~. vek 1 gb~le ekas .e~ askeri doktoru Atlnada Fransızların eski Rus 

dırlar. are e en mu un ı a ı me ıçın Atina 30 (.A.A.) - ltalyanlar ta-
Dört İtalyan uçağı bu sabah Dag- yapılmış olan yollar 500 kilometreden rafından esir edilmiş olan Habeş or- Çarlığı odan 8) BC8ğl 

gaburu bombardıman etmişlerdir. Bir fazladır. Simdi 100 kilometrelik şose dusu doktorlarından Solvatilouva, Yu ne olacak ? 
~ok sivil ölmüştür. Diğer iki keşif u- ile 4!>0 kilometrelik patika yolu yapıl- goslavyaya kaçmış ve oradan da Yu-
çağı Cibuti demiryolu üzerinden uç- maktadır. nanistana gelmiştir. 
muşlardır. ltalyan resmi tebllll ltatyda bir sUel buhran mı 

Harrar mıntakasında yağmurlar Roma: 30 (A.A.) - 83 numaralı olacak ? 
başlamış ve havanın bulutlu olması resmi harp tebliği: Loening Standard gazetesi Muso· 
tayyarelerin seferlerini kolaylaştır- Bir Eritreli kolu, dün Tembiende lininin İtalyan ordularınna yan.ş ha-
mıştır. Uarlii mıntakasına varmış ve geçen· reketini itirafı üzerine yud.ığı bir 

Ogaden cephesinde erzak ye mü- lerde Abbi - Addi civarında muvaf- makalede harbin başlangıcmdanberi 
himmat servisleri memnuniyete şayan fakıyetler göstermiş olan kol ne irtl· Musolininin ilk itirafı olduğunu ve bir 
bir surette yapılmaktadır. Geçenlerde batı temin etmiştir. Bu mUnasebetle çok h!diselerin bir İtalyan süet bah
mühim miktarda hububat gelmi~tir. düşmıın oldukça mühim zayiat ver- ranına işaret ettiğini söylftyor. 

Habeş harbi İtalyanlara günde 

400 bin lngiliz lirasına 
mal oluyormuş 

Italqanlar 1rablusgarba qeniden 
asker qığıqorlar 

lngiliz gazeteleri Lavali tenkit ediyorlar 
l\lusolini .kabinesini toplıyarak, 

umumi \'aziyet hakkında izahat ver
miş ve İtalyanın bütçesini tetkik et
miştir. 

Bu münasebet~ İtalyan - Hahe:. 
harbinin ltalyaya giade, 400,000 İn· 
giliz lirasına kadar mal olduğu kay
dedilmektedir. 
Trablustakl ltalyan kuvveUerJ 

eski hallnl buluyor 
İtalyanların Trablusgarba yeni -

den asker gönderdikleri haber veril
mektedir. 

Muso1ini 18,000 menutlu müc'!h
htz Trento fırkasının Trablusa sevki
ni emretmiştir. 

Musolini Trablusgarba 80,000 ki
şilik bir kuvvet toplamrştı. Sonra tn
giltereye bir cemile elmak üzere bu· 
nun dörtte birini geri ~ekmişti. Şimdi 
yeni gön~rdikleri kunetle vaziyet 
gene eski halini bulmak üzeredir. 

lngUlz gazeteleri Lavall 
tenkit ediyorlar 

Jtalya:zlar .4/rikadcuı matluba nwvafık haberler alanuulıkça oraya ue· 
niden ask~rler ve bilhassa yeni kumandanlar göndermektedirler. Yu
l•arıdaki resimde yeniden Af ri1'·aya gönderilen General B06kard.ı"lfl 

krala L'e velialıde veda ederken görüyor8lllluz. 
kısımları gazetelerce memnuniyetle Deyli Telgraf şöyle ctiyır: 
karşılanmakta ise de bunun esas iti· "Uivalin Jngiltueye yarthm taah-

Paria, 30 - Fransız. Sovyet 
muahedesi aon günlerin en belli 
batlı mevzularından biridir. Bil • 
hassa Franıızlann e&ki Ruı Çar• 
lığından olan alacaklarının ne o
lacağı ıuali sorulmaktadır. 

Pöti Joumal gazetesi bu huıuı• 
ta, muahede hakkındaki raporu 
tanzim etmit olan Heryo Torreı 
ile göriifmüttür. Bu zat borçlar 
meaeleıi hakkında fUlllan 96yle • 
mittir: 

"- T etrii larnet, kazai sala • 
hiyet daireıine giren bir meseleyi 
hal ve fuledemez. Bununla bera• 
her bu yüzden alacaldarm reri 
almmaıı ümidinden vazıesımek 
dojnı değildir. Dq itleri komi .. 
yonu, emniyetimiz mesele.ile ti • 

cari borçlar meae1eainin bqka fey
ler oldufu ve bunlar aramıda biç 
bir yakınlık bulunmadığı mütale
asındadır. Bununla beraber, borç· 
lar ve Ruıyada Sovyetler taraf m
dan iıtimlik edilen Frama mal. 
!an hakkında pek yakında mü • 
zakerelere girişmek elzemdir.,, 

Veni evkaf kanunu
nun tatbikine 

doAru 
Yeni Evkaf kanunu bu ayııı 

13 ünde tatbike ba§lanacaktır. Su 
kanun mucibince bütüıı Vakıf M· 

bipleri tarafından Evkaf idaresi. 
ne vakıflann vaziyeti hakkında 
birer beyanname verilecektir. 

bir hücum karŞMrnda FrallSldann ıail 
dafaa tedbirlerine iştirak edip etmi· 
yecekleri henüz bildirilmemiştir. LA
val uzlaşma siyasası yüzündta meV• 
kii sarsıldığı halde rene iki ata bfr. 
den binmekte ısrar ediyor!,, 

DeyH H~rald ~ l.Avalin, siyıtSa• 
sını değiştirmek niyetinde eJmadlfnu 
kaydetmektedir. 

Londra 30, - İngiliz gazeteleri 
Fransı:a Dı.'işlerl bakanı UlTalin son 
beyanatım kaydı ihtiyatla telflkki et
mektedir. Nufüun l\lilletler Cemiyeti 
ve İngiltere ile iş birliğine dair olan 

b:ırilc iç siyasa icaplarına göre hazır- llüdiinde bulundaia tloir•tlur. Fakat 1 

landığı kanaati vardır. İngiliz gemilerine ansızın yapılacakl 

Berlin, 30 - Yan resmi Kores. 
pondans Diplomatik •e Politik gazttf· 
si LA.valin nutkundan bahsederken 
Fransrz - Scnyet Rusya ıntsalona 
hücum etmekte ve ba miealmt Alaan· 
ya ile Fransa arasında bir yakınlaşma 
ihtimalini uzaklaştırmakta olduğunu 
yazmaktadır. 

--·· ... 

----- -



Kesik başlı 
kadın ... 

Biri anlattı : 
- B.u kagir 

evde kimse otu
ramıyor. Zir el, 

geceleyin kesik 
batlı bir kadın 

beliriyormuf. Kel 
leıi kucağında, 

odalarda, sofa
larda, merdiven 
hatlarında dob
fıyonnuş .. . 

Batka biri 1.l
f a katıldı: 

- Kesik baş1 1 

kadının aılı ney. 
miş, biliyor rnu. 
ıunuz? Bu t"V 

vaktile bir yeni
niçerinin nı iı ..• 
Yeniçeri, karm 
nı bir yahudiyle 
yakalamı1 .. Kesmİ§ .. O zamandan 

itibaren, her zaman, evin içinde ge· 
celeyin bir kadın dolaşırmıf .. Bü· 
tün kiracılar kaçarlar, ev sahip!~
ri, binayı ucuzca elden çıkarma
nın yolunu ararlarmış... Son z:ı
manlarda ise, zengin bir adam bu
rasını aldı. Maşallah, oturup d'.l
ruyor. Ne batı kesik kadın gördiı
ğü varmış, ne de yere damlıyan 
kan damlaları ... 

• • • 
Kahvede konuıulan bu sözleri 

iki hırsız, alakayla dinliyordu. 
Tafsilatı böylece öğrendikten 

-sonra, içtikleri kahvenin paraları
nı verdiler, çıktılar. 

On ikinci darbe vurduğu vakit, 
basamakların ortasında kesik baş
lı kadın göründü. Demin kahvede 
söyledikleri gibi, kellesini kuc~ -
ğında tutuyordu ... 
Yavaş yava,, onlara doğru yü

rüyor ... 
Ragıp, vücudunun tiril tiril tit

rediğini duydu. Avninin ise, dişl~
ri çatır çatır birbirine çarpıyordu. 

Hayal, biraz daha yaklaşınca, 

ikisi birden, feryadı bastı~ar. Hat
ta, pabuçlarını bile almağı unuta
rak, tabanları kaldı. dılar ... 

Bu ayakkablar, yakalanmaları 
için vesile tetkil etti. 

Jf. Jf."' 

BARBAROSTA 
• • 
INTIK 

ırefırnka nlYlmaıraso: 107 Vazaın: ( V8ı0NO) 

Hızır, Lidyayı öptü, ~akat acaba niçin 
damarlarının yanıp tutuştuğunu hissetmemişti?. " 

Bu kıza karşı hem hassastı, hem değildi 

• 

Geçen kısımf ar1n hUllsası 
Lidya , Hızırın donanmru;ına, 

onun gemisin" geliyor. Burada, 
Ali am.uca, Doğan, Emine ı·e 

Çelebi de ı•ardır. Doğanla Emine 
Lidyayı tanıyacak gibi oluyor 
lar, fakat, tanıyanuyorlar. 

- Kimdir? 

Emine: 

• 

- Gözüm ıımyor, amma, 
kim olduğunu iyice tayin edemi -
yorum! - dedi. 

- Sen de, ben de kendisini 
hatırladığımıza nazaran, onu, her 

halde Ağrmostan tanıyoruz, değil 
mi, Emine? 

- Öyle olacak, Doğan... Dur, 
dur ... Hatırladım ... Bu kız, pren -
ses Lidya olacak .. . 

- Atkoltun ... iyi buldun ... Ti. 
kendisi ... 

Karı koca, böyle konuıtuklar.ı 
11rada, korsanlar, genç kızı alınıt

lar, Hızı.rın yanma çıkarm.rılardı. 

Emineyle Doğan, arkalarından 
gittiler. Fakat bu &ırada, ötekiler 

içeri girmit bulunuyorlardı: &;;i. 
ne, kapalı kasaranın arahiından 

gördü: 

Ne sevimli kızdı bu .. 

Kanı derhal kaynamıştı ... Sa -
atlerden beri, onu yanından ayı -
ramıyordu. Harbin pilanlarını re-

islere onun yanında anlatmıştı ... 
Yarınki muharebenin naaıl başta -
ması, nasıl tamamlanması lazım 

geldiğini anlatmıştı.,. 

Fakat, aklı fikri, kızdaydı. Bu
na rağmen, kendi kendine hiaaini 
tahlile uğrafıyordu: 

"- Herhalde, yarın harbe gi
receğim için, bütün benliğim as -

kerlikle meıgul.. Vücudüm kadın 

aramıyor... Buna rağmen, akhm 
bu kızla meşgul...,, 

Lidya, tekrar sordu: 

- Hoıunuza gitmiyor muyum?. 
Niçin beni sevmiyorsunuz? .. Sev -
miyecek misiniz? .• 

Bir kedi yavrusu gibi yaltak • 
lanıyordu. 

Hızır, bağdaş kurmuş, sedirde 

oturuyordu. K!zın bu sözleri üze -
rine, onu, kendine çekti. Öptü. 

Hayır, damarları ateşlenmiş 

barut gibi yanmıyor! ... Bu güzel 
kızın yüzüne, dudaklarını temas 

ettirmek, onda, hiç bir ihtiras u • 
yandınnadı. 

"- Acaba ihtiyarladım mı? .•• 
Bana ne oldu? ... Böyle değildim .. ,, 

- Otur yanımda yavrum ..• 
Senden pek hoşlandrm ... 

Lidya, düıünüyor: 

"- Bana verdikleri iıi yapa • 
mryacak mıyım? ... Bu kadar bece
riksiz miyim? ..• Nasıl oldu da bu 
adamın hem botuna gittim, hem 
gitmedim ... ,, 

Birdenbire aklına geldi. 

- Beni hizmetinize alınız öy • 
leyse ... Sizin yatağınızı yapayım .. 
Diğer itlerinizi göreyim ... 

Hızır, güldü: 

- Yatağımı mı? ... Benim ya • 
tağrm yoktur .. İşte, şurada, tah -
laya serilmit halı üzerinde yata • 
rrm ..• Rahata alışmamak için, kı-

zım ... Pekala ... Sen, bu hiz-;netime 
bak.. Şerbetimi de ~en verirsin. 

Lidyanın gözleri ışıldadı. Fa • 
kat, düşüncesini be!li etmemek i .. 
çin, gözlerini i.ğd i. 

Bu hizmet, cidden çok hoıuna 
gitmi!ti. 

1Devamı var) 

Dııarda, Avni, Ragıba sordu: 
- Sen, bu palavralara inanı

yor musun? 

Er~si gün, jandarma karako- ~~~ genç kula ~n~aia ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 
lunda istintaka çekilen hizmetçi ba9lamı§tı. Yüzünden bir memnu-

Lüks koıonya ve pudraları diyordu ki: niyet tebeuümü akıyordu. 

- Kagir eve şimdi girince .ıfU 
kafası kesik kadına raslamağı pek 
isterim doğrusu ... Mesele, ev sahi
binin mücevherleri yanında bu
lundurmasında! Sen ona ne dt>r
ain? 

- Ne diyeceğ:m? lnşalah bar.
kaya koymamııtır. 

- Niçin benden korkarak kaç
tılar, anlıyamadım... Hanım, h"l
mama girmişti. Onu yıkadım. Son
ra, hazır hamam yanmışken bt-n 
de yıkandım. Eski bir bornuzu b~
na vermişlerdi . Başımın üstüne ai
dım. Çamaşırlarımı da top ederek 
kucağımda tuttum. Böylece mer
diveni inerken, beni gördüler. Fer. 
yadı kop'-"rarak kaçtılar. Anlaşıl 1 

batı k,. .,;1 ~ h ?rtlak oldu~umu aa ı~

drlar .. İ• · 1~ .. t . isabet! ... Soyulmak
tan kurtulduk .. 

Nakleden : Hatice Sl!reyya 

- Odaya gireriz. Yatakta ev 
sahiplerini bastırırız. " Yerini söy
leyin, Yoksa gebertiriz !,, diye teh
dit ederiz. Fakat, söylemezlerse 
öldürmeyiz ha... Münasebetsizlik 
çıkannamanın yoluna bakmalı ... 

Ay, bulutlar arkasına saklan - ------------- 

~~'~·'"· iki hıraız, ağaçlar altında 
yuruyordu. Bir Puhu kuşu havkır•
yordu. 

Avni: 

- Uğursuzluk! _ dedi. 
- Evet ... Puhu ha. k ·L· 

k l ' Y Uf gı :11 
Uf af'ın ötmesini ben de 

U- zl k . sevmem. 
ıunu u getırir. 

- Fakat, aldırma ... Hayd· 
nahlarını kilide sok! Hah, af~;. a-1 
Gir bakalım içeri... tn .. 

lki adam, timdi alt tatlıktaydı. 
)ar. Ayaklarının ucuna basarak 

' ıürültü etmemeğe gayret ederek 
bin bir ihtiyatla yürüyorlardı. 

Avni: 

- Ayakkablarını çıkar! • dive 1 

fısıldadı. . 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : İstanbul 214 

Telgraf adresi : ıstanbul HABER 
vezı ısıerı teıofonu: 2:.872 
tdare ve ııan .. : 24370 

ABONE ŞARTLAR! 

Senelik 
e aylık 

3 aylık 
1 evıık 

Tiirlti11~ Ecrrdı 
1400 Kr. 2700 Kr. 
730 .. 
400 .. 
tSO •• 

1450 .. 
800 .. 
300 .. 

tLAN TARİFESİ 
T•caret ııanıarının ••tırı 12,50 
Re•ml ııanıerın 10 kuru•tur. 

Sahibi ae Neşri9al Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Baaı/dıjı q~r (YAKIT) matbaa11 

Tam merdivenleri çıkıyorlardı 
ki, kulaklarına bir çıtırdı geldi. fmiiiiiiiiiiiiiiiii-.iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiii 
Tahtaların çatlaması nevinden bir 
ses ... 

Ay, bir an, bulutlar arasından 
liirilmlt, merdiveni aydınlatıyo:-
ltı. 

KUPON 
350 
31-12-935 

Bir ıaat, on ikiyi, ağır aiır dar- ı•-------------
belerle çaldı. 

Doğan: Lüks kolonya ve pudraları Yılbaşı iç.in en güzel hediye-
- Pek do.tça konu§uyorlar. ler teminatlı (LÜKÜS) marka ve ikramiyeleri havi ko -

Bizim içeri girerek tavasauta girit- lon&ya; Losyon; pudra; Briyantain; yağsız krem ve tırnak 
memiz manasız olur! Haydi, gide- cilaları tercih ediniz: işbu emsals İz ıtriyatımızı sayım bay ve 
lim, Ali amcaya haber verelim... bayanlara tavsiye ederiz, yalnız, bir defa tecrübenizle devamlı 
- dedi. mü~terimiz olacağınıza eminiz; her yerde teminatlı Lükı mar 

Ali, bütün söylenenleri dinle- kasını arayınız. Umum satıf yeri Sirkeci Şahinpaşa oteli kar · 
dikten sonra: şısnda No: 44 Telefon: 20845 

_ Hızıra meram anlatmak ka- Toptan sipariş kabul edilir veyurdumuzun her tarafına gön-

bil ~m~acaktı~ Gene biz, bu i~li~d1e1r1i11k1h1e1r1~mb1·r1a1~~a1ta~ce1v1a1p~v1e1ri111·a1:~~~~~~~~~~~~~~ kendi batımıza halledelim! . de. 
di •• Ancak neticeyi kendisine bil. 
diririz ! ... 

Panzehı~ 

Lidya, o akıam, Hızıra diyordu 
ki: 

- Ben sizin hotunuza gitm~ -
dim mi, ulu reis ... Halbuki, bütün 
emelim buydu ... 

- Bütün emelin? •• 
1 Hızır dizleri dibine oturan bu 

ı genç kızın saçlarını ağır ağır ıı -

vazlıyordu. iki yanağını, kocaman 
1 ellerile yakaladı. Gözlerinin içine 

baktı. 

"- Sende mi onlardansın?,, 
diye dütündü. 

Evet .. Anita .. . Sonra Cülyeto ! 
Hepsinin aşkının sonu felaketle, 

uğursuzlukla netice!enmiıti. Ayni 

sözleri Cülyeto da ıöylememiş miy 

di: "Bütün emelim sensin!. .. ,, 

Fakat, bu kızın gözleri içrne 

balayordu. 

Bu gözlerin derinliğinde bir hi
yanet olabilir miydi? 

Bunlar, o kadar Hızıra yakmdı 
iri ... Bu ten, ona o kadar candan 
geliyordu ki .... 

Buda Bir Baskındır 
2. 35 kuruşla ısmarlama ve hazır 

Çift kollu n! çift yakalı poplin gömlekler yalnız. 

"BASKIN,, 
gömlek mağazasında bulunur. Beyoğlu Sakızağacı No. 2111 

Ağacami civarında 

lllUmmı m m !l!lllllml D 1 K K A T 

KREM SOLEY 
Güneıin ve soğuğun tes1ri ile husule gelen yanıklıkları, çat 

}aklıkları ve lekeleri izale eder ve cildin ıüzellik taravet ~e leta· 
fetini temin eder. 

Umumi satış mahalli: Şark Mcrke1 Ecza deposu. Fiyatı: 50 kuruıtur. 
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D'GLdHl>iRENlfRfgN I" H 
Orman kebabı 
kaynayınca hafif 1 

ateşe çekllmelldtr 1 

'in büyük 
müsabakası 
~O ô ô Dö1rc§lUolk 

Ziraat 
Bankası 

Eski alacaklarını 
toplamağa başhyor 

Et kutbatı olarak doğranır, 
1 

tencereye konur, bir kilo ete on 
beş gram soğan konur, soğan ince 
kıyılmalıdır. 50 gram yağ ve 50 
gram havuç, 50 gram su da ilave 
edildikten sonra tencere atete ko· 
nur ve kapak kapanır. Kızgın a
teıte kaynatılır. Et kendiliğin-ı 
den faz laca su bırakır ve bunu 
tekrar çekerek kaybeder. Su kal-
mayınca tekrar yarım kilo ıu ila· 
ve edilir. Kaynatılır ve üzerinde 
beyaz köpük hasıl olunca bu kep· 
çe ile alınır. Bir müddet kayna-, 
dıktan sonra hafif atete çekilır .. 
Bu sırada yarım gram kadar da 
kekik dökülür. İyice piftikten son-
ra indirilir. 

:\lı\Dl>l':LER 

a • • iZ 
a.~ 
o • 
!- G: 

Perakende 
En az ı Ea çok 
Krs. Krs 

B ıtKKALIYE 
Bulgur 12 17,5 22 
.,·asuJya çalı 22·12,35 15 23 t 
FaauJya horoz 15 18 20 
FuuJya ntak 10,5 14 15 
!\lerchnek 20 22 25 
Nobcrt 9 12,5 17,5 
Nohut natürel 12 15 22 
l'eynlr B. yatlı 26 35 40 
l<ıı,ar .}Dflı 50 60 80 
Kapr ikinci 40 50 70 

leytlnyaj' eks. eks 47 - 50 55 65 
Yemeklik 40 45 55 
\'ııf Trabzon 70 - 80 75 90 
Tereyağ 120-200 140 220 
Yat yemeklik 50 - 60 75 90 
\'at birinci Urfa 70 8.5 100 
1'1 .. lnç 8 - 35 15 48 
Makama 15. 18 22 26 
Zeytin 15 - 29 il - 45 
Sabun 24,5 25,5 3(}. 50 

SEBZELER 

fnce biber 8 - 10 10 12,5 
Hal'llÇ 2 - 3 5 
Praaa 1 • 4 3 5 
Llbana 3,5 4 5 7 
Yaprak 10 15 20 
Patatee 4-5. 6,5 7,5 15 
Soj'an 5-7 6 9 
Kereviz 6-5 7,5 12,5 
Yeell domar.e. 3·5 5 7,5 

YEMiŞLER 

Ayn ebt. ebt. 6·8 10 15 
Ayva blrlnct 5. 6 6 10 
Ayva lkacl 3 - 3,5 5 7 
Nar ekat. ebt. 6 7,5 IO 
Nar ikinci 4 5 7,5 
Elma Karadeniz 4 • 5-6 5 12,5 
Elma Sapanca 5 7,5 10 
Elma tlnye 4. 5-9 5 15 
Manclallna 0,5. 3 1 • 5 
Portakal 0,5 - 5 1 • 7 
Ce\1z 11 - 18 12,5 20 
Kestaııe &8-10 10 15 
lluımula 4-6 7,5 15 

. MAHRUKAT 

OdllD (teki) 350-4~ 2 5 
Kömür 3,4.5 5-6 
Kok 

Söml kok 21 

ll:::lliitti#i#I ilfi • 
Yarınki matıneıerden lUb•ren ı 

AL KAZAR •lnemeeıı 
1 

g 

TAR ZAN 
YAMYAMLAR 

ARASINDA .. 
:ı 

P Noath Beery Jr. 11 il tarafından a 
il heyecan ve dehşet ı 
ii filmine başlıyor. 
:::m..-m:::mm 

"BAYLARA LA'I.IM OLAN 

TEKSAYT 
HER ECZANEDE SATILIA 

Muhtelif kıymette eşya 
Bunlar arasında: 

Radyo, dikiş makinesi, elektrik süpürgesi. elek
trik avizeleri, ısmarlama bir kat zabit elbisesi, beheri 
onar lira kıymetinde ısmarlam;ı ayakkabılar, iki tılki 
kürkü, kıymetli kitaplar, çay takımları, masa saatleri, 

Lonjin kol ve cep saatleri, masa lambaları, fotoğraf 
makineleri, kumaşlar, Tuvalet takımları ve levazıma
tı, kolonyalar, losyonlar, pudralar, sabunlar, tırnak 

cilaları, şapkalar ve daha saymakla tükcnmiyecek ka· 
dar çok muhtelif kıymette hediyeler. 

Bunlar HABER'in 5 inci yıl hediyeleridir ve HABER'in her okuyucusu çok kolay bir surette 
bu kıymetli hediyelerden birini kazanma imkanını elde edecektir. 

Büyük müsa akamız 
başlıyor! 

yarın 

Müsabakamm: çok kolaydır. O kadar ki, bunu yarın gördüğünüz zaman hayret etmekten kendinizi 
alamıyacaksımz. 

Ananızı, babanızı ne kadar kolaylıkla tamyoraanrz, tanınması o kadar kolay dünya adamla
rının resimlerini neıredecek ve size bunların kim olduklarını soracağız. 

Bundan daha kolay bir müsabaka şekli tasavvur edebilirmisiniz? 

Bu bir müsabaka dean daha çok yüzlerce çeşit 

HABER.' in 
Okuyucularına 

S inci yıl hediyelerini 
dağıtmak için bir vesiledir 

Müsabakamızı kazanmak içirı ne~redeceğimiz resimlerin hepsini tanımak mecburiyetinde ol
madrğınızı da aklınızda tutmalısınız! 

Yarın HABER gazetesini almayı 
ve arkadaşlarınıza aldırmayı 

ihmal etmeyiniz 
Yarın ayni zamanda Uç gftzel romana da başlıyoruz 

1 Kocamla evli değilim : 
Hissi, aşk ve tahlil romanı genç kızlarımızın bu romanı alaka ile okuyacaklannı umuyoruz. 

2 - 25 kocall kadın 
Bunu sizi meraktan meraka sürükliyen Amerik:lya kaçırılan Türk kızı romanım yaznuı olan ishak Ferdi 

yazmı§tır. 

Ziraat Bankası, bankanın muit. 
telif ellerde kalmıt ve aradan ge
çen hadiseler, harpler vesaire do
layııiyle tahsili imkanı bdunama· 
mıt olan alacaklarını borçlular 
dan, bunlar yoksa varislerinden 
tahsil için harekete geçmittir. 
Banka bu borçların tahsili için 
borçluları tespitten sonra bunlan 
uzun vadeli taksitlere ayırmıttır. 

Banka bu barçlulara birer mek
tup göndererek kendilerinin on 
bet gün içinde bankaya müracaat
la borçlarının miktarını ve taksit 
miktarlarını öğrenmelerini bildir
mittir. Borçlar için banka ile borç· 
lular arasında banka zirai kredi 
şubesi tarafından senetler tanzim 
edilecek ve borçlular bu senetler 
üzerine tediye yapacaklardır. Se
netlerin tanziminde esas bankada
ki vesikalar olacaktır. 

Öğrendiğimize göre bankanın 
bu tekildeki alacakları mühim bir 
yekunu bulmaktadır. Banka bu 
alacaklar için yapılmıf olan tebli
gata rağmen bankaya müracaat 
ederek anla•ma yapmıyanları mab 
kemeye verecektir. 

Ekmek flyatları 
Belediye daimi ıncümeni dün 

buğday ve un fiyatlarını tetkik et
miı, ekmek fiyatlarının indirilme
sini icap ettirecek bir fiyat dütük
lüğü görmemiıtir. Ekmek ve fı· 
rancala narhları eıkiıi gibi bıra 

kılmııtrr. 

::nmınnnıunm:n:mmr.ımm:mmmaa 

~l Gayyur usu ille 
:H 48 derste kendi 
il kendine 
~Fransızca 

1 
Bay M. Gayyur taTalınclan 

j" yazılıp gm:etemizde telrika e 
!' dilmif olan ( 48 clerıte keneli r kendine lranaızca) notları bu 
H el ela V akıt matbaa11 tarafın· 
!ı! elan kitap halinde çıkarılmıflır !ı 
i Memur, ifçi, talebe ve herke.ı!! 
: il H için layclalı olacak olan bu ki·ü 
g taba, 320 aayla olmaaına rağ g 

3 - Meri he seyahat i: men, yalnız 75 kuru, liyat ko· H 
Tamamile resimlerden mürekkep olan • \'" bu sinema romanı sizi Merihe götürecek ve bilmediğiniz H nulmaıtur. T evz.i merkez.İ Va il 

~~!!!!.!!!!!!!!.!!!!!!!!.!!!!b!!.!!i!!.!!r !!.!!al!!.!!e!!.!!m!!.!!d!!.!!e !!.!!y~aş~a~ta!!.!!c~ak!!.!!t~ır!!.!!. !!.!!!!.!!!!.!!!!.!!!!!.!!!!.!!!!.!!!!!!.!!!!~!!.!!!!.!!!!!.!!!!!!.!!!!~!!!!.!!!!!!.!!!!.!!!!.!!!!.!!!!.!!!!.!!!!.!!!!.!!~~!!!!.!!!!!!.!!!!.!!!!.!!!!.!!!!!.!!!!!.!!!!.!!!!.!!!!.!!!!.!!!!.!!!!.!!!!.!!!!.!!~~ ıı ~~.~:~:~::;,~~'· A"kora cacl·~ 
Görülmemiş bir mu,·affakıyet ! Bütün lstanbul halkı ••••••••·-~ lnnn:::::ı:m::::m:::::::::::::::::e.:ms: .. r-~r-.:Y 

au11une kadar dmmıze çevrH•"Ali Baba Harun Reşid 
tllmlerln en herlkulld••I ve 

Tamamen Türkçe sözlü ve şarkılı büyük şark operetinı 
Görmek 

için S A R A Y _ ko~uyor. Bu filmde: En gUzel 
Sın e ması na Şark dansları görecek, muhtelif 

\'e hakiki Türk şarkıları dinliyecek, göz kama~tmcı lüks \'e ihti~m dekorları arasında hayran kalacaksınız . 

MARLENE DIETRICH'in Z1 No. it Casus, GRETA GARHO-'nun MATAHARI fiJmlerinden daha güzel, daha 
~anlı Ye daha HEYECANLI 

13 No. lu CASUS 
AŞK - HEYECAN - HARP - SEYlŞEN CASUSLAR - ZENGiN VE MUAZZAM SAHNELER 

Amerikan ordusunun hudul.,uz yardımlarile \'e milyonlar sarfile yapılan muazzam ŞAHESER. Baş rollerde: 

Yakında 

Tc• RKsınema sında 

KANUN 
KUVVETi 

..James Cagney 
Heyecan ve merakla 

gUrUHlyor. 

GARY COOPER - MARYON DA VIES 
(Fransızca sözlü) 

iPEK Sinemasında 

ylardanber mera 

UÇURUMA DOGRU 
Brlgitte Helm - Henry Rousseı 

Françoıs Rosay 
Frenaızca bUyUk fllm pek yakında 

TDRK Sinemasında gösterilecektir. 

fırıınııuı Brlediq1ı.'1i 

~ehir1i"yatrosu 

111111111111111 

Nu akşam saat 

20 rle 

111...111 

111111111 

\.ARAMAZOP' 
kardeıler 

Yazan: 

Heşat Nuri 

t ikinci ka.ıundan itibaren leyli-~ • 
febeler Boğaziçi, Adalar halkı ıçın 

pazar sabahları saat 11 de talebe fi • 
yatile dram matinesi verilecektir. 

Fransız f ;,,af ro~u 
HALK OPER•~TI 
Bu akşam 20,30 <İ 

TELLi TURNA 
Büyük operet 

Yazan: Mahmul 
Yesari. Müzik: 

Sezai ve Sadettin 
Asaf 

Fiyatlar: 35-50-60-'i .>-100. Loca 40lJ.,,oO 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
HALiDE 

Şehzadcbaşı TURAN Tiyatro.unda 
Bu gece saat 20.:lO eh 

HiSSEi ŞAJ'IA 
Vodvil 3 perde 

Her tarafa tram,·ay 
Telefon: 22127 
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Yusuf Peygamber 
Din kitaplarında 
anlatıldığı şekilde 

yaşamıştır. 
Her şeyi şuphe ile 
gören alimler bunu 

araştırarak 
Nihayet maddi deliller bularak 

hakikati teslim etmJşlerdlr 

Hazreti Yusuf, Poiitarın karısına yüz vcrmemiçti 
-Karlo Cignaninin şimdi Dresden galerisinde ~lan iablosundan-

Son zamanla.rda arkelojik a- gibi Filistin hudu<lundaki Saru ka . 
raştırmaları, şimdiye kadar hep lesiydi. Nitekim eshi Mısır kayıt· 
efsane sanılan bir takır;ı hakikat- farı bu kaleyi birç::ık asırlar zar· 
lel'i meydana çıkarmaktadır. Ta- fmda zikretmektedirler. 
rih bilginleri arasında lngilterede Potifar Hazreti Yusufu cok na· 
doktor A. S. Yahuda senelerdenbe- muslu ve iktidarlı bir adam~ olarak 
ri bilhassa "Kısası Enbiya,, da ya- tanıdığı !çin ona tükenmez bir iti . 
zıh hikayeleri incelemekte, bunla- mat hağlamıştı . Bu itimat, 
nn gerçekten olmuş birer tarihi karısının şikayet ettiği gü . 
vaka nu, yoksa sadece hayalin ya- ne kadar dev"am etmiştir . 
rattığı birer efsane mi -oldukları- Potifar çok güç bir va . 
nı araştırmaktaydı. Son aylarda ziyete düşmüştü. Efendisinin Jrn . 
neşrettiği bir kitapta Hazreti Yu- nstna saldırmak gibi çolt ağır bit 
aufun Mısırda başından ge~enle cezaya sebep olacak hir suç hak
re dair yazılanların doğru oldu- kında Potifar ya karısına inan· 
ğunu birçok tarihi vesika ve delil- mak, yahut da Yusufa güvenmek 
lere dayanarak isbat etmiştir. arasında şaşınp kalmıştı. Karıst • 

Bazıları Hazreti Yusuf vakası- nm sözüne inanır gibi davrandı 
nın sadece uydurulmuş bir masal ve Yusufu taş ocaklarına gönde _ 
olduğunu ve böyle bir kahrama· receği yerde Fravunun hus\.! .;İ ha 
nm hakikatte hiç de yaşamadığı- pishanesine attırmakla bu iste ha 
nı iddia etmişlerdi. Fakat doktor la Jüpheli olduğunu gösterdi. 
Yahuda Mısır vesika ve kayıtla- Hapishanede Hazreti Yu•uf

1 

rmdan bunun baştan sonuna ka- riiyalarını tabir etmek suretiyle 
dar doğru olduğunu nıeydana çı- Fravunun kilerci başısiyle ekmek
karmıttır. çi başısı üstünde çok derin ve iyi 

Mesela Hazreti Yusufla, utan- tesirler yarattı. Bu rüya tabiri işi 
maz Bayan Potifar arasındaki bir eski zamanların çok ilerlemiş, fa
tarafh aşk işinin gerçek mi, Yok. kat sonraları kaybolmuş bir sana
sa sadece Yusufun hapishanede tıydı. 
bulunmasını mazur göstermek i- Yusufun bunu nasıl yapabilmiş 
çin uydurulmuş bir masal mı oldu- olduğunu tarihi kayıtlar göster · 
iunu araştırmıştır. Masalı alela- ıniyor. Ancak onun çok zeki bir 
de okuyuculara pek garip göste- adam olduğu h;ç ~üphe götürmi · 
ren safhaların bizzat kendilerit /:!::ek bir hakikattir. 
hunun uydurma olmadığına şaha - Bu iki hadisede rüyanın garip 
det etmektedir. Mesela "Kısası bir hususiyeti var. Her ikisinde 
Enbiya,, dediğimiz peygamberle- de üç rakamı bulunduğunu görü
rin masallarında Yusufun atıldığı yoruz. Yusuf kilerci başıya üç 
hapishanenin, muhakeme ve mah- qünde tekrar göze gireceğini vr 
kUıniyet bekliyen adi suçluların fendisine kendi eliyle kadeh ve
kapatıldığı umumi bir hapishane receğini söylemişti . Diğer taraf
olnıadığmı, burasının "Kralın hu· tan ekmekçi başıya üçüncü günü 
susi mahpuslarının atıldığı bir asılacağını haber verdi. 
Jer,, olduğunu okuyoruz. Hazreti Yusuf bu iki adamla 

Demek burası aşağt yukarı lüks konuturken Fravunun kilerci ba
hir tevkifhaneydi ve İngiliz bil · Jı aleyhine hiç bir şikayeti olamı· 
cinlerinden birisinin is bat ettiği yacağınr, .halbuki ekmekçi ba~ınm 

Hazreti Yusuf, Fravunun rüyasını doğru tabir etmek suretiyle Mısırı felôkctten 
kurtardığı için şan ı·e ljerefe yükseltildi. - Det'eria'nın tablosundan -

Hazreti Yusuı 
Fravnun rüyası 
m tabir edi!Jor. 
-Harold Speedin 

tablosu -

birçok hırsızlık ve suiistimalden 
suçlu b:.ılunduğunu anlamıştı. An· 
cak her iki hadisenin üçüncü gün
de olacağını nereden biliyordu? 
Bunu şöyle keşfetmiş olabilir: 

Herkesin bildiği gibi F~avu • 
nun doğduğu gündü. Böyle yı; . 
dönümlerinde ise hapishaneleri. 
ya af yahut cezaları tatbik sure
tiyle, temizlemek adetti. 

Hazreti Yusuf hakkında Fra· 
vuna birkaç söz söylemek ekmek· 
çi başıya nasip olmadı. Fakat e
linde ka deh1e Fr:lvunun yanı ha 
sına dönen kilerci başı haşmetlu 
hükümdar rüya görünce ona Yu
sufu hatırlatabilirdi. 

Fakat ne yaz1k bu nankör a· 
dam Yusufu tam iki sene unu~tu 

Neden sunra bunu Fravuna anlat· 
tı. 

F ravun, bir aralık karışık bir 
rüya görmüştü. Hazreti Yusuf bu
nu tabir ederek Mısırda yedi sene 
bolluktan sonra yedi sene kıthk O· 

lacağmı anlattı. 

T ahirinin doğru olduğuna dair 
F ra vunu inandırınca, buna karşı 
alınacak t~dbirlerin ancak "Bü
yük Vezir., tarafından tatbik olu 

na.bileceğini de söyledi. Bunun ü
zerine Fravun onu ülkenin en bü
yük memurluğuna tayin etti. 

Yusufun boynuna altın ger . 
danlık asmak, sırtına da ince ke -
tenden beyaz entarı giydirmek 

hikayesinin de uydurma olmadr • 
ğmı son zamanlarda Aman:a'da 
meydana çıkarılan kabartma re • 
sin;ıler ~österm!ştir. Bu resim • 
Ierde Fravun dördüncü Amenofi· 

sin Aton başpapası Meri - Ha'nu11 
boynuna mebcdin zahire anhan 
avlusunda~ bu anbarları arpa ite 
doldurduğu için altın gerdan1ık 

astığını görüyoruz. Yusuf da Fıa· 
vuna ayni hizmeti yapmışb. 

Saray kanunlarına göre Mısı
rın büyük veziri devletin en yük
sek memuruydu ve kral salahiyet
lerini haiz bulunuyordu. Bu tariht 
hakikatlerin hepsinin, din kitapla

rında tekrar edilmiş olduğunu gö
rüyoruz. Zaten Yusuf kıssasını 

ilk önce Yahudilerin Tevratı "Tek
vin kitabı,, nda yazmıştır. 

Fravun, Yusufa Zafnat . Paan
cah adım ta...'<mak suretiyle. onu 
hususi bir şeref mevkiine çıkara
rak eski an'aneye riayet etmiş ol
du. Bu adın manasını da son za
manlard'l doktor Yahuda bulmut
tur: "Bu adam, ülkenin gıdası· 
dır!,, 

· Fravun · Mısın açlık ve kıtlık 
yıl1arında kurtarmış olan bir ada· 
ma böyle bir ad takmakla isabet 
ettiğini göstermiştir. 

Hazreti Yusufun gelecek on 
· dört sene için dünyanın bu par
çasında olacak hava ve iklim şart• 
larmı nasıl tahmin edebildiği me-

selesi hala anla~ılamamıştır. An
cak bunu yapmış olması kuvvetle 
muhtemeldir. Çünkü kıllık sene-
lerini haber alması üzerine Fra• 
~un papaslara ait topraklardan 

bajka bÜtün araz~yi istimlak ettir• 
mişti. ·Fravun sonra bu toprakla .. 
rı mahrnlün yüzde yirmisini kira. 
olarak vermek şartlariyle gene sa• 

hiplerine kiralamıştı. Bütün bun .. 
ların yapıldığı ve a§ağı yukarı 
Hazreti Yusufun çağında olduğu 
tarih bakımından sabit olmakta. 
dır. 

Mutekit bir insan için bu kıssa 
şekkü şüphe götürmiyen bir ha
kikat :se de ilimler hu, yukarda 
yazdığımız hadiseleri tarihin ele 
teyit etmesi çin a : aştırmalar yap· 
mıtlar ve doğru olduğunu anla .. 
m19lardır. 
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80 - c Nakil, tercüme t'fl iktibo" lıakla malrfuzu. .. ı . , 80 ·.._ ____ _ 

"Ben size demedim mi, pata? 
Rabia bugün geldi. Yarın Penbe
nin mercan küpelerini, kırmızı 

canfesini aldırmak için Şükriiye 

hanımı ça.r§ıya yolluyacağım.,, 

Kanarya ile Vehbi Dede sandal
yalarını aldılar, Rabia ile efeudi. 
ye iltihak ettiler. Ocağın kart um
da birleımişlerdi . Aralarında Pe· 
regriniye de yer açtılar. O per.ce· 
rede, arkasını onlara çevirmif, dı
şarıya bakıyordu. Efendi bilhassa 
onu yanına çağırdı: 

"Sevgili Arslanım! Sen, Amerikada hem Tür 
polisinin kudret ve kabiliyetini, hem de ben 
candan sevdiğini gösterdin! Şimdi seninim. 

Paşa cevap vermiyor. Dü§ünü
yor. Rabia gündüz gelmi§, demek 

onun evde olmadığı saati iyi he
aaplamıt. Hala kız, ona dargın. 

Bu kadar genç bir göğüste sön
mez, ne derin bir kin. Kapı açılı· 
yor, Bilal odaya giriyor. 

Haydi beni kucakla! ,, 

"Ne haber evlat?,, 

"Hayırlar efendim. Annem bir 
!ey ister mi diye yoklamağa gel

dim.,, 
Bililin, Sabiha hanımın Hi1mi

den bot kalan gönlüne yavaf ya
Va§ girmeğe hatladığı artık aşi

kardı. Oğlan elini öptükten sonra 

ihtiyar k.adın onun yanakların

dan öptü. Elini yakasının içine 
soktu, arkasını yokladı. 

"Arkan nemli, Bili!. Hemen 
değişmelisin, san~ bu akşam yat
madan bir ıhlamur .kaynattıra~ 

yım.,, 

Bu küçük hareket pa§ada eski 

ve acı bir hatıra uyandırdı. Bu, 
kaç senedir onu tazip eden, yaka

sım bırakmıyan bir hatıra. Batını 

çevirdi. Sabiha hanımın zihnini 
ba§Ka §eyle me§gul etmek istedi. 

"Rabiayı niçin yemeğe alıkoy
madınız, hanım?,, 

''Teklif ettim. Pazartesileri Ne· 

jat efendilere meıke gidiyor. Bi
zim Kanaryanın Jehzade karısı ol-

"Siz de gelmez misiniz, cber 

maitre?,, 
"Beni affediniz, ben içerde pi· 

T om kulaklarına inanamıyor - l 
du. T om&onun muavinini arala - ı 
rına almışlar.. Bilmiyerek kedi 
ye peynir tulumunu teslim etmiı
lerdi! 

yano çalacağım.,, Parker derhal tabancasını çek-
9dadan çıktı. O yandaki odada ti: 

dolatırken Rabiamn yanakla.-m· 
daki penbelik biraz daha koyulat

- Haydi, hazır ol, Tom ! Bu 
gece evimizde İstemiyerek kan 
dökeceğiz .. 

tı. Fakat tavrı tabii idi. Sesi ve 
gözleri eskisi gibi serin, eski tahii
liği ile konuıuyordu. 

Peregrini onların yanında otur
mak istememi§. Piyano çalmağı 

onların sohbetine tercih etmiş. 

Yanın etsin. Bundan Rabia.ya ne? 

Vehbi efendi gibi büyük adamlar, 
tehzadeler, hanımlar onun gözü. 
nün içine bakıyor. Bu topraklarda 
yirmi yaıında kim bu kadar rağ
bete nail olmuı. Sinekli Bakklll 
gibi zavallı bir arka ıokakta do

ğupta bu kadar mefhur olan bir 
kızı hangi tarili yazmı! ! 

Yandaki odada piyaniıtin pa!"" 
makları, baskın yapmağa çıkan 

bir fedai çetesi ıiddetiyle piyano
ya hücum ediyordu. Ne gürültü, 

ne gümbürtü! HaY.ır. Hiç de öyle 
değil. Her ses bir mucize, her me· 
lodi bir vak'L Çdanaz sokaklarda 
ulık çalan fırtınalar gibi; dar bo-

Tom yavaş yavaı merdivenden 
afağrya iniyordu. Aıağıdan akse
den sesler birdenbire kesilmişti. 
ikisi de tabancasını çekmitti. 

T om gözlerini oğUJturarak ye· 
re bakb ve gülmemek için sol eli
le ağzını kapadı: 

Ceki yattığı yerde horul horul 
uyuyordu. 

Cekinin yattığım Parker de 
gönnü!tü. 

Biribirlerine l>akıtarak merdi· 
venin kenarında &indiler. Tom, 
patronunun kulağma f ısıldıya -
rak: 

- Herif uykusunda 
yor, dedi. Su aygırına 
böyle bir adamın polis 
imkan var mı? 

söyleni -
benzi yen 
olmasına 

Parker tabancasını cebine koy
du .. Yukarıya çıktılar. 

Parkerin maneviY.atı bozul -
muıtu: 

ma11na ne dersin, pa§a ?,, ğazları altüst edip geçen ka11rgll 

- içime bir tüphe girdi.. Bu 
gece ben uyuyacağım.. Sen ka -
pımda nöbet bekliyeceksin ! 

Diyerek T omu kapıda bırak -
tı. "Niçin olmasın? Çok güzel kız- çığlıkları gibi. 

dı?,, 

"Evet, evet. Amma çok soğuk

tu. Mermergibi. Tatsız, tuzsuz bir 
taze. Ne ise gene hakikatli imi§. 
Bize selam yollamı§. Rabia, Bi
lalin düiününe davet etmemizi 
teklif etti. Ne kızarıyorsun, öyle 
Bilal oğlan?,, . p 

. . . . • • • • • • 
Pazartesi aktamı Nejat efendi 

gene Rabiayı tek batına meıgul et. 
meğe çalıştı. Yemekte ve yemek

ten ıoara. Herkese çok tabii gelen 
bu alaka ve dostluğun Peregrini~ 
de f en.a bir buhran uyandırması, 
Vehbi efendinin gözünden kaç
madı. Kendi kendine: "Peregrini 
uzunca bir seyahate çıksa iyi ola

cak. Artık nefsine hükmedemiye
cek bir hale geldi. Istırap çektiği 

besbelli. Fakat bunu Rabia hiaaet

memeli. Kızın sakin hayatında ye. 
ni bir fırtınaya ne lüzum var?,, 
diyordu. Ve Peregrini yi pek ço

cuk, pek ham buluyordu. Niçiu o 
da, Vehbi Dede gibi sevemiyor? 

Rabianın biraz evvelki çalımı, 
gururu topraklara düttü. San'at
karın yarattığı bu muğlak ve muh-
teıem ahenk etrafındakilerin ali-

kasını, dikkatini kendisinden al· 
mıı, içeriki odaya götürmüıtü. 

Kendi de dahil olduğu halde hep
si varlıklarını unutmuılar, hepsi 
Peregriniyi dinliyorlardı. Bu ses 

tayfunu arasında, Rabianın ku -
laklan nazik ve haa.sas bir Ieitmo
tifsizdi. / Bu adam bin bir cini, 
feytanı zincirden botaltıyor, çığ

rı,tırıyordu. Fakat bütün bu çıi· 
rışma, gümbürtü arasında bir kü
çücük nağmeyi, kuytu ormanlar

da öten etsiz kalmıf bir bülbül gi
bi öttürüyor. 

Piyano durdu. Tekrar başladığı 
vakit dördü de birbirinin yüzüne 

baktı. Bir tek parmağiyle batlad•. 

Birbirine bağlı, ağır, uzun, yarı=n 

sesler. Mineur'ler. Hepsinin lier 
gün iıittiği, bildiği bir makarr •. 
Rabianın Kur'an okumağa batla· 
dığı zamanki "besmele,, si. Her 

Onun derecesinde bir adamın ha· zaman o makamdan geçer, öyie 
la hayatın İptidai bir safhasında okur. Kızın vücudu farkında bite 

olmadan, öne arkaya, iki tarafına 
hafif dalgalanıyor, dudakları k,
mıldıyor. 

Piyanist salona dönünce dördü 
birden el çırptı. "~ 

Aslan Turgud 
kurtuluyor 

Ceki o gece yavatça evden çı
karak, en yakın telefon merkezin
den polis §efi ile konuımuş ve 
Aslan Turgudun hapsedildiği evin 
adresini verdikten sonra geri dön
müttü. 

T omson on bet dakika ıonra 
kuvvetli bir polis müfrezesile Par
kerin evini butı ve Parkeri diri 
olarak yakaladı. 

Aslan Turgud bu evde bir ay -
dan fazla mahpus kalmış ve çok 
zayıflamrşh. 

Nevyork gazeteleri ertesi gün 
bu hadiseden bahsederken: 

"Türk polisi bulundu, Fakat, 
Türk kızının izi bulunamadı!,, 

Diyerek zabıtayı tenkid edi -
yorlardı. 

Tomsonun, İstanbul Amerikan 
konsoloahanesinden aldığı bir tel· 
grafta şöyle deniliyordu: 

"Nevyork zabıtasının aradığı 
Türk kızı Amerikalı bir dQktor 
refakatinde olarak 1stanbula gel
miştir. Kızın babası Nevyork z3 -

bıtasmm artık bu işle meşgul ol -
mamasını rica etmektedir. Necla 
Hanım haf ızasmı kaybetmiş hir 
hade Beyoğlu Amerikan hastaha
nesinde yatıyor ... ilfıh. ,, 

T om son bu telgrafı alır almaz 
Aslan T urguda ko,arak: 

- Müjde dostum, dedi, nişan
lından haber getirdim. l stanbnla 
dönmüş. 

kalması ne garip şey. Sevmeği, se· 

vilen ıeye tek batına teıahüp ~ibi 
telakki etmek J]e vahti bir ıe1di. 
A!ık bir eıirci mi? Dünyadaki 
eervet, güzellik, sevgiler ve ıevgi

liler herkeıe yeter, herkesin hak
kı ... 

Nejat efendi: -...~ 

.(Devamı var) 
Sonra sun'i bir gülüıle ilave 

J etti: 

- Biraz rahatsıznu! amma ... ) 
Şüphesiz bu geçer. 

Aslan Turgud bu telgrafı oku
yunca dü,ünmeğe baılamrştı: 

- Ben bu telgrafın verdiği 
malumata inanmıyorum, Mister 
T omson ! Necla henüz Amerika -
dadır. 

- Ne diyorsun canım?! Kon
solosumuz yw.lan söylemiyor ya .. ? 

- Onu da aldatmıılar ... Nec
lanın hafızasını kaybetmesi, bir 
plandır ... Haydutların planı .... 

- Nasıl olur? 
- Bunu size iabat edeceğim. 

· Haydi, beni tevkifhaneye götü -
rünüz ... 

- Ne yapacaksın? ' 
- Parkerle konuıacağım. 
- Onun da ifadesini aldık. 

Konuşacak, ara!tıracak bir nokta 
kalmadı sanıyorum. 

Münaka§a ederek yola çıktt -
lar. 

Tomson, Nevyork zabıtasının 

nihayet ele geçirıneğe muvaffak 
olduğu Parker gibi bir haydudun 
fazla bir şey söyliyeceğini ummu· 
yordu. 

Tevkifhaneye vardıkları zaman 
' kapının önüne, Perkerin resmini 
almak üzere, yüzlerce gazete mu
habiri birilanişti. 

Gazeteciler Aslan T urgudun 
da fotoğraf mı almak fırıatını ka
çırmıyorlar ve: 

- işte mükemmel bir polis ... 
:Amerikada eti olmıyan değerli 
bir detektiv ... 

Diye bağrışıyorlardı. 
Parker, Aslan Turgudu karşı -

smda görünce dişlerini gıcırdat -
mağa başladı. 

Aslan Turgud: 
- Amerikadan dönerken sa -

na bir iyilik yapmayı düşündüm, 
dedi, soracağım noktaya bir tek 
kelime ile tloğru cevap verirsen, 
aleyhindeki delilleri zabıtaya ver 
miyeceğim ve şahsan davacı ol • 
maktan vazgeçeceğim. Neda İs -
tanbula gitti mi, yoksa burada 
mı? 

Parker hızlı hızlı soluyordu ... 
Göz~eı'ni yere indirdi .. Düşündü .. 
Başını yavaş yavaş sallıyarak, ay
lardan heri devanı eden esrar per
desini bir sözle yırttı: 

nahtar çıkardı ve Tomsona dö 
rek: 

- Vinter Gardenin yanmd 
küçük §a.pkacı dükkanını buın 
Altındaki odada yatıyor, d 
iki gün önce sdrhati iyiydi. 1 
anahtarı ... 

-36-
Büyük (Britanya) vapanın 

güvertesinde, Nevyorktan ayni 
Transatlantiğin geride b 
beyaz köpüklü dalgalara baka 
konuıuyorlardı: 

- Telgrafı tam vaktinde ç 
tik, Neclacığım ! Parkerin lst 
bula giden adamı, Pap D&CNlQ 

paralarını 11zdırmağa meyd 
bulmadan yakayı ele v•ece 
Ve babacığın, telgrafımızı al 
kimbilir ne kadar sevinecektir! 

Necla susuyordu.. Dalgınd 

Yavatça başını kaldırdı: 
- Dizlerim titriyor, Turıu 

Çok yorgunum .. 

Arlan T urgud arkada dur 
fezlonglardan birini çekerek: 

- Şuraya oturmaz mısm? d 
di. Hava güzel. Nevyorku uzak 
tan seyredelim .. Be1ki1>ir saat s 
ra, gözümüzden tamamile siline 
cek. 

Necla şezlonga uzandı: 
- Gözümüzden silinecek .• F 

kat, bu esrar beldesinin korku 
ve heyecanlı hatıraları kafamız 
içinde ebediyen yafıyacak. 

Genç kız içini çekti .. Kalbi k 
parcasına çarpıyordu ıözlerin 
den bir kaç damla yaf aktı ve ko 
Iarını uzattı: 

- Turgud ! Mert ve fedaka 
Aslanltll ! (Parker) in ıöz kam 
tmcı hayatına nasılsa kapıl 
ıeni terkettiğimden dolayı benı 
affet! Bundan ıonra, dünyanı 
bütün mücevherlerini önüme yıl 
salar, bütün hazinelerin anahtar 
Iarını bana verseler, kalbimi kal 
bine bağlıyan ve ebedtleten aev 
gimi söndüremezler. Sen Ameri 
kada hem Türk polisinin kudr 
ve kabiliyetini gösterdin! Hem d 
beni ne kadar riyasız ve canda 
sevdiğini .. Şimdi seninim •.• Yaln 
senin! 

-SON-

- Burada... ı---- YARIN 
s.">nra başını ellerinin içine al-

dı: 

- letanhula giden kadın, be· 
ni.m metresimdi. Neclaya çok ben· 
zediği için, ondan istifade etmek 
istemiştim. 

İki polis hafiyesi biribirine ba
kışarak gülü~tüler. 

Aslan Turgud davayı kazan • 
mışh. 

T omson nezaketen gülüyordu .. 
Hiddetinden mütemadiyen du • 
da!darını ısırıyordu... Parhere 
sordu: 

- O halde Neclanın nerede 
bulunduğunu bize söyle de bu ko
medyanın son perdesini çabuk ka
pıyalrm. 

Parker cebinden küçük bir a -

25 KOCALI .. 
KADIN! 

Yazan: iSHAK FERDi 

A§k, heyecan, entrika ve me -
raklı maceralarla dolu yeni rO
manımızı yarın bu sütunlarda 
okuyacaksınız! 

................................. 

ACELE SATILIK KAGiR EV -
Aksarayda Çakırağa mahallesi Ab
dullah çavuş sokağında a2 numaralı 
müceddct altı oda bahçe elektrlk ve 
banJ-:oları hni içindekilere miiracut. 
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KATDIL 
t1raış fntrÇc§l~D D 

Plaklar bi·zde 
pahalı satılıyor 

Mikrop yuvası fırçalarla dolu 
bir sandıktaki sonuncu fırça 

Orkestra ve operamız olmadığına göre 

Bir adamın ölümüne sebep 
olduktansonra nihayet ele geçti! 

Halkı alafranga musikıye 
aJıştırmak isteniyorsa 

Bundan üç yıl 
evvel Londral, 
J on Banks ken 
dine bir traş fır 

Plaktan hiç olmazsa Avrupada olduğu kadar 

Ueuz satmak lAzımdır. 
çaıı almıştı. o Geçen gün plak almak için b\ı 
günden bir av dükkana girdim. İçeride birka ~ 
evvelisine kada- müşteri vardı. Bir kenara çekı 
da hep bu fırça lerek onların çaldırdıkları plal\1'4 
ile traş olmuş rr dinlemeğe koyuldum. Çalma•· 
tur. Geçen ay is~ ve alınan plakların dörtte üçü a 
fırçada bu kadar laturka... Yarım saat içinde dör1 

zamandır fırsat tane alaturka, bir tanecik de al af 
gözetliyen mik . ranga plak satıldı. Bir noktay ;:ı 
roplar zavallı a· daha dikkat ettim; herkes plak 
damın ölümüne larm pahalılığından şikayetçi .. 
sebep olmuşlar Girdiğim dükkanın sahibi de bu 
dtr. Bu ölüm va . pahalılık do)ayısiy]e bir şey alma-
kast ile de dok . dan elleri boş 9kan müşterilerin 
torluk bilgisiniu Tetkikat sonunda zavallı adamın traş fırçası yüzünden arkasından: 
ıimdiye kadat" öldüğü anlaşıldı. - Hakları var, plak bizde pa· 

yaptığı en dikkate §ayan takibat siyle bulaşmaz. Yüz derisinde gi- halıdır.,. 
sona enni• oluyor. Diyip duruyor. Merak ettim, sor. 

t ~ recek delik bulunmazsa vücuda dum: 
tin asıl tuhaf ciheti de Lond· nümuz edemez. Demek ki adam· _Pahalı iıe neden ucuzlatmı-

ra sağlık meınurlarmm bu fırçayı . cağız o gün tra! olurken uıtra ile yoraunaz? 
aatın alındığı gündenberi, ara~ ·· ·· · · t d · d·ı - O hız' 1'm elı'mı·zde dea;l ki'· 
ınakta olmalarıdır. 

yüzunu çızmıf ve e avı e ı mez 0 • 

hastalığı kaparak ölmüttür. Biz dükkancılar plak başına 10 
JonBankı~ öldüren mikroplar--~--~--~~--------~~-~~~~---~ 

''At k 
n ra s,, hastalığı mikropları ~AGlbD IK _..GCTLfERİ 

dır. Bu birçok hayvanlarda bulu . •#ii1J-~-----·'="· 
nur ve deri yahut kıl· vasıtasiy)e K lb h t ı .., 
bulaşır. Trat fırcaları da bu has a as a ıgı 
:~c;ıi~~n hulaıma v~sıtalarmdan bi-

__,Umuml harpten sonra sağlık 
tedbirlerinin pek gevşek olduğu 
g:.in~arde lngiltereye Çekoslovak· 
Y~d~n bir sandık traş f.ırÇası git
mıftı. Bu sandığı alan Londra 
toptancı tüccarı her nedense san· 
dığı mağazaya kaldırtmı! ve satı 
!a çıkarmamı,tır. Üç sene evve. 
iıe bu firma tasfiye edilmiş ve 

sandığın içindeki on iki~er fırça· 
hk kutulardan birkaç tanesi satıl . 
mı!hr. 

Bu satı!ın hemen akabinde ise 
i!k facia olmu§tur. Londranm 
Stepney mıntakasında bir adan. 
''Antraks,, hastalığından ölmüş
tür. Yapılan inceleme neticesind~ 

traı fırçaımda hastalığın mikrop
ları bulunmu§tur. Bunun üzerine 

Londra sağlık teıkilatı hemen ha · 
~ekete geçmiş ve bir tek fırça ek
sik olmak şartiyle hepsini ele ge· 
çirnıiıtir. 

Satıcı bunu kime sattığını bir 
türlü hatırlıyamamış ve tam üc 
ıene süren bir kovalamaca haşla~ 
mı!hr. Bu araştırmada gazete, 
radyo, af it gih! bütün asri ilan va. 
ııtaları kullanılmış, bütün berber 
l~re haber bırakılmı~tır. 

Bir netice cıkmayıp, "Antraks, 
haatahğından~ da kimse ölmeyinc~ 
s&iltk te,kilatı yavaş yava~ bu 
fırçayı unutmaya batlamışbr. 1 

N.h . 1 
ı ayet bu sene son teşrın ayı-

nın ortasına doğru Bay Banks yü · 

zünden alını! olduğu bir Antrak" 
ile haatahaneye kaldırılınca, mik 
ropları tam üç yıl sağ salim sak~ 
hyan fırçanın sahibi bu adam ol 
duğu anla!tlm.ıştrr. Doktorları şaş-

kınlığa düşüren mesele Miste: 
Sar.kı'm fırç~dan ancak üç sene 
lnıllandıktan tonl'a mikropları al· 
tnaııdrr. 

"Antraks,, mikropları gıda 
llıııddelcri, su yfthut hava vasıla· 

Umumi harptenl>eri kalb has
talığı hakkında doktorlann dü • 
şünceleı-i ehemmiyetli bir surette 
değİ!miş bulunmaktadır, Şimdi 
daha ziyade kalb sinirlerinin in -
tizamsızlıklarma dikkat edilmek
le, kalbin bizzat kendi rahata12-
lı ğı ikinci derecede kalmaktadJT. 

Tecrübe göstermiştir ki kalbi 
hasta adam lüzumundan fazla sı· 
kı olmamak şartile dikkatli ve ih
timamlı bir hayat sürerse, kalb de 
sonuna kadar hizmetini yapmak. 
tan geri kalmıyacakbr. 

~'( 

Kalbi hasta bir adamın hare • 
ket ve beden egzersizleri yapabi
leceğine cl;\ir sıkı ve değişmez tav
siyelerde bulunmak mümkün de • 
ğildir. Hiç gözden kaçınlmaması 
laznn olan bir kaide şudur: Eğer 
adam kalb helecanlarmdan ıztı • 
rab çekiyorsa kalb üstünde ağrı 

ve sızı verecek yorgunlukiardan 
çekinmelidir. 

Herkesin dilinde ,,afaganlarım 
tutacak,, sözlerile anlatılmak İs· 
tenilen fazla çarpıntılara ehem
miyet evrmek gerektir. Birdenbi
re ve şiddetli hareketler hiç bir 
vakit yapılma.malıdır. Çünkü bu 
hareketler kalbin k"l!surları olan 
yerlerini fazla zarlar. Bununla be
raber yürümekte h!ç. biı· tehlil(e 
yoktur. Hatta çok yavaş yürümek 
şartile ya kuş cia çıkabilir· 

Knlb hastalığı olan bir adamın 
yaşama tarzına gelince; bu adam 
gücünün yeteceğinden fazla iş 
görmeğc katiyyen kalkışmamalı • 
dır. HP.r gün bol bol istirahat et· 
meli ve tatil günleri çok olmalı • 
drr. Yalnız vi!cut hareketlerine 
düzen vermek yetmez; zihin işle
ri de bir int;zama st>kulma'ıdır. 

Şiddetli ve yorucu zihin itleri, 
heyecanların verdikleri yorgun -
luklar. üzüntü, tasa, korku kötü-

dür ve elden geldiği kadar 
bunlardan uzak kaçmalıdır. Kal
bi haıta olan adamın hısım ve 
akrabalan onu katiyyen üzmeme· 
ğe ça)lfJnahdır. Çünkü böyleleri 
normal olan adamlardan çok da -
ha çabuk ve kolaylıkla mütee.ssir 
olurlar. 

Diğer taraftan da ona lüzumun
dan fazla alaka göstermek, per -
vane gibi etrafında dolaşmak hiç 
de iyi değildir, Çünkü böylece a
damcağıznı istikbal için besledi • 
ği bedbinlik bü$bütün ~iddetle · 
nir, Zihni başka işlerile uğraştrr· 
mak için elverişli eğlenceler, sü -
kunla oynanacak tavla yahut bir 
parti iskambil hiç de fena değil
dir. Yeter ki adam boyuna kendi
ni ve kalb hastalığım düşünme • 
sın. 

* Kalb hastalığı olanların yiye • 
cekle;i yemekler için uzun uza -
dıya listelere lüzum yoktur sanı -
yoruz. Hazmi ağır olan yemekler
den kaçmmak ve sofradan c!aima 

Yarı aç yarı tok denecek derecede 
kalkmak iyidir. Hele gecchri h -

ka basa yememek, pilav ve haınıuı 
işlerinden sakm:na!t birinci ~art -
tn·. 

İçkilerden hafif şarap bile ol. 
sa vazgeçmek gerek ir. Vücuf'lün 
ihtiyacı nisbetinde su içmekten 
hiç zarar gelmez. 

* Kalbi ha'-ta olan b:r adamın 
her işte itidal 17östermesi en ha . 

· yırlı şeydir. Srkin ve muntazam 
bir hayat, iyi havalandırılmış bir 

yatak odas1, açık hava işleri, ya • 
hut bol temiz ha·..,o.lı bir avzrhane 
hu mühim uzvun müvazeneai · 
ni muhafaza ettirmek için lazım 
olan şeylerdir. · 

Doktor 

·~r 

Eskiden Yüksek kaldırım iki geçeli plak satan dükkanlarla dolu 
halbuki şimdi bu dükkanların 'oğu yerlerini ba§ka İ§ yapan dük 

lara bırakmı§lardır. 

bilemedin 15 kuruş kazanırız. Bu 
da bize ancak bir ekmek paras1 
verir. 

- Bunu ucuzlatmak kimin elin
de öyleyse? 

Dükkancı boynunu büktü: 
- Dert uzun, anlatırsam ba§t· 

nız ağrır. 

- Ağrımaz, anlat! 
Bir iskemle verdi. Gramofonr 

susturdu ve kar§ıma geçerek an 
latmağa baıladı: 

- Plak pahablığ1 dertlerin bir 
tanesi... Müsaade ederseniz, musi 
ki işinin bizim sanat cephesinden 
olan acıklı halini anlatalım. Ge. 
çen gün Konservatuvarın konseri· 
ne gittinizse görmüşsünüzdür. Mu 
nevver halkta alafranga musikiye 
karşı gittikçe artan bir rağbet var. J 

Bizde yetişen yerli sanatkarlar ya. 
vaş yavaş, memlekete gelmiyen ec

nebi sanatkarların yerlerini doJ
durmağa başlıyorlar. Yüksek is
tidatlarımız var. Alafranga musi 
ki halk arasında geniş mikyasll. 
yayılmak isteniyor. · 

Bu işi en iyi plakla yapmak ka
bildir. Bu kadar taammüm eden 
radyolara bile bir gramofon ek 
lendi. Gene plak çalmıyor. Büyiık 
bir sanatkardan ders almak müı
kül ve çok masraflıdır. Her za 
man bu sanatkarları dinlemek ka
bil değildir. Fakat plak hem o 
dersi verir, hem de o manevi ih
tiyacı giderir. Plak da bir nev~ 
kitaptır. Bunun için Avrupada 
ucuz satılır. 

Avrupada en mükemmel piik
lar 75 kuruştan 125 kuruşa kadar 
satılır. Hayfes, Erika Morini. 
Kraysler vesaire gibi büyük sana~
karlarm plakları 250 kuruştur. 
Bizde ise küçük plakJar 150 ku
ruştan ba§lar. Büyükleri de 375 
kuruştan başhyarak yükselir. 

Bizde plak neden pahalı? Yerli 
bir plak fabrikası var. Fazla ser
maye ile kurulmuş bir müessese ... 
250 bin lira sermayeyi on sene 
zarfında amortisman edebilmek 
noktasından senevi 25 bin Jira 
ayrılmak lazlm. Bunun sigortaar 
ve diğer masrafları da var. Yal
nız müdürü 500 lira maaş alır 
Fabrika haftada iki gün çalışır 
Bu vazivette ucuz plak yap.ılabilir 
mi? 

Diğer taraftan bu fabrika 
maye için hariçten gelen pla.J! 
dan, plak başma 37 kurut gü 
almıyor. Bunun 3 kurut 70 sa 
oktruva resmi var, ona göre 
amele vergisini de zammedin. 
buki yerli plaklar için 6 kurut 
amele vergisi vardır. Dışar 
gelenlerin muamele vergisi is 
kuruıtur. 

Yerli fabrika en ziyade al 
ka eser çıkarır. Hariçten g 
plaklar bu fabrika yüzünden 
halı olar. Bittabi halk da alaf 
ga musikiyi ve klasikleri ihti 
den plakları bu sebepten ala 

· olur. Netice §U ki, alafranga 
siki propagandaşı bu paha 
kartısmda ikim kalıyor. 

-Çare? 
- Kültür noktasından ki 

mecmua, gazete gibi şeylerin 
riçten girmesi için gösterilen g 
rük kolaylıkları plaklar için 
tatbik edilmelidir. Hariçten 
tist gelemez. Plak pahalıdır, 
namaz. Alafranga musiki 
tamim olunur? Plakların gü 

resmi hafifletilmelidir. 
Yunanistanda da bir plak 

rikası vardır. Orada en iyi p 
lar 80 drahmiye (bizim para 
la 100 kurut) satılır. Avrup 
fabrikalar acentelere plakları 
kuruşa satıyorlar. Gümrük i 
rilirse en iyi Avrupa pli.ki 
memleketimizde 75 kuruta sat 
kabildir. Bu sayede istihlak 
tar. Takas itleri yapılır. Güm 
varidatı eksilmez, artar. 

Halbuki !imdi vaziyet aka 
dir. Memleketimizde yapılan 
larm daha ucuza mal edilmes· 
zım iken bilikis daha pahalı 
Bu himaye nedendir? Çünkü il 
yalnız alafranga plik alıyor. 
hazırlıyor. Bu gümrük hima 
bu fabrika yalnız alaturka p 
kültür bakımından lüzumlu o 
alafranga ve klasik plakların 
lekele girmemesi ve alaturka 
meydanı bot buhnaıı için midi 

Dükkancınm hakkı var. Ko 
tuğumuz müddet zarfında iki b 
riye çifte tellisi, iki tane gazel, 
tane pqrev ve ancak bir tancı 
de alafranga bir tan plağı satıl 
Sonuncu plağı alan da bir Alm 
kadmIY,dı. 

llaıan Ari 
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ve çifte spiralli OSRAM "D 
ampullerini diğerlerine 

tercih ediniz 
Bu Ia.mbalann çifte ıpiralli az 

cereyanla çok aydmhk :ver
melerini temin eder. ltık net· 
retme kabiliyetleri elektrik 
sarfiyatlan ile mukayese edi
Jemivecek derecededir. 

OSRAM•l!l 
Besler Fabrikası 

Yılbaşı • 
ıçın 
• 

Şe'ker, çikolata ve bisküvilerin en ıgı ve 
tazesini hazırlamıştır. 

Sah§ yeri: J'optan ve perakende 
Bah'ç.ekapıda lstanlnil tramvaylarının son durak yeri 

Na. 1.0 Telefon: 20860 

Bu akşam 

ÇAGLAVAN 
Eski "Muıen Ruj,,da e~ıenebiJirsiniz. 

Yeni ve zengin program 

Denizkızı Eftalya Sadi, BestekAr Himen 
Oansh zeybek tUrkUlerl : Denlzluzı tar.afmdan, ayrıca Aydın· 
dan gellrllen "?,, Efe tarafındaa Aydın zeybek oyunları, Loca 

va masalarımzı ftmdlden tedarik ediniz. Telefon: 40335 

Tl:.!J Cl K iVE 

:llR.llAT 
BANKA51 

Yılbaşı hediyesi 
1936 Almanağı çıktı 
Basın kurumunun hazırla· 

makta olduğu yeni yıl almana
ğı bugün satışa çıkarılıyor. 

Almanak, bütün saylavlan -
mızla bütün gazetecilerimizin 
tam bir resim albümü halinde 
dir. Vedat Nedim Tör, Sadri 
Ertem, Server lskit, Güneş · Dil 
teorisi nedir? Başlığı ile de 
Hakkı Tarık Us almanağa bi -
rer yazı yazmışlardır. Bütün 
mülki teşkilatmuzı ve başında 

·bulunan devlet adamlarını, Tür 
kiyenin dışarıda ve başka Clev 
!etlerin Türkiyede bulunan el -
çilik teşkilatlarını, bunların ad
reslerini, mümessillerinin adla· 
rmı, Türkiyede çıkan bütün ga 
zete ve mecmuaları gösteren sa
hifeleri, takvimleri, faydalı bil
gilerile almanak yıl başının en 
değerli ve en ucuz armağanı o· 
lacaktır. 

Fiyatı elli kuruştur. Dağıtma ı 
yeri: VAKiT matbaası. 

!LAN 

Makine motötü elektrik mektebi
nin, 17 numaralı şahadetnamesile İs
tanbul deniz ticaret müdürlüğünün or 
ta derece 146 numaralı şahadetname. 
sini zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskilerinin hükümsüz olduğunu beyan 
ve ihbar eylerim. Bulan aşağıdaki ad
rese getirdiği takdirde memnun edi
~ecektir. 

Kadıköy Mısırlıoğlu Hayri bey 
sokak 37 numarada Mehmet, 

Operatör Dr. 
Selah SUN 

Deniz hastanesi Cerrahi Sefi 

Diş Tabibi Kemal SUNı·· 
istikıaı caddesi 

No: 322 
( Beyoğlu Yerli 
Mallar Pazarı 1 

üstü) 
H ! 

Satılık ev 
Cibalide Küçükmustafapaşa ha. 

mam sokak 28 numaralı kargir be
ton üzerine yağlı boya üç katlı al
tı odalı, elektriği, suyu ve bahçesi 
elan ev satılıktır. 

Görmek istiyenler içindekilere 
görüşmek istiyenler de Türkiye 
Mil11 Sigorta Şirketinde Hamide 
müracaat etmelidirler. 

Ucuz lisan dersleri 
50 Kuruşa ders 

Felsefe ve edebiyat profesörü 

. 31 tLKKANUN - 1935 

1936 Vllbaşı Hava Kurumu 
Büyük P~yangosu 

Büyük ikramiyesi ( 500,000) liradır 
Ayrıca: 200.000, 100.000, 50.000, 40.ooo 
30.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 
liralık ikramlyele~le (Uç) adet 100.000 

liralık milk4fat vardır. 
Keşide : i'ılbaşı gecesi yapılacaktır 

Biletler: (2,5 ), ( 5) ve ( 10) lir alıktır. 
Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

1 
fistanblıl .·. Belediyesi .· iıanıari 
,,...... " . . .. . . . . 

Senelik muhammen kirası 120 lira olan Büyükaaada A1tm 
ordu caddesinde 389 metre murabbaı ana 936 'Senesi mayuı .,. 
nuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulnmştur. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek 
isteyenler 9 liralık muvakkat teminat malabuz veya mektubile 
beraber 371/936 cuma günü saat 15 de daimi encümeıule bulun
malıdır. {B.) (7952>: 

Bir kilosuna 50 ku.ruf fiat takdir edilen ve Düşkünler evi için 
lazım olan 4000 kilo zeytin ş-ağı açık eksiltmeye konulmu§tur. 
Sartnamesi Ievaznn müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek 
isteyenler 2490 numara1ı arttırma eksiltme kanunda yazılı vesi
ka ve 150 liralık muvakkat teminat makbuz veya mek
tubile beraber 8/ 1/ 936 çarıamba günü ıaat 15 de daimi enzü • 
mende bulunmalıdır. (8012) 

Senelik muhammen muvakkat 
Kirası teminatı 

Amavutköyüılde Ltitfiy.e M. elçi sokağında 
29/ 67 N. Jı iki kat dört odalı ev t!5 3,38 
Üsküdarda Valde atik M. Cami sokağında yeni 
48 N.lı Valde atik medresesi 180 13,50 
Süleymaniyede Saman viranı sani M. doğme-
ciler S. yeni 44 N. lı 21 odalı Sü~eymani Ula 
medresesi 460 34 50 

, t 

Yukarda ctemti ıenelik muhammen kirası ve muvak.'"Gt temi • 
natları yazılı olan mahaller 936 senesi mayııı &onuna kadar ki ..! 
raya verilmek üzeı-e ayn ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şar. • 
nameleri levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek is
teyenler bi2alannda göıterilen muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 7 / 1/ 936 sah günü sa~t 15. de daimi encümen .. 
de bu1unmabdır. (l.) (7486) 

l-1ergCın pi~ecek 
yQ111Cl<leri11 totlılcmn 
YdJJılı~lcırın1 bu 

, __ MEŞHUR 

Daimon Pilferi 
ütün diğer pillerden fazla aydın 
latır ve hepsinden davanıklıdır. 

) k."ılalJda bulacdk~m13: 
f. ~ATI~ YlRI 

' 1 
Satı, deposu; 

JAK DEKALO ve ŞÜREKASI 
lslanbul Tahtakale 

Fiyatı: 100, ciltlisi 125 kuru§. 

Göz t-Jekimı 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddeli No. 60 
Telefon: 22566 

Salı günleri nıeccanendir .. 

--·----~~~~ 
Keman hocası 

Avrupada tahsil etmiı bir ıan· 
atkar keman dersi vermek istiyor. 

Ders almak istiy.enlerin her gün 
sabah saat 11 - 13 arasında 

(41823) numaraya telefon ede -
rek (keman hocası) nı istemeleri 
kafidir. 

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

lzmir satıı yeri: ÖdemiıH 
Hüseyin H6mü 

Asipin Kenan 

b. Al b h d . 11· ku ......... - ... =·ı················ ........................ ,. 
:t ır man e er ersı e l ru- .................... -······--····-· .. -······---·n 

Grip, 
Nezle, 
Soluk 
algınh§I şa olmak üzere seri bir usulle AI· Ü Di$ hekimi . 

mancalnllilizceveFransızcalisan ii Ratip Türkoğlu İ! 
dersleri vermeğe taliptir. HABER :: H 
-:ı K E d · kt la .. :: Ankara caddesi Meserret ii 

e · : a r~sıne me up mur": ii oteli KarfCGI numrara (88) P. 
;:a.at edıJmesı. H ..................... _ _._,. ........ -" .......... - ..... r: ı ........... ı&a••••···· ..... - .......................... :: 

ve 
bUtUn 
a§rılara 

kartı 
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16-2000 metre 

her dalga 

HABER - Ak4am postası 

Yarın 
OkuyacaQınız 

havadisi 
PHILIPS RADVOLARI 

ile bugün 

dinliyebilirsiniz. 

1 

1 

Güzel yüz 
için ilk şart 

güzel diş 

1 Güzel diş 
/ iç n ilk ve en 

esaslı ~art da 

Radyolin 
kullanmaktır. 

RADVOLi 

11 

Mikropları yUzde 100 öldUrUr, dı,ıerJ tırçan1n gtrmedlA 
yerlere kadar nUfuz ederek temlzlcr, parlatır, df f etlerlnl 

beeler ve hastalanmalarına man1 olur. 

En mükemmel, en hoş, en iktisadi 
Yent salonumuzu ziyaret ediniz: 
Galata, Voyvoda caddesi No. 17, Jeneral Han 

l•t•nbul'd• OROZDI • BAK majazaeı 

1 D I• K K A T • PHILIPS l•mlne benzer ı 
• markalardan sakınınız. -------

Türk PHILIPS LiMITED ŞIRKETi 

lstanbul, Galata, Frenkyan han. Telgraf: PHILIPS ·ISTANBUL .... ________________ .... ______________________ . 
ı __ 

Ayaklarından rahatsız olanlar l~in 
1 

\ / 'r 

SİMAYİ YAQATAN ~AYİHADİrl 

Reve d'or 
f SAN $-LOSYON 

VE PUOQA 

;..---~ 

L.T. Pi VER~ 
==-;rl .. ı--===-= 

ı . Ademi iktidar 1 

--
l lseı ge:eEşkliQine· 

Fenni Ayakkabı . 
fARIS 1.: ar:moı. hatıtrjil va sajlamhjı birçok 

tecrabelerle sabittir. 

:A. K İ F 1 DE S 
eayojlu Poata sokajı No. ı. Telefon: 41429 

istedikleri izahat posta ile verfllr. 

iHorınobin 1 
1 n Tetellat: Gelete poeta Jİ 
, :: kutusu 1255 :: 

Parfümöri l. T. Pi VER A: Ş .. İstanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon :43044 - -.. .. 

:: :::::.-:: ::::::::::::-..::=:::.-:::::::::::::: ::::::::: :: : : 

~.t PARDAYANTN '1UJMÜ P A RD \YA NTX ÖLÜMO' 
-----·~----------....;~--------·~~~-----------------------

O anda papaz birdenbire !\lari} -
yakı öldürmek istediğini anladı. 

Kendisinin merhamet sandığı duy
gunun ne olduğunu kavradı. Alb dün 

ö~ le olsun. Emrinize hazırım. Lhınt· 
geldiği nkit rene sahnede ıöranü
rüm. Sonra, Alisin sevdiği adamı öl
dürdüğüm 7.aman, siz de beni öldürür· 

yada hiç kimsenin o1mıyacaktı. Ma- sünüz. 
:riyyakın da ,·ücudu ortadan kalka- Nihayet sizi tekrar buldum. Söy-
C&ktı. lediğiniz sözlerin hepsini unutuyo-

- Kadın yaşasın. Ne kadar ra- rum. Evet, size ihtiyacım oldul:u için 
hat yaşamak mümkünse o kadar ra- arayıp buldum. Mariyyaka karşı bes
hat yaşasın! Fakat o adam .. Ah! O- lediğiniı nefret ve kini bildiğim için 
nu., hakkındaki düşüncem bnmba~ka- yardımıza güveniyorum. 
dır, sözlerini homurdandı. - Söyleyiniz madam. Hatta ~ey-

- Adam sende ı l\lariyyaka sanki tan bile olmuş olsanız gene si-ıe kai-
ne yapabilirsiniz? bimde kıskan~hktan doğan şiddetli 

Dişlerini gıcırdatan papaz: bir acı ile inlemektense ruhumu lane-
te uğratmağı tercih ederim, diyece

- Hiç bir şey! Fakat sizin eliniz-
den her şey gelir dedi.. ğim. Madam, beni bu kıskançlıl,fan, 

bu acıdan kurtarınız da isterseni~ ru-
- Doğru, lakin bundan bau:ı ne'! humu alınız. 

Varsın Mariyyak Alis dô Lüksle e\'- Katerln tuhaf bir soğuk kanlılık· 
lensin. Biribirlerini istedikleri bdar la: 
s~~sinler. _Biribirlerine tapsınlar. Ve- _ Ruhunuzu alıyorum! dedi. 
Iınımetlerı Jan Dalhrenin h:ıberleri Pani Garola, ellerini elbisPsinin 
o1m:ıdan öldüğü gece Luvr sara nnda içine soktu. Göğ.sUnün üzerindeki tır
biribirlerine saadetlerini nası1 ~ih le- nakları kan içinde kalmıştı. 
diler::;e gene Öyle... Merhamet ve sevgi tamamen git-

Papaz sert bir sesle katcrinin mi~ti. Artık papaz, kin ve dUşmanhk-
söıünü kesti: la beslenen bir cana,·ardan baş"a bir 

- Buraya niçin geldiniz. Siz kra- şey değildi. 
]içesiniz. Hatta Hiristiyanlık dünya. Bundan sonra papazı pençt>~iue 
sının en biiyilk hakimisiniz. R'>madan almış olduğuna emin bulunan K:ıt..rin 
aldığım emirler sizi katolik dininin tekrar söze başladı: 
mutlak bir kraliçesi olarak sc-ö~leri- _ Peki, söyleyiniz. Şimdi ne isti
yor. Bunu bildiğim halde size hür- Yorsunuz? Alis, dünyada biricP\ o::;e\'
met etmeden söz söyledim. Katolik. dlği bir adamın kanıııı olmasın mı? 
lerin reisi bulunduğunuz belli iken i- Siz bu adamı öldürmek fstiyorsımuz. 
tikadım olmadığını önünüzdl! hay- Ali~ de katilin siz olduğunu bilnıesin 
kırdım. Dinsizlere örnek olmak ü~ere rleğil mi? Çünkü onu Mili ıııeviyorsu
beni i kence ile öldürmek için hal3 nuz ,.e hAIA ümit besliyorsunuz. Eğer 
1&kalatmsdıtmrzr. şaşıyorum. f:eni izden iıııtiyeceğim yardımı esirgemez-
•icin sakin 59kin din1iyorsunuz? '...'ok- eniz bunların hepsi kolaydır. 
.-maksadınız beni bilmediğim hlr in- 1 - Her şeye hazırım. 
tfkam aleti etmek, karanlık ~ntC:ka·'ı Bunun Uzerine Katerin yauş ~es-
lnrınız i<:in kullanmak mı? Pekala, le: 

- Artık ele geçirdim! diye dü
şündü. 

Birkaç dakika kadar süren bir 
!ilessizlik oldu. Katerin bu ırada ~üp
he verecek bir harekette bulunmal,tnn 
çekindi. Pani Gnrolanın bu anda ken
disile meşgul olmadığını ve Ali. in ha
tıra~ile büsbütün dü~ünceye dalmış 
bulunduğunu anlamıştı. 

Papaz, kapıldığı hayalden ilki-
nerek Rorgu dolu gözlerini kraliçeye 
dikti. 

Katerin: 
- Buraya gclmekliğimin sebebini 

liğrenmek Lqtcr:::in değil mi? diye ..;or
du. 

- Yazif em, .sormak değil rlilc-
mektir haşmetpenah ! 

- Pekala, ben de, .sanki :;iz bana 
sormu~~unuz gibi cevap ,·erece~'lm. 

Çünkü gözlerinizde böyle sorgu} t! o
kuyorum. Marki, beni buruya gel.ren 
bir vicdan me ele~idir. Gilnahımı çı
karmanız i~in gelmedim. Çünkü iti
kadınız olmadığını öyle bir kü~tah hk
Ja söylediniz ki, eğer ben Kat<>rin dö 
Medi~i olmasaydım doğruca at<>ş- a
tılır ,.e cezanızı çekerdiniz. 

Papaz, gene bir heykel gibi can ·ız 
duruyordu. 

- Evet, . ize bir 'icdan mesele in
den bahsedece"im. Benim gibi sizin 
de hu mesele ile ilgili buhındu~unuzu 
dü ündüm. Sö) leylniz Marki, oldııl,~a 
intikam a1mış n~ Alisin de epe~ c~ n<'ı 
~ekmiş olduğuna kannutiniz rnr mı? 

Bu söz üzel'ine, papazın inik rılan 
gözkapakları yavn~ yıwa kalkarak 
bakışları korkuyla kraliçe.) e dikildi. 

Kralite gülüm cdi. Artık lrnr~ı

aındakinfn zayıf nokta~ını bulm•ı-JtU 

- Demin. Alise yazdırıp b:1;·.ı tes
lim ettiğiniz bir mektuptan bah .. et-

miştiniz. Şimdi . ize söylemek istt rim 
ki Marki, ben bu mektubu za\·allı ~nza 
artık geri ,·ereceğim. Onun ~ektigı n.
cıyı kafi görüyorum .• iz de hu dii~ün
cedc misiniz? 

Pani Garola hazin bir ~e.q)e: 

- Evet, ben de bu düşünccdu~ im 
ha:.mctpcnah ! dedi. 

Krnlice : 
- Ah, ah!.. Acaba !Ok hilekarca 

mı davranıyor? Fakat hayır .. Hu unda 
duy..,.ularında samimi olduğun:ı emi
nim diye dil ünerek yüksek sesle: 

- Söylediliniz söze rok evindim, 
tcl<tuba gelince, onu zaten daha ön

ceden Alise geri ,·ermi.,. tim. 
Pani Garota sakin ,.e titremi~·en 

bir sesle: 
- Demek ki artık o erbest bulu

nuyor öyle mi? Maksadım, Ali in ·i1.in 
elinizden kurtulmuş olduğunu sö)·le
mektir madam. 

- A) ni 1.amanda izden <!e kur
hıldu . 

- Ben kendi! ini zaten elimde tut
mağa çalı.,.mıyordum ki •. 

- Ama yaptınız! Siz hata bir 
~ocuksunuz. Ali in Senjerme11 Lok er
ru\'adaki itiı-afmda hazır bulunduğu
mu söylemekliğim bilmemeğe lu1.·m 
mı? Ben kendi gözümle görnıcdir.ı ,.e 
kulağımla du) rnadımsa da bana ,,.:1dık 
olan ve gözleri le göriip kulaklaı ile 

duyan birisinden her şeyi öğrendim, 

Hatta ) Uksek \e kibar yaşa}ı ı11m, 

geceleri AlUn e,•foin etrafmdd dcla~ 
mak ,.e ağlamak için ölüler duacılığı. 
na değiştFiinizi hile hiliyorum. HülA 

ona tapıyorsunuz. Kı) ılnn gurur ınuz 
icin kendinizi ccuılnni!•rmak mal .-a. 
dil<> hu korkunr hiicr<'H kap,rndınız. 

Yr papaz oldunuz. 
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HABER 
ıstanbuıun en çok satıfan 
hakiki akşam gazetesidir 

iıanıarm• HABER'e 
verenler kar eder1er. 

~----~r T U R AN BAR 
Büyük tenzilat vıLaAşı GEcEsiNi sAeAHA KADA R 

Kürk mantolarımzı Müşterilerimizin rahatla eğlenmeleri için salonlarımız lüks koltuklar
la süslenmiş olup BAYAN FERİDE l CENAN tarafından memltketi-

mizde ille ve yeni göstereceği lspanyarun methur boğa dans!ari'.e canlı yılan 
numaraları ayrıca yüksek varyete de yapılacağından şimdiden masa
larınızın numaralarını telefonla istiyebilirsiniz. Tel: 4.~977 - Kotiyon
lor - Sürprizler • .................. ............................. 

Fazla itina ile bilenmiş 
ve yumuşaklığı sayesinde 
TRUFLEl<S biçakları en 
ince derinin üzerinde ka· 
tife gibi kayar. Bunlar iki 
taraflı her nevi t!"8§ ma• 
kinelerine uymaktadır. 

HER 
MEVSİMİN 
KREMİDİR 

ay vade ile ve kefaletsiz 

B EVKO 
ticarethanesinden tedarik ediniz. 
Anadoludan ayni şeraitle sipariş 

kabul olunur. 

TRUFLEX 
REG U .S. PAT. OFF. 

.e 1 a d e S•••'===R=;==:~-~~E=s'=:="0=:=~==~=~·==ı1• 

Hisse senetleri 
oaaaaooaa eu akşam e1aaaaaaa 

Mahmutpaşa Kürkçü han 
Tel. 21685 

§PARK Otelinde§ NacıismanBakkıve 
8 Yılbaşı reveyo_ nu 8şerikiŞirketi Tasfiye 

Üsküdar - Kadıköy ve havallsl Halk 
Tramvayları T. A. Şirketinden: 

Şirket sermayesinin tamamen ~ahsil edilmit olmasına mebni 

İdare meclisinin 17/ 4/ 1935 günündeki toplantısında verilen ka. 
rara tevfikan Şirket esas mukavelena.mesinin yirminci maddesi· 

ne göre muvakkat hisse senetleri yerinde olan muvakkat ilmü •. 
haıberlerin aslı hisse ~enetlerle değiştirilmesine başlanmıştır. 

8 g Memurluğundan: 
O Hususi taam - Mazarık orkestrası - Kotiyonlar - Sürprizler [J 
CJ Hami~ : Sofraların evvelden temin edilmesi rica olunur. Tel: 44920 [J 

Asliye 1 inci Ticaret mahke • 

DODDDDDDDD DDDDDD DCJDDDD CICIDDDDCID mesince tasfiyesine karar veril • 
miş olan yukarda adı yazılı şirke-

Q)• rketı· Hay r iyeden •• tin tasfiyesi hitam bulduğu ve şir-
Hissedarlar muvakkat hisse senetleri yerinde olan muvakkat 

ilmühaberlerle Şirketin Bağlarbaşmdaki idare merkezine her haf. 

·.;:;ı ketin bütün hak ve borçlarile şe- ta çar§am1ba günleri başvurarak ve taşrada bulunanlar da yazı ile 

bildirmek suretile usulüdairesinde vekaletname göndererek asli 
senetlerini alabilirler. 

Yeni yıl münasebetile bu akşam gece yarısından sonra saat 
1,15 de Köprüden bir vapur hareketle 176 numaralı seferde ya· 
ztlı islCelelere uğrayacaktır. 

rik Naci İsmail Hakkı'ya geçtiği 

ı ilan edilir. 

82 PARDAYANIN OL'OMU 

- Size, onu sevmiyorum demı-dim 

madam. 
Bu sefer, bir heykel gibi duran 

papazda hayat izi göründü. Vücudu 
ürperdi. Sesinde acı bir titreyi ş btlir-r 

di. 1 
, - E\·et, onu seviyornrn. Uylrnsuz 
geçen gecelerimin sessizliği içinde !Jel~ 
ki bin kere söylediğim bu sözü tek
rarlamak bana hala büyük bir sevinç 
veriyor. Evet, kalbim ağlıyor. Göğsü

mü parça parça edecekmiş gibi çarpı
yor. Bu talisiz kalbi koparamadan 
trrnaklarım kaburgalarıma kadar 
saplanıyor. Evet, düşüncem bir Ü

.mitsizlik denizinde boğuldu. Büs biitün 
yalnız kaldığımı hissettiğim zaman
lar, gözlerimi göğe dikiyorum. Fakat 
bana bir teselli ışığı gönderecek yıl
dızı bulamıyorum . Insanlrğı yokla
dım. Acı ve işkenceden ba~ka bir şey 
bulamadım. İhtişam ve azamet ile de 
yüz yüze geldim. Onun da boş bir gu
rurdan ibaret olduğunu anladım. Son 
umut Allah değil mi? Onu da aradım . 
Yokluktan, hiçlikten başka bir şey e
lime geçmedi madam. Bende artık hiç 
bir duygu, hiç bir şey kalmadı. Yar
lığım bir gölgeden ibarettir. Bununla 
beraber, düşündüğüm bazı matemli 
gecelerimde vicdanımın derin karan
lıklarına baktığım zaman gene tıtrek 
ve belirsiz bir suretle parlıyan bir ü
mit sabahı görüyornm. 

Papaz, söylediği bu duyguyu tat
mak, vicdanının sonsuz karanlığı i~in 

de beliren bu ı~rğı görmek istiyormU!;' 
gibi başını önüne eğdi. 

Şaşan ve hayrette kalan Knterin: 
- Bu duygu ne imiş acaba? diye 

80rdu. 
Papaz cevap verdi. 
- Merhamet haşmetpennh ! .\h, 

IJu anda s izin ve bu devirde yaşıyan 

kimselerin anlamadığı bir dil1e konuş
tuğumu farkediyorum. Bununla bera
beı· kendi kendime merhametin insan
lığı kurtaracağını tekrarlıyorum. E· 
vet, insanlar biribirlerine acırlarsa, 

hepsinde bir lik olarak bulunan duy
gulara inanırlarsa, zenginler fakirlere 
merhamet ederlerse, fakirler zeı.gin· 
lerin fena yoldan müteessir olurlar
sa belki o zaman bütün insanlar biri· 
birlerine bağlanabilirler. O vakit ue 
kral, ne tebaa, ne zengin, ne fakir, 
ne efendi, ne de uşak kalır. Her za
man biribirlerine yardrm ellerini u
zatmağa çalışan insanlardan ba~ka 

bir şey görünmez. 
Katerin; 
- Delilik! Yeisin son derecc,sine 

el üşen bir düşüncenin boş hülyası! Ar
tık burada yapacak bir işim kalmadı. 
sözlerini mırıldandr. 

Bu sözleri duyan papaz sör.üne 
devam etti: 

- Işte haşrnetpenah . Ekser iyetle 
düşündüğüm budur. O ,-akit, acıJarr

mrn biraz yatıştığını hissediyorum. 
Sevdiğim kadının etrafında dolaşmak
tan vazgeçiyorum. Bu hücreye Kapa. 

narak, benimle alay eden, halli1 acı 
çektiren fakat kendisi de acı çeken, 
belki be nelen daha derin bir felaket 
uçurumuna yuvarlanmış bulunan ka· 
drna karşı kalbimde bir merhamet du
yuyorum. 

Katerin ayağa kalkarak: 
- Marki, pek güzel bir fcl~dc

niı varmı ş ! dedi. 
Pani Garola da, sanki artık söy. 

Iiyecek bir sözü kalmamış gibi yavaş 
yavaş eğildi. 

Kraliçe kapıya doğru iki adım at
tT. Fakat birdenbire aklına geleu bir 

\ 
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düşünce ile durdu. Kraliçeye karşı 
bir hürmetten çok bir kadına karş• ne
zaketle eğilmişe benziyen papaza dö
nerek: 

- Sizi tebrik ederim. Demek l\İ A
lis artık mes'ut olacak! Çünki kalbin
dederin bir merhamet uyanan sitde11 
ve bu zavallı çocuğa artık acı çektir
mekte menfaati bulunmıyan benden 
kurtuldu. Alisciğin saadeti sevdiği 
adamla evlenmesile başhyacak ! sör.le· 
rini söyledi. 

Pani Gaı-ola, bir elektrik seyyate. 
sine uğramış gibi titredi. 

Katerin dö Mediçi içinden: 
- Tam yerinden yaraladrm, diye· 

rek yüksek sesle: 
- Hoşça kal Marki, azamet V•? ih

tişamın boşluğuna, aşk ye sevginin 
hiçliğine dair vermiş olduğunuz ders
ten dolayı size teşekkür ederim söz. 
lerini ilave etti. 

Mosmor kesilen Pani Garola: 
- Sevdiği adam ha! kelimelt-rini 

mmldandı. 

- Evet, Navar kralının sadık n 
sevgili arkadaşı Kont dö l\lariyyak
tır. Bu meşhur Uügno, kızımla Hanri 
dö Bearnın evlenişinin ertesi günü A
lisin kocası olacak \'e onu alıp mem
leketine göttirecektir. Krallık dahi
linde sulh hüküm süreceği ve kalolik
lerle protestanlar kardeş gibi geçine
cekleri için bu genç karı kocamn sa
adetini hiç bir şey bozamtyacakhr.Bir 
çok <;ocukları olacağı gibi dünyaya 
lekesiz bir sevgi örneği gösterecekleri 
de şüphesizdir. 

Bu anda Pani Garolanın uğraclığı 
acının dereces ini ancak kendi!d söyJi. 
ycbilirdı. Cehennem zebanisine rah· 
met okutacak derecede katı k:ı!ptl, 
gaddar bir kadın olan Katerin bir ke· 

-
lime ile papazın kalbinde U) umu~ O• 

lan bütün duyguları ayaklandırmı~b. 
l\fariyyak ! Evet, o bunu unutmuı:o-

tu. 
Alisin aşkile kendisinden geçmiş, 

onun çektiği acıyı düşünerek kalhindı 
bir merhamet duygusu uyanmıştı. A· 
tisin kendi hayat yolundan kayboima
smı, bir kenarda sessizce yaşam:ıı;:ını 
istiyor ve onu takip etmemeğe k:ırar 

"·eriyordu. Kafi derecede intikam al. 
ınış olduğunu ve hatta hazan bu ;nti
kamın istediğinden fazla olduğunu 

düşünüyordu. 
Onu affetmek de bir çok kereler 

aklına gelmişti. 
Belki bir gün kü~ük .Jak Klemanı 

annesine götürüp: 
- Cinayetinizin cezasmı kaf: de

recede çektiniz. Artık ('.ocuğunuzu ku
cakla;>,nız diyecekti. 

Bu düşüncelerde, bu tasarlayışlar
da he.ı~aba katmadığr yalnız birisi var
dı. 

Kont dö Mariyyak ! 
Katerin dö Mediçini bir sözü pa· 

paza onu da hatırlattı 
Bu yakışıklı, sıcak kanlı, 5evimll 

delikanlı iyi kalpli bir gençti. Yük· 
sek ve temiz bir muhitte pek büyük bir 
dikkatle terbiye olunmuştu. 

Fakat aşk ve sevgi bütün bu duy. 
gulardan daha kuvvetlidir. Papaı; ta
lisiz Alisi aff edebi1irdiyse de mesı'ut 
rakibini bir türlü aff edemezdi. 

Belki bu anda, Alisi sevdiği kadar 
:Mariyyaktan da nefret ediyordu. 

Kraliçe, onun bütün lm düşıince-
Jerini yüzünden okuyordu. 

Pani Guola: ·. 
- Sevdiği adam! diye teknrluh. 
- Ona da acıyorsunuz de~il mi? 

Size yemin ederim ld o size hiçbir 
zaman acımıyacaktrr. 
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Kazanan nu111aralar 6ncıda 
Almanya ile Japonya 

Sovyef Rusgaga karşı 
Askeri Yardım misakı yapıyorlar 

Yarın 
Resmi daireler 

kapa11 
Hususi nıüesseseler 

açık 

Y ılba§ı münasebetiyle resmi 
daireler bugün saat birde tatil e
dihnittir. Resmi deireler yarın da 
tatildir. Perıembe sabahı açıla
caklardır. 

Be.zı fabrikalar, hususi müeı
aeıeler gazetemize telefon ederek 
yarın kapayıp kapamıyacaklarını 

ıornıuı lardır. Kanun sarihtir: 

Resmi dairelerden maada bütün 
huıusi müesseselerin kapanması 
mecburi değildir. lıtiyenler kapı
yabilirler. 

Berlinde konuşmaları idare eden Japon 
ataşesi komilnlstlere karşı anlaşmanın 

perde gibi kullanılmasına hiç bir 
itirazda bulunmuyormuş 

(Yazısı 2 incide) 

Italyan tayyareleri 
Amerikan hastanesinqen sonra 

isveç Kızllhaç tesisatını 
bombardıman ettiler 

Adiaababa, 31 (A.A.) - Hükumet 
lıveç Kızılhaç seyyar sıhhiye tetkilab
nm, dün Ogaden mmtakasmda Dolo'ya 
yirmi kilometre kadar mesafede İtalyan 
uçakları tarafından bombardıman edil
mit ve bu tetkilit ıefinin yaralanmıt ol
duiunu bildirmektedir. 

Adiıababa, 31 (A.A.) - Ras Desta, 
göndermit olduğu bir telgrafta dokuz 
lıveçli ile yirmi Üç Habetlinin imha e
dilmiı olduğunu bildinnektedir. 

Adisababadaki beynelmilel Kızıl. 
baç murahhası tarafından Cenevreye 
bir protestoname gönderitmiıtir. 

Stokholm, 31 (A.A.) - İsveç Kızıl

baçı, İsveç Kızılhaç seyyar sıhhiye teı
kilatmm Dolo yakınında bomba.1'dıman 

edilmiı olduğunu teyit eder malUınat 
alnuıbr. 

Ayni menbadan bildirildiiine göre 
yukarda zikri geçen teıkilabn reiıi llv
lander )'al'alanmıı ve uçak ile Adisabe.· 
baya götürülmüıtür. 

Adiaababa, 31 (A.A.) - Gayri rea
mi bir menbadan bildirildiğine göre Şi· 
mal cephesindeki bir muharebede üç ı. 
talyan zabiti ölmüıtür. 

Her iki tarafın zayiah afırdır. 

Almanyaya bir zeplin 
Sipariş etmişiz ! 

Yüzbin osmanlı altını balon 
olacak yerde deve oldu! 

Adresini " Pera Palas Oteli ,, diye gösteren 
komisyoncuyu koydunsa bul! 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

T elma T od' un otomobili i~ind~ ölüıü böyle bulundu ... 

Sinema yaldızı 
Telma Tod 
nasıl ölü 
bulundu 

Sinema yıldızı Telma Tod'un 
geçenlerde Hollivudda haydut -
lar tarafmdan öldürüldüğünü yaz 
auftık. Bugün bu cinayete dair 
Wr resimle artistin bir fotoğrafı 
81 koyuyoruz. Resimde artist oto· 
mobilinde ölü olarak görülüyor. 

.(Devam 2 incide) Ôlüıü bulunan Telma Totl 

Patriğin 
cenazesi 

Rum Patrikhanesinden gönde
rilmiştir: 

Rum patrikhanesi Sen Sinod 
meclisi İstanbul Rum patriği F ot
yos'un öldüğünü kemali teenüf • 
le beyan ve cenaze merasiminin 
Fenerde Rum patrikhanesi kilise
sinde 2/ 1/ 1936 perıembe günü 
saat 11 de icra kılmacağmı ilan 
eder. 

Mısırda yeni 
bir nümayiş 

Talebeler "Kahrolsun 
İngiltere!,, diye 

bağırdılar 
Kahire, 31 (A.A.) - Röyter ajan

sından: 
Cerrahi kongresine gelen delegeler, 

kongre binasının mcthalinin iki tan.fın-

da toplanmıı olan talebe tarafından 
"Kahrolsun İngiltere, Mısır, Mııırlıla
tmdır, kahrolsun İngiliz ali komiseri,, 

ı sesleriyle karıılanmışbrlar. 

1 Bu nümayişler, arbedeleri intaç et-
memiş ve zabıtanın müdahalesine hacet 

l 
kalmam:şbr. Cerrahi kongeresinin açıl. ! 
ma merasiminde ne kral, ne de ali komi- 1 
ser hazır bulunamamıılardır. 

Okuyucularımızın 

y<elfilü yoDono 
tebrik ederiz i 

8 
7 

1336 
Bugün 1935 yılının sonuncu 

günüdür. Bu gece saat 12 de 1936 
yılına giriyoruz. 1935 yı1ı tam or· 
talarmda iken birdenbire bütün 
dünyayı ilgiliyen bir mesele, ltal
ya • Habet meselesi meydana 
çıktı. 1936 yılına girerken bu iş 
henüz bitmemİf, belki daha ka -
nf>!Jlıt bulunuyor. Bu suretle ka • 
rıtık bir manzara, 1935 den 1936 
ya geçiyor. 

Ancak, işin bir diğer tarafı var 
mu albnda müşterek surette ha
yır alameti saymakta müttefik -
tirler: Tarihte ilk defa olarak el
liden fazla millet "sulh,, mefhu -
mü altında müşterek surette ha -
reket ederek umumi müvazene -
nin bozulmamasını temine uğra-

---

2000 
Liralık 

büyük 
müsabakamız 

No: 1 

Ba kimdir? ... 

1 Tam==-~~~;;;=ı 
r-- ·-----·-·--·---·--·· ı 

1 

1 
1 

ııyor ... Bu da 1935 yılında oldu ... ··-----------
Neticeyi gelecek yıllar göstere . 
cektir. 

Bu neticenin iyi olmasını Cu . 
muriyet Türkiyesi, kurulduğu 

gündenberi istedi ... Medeniyet ve 
refahın en canlı müdafii olan Tür. 
kiye! 

••• 
Bugün gazetemiz birinci tabında 
okuyucularına gayet elveritli, gü
zel bir de 1936 takvimi dağıtmı~ 
tır. 

Gazeteyi alan her okuyucumuz, 
temiz bir mukavva üzerine baııl
mıt olan bu küçük takvimi iste 
melidir. Bu takvime okuyucuları-

mızın iyi günler kaydetmesini di
leriz .•. Yeni seneniz uğurlu olsun! 

HABER 
ıstanbulun en çok satılan 
hakiki akşam gazetesidir 

ilanlarını 'HABER'e 
verenler kAr ederler. 

Kartıbimcla (2,000) liralık kıymet-
li ve muhtelif hediyeler vereceiimiz bü
yük müaabakap1ı1z bu nüıhamızda batlı· 
yor. 

Neıredeceğimiz reıirnler, gördüğü

nüz gibi kadar tanınması çok kolay ola· 
cak ve bu yüzden bütün okuyuculanmız 
gazetemizi:ı 5 inci yıl hediyelerinden 

birrer tane, kolaylıkla kazanabilecekler
dir. 

Yapılacak tey !Udur: 
Her gün böyle bir resimle onun al

tında bir kupon neşredeceğiz. Bu rcsİr:ı· 
leri altındaki kuponla beraber, yani ku
ponu ve reımi bir arada keıiniz. Koya
cağımız resimleri, gazete okuyan bir a• 

damın tanımamasına imkan yoktur. ıi:s 
tesadüfen tanımasanız bile bir arkadatt• 

nız muhakkak tanıyacaktır. Bu reımia 
kimin reımi olduğunu altındaki kupon11 
yazınız. 

Bu resimlerin yekunu kırk be~ ola
caktır. Kırk bet resmi tarr.amlad;ğınıa 
gün, bunların hepsini muntazam ıekilde 
>ir deftere yapııtırarak ve defterin üze
rine adreılerinizi açıkça yazarak bize 
göndereceksiniz. Iıte kıymetli etyalan. 
mızı kazanmak için yapacağnnz kült-et 
bundan ibarettir. f 

6 ncı ıayfa-:loki ıafrilatı o/nır.unu.a. \ 



Satllan evin 
şerefine 

Muhiddlnin karnı 
deşildi 

Diln gece Kasımpaıada bir ya
ralama vakası olmuıtur: 

Kasımpaıada Uzunyolda otu

HABER - :.\I<ş~m postası 

Bebek camii müezzini ortadan 
nasıl kayboldu ? 

Bütün Bebeği iki gün heyecana 
düşüren nıeseıenin iç yüzü 

ran Katina evini bir müddet ev- Zavallı Galata postanesi memuru Bunun üzerine aiJesi karakola koş 
vel satılığa çıkarmıttır. Komıu- Hüseyin Hüsnüden sonra şehrimizde muş, eş dosta haber vermiş ,.e kocası

bir kaybolma modasıdır çıktı. Bir a- nı aramagwa kovulmuş l•'akat sa k" 
)arından Rahmi ile sebzeci Muhid- J • • n ·ı 

Ve bütün bu heyecanlı hA.di.cıeJer 
cereyan eder, biribirini tutmıyan riva-
yetler söylenirken Şükrü pazar günü 
akşamı saat yedide tıpış tıpış evine 
gelmiş ve kapıyı çalmış. 

dam bir gece herhangi bir yerde dost- yer yarılmış da Şükrü içine girmiş. 
din müıteri bulmayı ve satıı mu- lan tarafından alakonuldu mu der- Bu ara bazı rivayetler de çıkmış. 
amelesini yapmayı Üzerlerine al- hal ailesi karakollara başvuruyor, fa- Biri sözde Şükrüyü siyah uzun sakal
mıılardır. l~n kayboldu diye ortalığı velveleye h bir adamla Hisar kalesine çıkar- Herkesin kendisinden ümidini kes

tiği bir sırada Şiikrünün geli~i mahal
lede büyük bir heyecan uyandırmı~ ve 
mesele anlaşılmış. 

lki gün evvel eve yağlı bir müt- veriyor. l:ırken görmüş. Ba~ka birisi Şükrüyü 
teri bulunmuı, Katinaya söylen- lşte bu şekilde kaybolma hadise- hususi pHika1ı bir otomobilde yanında 

lerinin biri de iki gün evvel BebekC:e gavet şık gı"yı"nmı·ş kadın k ki ı mi§, bu fiyata kadın da razı ol- ' J ve er ·e · er e 
çıkmıştır. birlikte Beyoğlu caddesinden geçer- Meğer Şükrü bayramın birinci 

günü eşi dostu ziyaret ederken Bakır
köyündeki bir ahbabını da hatırlamış 
ve doğruca oraya gitmiş. Fakat fazla 
mlı;;afirperver bir adam olan ahbabı 

kendisini tam iki gece alakoymuş. O 
da gidişini eve haber vermediğinden 
ortaya bu rivayetler çıkmış. işte bü
tün Bebeği iki gün heyecana düşü. en 
mesele budur. 

muıtur. Dün evi alacak olan a- Be~ camii ikinci müezzini Şük- terken görmüş. Bir rivayete &Öre de 
damdan kaparo alınınca Katina, rü, bayramın birinci günü eşi do<;tu Arnavutköyünde bir kayığa binerek 
bir içki alemi tertip etmiş, Muhid- ziyaret maksadile evden çıkmış, öğle açılını~ ... 
dinle Rahmiyi dün gece evine ça- vakti bir ara Ortaköyde gorunmüş, Bu rivayetler dolaşırken bir taraf-
ğırmııtır. sonra ortadan sırrolmuştur. tan da Şükrü harıl harıl aranmağa 

Saat yedi buçukta batlıyan iç- Akşam olmuş, gelmemiş; geceya- başlanmış. Fakat bir türlü buluna-
nsı olmus, hal~ ortada yok. Ertesi sa- mamıs Ailesi a•:aınlıklar b ı k 

ki alemi on bire kadar sürmüttür. • ~· J' ' aygın 1 
-bah olmuş, akşam olmuş Şükrü hala Jar geç-irJ'!1İŞ; evini terkederek bir ;ık-

Kafaları iyice dumanlanan iki er- görünmüyor. rabasrnın yanına sığınmı . 
kek Katinaya rakı ikramı yüzün-------------------------------------=-

den kavgaya tutuımuılardır. Al • ı J 
KavgadaRahmidaha baskın manya ı e aponya 

çıknııf, yanında tqıdığı büyük bı-

==~:~=~ci ~::i::::ıir~·~:~~ Sovyet Rusyaya karşı 
nanın feryadına komtular, bekçi 
ve biraz ıonra da zabıta memurla· 
n yetitmi!, Rahmiyi yakalamışlar 
ve ağır yaralı bulunan Muhiddini 
de Beyoğlu hastahanesine kaldır· 
mıtlardır. 

'(1189) ('"75~) 

Sinema yıldızı 
n.astl ölü 
bulnndu 

(BQf taralı 1 incide) 
Cinayetin esrarı hali. kaldırı • 

l:ı.:nr .. mı~, katiller yakalanamamıı
tır. Fakat ;..;uhakkak olan cihet 
yıldızın son zamanlarda tehdit 
mektupları aldığı ve kendi•inden 
ıon bin dolar istendiğidir. Eıaıen 
Ame:-·~c-. b:ltün gayretlere rai -
men adeta ikinci bir hük\imet teı· 
kil eden korkunç haydutlardan 
henüz kurtulamamıt bulunuyor. 
Bu cinayet münasebetile ıelen 

haberler yıldızlardan çoğunun 
haydut çetelerine her ay muay · 
yen bir para ödediklerini, mesela 
Marlm Ditrihin çocuğunu kaçı -
racaklan korkuaile haydutlara 
muntazaman para verdiğini bil
dirmektedir. 

Telma T od diğer arkadatlan 
gibi hareket etmemek cesaretini 
hayatile iSdemiştir. 

Bu sabahki kazalar 
Birinin başına tuQıa 

düştü ötekini 
kömür çarptı 
Kasımpaıada bir yapıda çalı

tan 55 Yatında Sadullahın batına 
ikinci kattan bir tuğla dütınüt, 
tehlikeli ıU'rette yaralamıftır. Sa~ 
dullah Sen Jorj hastahanesine kal
dmlmıttır. 

• • • 
Balatta Salmatomrukta 15 nu

maralı evde oturan Safiyeye man
gal çarpmış, baygın bir halde Ha
seki hastahanesine kaldırılmıştır. 

(1189) (~1s•> 

Evlenme 
O.mı huri yet refikimizin yazı 

itleri müdürü arkadapıuz Ahi -
din Daverin kızı Ni'lufer 
genç ve kıymetli gümrük müfet • 
tit muavinlerimizden Hayri Re -
tidin nikah merasimleri bugün 
öfleden sonra Beyoğlu belediye
atnde yapılacaktır. 

Genç evlilere saadet temenni 
ederiz. 

Almanya ile Japonya araıınc.!a ı 
karıılıklı yardım misakı akdedil
mek üzere olduğu haber verilmek 
tedir. 

Moskovadan gelen bir telgraf 
§u yoldadır: 

Moskova, 30 (A.A.) - Lon -
dradan bildirildiğine göre, Lond
ra siyasal mahafili, Almanya ile 
Japonya araımda karJr1ıklı bir 
askeri yardım paktı imzası için 
Berlinde yapılmakta olan müza -
kerelere büyük ehemmiyet atfey -
lemektedir. 

Bu müzakereler hakkında afa
ğrdaki tafsilat verilmektedir. 

Gizli bir aıkeri anlatma ile bir
likte, komünist _enternasyonaline 
kartı mücadele hakkında açık bir 
mukavele akdi fikri Almanya ta
rafından ileri sürülmüştür. Japon. 
ya ile Almanya arasında bir as -
keri anlafmA yapılması hakkında 
ki müzakereleri gizlemek kabil 
olmıyacağı gibi gazetelerde çıkan 
haberler karşısında bu anlatmayı 

lenitmesi hususunda ısrar eyle -
mektedir. Bilhassa Sovyet Rusya 
ve lngiltereye karşı müteveccih 
bulunan gizli askeri muahedenin 
~------------~------~--~ 

filiyatta, komünist enternasyona
li aleyhine mücadele hakındaki a
çık anlatmanın bir zeyli olarak 
tecelli etmesi çok muhtemeldir. 

Hususi ve ecnebi mektepler 
talimatnamesi hazırlanıyor 

Yeni talimatta musiki ve beden terbiyesi 
derslerinin de tUrkçe okutulması 

dilşünil IU vor 
Şehrimizdeki hususi ve ecnebi} leri~in de bundan sonra türkçe o

mektep1er hakkında Kültür Ra- kutulmaar iti gÖrÜ$ii1müıtür. Bazı 
kanlığınca yapılmakta olan tali- ecnebi mekteplerde muallimlik ya. 
matnamenin hazırlanması bir hay- pan üniversite talebesinin kendi 
li ilerlemiştir. Önümüzdeki ders derslerinden dolayı talebelerle iyi 
yılından itibaren tatbikine başla- mefgul olmadıklarına dair tiki.
nacak olan bu talimatname, esas yetler de gözden geçirilmektedir. 
itibariyle ecnebi ve huıusi mek· Hususi liselerden alınması is
teplerin ders programlarım, resmi tenen 5000 liralık kefaletten vaz
mekteplerin programlarına yak- geçilmesi de muhtemeldir. Yeni 
laştırmak gayesini gütmektedir. talimatnameye göre hususi liseler-

Bu arada ecn4!bi mektep)e .. de de çalııan mualimlerden muvaf
şimdiye kadar türkçe okutulmı- fakiyeti görülenler terfi ettirile
yan muıiki ve beden terbiyesi ders ceklerdir. 

inkar etmekte mümkün değildir. Bu·· yu·· k s t R il 
Bu haberler lngilterede ıinirlilik ovye usya e 
uyandırmıştır. Çünkü bu anlaıma .k . . dış Moğolistan askert 
ile Japonyanm Uzak Şarktaki va- 1 ramıyeyl bir birleşme yapmış 
ziyetini tahkim etmek istediği gö- 2 9 8 8 9 Tokyo, 30 (A.A.) - Japon as-
rülmektedir. Şimdilik İngiltere _ iJ keri mahafili, Sovyet Ruıya ile 
nin hoınutsuzluğunu celbetmek dıı Mogolistan arasında gizli bir 
istemi yen Almanya, İngiltereyi N u m ara il b i 1 et mi askeri muahede imzalanml§ ol -

k k duğunu, gayet ciddi telakki ettik-
batka tarafa çevirebilmek için, aza naca 

leri bir menbadan haber alnııtlarbu defa mütekabil askeri yardım ikinci tabımızda öOrenecekalnlz 
anlaımasından gayri olarak açık Geçen tayyare piyangosu ke • =d~ır~·~~~~~~~~~~~~ 
bir ıurelle, komünist enternas - tidesinden evvel ispirtizma ile 
yonaline karşı mücadele hakkın- büyük ikramiyenin hangi numa -
da bir Japon • Alman an1a~maa.1 raya çıkacağı sorulmut ve hatta 
teklif etmittir. Alman zimamdar- iddia edildiğine göre büyük ikra
lannm fikrine göre, tamamen kor miye bu tekilde tayin edilen nu • 
kusuz olan bö,.e bir anlaşma, maralardan birine çıkmıştı. 

botnuuuzluk uyandırmak fÖy)e Bu sefer de ydba§mda çıkacak 
dursun, bilakiı lngilterenin ve di- olan 500.000 liralık büyük ikra _ 
ğer devletlerin memnuniyetini mu 

cib olacaktır. Ayni zamanda da 
bu anlaıma lngiltere ve diğer dev. 
Jetler için gizli kalacak olan aske
ri mukavele için perde vazifesini 
görecektir. Diğer taraftan, Berlin
de Japonya adına müzakereleri 
idare etmekte olan Japon askeri 
ataıesi, anti komünist bir anlat -
manın perde gibi kullanılma~ına 
hiç bir itirazda bulumnamakta, 
fakat muhtelif memleketlerde da
ha evvel -.uiyetin hazırlanması 
ve bu anlaf111anın ne,ri için her
hangi bir sebeple fikirlerin Sov -
yetler aleYbine galeyan edeceği 
daha münasip bir zamanın bek -

miyenin hangi numaraya çıkacağı 

etrafında ıehrimizin muhtelif yer_ 
lerinde ispirtizma tecrübeleri ya
pılmııtır. 

• 
Fakat iıin as.:l garib tarafı ıeh

rimizin dört muhtelif yerinde ve 
ayrı~ ayrı kimselerin hazır bulun-

dukları dört ispirtizma tecrübe • 

ıinde büyük ikramiyenin çrkaca -
ğı numara hakkında nıhlann bir 

itilaf ( !) akdetmiş olmalarıdır. 
Dört tecrübede de ruhlar bü -

yük ikramiyenin (29883) numa
raya çıkacağını söylemişlerdir. 

Bunun üzerine açık gözlerden 
biri lstanbulu altüst ederek bu nu-

maray1 bulmuf ve satın almıttır. 
Bakalım yukarıda klitesini 

gördüğünüz bu numaraya hakika
ten büyük ikramiye çıkacak mı? 

Bunu ve sizin biletinize de ik· 
' ramiye düıüp düımediğini en 

doğru ve en çabuk olarak gece 
yarısı yapacağımız ikinci tab'ı ile 
öğreneceğiz! 

Yılbaşı piyangosu bu gece saat 
sekizde T epebaıında Asri sinema 
binasında çekilecektir. 

En büyük ikramiye yanm mil
yon liradır. Bunc:!an baıka iki yüz 
bin, yüz bin, elli bin, kırk bin, o
tuz bin, yirmi bin, on beı bin gibi 
büyük ikramiyelerle üç tane yüzer 
bin liralık mükafat vardır. 

Bu gece çekilecek bütün numa
raları, ketideden kısa bir müddet 
sonra çıkaracağımız ikinci tabı
mızda okuyucularımıza bildirece
ğiz. Biiyük ikramiyelerin okuyu· 
cularımıza çıkmasını temenni ede
rız. 

31 ILKKANUN - 1935 

Şoförler 
cemiyeti anket 

açıyor 
Tallmatname maddelerlnln 

daOlf ma•I de isteniyor 
Şoförlerin on kuruıa adam ta• 

ırmaları mevzuu etrafında yadr
ğımız yazılar, bu iıle ali.kadar 
kimseler arasında büyük bir e
hemmiyetle takip edilmektedir. 
Şoförler, okuyucularımızdan bat
ka garajcı!ar, benzin satıcıları ta· 
mirciler ve ıoförler cemiyeti ' de 
bunlar arasındadır. 

Şoförler ve otomobilciler cemi
yeti, ıoförlerin vaziyetlerini pek 
yakından bildiği için bu ite bil . 
ha11a ehemmiyet vermiı, yazdığı • 
mız yazılar okunmuı, neticede 
on kuruta müıteri taşımak mese
lesinin idare heyetinin en yakın 
bir içtimaında görüıülmesine ka
rar verilmittir. 

Bu toplantı önümüzdeki cuma 
gecesi saat sekizde cemiyetin Ga
latadaki merkezinde yapılacak
tır. 

Toplantıda, ıof örler arasında 
bir anket yapılmasına da karar ve
rilecektir. Tayin edilecek müddet 
zarfında toförler birer mektupla 
"on kuruta müfteri taıımak iste
yip istemediklerini,, bildirecekler· 
dir. Bu anketten alınacak netic. 
ye göre, cemiyet ali.kadar makam
lar nezdinde tetebbüste buluna· 
caktır. 

Cemiyet diğer taraftan tabi 
talimatnamesinin de yeni battan 
yapılması için belediyeye bqvur
muıtur. 

Bu müracaat belediyece müsait 
bir ıekilde kartılanmıı, yeni bir 
talimatname hazırlanması fen be--
yetine havale edilmiıtir. ıoınıu 

ŞofUrlt=ı "'cıDİy<;LiuJc alAlülllir 
bir zat diyor ki: 

"- Bugünkü taksi talimatna
mesinin tatbik kabiliyeti olmadı· 
ğı ve birçok noksanları bulunduğu 
anlaşılmıttır. Talimatnamede, tak 
ıilerin landöne olacağı kaydi var-
dır. Fakat lindönenin ne tekilde 
olacağı tasrih edilmemit, bu yüz· 
den talimatnamenin bu maddesi
nin tatbikinde güçlükler olmut
tur. T alimatnanıede kulJanılmaaı 

mecburi Jöıterilen tripleks camla· 
rın da çabuk sarardığı ve bozul. 
duğu görülmektedir. Buna ben
zer bir takım maddeler vardır ki 
tatbik edileme111ittir. Bu itibarla 
tatbik kabiliyeti olan yeni bir tali· 
matname yapılmaıını iıtedik .. . . " 

Şoförler cemiyetinin yapmü 
istediii anket yerindedir. Bu an· 
ket ıoförlerin bu'rünkü vaziyetle
rini, on kuruta müfteri tqımak 
istediklerini ıöıterecektir. Yalnız 
bir noktaya itaret edelim: 

Biz, on kuruta milfteri tafın
ması 111eıelesini munhaııran ıof Br· 
lerin zarar ettikleri noktasından 
delil, halkın tramvaylarda rahat
ça gidebilmesi bakımından takia: 
ediyor ve yazıyoruz. 

Taksi otomobili "yeni olan ba .. 
zı ıoförler belki on ı,.l'Uf& mütte-
ri taşımayı kabul etmiyebilirler. 
Fakat bu, arabuı yeni olmıyan '°'" 
förlerin ucuz adam tatımalarına 

mani olacak bir vaziyet değildir. 
lstiyen. ıoförler taksisiz olarak 

muayyen mıntakalar dııına çık
mamak ıartile bu mıntakalar ara• 
sında on kuruta müıteri taşıyabil
nıeli dirler. Bu, hem halkın, hem 
iısiz ıoförlerin menfaati nokta· 
sından 18.znn ve zaruridir. Lükı 
arabası olanlar, na,ıl olta m .. ~!cri 
bulurlar. On kuruş onlara zarcr 
vermez! 
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AkırabaDarıno 
işe yeırDeştDırmek 

alhıOAksozDok 
modnır? 

Mılletler Cemfyetl 
-- .-.~=-= zwww.:ı--.... 

ı'!!_yanh• Y•P~• 
_._. ZWWW2 -~ Yaş meyve Umumi harp seneleri içinde 

Yeniahlakınnuılolmuınıta- ihracatımız Alman1ıa11a sı'parı·ş nvvur ettiiime dair, bir aeri ma- ?'I , 
kale hazırlamıtbm. Fakat, araya, Bu yıl ilk defa olarak l l' J ? 

Yunu..q Nadi, l\lilletler Cemlyt!U. 
nln iki hata işlemiş olduğunu 8Öyl0-
yor: 

!,.·:;::~.~;:;'.' ~~~:~·~; ~~!!~!1:a:::~! bu ettifimiz zep in ne o uu. 
vdaıı~mz.Bma:::uıalv!~;~igm~en· ydilkdefaola~muvaffakanlolunl- Yüz bin altın ödenen bu işe 

Biri. AVW1turya ve Macaristan 
gibi zecri tedbirlere iştirak etmemek 
için sürüden ayrılan oyun bozanların 
hiçbir Ukubetsiz bırakılmış olmaları, 

J • - J • ~ duğu alınan netıcelerden qı -

iaifade ederek, bu makaleyi de nıaktadrr. Yalnı~ yq ıebze i.h- dair bir vesika bulundu ikincisi, lngtlterenin yalnız Akde-

bugüne ırlaıtrrıyonmı. racatI bu yıl da inkiıaf edememıı-
• • • tir. Maamafih gelecek sene için Öğrendiğimize göre hükW:net, 

niz mllletlerine sual sorması, t!IU 
ikl mllletin hepsine birden sormaması. 
Böylelikle, tesantidden gerefl gibi la. 

tlfade edilmemesi.. Müşterek emni
yetten en fazla btifade etmek istlyen 
şimal memJeketlerf, ne gibi bir feda
khlık gösterebileceklerini söylesha· 
ler bakabm r - diyor ... 

Bir '--ba, o~lunun kendı· ın··· d Oımanlı hük.Cimeti tarafından sa-
Da a - kuvvetli ümitler var ır. 

letinden olmasını ister. Bütün es-

yapılmıştır. Bu Almanın adı Her 
F arol' dur. Ele geçen vesikaya gÖ· 
re F arol'la Almanyada bir fabri
bık kalındığı ve ini zepline muka
kaya bir zeplin siparişi için muta
bil ilk taksit olarak da 100.000 
Osmanlı altını da verildiği anlll§rl· 
mıflır. Sonradan her nedense bu 
zeplin ne aranmıı, ne de sonıl
muştur. 

ki devirlerde, san'atlar, babadan 
oğula intikal ederdi. Sonra., mese-
ıa: 

Ben, mubarririm, gazeteciyim. 
Tabii, ister İ.ltemez, evimde de, 
mealeiimden bahsediyorum. Bir
çok arkadqlannı, bana gelip gi· 
diyorlar. Onların da fikirleri, bi
zim evin d8rt duvarı arumda 
yükıek 9ese inkılap ediyor. 

Şayet bir erkek çocuğum olaay
dı, bu nıuhit içinde yoğrulacaktr 
ve ıayet yazı ya.mıafa iıtidadı var. 
sa, tabiatiyle, oilan, bir gazeteci
nin oğlu olmaaından istifade ede
cekti. V • ben kendisine huıuıt bir 
a.lika gösterecektim. · 

Batka bir cihet daha var: 
Falanca Fransa tehrinin kadın 

kumaıı yapmakta birinci olmasına 
ıebep, ora halkmm, nesillerce 
bu itle me,gul olmaır, tecrübe ıa
hibi bulunmasıdır. Demek ki, hı
arm, akraba, konu, komıunun ay
ni mesleği yapm.uı faydalıdır. 

Bu cihetler, muh~kkak ... 
Onun için, oğlunu, akrabalarmı, 

tanıdığım bndi mllessese.ine yer· 
iJiiii n gene1 cıırektor baym ılerı 
sürebileceği itira.zlan, biz, daha 
timdiden önlemit oluyonız. 

• • • 
Fakat, bir büyük meınunm, ken· 

di dairesine hısnnını, akrabumı 
doldurmau, taniye mektupları 
g8nderip ta va iye mektupları kabul 
etmesi kadar, milli noktadan za
rarlı hiç bir ıey yoktur. 

Bu, hak yemektir, hırıızlıktır, 
diler değerli vatand&§larm Umit
leriuı kırmaktır! Tahsilin, emeğin 
yerine iltiması koJmakbr ! 

,,. . • 
Ô7~ae yukarda a3yledikleri

mlz1e atalıdakiler arumda bir te
nalaız yok nıu? s:r umum müdiir, 
~dl ıneslefine, kendi maiyetine 
gırecek ofluna, akrabasma, tanr
dıfma ne Yapacak? ... 

Şimdiye kadar, bildiğimiz, bun
lara karıı miil&Yhıı davranması, 
~ifer vatandatlara güçlük g8ıte
np onlara kolaylık göstennesi
dir. 

Bence, yeni ahl&knı icabı bu· 
nun ak.ini imirdir: Kendi 'men· 
111planna rüçlilk göıterecektir . 
Fakat, onlar, muhitlerinden Y'\lka
rıda anlattılmı tarzda istifade et
mitlerse, herkes.ten ziyade bir feY

ler biliyorlarsa, babalarınm yahut 
akrabalarının göstereceği mütkül-

Y &f meyva ve sebze ihracatımız 
929 yılında inkiıaf ıöatennif, fa· 
kat ondan ıonra ıüratle dütmüt-

tiir. 934 yılmda ite gene ehemmi
yetli bir yükseklik görülmüttür. 

935 ihracat miktar ve kıymetinin 
ise 934 yılına nazaran çok daha 
yüksek olacağı muhakkak ıörül· 

mektedir. 
929 yılında 889.000 liralık 

11.350.000 kilo yq meyva ve zeb
ze ihraç edilmit iken bu miktar 
932 de 381 .000 liralık 5.800.000 
kiloya dütmilftü. Fakat 934 de 

tın alınma teıebbüsünde bulunu

lan bir zeplin meselesiyle metgul 
olmaktadır. 

0.mıanh hükUmeti hazineaine ait 
alacak ve bo!'llar tetkik edilirken 
birçok ıipariflerin yapıldığı, fa

kat siparif edilen §eylerin alınma
dığı öfrenildiği gibi umumi harp 

aenelerinde Almanyaya bir zepli

nin de ıiparif edildiği elde edilen 
vesaikten anlqılmr9tır. 

Bu sipariı o zaman lstanbula 
ıelmit olan ve bir komisyoncu ol
duiu tahmin edilen bir Almana 

Şimdi ele geçen bu vesika üze
rine tahkikata giritilmiıtir. Aldı· 
ğımız malOımata nazaran Her Fa
rol o vakit adre. olarak ıadece 
perapalaı otelini göstermittir. Bu 
adamın bulunması için Berlin ae· 
f aretine yazrlmıthr. 

450.000 liralık 8 milyon kiloya --------------------------
yükselmiıtir. Istanbul Millet 

929 yılmdan ıonra bu düıüklü mekteplerinde 
ğün baıhca sebebi her memleke- dersler 
tin koyduğu tahdidat olmuıtur. Şehrimizde bu yıl millet mek-

Bu yıl yq meyva ve sebulerı· teplerine devam edenler geçen yı-
l 1 __ ... 1 • 1 iş var mı ? 

mizi alan mem e.KeUer sıra.sıy e la nazaran azdır. Buna sebep ola-
Almanya, Mısır, Filiıtin, Suriye- Eminönünde lzmir aokatmda rak lstanbulda okuma yazma bil-

ll d 10 numaralı dükki.nda terzilik e- J dir. ihraç ettiğimiz ma ar a ıe- miyenlerin çok azalmıı o maaı 
1 ~-'--I .. .. den Antiranik metıulken seyyar ş d ·11 kte ne ırraaiyle e ma, porL&&a, uzum, gösteriliyor. im i mı etme p-

terzi Saffet dükina relmiı, ıt" Tat d ı ,__ - . ı armut, mandarin, kavun ve pek lerine devam e en er e.Kaenyet e 
mı? diye ıormuı, bu ıırada duvar- la az karpuz, kayıır ve patlıcandır. lıtanbul haricinden gelmit o n-
da asılı bulunan ceketin iç cebin-Yef meyveıe .. için bir embelll lardır. 

••kll bulundu deki dokuz lirayı almıttrr. Geçen yıl İstanbul millet mek 
laf ıebze ve meyvalarmuzrn Tramvay çarptı teplerinden mezun olanlar 1500 

gönderildiği yerlere ekseriya bo - Hamalbafrnda oturan Dimitri- kitidir. Muvaffak olamryanlar bu 
zuk olarak aittiği ve bu yüzden nin oflu 9 Yatında Koço Meınıti- seneki denlere devam etmekte
birçok tiklyetlere yol açtığı öte - yet caddesinde bir taraftan diler dirler. 

* 
B•y•n gitti, b•r kaldı ... ,..., ~ ~ ----......_._,. 

Hikmet Feridun, tramvaylardaki 
yeni nizamın komikliklerini şöyle tu
vir ediyor: 

Tra:nway duruyor. Bay Pe Bagan, 

ikisi birden ön tarafa doğru 11üri110r

lar. Vatman bayana kapıyı açıyor .. 

- içeriye geçini~ efendim, dJ,. 

yor .. Lakin Bay bcuamağa a11ağuıı 

atar atmaz vatman: 
- Y oo. Si:ı arkadan diye 11ralc ko. 

pıgı kapatıyor .. 

Bayanua mlithlf bir caka ile mtıı. 
hlı bir azametle ~eriye glriıi var ~ 
görmeğe değer_ Bu vaziyet karıuın

da inlan farkında olmadan kadın • 
erkek milsavatım hatırlıyor. 

LNdn bazan bu küçllk e6l~ll 
ıahM bir facia11a da tebeddlU ediyor. 

Davan önden bindikten sonra Bq r~ 
lika.Ue aıık atanuyacağını anlaguu:o 

arkaya hücum ediyor. Lmdn arka tılt
tun tıklım_ Tramr.aya bi111Mden ara-

ba kalkıyor •• Aman.. Bayan lçofM. 
Bay y~rde .. 

Eter bu hal blnat Hikmet Fert. 
dun arkadaşımızın başma ıeldi,yBe 
geçml§ olıJun t 

denberi yazılmaktaydı. Ekonomi tarafa ıeçerken 299 numaralı 
Bakanlığı uzun zamandanberi bu vatmanın ıürdüğü tramvayın sad· 
itle uir&fmakta ve yq ihraç mad- meaine manız kalmıı, yaralanmıt
delerimiz için iyi bir ambalaj tek- trr. 

Balık 1 bracatı mız !!•d.!!.~ y__• ç!,Pçoı~ 

li ara~aktadrr. OldO 
Bundan birkaç gün evvel ıeh- Haliç vapurlarından biri Ka-

rimizdeki lngiliz gazetecilerinden ıımpafa iskelesine Y&natll'ken yol
J. Walten Türkofise müracaat e- culardan 50 yatında lsak Levi bir
derek yaf meyvalan konıyabile- denbire fenalaımıt, yere düterek 
cek bir ambalaj tekli buldufunu bqı zedelenmit, bir otomobille 
ve bu ıeklin lıkenderiye denıiryol- Beyoğlu hastahanesine kaldırıl· 
lan idaresi tarafından da kullanıl- mııaa da biraz sonra ölmüttür. 
makta oldufunu aöylemittir. Taşla vurdu 

Gazetecinin bulduiu formül Aamalr Mesçitte oturan sekiz 
Karha buzu denilen madde ile yqmda lsak ile bet yaımda Bahri 
meyva veya ıebzeleri ambalaj yap OJUD yüzünden kavga etmiılerdir. 
maktrr. Bu sofutucu madde ga- laak Bahri tarafından bir taşla ba
yet az bir yer tutmakla beraber e- tından yaralanmııtır. 

Ercilınent Ekrem Talu, (Ek-Ea) 
çoğalıyor ımzasile kedilerden şikayet ediyor. 

Yunanistandan bir balık gemı- Bunlann oeJtrimizde niçin bu kadar 
ıiyle birkaç motör balık almak ü- çok oldutunu ve beledly~e niçin top. 
zere limanımıza gelmitlerdir. Fa· lanmadıklarını hayretle tetkik ediyor, 
kat ıon zamanlarda Yunanistana Nihayet hakikati keşfediyor: 
buradan çok balık gönderildiği i- Kediler çöpçülerin yardrmcmıl 
çin orada fiyatlar düşmüıtür. Bu )f. 

sebeple gemiler piyasanın yüksel· Karada iyi de niçin denizde femı? 
mesine intizaren burada bekle- .. --- - - --

.Akşamcı, '"Voli,, hakkmdaa tlkl1e& 
mektedirler. ediyor. Bu hak, deniz kıyılarında ba-

Dün de iki motörle Bulgaris- lık tutmak için, aa.hil parçalarına ba-
tana torik ihraç edilmittir. tapu tasarruf etmek hakkıdır. 

Yarın da Italyadan iki balıkçı Akşamcı, bunun, topraktaki mO. 
ıemiıi gelerek buradan ltalyaya klyet sahiplerine :&arar getlrdlltnl aa-
bahk götüreceklerdir. ]atıyor. 

ralı evden yanilJl çıkmıt, itfaiye 
gelmeden komtular tarafından 
söndürülmüştür. 

Şakaaından 
yaralandı 

Fakat, sahlUn kara kısmmdald 

milkfyete itiraz etmeyip de deniz k-.. 
mındaklne itirazı anlamadık. Bu şekil 
ya vardır, ya yoktur. 

MilkJyet jyiae karada da, denizde 
de, havada da iyidir, fenasa, fenadır. 

ridiği zaman su haline değil, bu- Alacak yüzünden 
har haline gelmektedir. Türkofu Beyoğlunda oturan Aristi ıle 
bu u.111lü tecrübe için lıkenderiye- Aleko bir alacak yüzünden kavp 
deki ıubesine, içine balık koymak etmiılerdir. Aristi arkada91 Ale
ıartiyle böyle bir ambalaj yapma- konun b&§ına tat atmak ıuretiyle 
Ianru ve lıtanbula ıöndermeleri- yaralannı, yakalanmıfbr. 

ni yazmıttrr. Paket yann ıehrimi- Yangın 

(Hat-SIJr) 
Birbirleriyle top oynıyan Ki.- ----------------

ze gelecek ve Ofisten bir heyetle Fatihte Mollaıebit ınahalle1in· 
gazeteciler önünde açılacaktır. de Katibiadil ıokağında 35 numa-

mil ile Haydar koıarlarken birbir- Akay pasoları 
lerine çarpmıtlardır. Haydar ıağ Akay idaresi Ekonomi Bakan-

ıakağından yaralanmrttır. lıimdan aldığı emir üzerine tim. 

Iere rağmen, kapıdan atsamz, ba- f ~ • • ] 
cadan girecekler, o meslek içind• I ~ ~ E H R J N, D_ E R D L E R ) 
bir yer tutacaklardır. _ ~ _ ~ _ 

Aksi takdirde, - hattamüsavı liııılı.llli•a'-"'z~•~- •r"!!_. ................... .., ..................... _~------------·~•M•_..., __ ...... ,...,... .. 

diye kadar vennit olduğu paso • 

ların hülanünü ilga etnıittir. lda· 

re tarafından §İmdiye kadar sene
de 400 paso veriliyordu. 

Bundan sonra yalnız valiye, 
lıtanbul kumandanına, Akay m19 

takasmdaki kaymakamlara birer, 

matbuata üçer ve matbuat cemi • 
yetine de bir paso verilecektir. 

tartlarla- birini bir ite (umumi i- u·· nı'"versite duvarları 
fe, devlet itine, devletle ali.kadar 
ite) kayırmak, ahlak kaidelerine 
uygun olmua gerektir. 

Efkarı umumiye, bu ıeraitin 
dıtrnda it verenleri, ite girenleri. 
gözleriyle yemelidir . iltimasın 
haksız tavsiye mektubunun önüne 
geçilmelidir. 

(Vl•NQ) 

Bundan bir hafta on gün kadar önce SUleymaniyede 
üniversitenJn bulunduğu eski Harbiye Nezaretinin dış 
duvarlarından birinin ~atlamış olduğu yazıldı. Ilel~diye 
ren memurlan da bir tehlikenin mevcut olduğuna ının
mış olmalılar ki duvarın etrafına bir tel örgü gererek 
kimsenin buradan gesmemesini temin ettiler. 

Ve iş böylece kaldı. . 
Aradan bu kadar zaman geçtiği halde ne buraya ıs

kele kuruldu, ne de tamirata başlandı. 

Eter bu duvardaki çatlak hakikaten bir tehlike do
ğuruyorsa neden tamirata başlanmıyor? Allah göster
mesin, bu duvarın yıkılması, arkasındaki Te~rihnnenln 
de yıkılmasını Jntaç edecektir ki bunun ne kadar büyük 
bir ziyan ve fellket olacağı meydandadır. 

Yok, bu çatlak tehlikeli değilse, duvarın yıkılmak 
ihtimali yolum o halde bu tel örgü neden kaldırılmıyor? 

Ya bu, ya o .. Fakat bu iki işten biri mnlınkkttk yıtnıl
malıdrr, 

Haliç tirketi esasen belediyeye 

geçtiğinden beri paaolan lağvet
mi§'tir. 

Şirketihayriyedeki paıolar ol • 
d · ğu gibi bırakdmrft,IT. 
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Galatasaray 
müdafii 

-tf·•ye 
~üneş 

M@.lÇO li'il<dlaın 
©!@Dayı 

Oç hafta boykot: 
mu verildi ?I 

Duyduğumuza nazaran, lstan· 

bul futbol heyeti, geçen hafta yap
tığı son içtimada, birikmiı birçok 

işleri görü§mÜJ ve ,40 - 50 kadar 

futbolcuya muhtelif cezalar ver
miştir. 

Bunların içinde, Galatasaray -
Güneı maçında, Galatasaray mü

dafii Lütfinin Güne§ takımından 

Melihle çarpıpnası ve Melihin sa

katlanarak oyundan çıkmasına se
bep olan hadise de görüıülmüı
tür. 

Mal<mı olduğu üzere hakem 
bu hadisede hiç bir kast görme-

mit ve Lütfiyi teçziye dahi etme
miıtir. Fakat nedense, futbol he-

yeti, bu iıte hakem raporunu falan 
nazan dikkate almağa lüzum gör 
memit olacak ki, Lütfiyi üç haf-

talık bir boykotla cezalandımııt

tır. 

HenOz klüplere tebliğ edilmi

yen böyle bir cezanın hangi niza

ma ve hangi mantığa sığdırılarak 
verildiğini bilmediğimizden, tim-

dilik fazla bir fey yazmıyoruz. Ve 

duyduğumuz bu f&yİanın doğru 

çıkmıyacağını ümit ediyoruz. 

Macar takımı 

Uypeşt 
VAR ON 

Pera ile 
Taksimde 

karşılaşacak 
r iki gündenberi §ehrimizde bu
lunan Macaristan profesyönel 

p.mpiyonu Uype§t, senenin ilk gü

DÜ olan yamı, Taksim ıtadmda 

Pera (Beyoflmpor} la bir maç 

yapacaktır. 

Beyoğluıporun elialliyet takım
larının en kuvvetlilerinden olması 

ve Macar takımının da merkezi 
'A nupanm en tanınmıt futbolcu

larından mütetekkil bulunması bu 
maçın zevkli ve güzel olacağında 

füphe bıralanamaktadır. 

Diğer taraftan, Macaristan tam

piyonunun asıl maçları olan ayın 

(4) ve (5) inde Galatasaray takı

miyle yapacağı kartılaımalar için 

de, yarınki maç en doğru bir fikir 
verebilecektir. 

Parist:en Hindiçini
ye giderken 

İki Fransız tayyareci 
düşerek öldü 

Londra, 30 - Paristen Hindi
çiniye gitmekte olan iki Fransız 
tayyarecisi bu sabah Sudanda dü-

§erek ölmüşlerdir. Tayyareciler
den Tarabonun ölümü ani olmuş, 

arkadatı Clyne ise hMtahanede 

ölmüştür. 

Tayyareciler Paristen hareket 

ederek Tunus, Kahire, Karaşı, 

Rango:-ı yolu:ı.•la Hindiçiniye gide
cckl'!:.-C!i 

M ı • • } Kondilis o ı n ı, o r u arının s~~~ ;;::ı;!,~~f:;r 
Yakında ileri harekAta sere~~~"~~~kes 

"yuha?,, diye 

başlıyacağını ·söylüyor Yunanİ•~:~r~~~=~~m•nl••e-
Dagabur'u dört ltalyan uçaQı bombardıman etti çimi faaliyetleri başlaniıttır. Seçi· 

ltalyanlar şimal cephesinde zehirligaz kullanmış ::::e:1i~:~1:c:ı!~~~::~·erinin a· 

Bugün Habeş Ital,>an harbi hak
kında gelen malıimat cephelerde e
hemmiyetli bir şey olmadığını göster
mektedir. Yalnız Ras Kassa ve Ras 
Seyyum ordularile Ras l\lugulata kuv 
vetlerinin l\folrnlleyi düşürmek için 
sıkıştırdıkları anlaşılıyor. 

Musolini son günlerdeki İtalyan 
kuvvetlerinin vaziyeti hakkında kabi
nede izahat vererek ltalyan kuvvetle
rinin Eritrede neden ileri gidemediği
ni anlatmıştır. İtalyan Başn~.kiii bu 
tevakkufa sebep olarak askeri mevki
lerin tahkim ve münakalatm teminini 
göstermektedir. Musolini bundan baş
ka İtalyan kuvvetlerinin e"ki Eritre 
hududundan 160 kilometre ve Asma
radaki merkezlerinden de 40 mil u-

Tigre cephe.sinde Italyan tayya- miştir. İtalyan zayiatı, ana ntan or- Milli radikal partisi lideri Ge-
releri Aşiang mmtaka.•unda Quaram'ı dusundan 2-1 ölü 12 yaralı n yerli kı- neral Kondilis, dün Selanikte se
bir kere daha bombardıman ederek talardan 8 ölü 2 yaralıdır. çim söylevlerinden birincisini ver• 
Habe,ıerin tecemmu yerlerini keşfet- Somali cephesinde, İtalyanlara mittir. Kondiliı, söylevinde Çal .. 
meğe çalışmışlar ise de bu teşebbiisle- inklyat etmiş olan Şaveli sultanının dariı ve timdiki ba§bakan Demir-
ri beyhude olmuştur. kuvvetleri Uebi - Şebeli mrntaka.-.ın-
1 cisin siyasalarını ıiddetle tenkit 
talyenlar çeklllrken klllaelerl da blr keşif hareketi yapmış ve büyük 
yakıyor ve alvll halka fena miktarda Habeş kıtalannı Gabda d- etmi§tİr. 

muamele edlyorlar varında mağJQp etmiştir. Tayyarele- Venizelostan da bahsederken, 
Adisababa 30 (A.A.) - Habeş im- rimlz, bu harekete gayet iyi bir suret- demittir ki: 

paratoru bugUn ~!illetler Cemiyetine te iştirak etmişlerdir. "Eğer kendiıinde biraı: vatan-
bir nota göndererek ltalyanlann Şi- perverlik duygusu kalmıtaa, tek-
re ve Tembienden geri çekilirken mü- Bir ıtalyan tayyareclsl gUmUf 

m.d.ly •• ldı rar aiyua itlerine karı•mam• •ı li-temadi surette harp kaide ve hukuku- 7 
-

nu çiğnediklerinden dolayı protesto Roma, 30 - Pilot Vasklnln tayya- znn gelir.,, 
etmiştir. İtalyanlar Çekilirken kilise- resi şimal cephesinde birdenbire bo- Bir habere göre Kondilisi Ka
leri yakmakta ve sivil ahali.re fena zularak yere inmek mecburiyetinde vala ve Serezde kimse dinlemek 
muamele etmektedir. İtalyanlar ilk kalmıştır. Pilot ve arkadaşı mitral- istememittir ... Ahali "yuha,, diye 

7.akta olduklarının nazarı itihare alın- defa olarak 23 k!nunuevvelde Takka- yözle tayyareyi müdafaa etmişler, bağınnııtır. 

ma.sını söylemiş ve yakında tekrnr i- ze cephesinde zehirli gaz da kullan- cephaneleri kalmayınca tayyareyi yak Ahali partiıi lideri Çaldariı de 
leri harekata lıaşlanacağını ilave et- mışlardır. İmparator bunu da şiddetle mışlardır. Bu sırada tayyarecllerln im · ı· bu hafta aöylevlerine baılıyacak· mış ır. protesto etmiştir. dadına yetişen diğer İtalyan tayyare-

Harp hakkında gelen haberleri sı- Oğrenildfğine g5re İtalyan tayya- leri kauzedeleri kurtarmışlardır. Baş =--tır_. ____________ _ 
rasile yaZTyoruz: ı i H b k tal F it 1 re er, a eş ı arını osgen gazını kumandan pilot Vaskfye gümüş ma- a yanlar Radost:a 

ltalyan tayyarelerlnln havi bombalar atmak soretile bombar- dalye vermiştir. 18 hl ki ilik bl 
faallyetıerl dıman etmişlerdir. Bundan Habeş- Habeflstandan alparlf almamıf n Ş r 

Adi.sa.baba 30 (A.A.) _ Röyter ler çok ağır zayiat vermelerine rağ- Stokholm: 31 (A.A.) _ Bofonı kuvvet topladılar 
ajansı aytannın öğrendiğine göre ce- men mevzilerini muh~faza etmişler- harp malzeme fabrikası, yakında Verilen haberlere göre ltalyan-
nuptan gelen Ras l\lugulata ordusu dir. HarekU blr~aç gün evvelki hızla Habeşlstana hava mukabil toplan tes- Jar, Akdenizde vukua gelecek her 
l\lakalle üzerine doğru ilerlemiştir. devam etmektedir. İtalyanlar, Asma- . 
Ras Seyyum kıtaatile Ras Kas.c:ıanın radan mühim miktarda yardımcı kuv- hm edeceği hakkındaki haberleri ya- hangi muhtemel bir harbe kartı 
kıtaatı ise Apgagaya altmış mil me.sa- vetler getirmektedirler Ianlamakta ve Habeşlstandan hiç bir Rodos adasında 18 bin kişilik bir 
!ede kAin Abbi -Addi'de İta1yan cep Asmara 30 (A.A.) ~Rami statfs- sipariş almadığını ll!ve etmektedir. kuvvet toplamı§lardır. • 
h f k bi ,_ tiki ·• E ftr Ti d k t ltalyanların eelrl bir Habef es ne arşı r 1oaarruz yapmaktı- ere gore r e ve gre e a.s er 
dırlar. h k ti ri .. kU k 1 bfl k 1 i askeri doktoru Atlnada Fransızların eski Rus 

are e e mum n 1 a me ç 0 Atina 30 (A.A.) - İtalyanlar ta-
Dört İtalyan uçağı bu sabah Dag- yapılmış ol~n yollar 5~ kllom~treden rafından esir edilmiş olan Habeş or- Çarlığından alacağı 

gaburu bombardrrnan etmişlerdir. Bir fazladır. Şımdi 100 kılornetrelık şose duso doktorlarından Solvatilouva, Yu e ·o)aca k ? 
çok sivil ölmüştür. Diğer iki keşif u- ile 450 kilometrelik patika yolu yapıl- goslavyaya kaçmış ve oradan da Yu- O 
çağı Cibuti demiryolu üzerinden uç- maktadır. nanlstana gelmiştir. Pariı, 30 - Fransız _ Sovyet 
muşlardır. ltalyan reemt tebllll ltalyda bir sUel buhran mı muahedeıi aon günlerin en belli 

Harrar mıntakasında yağmurlar Roma: 30 (A.A.) - 83 ınwı.arab uldCaK l 1'ca.tlı nıc,.._ı-.rrndan Llrl~ll • 

başlamış ve havanın bulutlu olması resmi harp tebliği: LOerung Standard gazetesi Muso- hassa Fransızların eski Ruı Çar• 
tayyarelerin seferlerini kolaylaştır- Bir Eritrell kolu, dlln Temblende llnlnin İtalyan ordularının yanş ha- lığından olan alacaklarının ne o-
mıştır. UarlU mrntaka.sma varmış ve geçen- reketfnf itirafı üzerine yazdıfı bir lacağı ıuali sorulmaktadır. 

Ogaden cephesinde erzak ve mU- }erde Abbt - Addi civannda muvaf- makalede harbin başlangıcmdanberi Pöti Joumal gazetesi bu hu~us-
himmat servisleri memnuniyete şayan fakıyetler göstermiş olan kol fle lrti- MU.!ollnlnfn ilk itirafı olduğunu ve bir 
bir surette yapılmaktadır. Geçenlerde batı temin etmiştir. Bu münasebetle çok h!diselerin bir İtalyan sUel buh- ta, muahede baklandaki raporu 
mühim miktarda hububat gelmiştir. düşman oldukça mühim za)'int ver- ranına işaret ettiğini söylüyor. tanzim etmit olan Heryo Torrea 

ile ıörütmiiJtür. Bu zat borçlar 
meıelesi hakkında şunlan &Öyle • 

mittir: 
Habeş harbi İtalyanlara günde 

400 bin lngiliz lirasına 
mal oluyormuş 

ltalqanlar 1 rablusgarba qeniden 
asker qığıqorlar 

lngiliz gazeteleri Lavali tenkit ediyorlar 
Musolini kabinesini tophyarak, 

umumi vaziyet hakkında izahat ver
miş ve ltılyanın bütçesini tetkik et
miştir. 

Bu münasebetle İtalyan - Habeş 
harbinin Italyaya günde, 400,000 İn
giliz lirasına kadar mal olduğu kay
dedilmektedir. 
Trablustakl ltalyan kuvvetlerl 

eski hallnl buluyor 
İtalyanların Trablusgarba yeni -

den asker gönderdikleri haber veril
mektedir. 

l\lusolini 18,000 mevcutlu müceh
hez Trento fırkasrnm 'l'rablusa se\·ki
ni emretmiştir. 

l\lusolini Trablusgarba 80,000 ki
şilik bir kuvvet toplamıştı. Sonra ln
giltereye bir cemile olmak üzere bu· 
nun dörtte birini geri çekmi~ti. Şimdi 
yeni gönderdikleri kmrvetle ' 'aziyet 
gene eski halini bulmak üzeredir. 

lnglllz gazetelerl LAvall 
tenkit edlyorlar 

Jtalyanlar Afrikadan matluba nwvafık haberler alamadıkça oraya ye
niden askerler ve billıassa yeni kumandanlar gönderTMktedirler. Yu
karıdaki resimde yeniden Afrikaya gönderilen General Boskardi'yi 

krala ve veliahde ı•eda ederken görüyorsunuz. 
kısımları gazetelerce memnuniyetle Deyli Telgraf ŞÖ) le diyor: 
kar }anmakta ise de bunun es.'\S iti- "Llivnlin lngiltereye ) ardım taah· 

"-Teşrii kuvvet, kazai ıala • 
hiyet daireıine giren bir mese' eyi 
hal ve fasledemez. B-:ınunla bera• 
ber bu yüzden alacakların geri 
alınmaıı ümidinden vazg~.mek 
doğru değildir. Drş işleri komi .. 
yonu, emniyetirniz meıeleıile ti • 

cari borçlar meselesinin başka şey
ler olduğu ve bunlar arasında h·ç 
bir yakınlık bulunmadığı mütale
asındadır. Bununla beraber, borç· 
lar ve Rusyada Sovyetler taraf rn· 
dan istimlak edilen Frans.ız mal. 
lan hakkında pek yakında mü • 
zakerelere giri~mek elzemd1r ... 

veni evkaf kanunu
nun t:at:bikine 

doğru 
Yeni Evkaf kanunu bu ayın 

13 ünde tatbike baılanacaktır. Bu 
kanun mucibince bütün Vakıf ıa· 
bipleri tarafından Evkaf idaresi
ne vakıfların vaziyeti hakkında 
birer beyanname- verilecektir. 

-bir hücum karşısında Fransızların mü 
dafaa tedbirlerine iştirak edip etmi
yecekleri henüz bildirilmemi~tir. La.. 
val uzlaşma siyasası yüzünden mev. 
kil sarsıldığı halde gene iki ata bir• 
den binmekte ısrar ediyor!,, 

Deyli Herald ise L.'l.valin, siya.eul• 
Rtnı değiştirmek niyetinde olmadığını 
kaydetmektedir. 

Londra 30, - İngiliz gazeteleri 
Fransız Dışişleri bakanı Llhalin son 
beyanatını kaydı ihtiyatla tclükki et
mektedir. Nutkun l\lillctler Cemiyeti 
ve İngiltere ile iş birliğine dair olan 

barile iç siyasa icaplarına göre hazır- hüdünde bulunduğu doğrudur . . Fakat / 
landığı kanaati vardır. İngiliz gemilerine ansızın yapılacakJ 

Ilerlin, 30 - Yara resml J{ores· 
pondans Diplomatik 'e Politik gaztte~ 
si Uvalin nutkundan bahsederken 
Fransız - Sovyet Rusya misakına 
hücum etmektt- n- hu misakın Alman
ya ile Fran~a arasında bir y:?kınl R-.nı:ı 

ihtimalini u1.akla~tırmakta olduğunu 

yazmaktadır. 
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Yusuf Peygamber 
Din kitaplarında 
anlatıldığı şekilde 

yaşamıştır. 
Her şeyi şu.phe ile 
gören alimler bunu 

araştırarak 
Nihayet maddi deliller bularak 

hakikati teslim etmişlerdir 

Hazreti Ywuf Potifarın karısına yüz vermemişti 
-Karlo Cign~ninin şimdi Dresden galerisinde olan tablosundan-

S on zamanlarda arkelojik a- gibi Filistin hududundaki Saru ka. 
raştırmaları, §İmdiye kadar hep lesiydi. Nitekim eski Mısır kayıt
efsane sandan bir takını hakikat- ları bu kaleyi birçok asırlar zar
leri meydana çıkarmaktadır. Ta- fında ~ikretmektedirler. 
rih bilginleri arasında lngilterede Potıfar Hazreti Yusufu çok na
doktor A. S. Y abuda senelerdenbe- muslu ve iktidarlı bir adam olarak 
ri bilhassa "Kısası Enbiya,, da ya- tanıdığı için ona tükenmez bir iti . 
zıh hikayeleri incelemekte, bun~a: mat hağla~ı~tı · Bu itimat, 
rın gerçekten olmut birer tarıhı karısının şıkayet ettiği gü. 
vaka mı, yoksa sadece hayalin ya- ne kadar devam etmiştir . 
rattığı birer efsane mi oldukları- P.otifar .. ç~~ .. güç bir va . 
nr araıtırmaktaydı. Son aylarda zıyete duşmuştu. Efendisinin ka · 
neırettiği bir kitapta Hazreti Yu- nsına saldırmak gibi çok ağır bh' 
ıufun Mısırda batından ge~enle- cezaya sebep .:>lacak bir suç hak
re dair yazılanların doğru oldu- kında Potifar ya karısına inan · 
ğunu birçok tarihi vesika ve delil- mak, yahut da Yusufa güvenmek 
lere dayanarak isbat etmittir. arasında §aşırıp kalmıştı. Karısı _ 

Bazıları Hazreti Yusuf vakası- mn sözüne inanır gibi davrandı 
nın sadece uydurulmuş bir masal ve Yusufu taş ocaklarına gönde . 
olduğunu ve böyle bir kahrama- receği yerde Fravunun hus~.;i ha . 
mn hakikatte hiç de yaşamadığı· pishanesine attırmakla bu işte ha . 
nı iddia etmişlerdi. Fakat doktor la şüpheli olduğunu gösterdi. 
Yahuda Mısır vesika ve kayıtla- Hapishanede Hazreti Yu,uf, 
rmdan bunun baştan sonuna ka- rüyalarım tabir etmek suretiyle 
dar doğru olduğunu meydana çı· Fravunun kilerci başısiyle ekmek
karınııtır. çi başısı üstünde çok derin ve iyi 

Mesela Hazreti Yusufla, utan- tesirler yarattı. Bu rüya tabiri işi 
maz Bayan Potifar arasındaki bir eski zamanların çok ilerlemiş, fa
tarafh &.!k işinin gerçek mi, yok· kat sonraları kaybolmuş bir sana
ıa sadece Yusufun hapishanede tıydı. 
b~lunmasmı mazur göstermek i- Yusufun bunu nasıl yapabilmiş 
çın uydurulmuş bir masal mı oldu- olduğunu tarihi kayıtlar göster . 
ğunu araştırmıştır. Masalı alela- miyor. Ancak onun çok zeki biı 
de okuyuculara pek garip göste- adam olduğn h;ç süphe götürmi . 
ren safhaların bizzat kendileri, Y~cek bir hakikattir. 
bunun uydurma olmadığına şaha- Bu iki hadisede rüyanın garip 
det ~tmekted.i~: ~esela "Kısası bir hususiyeti var. Her ikisinde 
Enbıya,, dedıgımız peygamberle- de üç rakamı bulunduğunu görü
rin ?1asalla~ında Yusufun atıldığı yoruz. Yusuf kilerci başıya üç 
h~pı~hanenın,. muh~k~me ve mah· sründe tekrar göze gireceğini vr 
kumıyet beklıyen adı suçluların f endisine kendi eliyle kadeh ve
kapatıldığı umumi bir hapishane receğini söylemişti. Diğer taraf
olmadığım, burasının "Kralın hu- tan ekmekçi batıya üçüncü günü 
ıusi mahpuslarının atıldığı bir asılacağını haber verdi. 
Jer,, olduğunu okuyoruz. Hazreti Yusuf bu iki adamla 

Demek burası aşağı yukarı lüks konuşurken Fravunun kilerci ba
hir tevkifhaneydi ve İngiliz bil · §t aleyhine hiç bir şikayeti olamı
ılnlerinden birisinin isbat ettiği ya.cağını, halbuki ekmekçi başının 

Hazreti Yusuf, Fravuruın rilyasını doğru tabir etmek ıuretiyle Mısırı leldketten 
kurtardrğı için şan ve şerefe yükseltildi. - Deveria'nın tablosundan -

Hazreti Yusuı 
Fravnun rüyası 
nı tabir ediyor. 
-Barold Speedin 

tablosu -

birçok hırsızlık ve suiistimalden 
suçlu b:.ılunduğunu anlamıştı. An 
cak her iki hadisenin üçüncü gün
de olacağmı nereden biliyordu? 
Bunu şöyle keşfetmiş olabilir: 

Herkesin bildiği gibi Fravu 
nun doğduğu gündü. Böyle yt~ -
dönümlerinde ise hapishaneleri . 
ya af yahut cezaları tatbik sure
tiyle, temizlemek adetti. 

Hazreti Yusuf hakkında F ra 
vuna birkaç söz söylemek ekmek
çi başıya nasip olmadı. Fakat e· 
linde kadeh',. Fravunun vam b l't 
sına dönen kilerci başı haşmetlu 
hükümdar rüya görünce ona Yu
sufu hatırlatabilirdi. 

Fakat ne yazık bu nankör & · 

dam Yusufu tam iki sene unuttu 

Neden s"nra bunu Fravuna anlat· 
h. 

F ravun, bir aralık karışık bir 
rüya görmüştü. Hazreti Yusuf bu
nu tabir ederek Mısırda yedi sene 
bolluktan sonra yedi sene kıtlık O· 

lacağım anlattı. 

Tabirinin doğru olduğuna dair 
Fravunu inandırmca, buna karş: 

alınacak t~:lbirlerin ancak "Bü
yük Vezir,, tarafından tatbik olu 

nabileceğini de söyledi. Bunun ü
zerine Fravun onu ülkenin en bü
yük memurluğuna tayin etti. 

Y usufun boynuna al tın ger · 
danlık asmak, sırtına da ince ke -
tenden beyaz entarı giydirmek 

' hikayesinin de uydurma olmadı • 
ğım son zamanlarda Amarca' da 
meydana çıkarılan kabartma re • 
simler göstermiştir. Bu resim • 
lerde Fravun dördüncü Amenofi· 

sin Aton başpapası Meri - Ha'nun 
boynuna mebedin zahire anbarı 
avlusunda, bu anbarları arpa ite 
doldurduğu için altın gerdanl lk 
astığını görüyoruz. Yusuf da Fra• 
vuna ayni hizmeti yapmıştı. 

Saray kanunlanna göre Mısı• 
rın büyük veziri devletin en yük• 
sek memuruydu ve kral salahiyet• 
lerini haiz bulunuyordu. Bu tariht 
hakikatlerin hepsinin, din kitapla

rında tekrar edilmiş olduğunu gö-
rüyoruz. Zaten Yusuf kıssasını 

ilk önce Yahu diler in Tevratı "Tek
vin kitabı,, nda yazmıştır. 

Fravun, Yusufa Zafnat . Paan· 
cah adım takmak suretiyle. onu 
hususi bir ş.eref mevkiine çıkara• 
rak eski an'aneye riayet etmiş. ol
du. Bu adın manasını da son za
manlard:ı doktor Y abuda bulmut· 
tur: "Bu adam, ülkenin gıdası· 
dır!,, 

Fravun Mısırı açlık ve kıtlık 
yıllarında kurtarmış olan bir ada· 
ma böyle bir ad takmakla isabet 
ettiğini göstermiştir. 

Hazreti Yusufun gelecek on 
dört sene için dünyanın bu par• 
çasında olacak hava ve iklim ş.art• 
larmı nasıl tahmin edebildiği me. 

selesi hala anlaşılamamıştır. An
cak bunu yapmış olması kuvvetle 
muhtemeldir. Çünkü kıtlık sene. 
)erini haber alması üzerine Fra• 
vun papaslara ait topraklardan 

başka bütün araz1yi istimlak ettir. 
mitti. Fravun sonra bu toprakla. 
rı mahsulün yüzde yirmisini kira. 
olarak vermek şartlariyle gene sa• 

hiplerinc kiralamıştı. Bütün bun• 
ların yapıldığı ve aş.ağı yukarı 
Hazreti Yusufun çağında olduğu 
tarih bakımından sabit olmakta
dır. 

Mutekit bir insan için bu kıssa 
şekkü ş.üphe götürmiyen bir ha
kikat :se de alimler bu, yukarda 
yazdığımız hadiseleri tarihin de 
teyit etmesi çin a?aştırmalar yapoe 
mışlar ve doğru olduğunu anla. 
mışlardır. 
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Vılbaşı piyango
sunda kazananlar 
500,000 3,000 lira kazananlar1 

15298 6080 21606 1492l • 
Ltra kazanan numara 4385 5164 11591 1456S I 

141 O 2,000 lira kazananlar 
14962 24812 10390 1685€ 
11236 22960 18802 1822S 

500 bin lira kazanan numaranın 
yüz a,ağısı ve yüz yukarısı olan 20( 
numara beşer yüz lira alırlar. 

200,00( 

4190 10146 7311 194861 
18998 11104 14809 24030 
23472 12902. 2938. 

t,000 lira kazananlar 
Lira kazanan numara 7 3274 29586 9001 

18500 5753 23235 13501 
22396 1859 18766 

7920 11318 2133 
24104 18928 8373 

8124 
8440 7781 14048 

730i 
17196 

500 bin lira kazanan numaranm 
yüz aşağısı ve yüz yukarısı olan 200 
numara beşer yüz lira alırlar. 

5382 2251 21216 23287 
11343 7909 25349 
2529 27606 12574 

14127 22721 8664 100,000 
Lira kazanan 26636 15186 3372 

5289 8345 6329 
28933 7573 4235 
11669 10663 21644 13516 

Bu numaranın yüz aıağııı ve yüz 19652 1659 14256 
yukarısı olan iki yüz numara beş 29501 16809 

24670 
11124 
14973 
'2542.J 
18214 
12302 

90 
26159 

yüz lira alırlar. 500 lira kazananlar 
50,000 

lira .kazanan 

20129 
40,000 

Lira kazanan 

5452 
30,000 

Lira kszanan 

6052 
25,000 

IJra kazunan 

16576 
20,000 

l/ra kazanan 

27139 
4656 

12934 
131157 

1621 
28586 
16505 
16496 

5297 
1943 
7056 
6612 
7594 

28424 
23389 
18407 

7544 
8119 

24964 
18093 
27720 

15533 
6790 
304 

10808 
13570 
29586 
17651 
27172 
26453 
9850 

23973 
26946 
4247 

1 

14769 
29863 
19793 
26254 
17116 
12949 
19090 
23836 
29321 
23304 
22332 
26007 
17152 

5607 

29;488 
29286 

7089 
3273 

16636 
18251 
17824 
26032 

7559 
3464 

15434 
15111 
22846 

4671 
1961 
1215 

18374 
22062 
23486 
20839 
11632 
9142 

21578 
13103 

16692 
21145 
26575 

5359 
10468 
2460() 
29475 
5345 

22285 
27670 
23210 
5205 

25265 
2948 

23256 
21375 
17888 
5737 

26799 
16775 
29396 
20546 

115 
28489 
8378 

16542 
21172 
23237 
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HABER'in büyü 
müsabakası 
~ ô O Ô Oü1r<§l8ok 
Muhtelif kıymette eşya 

Bunlar arasında: 
Radyo, dikiş makinesi, elektrik süpürgesi. elek- Lonjin kol ve cep saatleri, masa lambalan, fo 

trik avizeleri, ısmarlama bir kat zabit elbisesi, beheri makineleri, kumaşlar, Tuvalet takımları ve lev 
onar lira kıymetinde ısmarlam:ı ayakkabılar, iki tılki tı, kolonyalar, losyonlar, pudralar, sabunlar, 
kürkü, kıymetli kitaplar, çay takımları, masa saatleri, cilfilan, şapkalar ve daha saymakla tükenmiyec 

dar çok muhtelif kıymette hediyeler. 

Bunlar HABER'in 5 inci yıl hediyeleridir ve HABER'in her okuyucusu çok kolay bir sur 
bu kıymetli hediyelerden birini kazanma imkanını elde edecektir. 

Büyük •• musa a amız yarı 
başıyor! 

Müsabakamnz çok kolaydır. O kadar ki, bunu yarın gördüğünüz zaman hayret etmekten ken 
alamıyacaksıruz. 

Ananızı, babanı:ıı ne kadar kolaylıkla tanıyor$amz, tanınması o kadar kolay dünya ad 
rımn resimlerini neJredecek ve size bunların kim olduklarını soracağız. 

Bundan daha kolay bir müsabaka şekli tasavvur edebilirmisiniz? 

Bu bir müsabaka değil daha çok yüzler~e çeşit 

HABER'in S inci yıl hediyeleri 
Okuyucularına dağıtmak için bir 

Müsabakamızı kazanmak için neşredeceğimiz resimlerin hepsim tanımak mecburiyetinde 
madığmızı da aklınızda tutmalısınız ! 

Yarın HABER gazetesini alma~ 
ve arkadaşlarınıza aldırmayı 

ihmal etmeyiniz 
Yarın ayni zamanda üç güzel romana da başlıyoruz 

ı - Kocamla evli değilim : 
Hissi, aşk ve tahlil romam genç kızlarımızın bu romanı alaka ile okuyacaklarını umuyoruz. 

2 - 25 kocall kadın 
Bunu sizi meraktan meraka süriikliyen Amerikaya kaçırılan Türk kızı romamm yazmış olan ishak 

yazmıştır. 

3 - Merihe seyahat 
Tamamile resimlerden mürekkep olan ı \ '' bu sinema romanı sizi Merihe götürecek ve bilmedi 

bir !lemde yaşatacaktır. 24899 
15,000 

1440 
19872 
17232 
28496 
20908 
13458 
23800 
20135 
25075 
19985 
11801 

4267 
8720 
4137 

26002 
18667 

6037 
1743 

20586 

7935 
15926 
16212 
11747 

4432 
6191 

14667 
18242 
28505 

14139 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
12805 A partı m an sa hl bi :~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~ v o ı vergisi -ıa h 

Lira ka~anan 
5939 

10,000 
9648 

24862 
16222 
27683 Lira kazanan 24347 

7,000 :~~; 
ı...t~a kazananlar 27108 

26207 25376 17255 25399 
t .............................. ._; ··············-··-···-···· 15308 

Buda nereden 25397 
çıktı 8564 

-Joe LOUİS ~~:!~ 
Amerik,ada öldiiğü 22604 

haberi çıkarıldı ~:~~ 
Ev,oeOO ak~ ,\m Amerikada biitüa 

gazeteier Joe Louis'nin bir otomobil 10597 
kazası neticesi öldiiğü haberini ver- 3119 
mişlerdir. Bu ani haber Amerikanın 13712 
her tarafına bir şimşek süratile }a - 27865 
yılmışdır. Herkes tafsilat almak ic:in 6255 
gazete idarehanelerine ko~muştur. 23474 

Yalnız Nevyork Taymis gazetl.'si- 6476 
ne birkaç saat 1200 defa telefon edil- 17639 
miştir. Neticede bu haberin bir muı;ip 

8474 
iaraiınôan uydurulduğu aniaşılmış 

23737 •• ertesi günkü gazeteler bu haberi 
resmen tekzip ederek Detraitde bulu- 5741 

nan Joe Louis'nin sapasağlam oldu- 22834 
ğunu bildirmişlerdir. 7457 

5470 
3182 

16904 
23069 
28032 
17692 
19634 
9549 

18879 
19259 
10980 
12568 
8592 
4158 
6977 

25332 
28902 
28240 
28730 
15803 
25702 
16384 
21718 
21530 
26321 
12333 
6347 

23774. 

1657 
24265 

4493 
7085 

15155 
20990 
11273 
15201 
17624 
2340 

15164 
28511 
13655 
13304 
10948 
5713 

12870 
6621 
8977 

26101 
21560 
17501 
9592 
2779 
9691 

19101 
8221 

2698 :: K k d e: edebiimek rçin 
29619 gilmrtık memurları H ır ın an ii prat:ık çare 
19980 ı b l d tk·kı ii !! Vergisini 

stan u gümrüğün ete 1 er H SOO ra ! =ı~ 3444 de bulunan gümrükler umum mü- :! i vermeyeni-er 
ıosst dür vekili Mahmut Nedim dün d~ i! tt dairelerde fş ta 

1337 .. Sermet Muhtar'ın .. edemeyecek le 
12662 memurlar•~ v~ziy~tıe~~~ tet~ike U yenı ve en ızüzeı H tdarei hususiyeler t'1:-n 
5132 devam etmı§br. en ısı aynı za Pf H bir türlü tamamı tahsil eti 

21569 manda lstanbul gümrükleri başd · 1. romanı H yen yol vergilerini t:ıhakku 
443i rektörlüğünün yeni kadrosiyle de :i Eski lstanbulun ii 

.. • .. nıek iç· n Dahiliye Ve!a:f\le\.i 
19349 meşgul olmaktadır. 1.ı= renkıerı, i.i. 

t yetlere bir an:~et açmrş!ı. 
71 Haber verildi.gwine göre gümrük :.· •• ı hususiye leri H 

V Gelen cevaplara göre 
4353 memurlarının vaziyetleri tetkik e. i! ar 1 n i~ yeni bir kanun ı ~ yihası h 

dildiği sırada kendilerinden emla n " KURUN d g mağa 1:-aı'amıştır. Eu layil 16940 
19352 

417 
7119 
3893 

18273 
11209 

7513 
1635 

19016 
29174 
28603 

9541 
22188 
20709 

6492 
27255 

ki olup olmadığı sorulan memur H " a !! re bun~an ıonra A·Tye, T .. -
lar bu emlakin babadan kalma ol- i~ baş IVO r ~~ sair re'.\mi da::-e'er..!e i~ t:-.ki 
duğunu veya ailelerine ait bulun· g i; ceklerden il!t c;ıce yol ver 

d w •• I . l d' :1 Bu güzel romanı okumak fır - ll d ugunu soy emış er ır. :1 •• ödemiş bulun uk!arma t~J.i il. satını kaçırmamak için yarın !j 
-o ! ' ka sorulacak~r. - i~ sabah "KURUN,, gazetesiniji 

Deniz amelesi ve H almayı unutmayınız. i~ B!l vesi~;;:a'arı ibr:ız eder: 
memur 1ar1 iş ::::::::::::::::::::::~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::: ler işlerini takih e:lemiye:e 

kanunu Mlsu· Unlvers~tesi açıldı dir. 
Deniz Ticaret müdürlüğü uzun Nümayişler dolayı~ile kap!.' ~ 

müddettenheri hazırlamakta oldu~ nan Kahire Üniversitesi yen;deı
ğu deniz amelesi ve memurlarına 
mahsus iş kanunu layihasını ta
mamlamıştır. 

Layiha bir rapor halinde ya· 
kında Ekonomi Bakanlığına gön
derilecektir. 

açılmı§tır. 

Fakat talebe, gerek Üniversite 
önünde, gerek içinde ta';rar nü • 
mayişler yapmrş'nr, 1t11e\rkuf arka
daşlarının serbest bırakılmasını 
istemişlerdir. 

'Evlenme 
Cumhuriyet gazetesinin ya; 

müdfü.-ü arkacla~nr..ız Abidin C 
k:zı Nilöfer ile gürr.ı-iilt müfet~iş 

virJerindo:?n Ha7ri R~şi:li:t n~:{~!ı 

simi bugün öğleden sonra Beyoği 

diye dairesinde yapılmıştr 
Genç evlilere saadet dileriz. 



Kesik başlı 
kadın •. 

Biri anlattı: 
- Bu kagir 

evde kimse otu
ramıyor. Zir'1, 
geceleyin kesik 
başlı bir kadm 
beliriyormuş. Kel 
lesi kucağında, 
odalarda, sofa
larda, merdiven 
hatlarında dola
fıyonnuı ... 

Baıka biri Ja
f a katıldı : 

- Kesik başlı 
kadının aslı ney
miş, biliyor mu
sunuz? Bu eıv 

vaktile bir Yeni~ 
niçerinin ınit .•• 
Yeniçeri, karıır 
nı bir yahudiyle 
yakalaını, .. Kesmiş .. O zamandan 

itibaren, her zaman, evin içinde ge
celeyin bir kadın dolaşırmış .. Bü
tün kiracılar kaçarlar, ev sahiple
ri binayı ucuzca elden çıkarma-, 
nın yolunu ararlarmış... Son z~-
manlarda ise, zengin bir adam bu
rasını aldı. Maşallah, oturup du
ruyor. Ne baıı kesik kadın gördiı
ğü varmış, ne de yere damlıyan 
kan damlaları ... 

• • • 
Kahvede konuşulan bu sözleri 

iki hırsız, alakayla dinliyordu. 
Tafsilatı böylece öğrendikten 

onra, içtikleri kahvenin paraları
m verdiler, çıktılar. 

Dııarda, Avni, Ragıba sordu: 
- Sen, bu palavralara inant

yor musun? 

- Kigir eve timdi girince fU 

kafası kesik kadına raslamağı pek 
isterim doğrusu ... Mesele, ev sah~
binin mücevherleri yanında bu
lundurmasında! Sen ona ne der
sin? 

- Ne diyeceğim? ln§alah ban
kaya koyınamııtır. 

On ikinci darbe vurduğu vakit, 
basamakların ortasında kesik baş
lı kadm göründü. Demin kahvede 
söyledikleri gibi, kellesini kuca -
ğında tutuyordu ... 
Yavaş ya vat, onlara doğru yü

rüyor ... 

Ragıp, vücudunun tiril tiril tit
rediğini duydu. Avninin ise, diı1e
ri çatır çatır birbirine çarpıyordu. 

Hayal, biraz daha yaklaııncıı, 
ilcisi birden, feryadı bastılar. Hat
ta, pabuçlarını bile almağı unuta
rak, tabanları kaldı. dılar ... 

Bu ayakkablar, yakalanmala!'ı 
için vesile teıkil etti. 

• •• 
Ertesi gün, jandarma karako

lunda istintaka çekilen hizmetçi 
diyordu ki: 

- Niçin benden korkarak kaç
tılar, anlıyamadım... Hanım hll
mama girmişti. Onu yıkadım. Son
ra, hazır hamam yanmışken b~n 
de yıkandını. Eıki bir bornuzu ba
na vermişlerdi. Satımın üstüne al
dım. Çanıaıırlarımı da top ederek 
kucağımda tuttum. Biiylece mer
diveni inerken, beni gördüler. F E'r -
vadı kop"lrarak kaçtılar. Anlası1"i1 
batı kes'k h~rtlak oldu~u ·sar:
dılar .. . İs"" et. isabet!... Soyulmak
tan kurtulduk. .. 

Nakleden : Hatice Slll"eyya 

- Odaya gireriz. Yatakta ev 
ıahiplerini bastırırız. ' 'Yerini söy
leyin, yoksa gebertiriz !,, diye teh
dit ederiz. Fakat, söylemezlerae 
ildürmeyiz ha... Münasebetsizlik 
çıkannanaanın yoluna bakmalı ... 

Ay, bulutlar arkasma nk!an - - - -----------
~~'~.ı ... iki hırsı~. ağaçlar altında 
yuruyordu. Bir Puhu kuşu havkır•
yordu. 

Avni: 

- Uğursuzluk! _ dedi. 
- Evet ... Puhu, bayku gibi 

~tlMın ötmesini ben de ıetvmem. I 
Ugurauzluk getirir. 

- Fakat, aldırma ... Haydi, a
nahtarını kilide sok! Hah af er· 
G. b k ' ın .. 

ır a alım içeri ... 

İki adam, timdi alt taşlıktaydı
lar. Ayaklarının ucuna basarak 
liirültü etmemeğe gayret ederek 
hin bir. ihtiyatla yürüyorlardı. 

Avnı: 

- Ayakkablarını çıkar r d" 
fııddadı. · - ıye 

HABER 
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ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : latanbul 214 
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vazı ısıerı t e tofonu : 2ıt872 
ida re ve 113n : 24370 
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3 avlık 
, avlık 
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1400 Kr. 
730 .. 
400 .. 
150 .. 
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2700 Kr. 
1450 •• 
800 •• 
300 •• 

iLAN TARİFESİ 
et ııanıarının •atırı 12,50 

Tıca::_, ııanıarın 10 kuru•tur. Rae ... 

Salıibi ve Neşrif}at Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (Y AKm matbaası 

BAR AR ~STA 
• • 
INT K 

iiefıraka nYmaırası: 107 V~~~lill: ('Vc§ 0 NlYı) 

Hızır, Lidyayı öptü cakat acaba niçin 
damarlarının yanıp tutuştuğunu hissetmemişti? .. ı 

Bu kıza karşı hem hassastı, hem değildi 

• 

Geçen kısımıar1n hUllsası 
Lidya, Hızırın donanrruu;ına, 

onun gemisine geliyor. Burada, 
Ali amuca. Doğan, Emine re 
Çelebi de ı·ardır. Doğanla Emine 
Udyayı tanıyacak gibi oluyor 
lar, fakat, tanıyamıyorlar. 

- Kimdir? 

Emine: 

• 

- Gözüm ısırıyor, a.nmıa, 

kim olduğunu iyice tayin edemi • 
yorwn ! - dedi. 

- Sen de, ben de lCendisini 
hatırladığnnıza nazaran, onu, her 

halde Ağrıboıtan tanıyoruz, değil 
. E . ., 

mı, m1ne. 

- Öyle olacak, Doğan... Dur, 
dur ... Hatırladım ... Bu krz, pren -
sea Lidya olacak. .. 

- Aıkolsun ... iyi buldun ... Ta 
kendisi ... 

Kan koca, böyle konuştı&:ları 
ıırada, korsanlar, genç ktzı alm1ı-

lar, Hızırm yanına çrkarml§lardı. 
Emineyle Doğan, arka.1armdan 

gittiler. Fakat bu lıR'&da, ötekiler 

içeri ı~ hulunuyorlard;:-~
ne, kapalı kaaaranm arabimdan 
gördü: 

Hızır, genç kızla konupnağa 

hqlUDf!tı. Yüzünden bir mem~
niyet tebeaaümü akıyordu. 

Ne sevimli krzdı bu .. 

Kam derhal kaynamıştı ... Sa· 
atlerden beri, onu yanından ayı -
ramıyordu. Harbin pilanlarmı re· 

islere onun yamnda anlatmıştı ... 
Yarınki muharebenin nasıl başla -

ması, nasıl tamamlanması lazım 

geldiğini anlatmıştı.,. 

Fakat, aklı fikri, krzdaydı. Bu
na rağmen, l<endi kendine hiasini 
tahlile uğraşıyordu: 

"- Herhalde, yarın harbe gi
receğim için, bütün benliğim as -

kerlikle me§gul.. Vücudüm kadm 

aramıyor... Buna rağmen, aklım 

hu kızla meıgul...,, 
Lidya, tekrar sordu: 
- Hoşunuza gitmiyor muyum?. 

Niçin beni sevmiyorsunuz? •. Sev -
miyecek misiniz? .. 

Bir kedi yavrusu gibi yaltak -
tanıyordu. 

Hızır, bağdaş kurmuş, sedirde 

oturuyordu. Krzm bu sözleri üze -
rine, onu, kendine çekti. Öptü. 

Hayır, damarlan ateılenmiı 
barut gibi yanmıyor! ... Bu güzel 
kızm yüzüne, dudaklarmı temas 

ettirmek, onda, hiç bir ihtiras u • 
yandırmadı. 

"- Acaba ihtiyarladım mı? .•• 
Bana ne oldu? ..• Böyle değildim .. ,, 

- Otur yanımda yavrum .•• 
Senden pek hoşlandım ••• 

Lidya, düşünüyor: 

"- Bana verdikleri iti yapa • 
mıyacak mI)'JDl? ... Bu .kadar hece. 
riksiz miyim? ... Nasıl oldu da bu 
adamın hem hotuna gittim, hem 
gitmedim ... ,. 

Birdenbire aklma geldi. 

- Beni hizmetinize alınız öy • 
leyse ... Sizin yatağınrzı yapayım .. 
Diğer işlerinizi göreyim .•• 

Hızır, gii'ldü: 

- Yatağımı mı? ... Benim ya • 
tağnn yoktur .. işte, şurada, tah • 
taya serilmiş halı üzerinde yata -
rım ... Rahata alışmamak için, b-
zım ... Pekala .•. Sen, bu hizmetime 
bak.. Şerbetimi de sen verirsin •. 

Lidyamn gözleri ışıldadı . Fa -
kat, düşüncesini be!li etmemek i
çin, gözlerini iğdi. 

Bu hizmet, cidden çok hoıuna 
gitm:fti. 

(Devamı var) 

ve pudraları 
Doğan: Lüks kolonya ve pudraları Yılbaşı için en güzel hediye-
- Pek do.tça konUfUYOrlar. ler teminatlı (LÜKÜS) marka ve ikramiye1eri havi ko -

Lüks koıonya 

Bizim içeri girerek tav&Muta girit- Ionaya; Losyon; pudra; Briyantain; yağıız krem ve tırnak 
maniz manaırz olur! Haydi, gide- cilaları tercih ediniz: işbu emıals iz rtriyatımızı sayım bay ve 
Hm, Ali amcaya haber verelim... bayanlara tavsiye ederiz, yalnız, bir defa tecrübenizle devamlı 
• dedi. mütterimiz olacağınıza eminiz; her yerde teminatl ı Lüks mar 

Ali, bütün söylenenleri dinle- kasını araymız. Umum satıı yeri Sirkeci Şahinpa§a oteli kar 
dikten tonra: şısnda No: 44 Telefon: 20845 

_ Hızıra meram an1atmak ka- Toptan sipariş kabul edilir ve yurdumuzun her tarafına gön-

bil olmıyacaktır. Gene biz, bu iti iıldİİeİİrİİiİİlilrlhleİİrİmİİuİİ"rİİaİcİİaİİaİİtİİaİclelvılalpıvİlelrılillirl:İlll•••••••••••• .. 
kendi baıımıza halledelim! - de-
di •• Ancak neticeyi kendisine bil
diririz! ... 

Panzehh 
Lidya, o akşam, Hızıra diyordu 

ki: 
- Ben ıizin hoıunuza gitm., -

dim mi, ulu reis ... Halbuki, bütün 
emelim buydu ..• 

1 
- Bütün emelin? .• 
Hrzll' dizleri dibine oturan bu 

1 
genç kızın saçlarını ağır ağır aı • 

vazlıyordu. iki yanağını, kocaman 
' ellerile yakaladı. Gözlerinin içine 

baktı. 

"-Sende mi 
diye d1"ündü. 

onlardanım?,, 

Evet .. An ita ... Sonra Cülyeto ! 
Hepsinin aşkının sonu felaket le, 

Buda Bir Baskındır 
2. 35 kuruşla ısmarlama ve hazır 

Çift kollu ,.e çift yakah poplin gömlekler yalnız 

"BASKIN,, 
gömlek mağazasında bulunur. Beyoğlu Sakızağacı No. 21/ l 

Ağacaml civannda 

Tanı merdivenleri çıkry I d 
ki kul-'- or ar ı lii._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiijl ' aalanna bir çıtırdı . !I 

Tahtaların çatlanıası nevind::ı:i·~ 
ıeı ... 

uğurıuzlukla neticelenmitti. Ayni 
sözleri Cülyeto da söylememiş miy 1.1111mıııı m ~ıı• D 1 K K A T 

di: ;:~~nb:~:~: s:~:~:!~··,,içlne I~- K R E M S O L E Y 
Ay, bir an, bulutlar araıınd 

elld .. 11. ._diYeni aydınlat a~ la. ıyo. -

KUPON 
350 
31-12-93.5 

Bir saat, on ikiyi ag" ır af d 
' ır ar- ..................................... ...-belerle çaldı. 

bakıyordu. - Güneıin ve soğuğun tes1ri ile husule gelen yanıklıklan, çat 
Bu gözlerin derinliğinde bir hi- laklıkları ve lekeleri izale eder ve cildin güzellik taravet ve leta" 

yanet olabilir miydi? fetini temin eder. 
Bunlar, o kadar Hızıra yakmdı Umumi satış mahalli: Şark Merkt"• Ecza deposu. Fiyatı: 50 kuruştur 

ki ... Bu ten, ona o kadar candan • '.·: :ı ı,',, ı,':ı 

geliyordu ki .... 




