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1 lerinizi ucuz fiyatlarla MODELLA ma- i 
faza ve atölyelerinden tedarik ediniz. İ 
Daima aon ve yeni modeller bulunur. :i 
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Davamızın sulh yolile halli için bu kadar fedakArlıklar yaptıktan sonra 
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1· . Türk milleti 

ı'ormek azmındedır i 
i ~i ~da~ gelen haberler memleketin her tara!mda u- J tayda ::lönen cntrikalann bizzat ve binncfia Pariate hazır· : 
i bt)'lti r hı~et ve hayret uyandırmıştır. Bu hiddet ve j Jandığma inanmıJ olacağız. 
t ', rı aleni ve coşkun bir tarzda izhar edilmemekte ol. Hatay davasının beynelmilel bir siyasi vesikaya bağ. 
~ıı.ı:caK: halkın medeni sükun ve vakannı ifade eder, lanmış olmasr, bizim için halledilmiş, bitmiş sayıldığına 
ı.-.,kırı bu mer.ılekette milli hakları müdafaada gösteri- del51et ede:nez. Biz ırocuk değiliz, k:ındml:;mayıı. Türk 
~'u at Vl' hassasiyete karşt duytduğu .sarsılmaz itimadı mılicti Hatay ~çin kabul edilmiş olan idare tarzının tama

Bununla beraber Fransız müstemlekecilerinin miyle tatbik edildiğini ı:örmck azmio:lcdir. Bu a ... m.in kar. 
Yda sinsi sinsi devam cttirmcğe catııtıkları §Umda heliren bütün kötü niyetler de eskileri gibi suya 

1ıt) yüzünden efkarı Uft'IUmiyeyi utttt ou hiddet aü1meğe mahki'ımdut. 
~ttiı, tam bir nefrete inktlip edemcme.i ıneak ve B!z, Tilrk ana vatınmdı yqayanlar. dün kar~ Ha· 
~ -,.trınaa.nın bu lanetli memurları bir an evvel doğru tayın istila boyundutufundan lrurtuluıunu be~lar1reft 
~lcetmcsi ile kabil olabilir. Zira, aksi 'takdirde Ha.. .... Devamı 2 incide 4" -·----.. -·-- ....... - ......... - .................................................................. _ __ , .... . 
~karada vazi,,et nasıl 1,-

1 ~alea ediliyor ? 1 HABER'in 

Hatay Türkleri 1 ~;t~
0
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~ hür ve hakimdir ~!a~~ E~n·~~ 
•ı.'klye bunu t e min etmek i çin vaziyete kar yağdı 
. .. "e h Karadenlzde iki 
iş· ar e ket seçniek zorunda katabilir gemi batlı 

1 bu şekle döktürmek ne Hava, memleketin her tarafında 
Fransaya' ne de tamanıen kapalı ge~mektedlr. Trak 

ya, Kocaeli ve Ege mmtakalarile 
Orta Anadoluda yeryer yağışlar de· 

Sulhe hl•zmettı•r vam etmektedir. RUzgAr Karadeniz 
kıyılarlle Trakya ve Marmara hav
zasıııda garbi istikametten fırtına Ankara, 30 (Hususi muhabirimiz • 

d en. telefonla) - Hatayda dünkü va
z:yet bütün memleket efldirı umumi -
ycsinde büyük bir teessür ve asabiyet 
uyandırmış, hükumet mahafilindc mc.. 
sc1c lazımgelen ehemmiyet ve ci:ddi -
yetle mevzuu bahsedilmiştir. 

Ankarada hakim olan kanaat şudur: 
. '' Eğer son hadise ve tahrikler orada-ki 

'-- '11cırfo.h. müsteınleke memurlarının şahsi tcşeb-
' • ~o Vekijimiz _.. De,·amr 8 fncido 

Üc Vekaletin kaldırı
lacağı yolundaki 

derece.sinde kuvvetli esmektedir. 
Şehrimizde de şiddetli bir rüıgArla 
bernber kısa fasııaınrla yağmur de
Yam ediyor. 

Rüzgl\r tstanbulda şimalden es
mektedir. SUrati saniyede 9-10 met
reyi bulmuştur. Bu sabah saat 8 de 
ha,·a tazyiki 76~.3 mlllmetre, en 
dUr,Uk sühunet de 4.7 so.ntigrattı. 

Son 24 saat zarfında lstanbulda 
yağmurun beher met re murabbaı 
toprağa bıraktığı su miktarı 9 ki
logramı bulmuştur. 

Edirne ve Çanakka1ede kar 
Dün Edirne ve el varında sühunet 

dcre<"csl birdenbire düşmUş ve kar 
yağmıştır. Bugün gelen hava rapo
runda yeni malumat olmadığından 
lcarm kesildiği tnbmln edııtyor. 

Du sabah ç anakkaleyc de az mik
tarda kar dUşmilştUr. 

lki yelkenli battı 
l~aradenl zcle kl fırtına yüzünden 

NlmethUdn adlı motörlU, yelkenli i-

.ız -.1 · 
. 

H&dD~eD~r 
lri18So0 oO<dhUı? 
·Müstemleke polisleri Hataylılara 

s .u·ngü_ ile . 
saldirdılar 
BugQn de Türkıere kcirşı 
bir . nümayiş yaptırıyorlar 

Antakya, 30 (Husuat) - \Milletler 
Cemiyeti tarafından Ha.tay için kabul 
olunan yeni rejimin meriyete girdiği 
dün, Hataylılara. nıea'ut değil, kara bir 
iUıı olmuştur. Franaanın yakın p.rk-
~i mU.temlekeoi zihniyet tqıyan 

menıurlari, &Cemi dlplom&t nuı.nn,ra
larJyle, HataY.lılarm b&ftalardanberi 
hazırlandıkları istiklll bayramla.mu 

kutlulamıy~."sed çekmi§ bulunuyoriari 
Halkın lbayram yapması resmen yasak . 
edilmi§, caddelerde ve mahallelerde 
Hatay Türklerinin diktikleri taklar 
resmi ve ısivil memurlar tarafından 
yıkılmıgtır. Bu §iddet, bayram ya~ 
mak için meydanlara toplanan Türk
lerin üzerine ateş açmak tehdidine ka-: 
dar varm~tır, 

Dün öğleden evvel merasim yapıla· 
cağı bilindiği için, bütUn İskenderun-

lular ve Türk kö~lüleri Antakyaya top 
lanmı§ bulunuyorlardı. Herkes derin 

W"' Devamı 8 incide 

-imzasına hürmet etmesini istediğimiz 
Framamn Hariciye N a~ırı 

Londrada yapılan müzakereler 

Fransız NaZırlar.ı 
b .. d •. .•. ugun. onuyor• Yazısı 2 inci~;(t 

'tşa~ıAalar ~alandır 
eşkılatı Esasıyede tadilat 
teklifi dün kabul. edildi 

le 24 tonluk bir yelkenll fırtınaya ~~ · 
dnyanamıyarak bntmışlardır. ı ~ 

Şile önlerinde dcmlrliyen bu tkl ,- / .. 
t ekne drmirJorlni f'lrıynrnk karaya . 
dtişmUş Ye parçalamnı~lardır. MU- l~ta~~ulım tmarı hakk11ıda bir okuyu. cumu..'"!m gönderdiği en 80ttprg~r; 

llllr. 1'a~11 8 lııdde lllF: Devamı 2 incide ÇtZgıMM dohi dp1n~ aynlft ~redtyorum .. ~ 
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:Dış Siflasa 

Hatay meselesinin 
yeni- safhası 

Yazan: Şekip Gündüz 
_... Baştara.tı ı incide \ 

bu kanaatimizin kuvvetini bir daha ha. 
tırladık !Ve duyduk. 

harcıketimize çıtkrrddım bir Fransız 
memurcağızının çocukça ve çok acemi.. 
ce entrikalarile mukabele edilmesine 
göz yumamayız. İstanbulda bulunan Hataylılar !da bu 

bayrama iştirak ettiler ve aynca bizim 
sevine yaşlan döken gözlerimiz önünde 
hususi bir bayram yaptılar. Bu ikinci 
bayramın en bariz tarafı yavru Hata. 
yın Türk ana vatanına minnet sunuşu 
oldu. Antakyalı delikanlılar, iskende ~ 
runlu genç kızlar, bardaktan boşanır 
gibi yağan yağmur altında, Taksim ahi. 
desine gittiler, çelenk koydular. 

Fakat, bunlarm Hatayda bulunan kar_ 
deşleri, q~zimle lir etten, bir kemikten, 
bir kandan ve bir ıdlişünceden olan ba
b::ılarr, anaları böyle bir bayram yap
mııktan mahrum kaldılar, ayni güzel 
sevinci izhar edemediler. Hatay ıehir .. 
lerinin sokaklan coıkun nümayişlere 
sahne olamaıdr. Hatayltlar hür insan 
olmanın ilk basamağına ayak bastTklan 
bugünde gene diledikleri gibi haykıra
madıtar. Franaa:nın bir mUstetnlekeci 
kafasiyle salışmakta israr eden mcmur
lan, müfrit bir hodgimlrk göstermek • 
ten çekinerek yalnız Türkiyeli Tilrke 

ve Hataylı Türke ldeğit, ayni zamanda in.. 
sanlığa, haklan me§?'U yollardan tanıt
mak istiycn prensiplere ve hatti Millet
ler Cemiyetine de malettiğimiz, bunlar 
için de içinden büyük birer hine ayırdı. 
ğxmrz bu temiz sevince mani oldular. 
Hatta daha ileri gittiler 

En basit bir badiseıde ''Muahedelere 
riayet edilmiyor! • ., yayguasnu basan • 
far bir sureti !~illetler Cemi.yeti arşi
vinde bulunan bir resmi taahhUtlü yeri.. 
ne getfrmemezliğe cür'et ettiler. 
Hatay ana yasasının mer'!yete giri
gösterdiler. 

• • • 
Hataylıfarın kötü bir emrivaki ite 

karşılaşacaldarr daha bir hafta evvelin -
<l~n belliydi. Fa'Wit ~~ zamanlarda 
Tu.. ı " F A\ •• '\> •ı:.--, .. tl . rK - rnsrz munase·oc ermde be • 
lirdiği sanılan bir salahın verdiği ni:k -
binlik bazı gazeteci arkada§larımıza 
Fransrz memuru Garo'nun saptığı ça.p. 
raşrk yoldan geri döneceğini, sinsi sinsi 
gir;ştiği tertibatı yUz Ustii bırakıp ma. 
kul olmağa çalışacağını sandnmı~tr. 

Eiz, Fransa müstemleke memurları -
nın muhtelif vesilelerle göze vuran kö
tü temayüllerini iyice dartmıı lbulun. 

dı!ğunıuz için ayni nikbinliğe iştirak 
etmekten daima çekindik. Fakat vakit
siz bir memnuniyetsizlik ve bedbinlik, 
yaymayı da ıdoğru bulınadığmıız için 
hadiseyi bekledik ve sustuk. işte şim-
di hadise bUtün çekingenliğirclze, Fran 
srz müstemlekeciliğine karJı olan de • 
vamh itlmatsızlığımrza hak verdirecek 
bir ıurette ve hatta bir haitaltk suSU§U

muz~ mazur göstermek imkanını dahi 
vermiyerek belirmiş bulunuyor. Antak
yada ve İskcnderunda Hataylılar ücret. 
li Frc:ı.nsız gönüllülerinin süngülerine. 
Garo tarafından tcşkilatlandrnlnuş ko· 
mitecilcrin ve sefil haydutlann kamala
rına, tabancalarına ve palalarına göğüs 
germeğ mccbuı:: .kalımşlardır. 

Milletler arasındaki me§ru siya~ 
Hatayhyı en iptidai ha~lanndan mah • 
rum etmek ve onu ölümle tehdide kal -
krşmak hakkını hiç bir zorbaya bahşet
mi~ değildir. 

Dün Hatayda medeni dün~ buzu.. 
runda yapılmıı bir taahhüd yerine ge
tirilecekti. Bunun böy!e olduğu TUrkiye 
ve İran gibi iki medent devletin rcsmt 
mümessillerinin Hataylıyı milli evinde 
resmen tebrike gitmi~ olmalariyle de 
bir kere daha ve ap~çık anla§ılmış iken 
acaba Garo bunu anlamamaktaki kaba 
israrına kimden aldığı tahrikle cür'et 
edebilmiştir?. 

Hatay kendisine mes'ut bir istikbalin 
anahtarları bahşedilirken temiz ve ma· 
sum duygulannı en co§kun bir tarzJda 
ortaya atmağa, rahat bir nefes alışın 

büttin gururiyle gerine gerine bayram 
yapmağa haklıdır. Bu hak ta, Hatay hü
dutları ve.Hatay anaya.sası kadar Fran.. 
aanm ve birim dikkat ve mürakabe ve 
kdaletimiz altında!dır. Türk milleti bu 
hakkı narbelemeğe çalışmış olan Garo 
nun hareketini metropol Fransanın tas
vip etmiyeceğini tahmin etmek ister. 

Fransa, Hatay topraklarında bulu _ 
nacağı son günlere Hataylının teessüf
le ve bir i~kence c_;eker gibi. tahammül 
etmesinden ne kar eder? Hele Hataylı -
nın bu devrede Fransaya karşı ıduyaca. 
ğı her hissin aynen Türkiyede de da -
yulacağr malum iken, yani Hataybnrn 
Fransaya dost olduğu gtin bizim de dost 
olacağımrz ve Hataylının Franr.aya ho
murdandığı giln bizim de homurdanL 
cağı:nıız b~belli iken .. 

• • • 
Fransa hükUnıeti Möeyö ldö Mar· 

tel'in yakasını pek boş bırakmüa iyi 
eder. Evvelce mendup Dürlyö'yü nasrl 
şımarttığım henUz unutmadığımız bu 
zatın simdi de bu Garoyu (eğer tahrik 
etmediği iddia edilebilirse pek bqtboş 
bıraktığı görülüyor. Chautemps hü -
kQ.metinin bu memurcağrır yola getir -
mC$i ve yahut Çerkeslerl ve di~er bazı 

gayri memnun aılrklan tensik etmesi
ne meydan bıre~rnıadan kolundan tutup 
atması, tenc;ikata t5.bl tu~sı Fransa -
nın her halde lehine olur &anıyoruz. 
Zira, ancak böyle bir hareket "yannki 
TUrk - Fransız münasebetlerlnin,. 
Tilrk milli §cfi tarafından ditenilen 
.. Y.ot~ inkijarftsa esa~1ı bir öl~U ve "l· 

' m.D,;"'eö.bili~ Btmu beklerken Hataylı· 
nın bundan böyle her tersliğe, her klt. 
tU niyete, her entdkaya ve her tlirlU 
i§kenceye rağmen deği2miyecek olan 
sayhasiyle haykıralım: 

Yaşasın Hatay!.. 

Seki,, GIDmOZ 

Kar akış 
_.. Baştarn.fı 1 lnclde 

rettebattan 11 kişi kurtarılmış ve 
Nimetlıüda'nm kaptanı Yaşar reis 
kurtarılamıyarak sulara karışmış
tır. 

Ceyhan taştı 
Adanadan verilen bir habere· gö

re şiddetli yağ·murlardan sonra Cey
han nehrl yeniden taşmıştır. Elbis
tan sular içindedir. Ovayı da sula
rın kaplamasından korkulmaktadır. 

Meyhaneciye çarpan 
otobUs . 

Dün Bahçekapıda iş bankası önUn -
den geçen şoför Enverin idaresindeki 
2775 numaralı otobüs, 50 yµJlartnda
ki meyhaneci Paraşkoya çarpmış ve 
e.ğır surette yaralamıştır. 

Yaralı derhal hasta.neye kaldırıl
mış ve ~för hakkında takibata. baş
lanmışbr. 

Fransadokl isyan 
teşkllAlı 

Par~~. 30 (A.A.) - Havas ajansının 
bildirdiğine göre polis idaresi müta -
hasrslannın şifresini açmağa muvaffak 
oldukları C. S. A. R ihtilfil teşkilatının 
m~nsuplan ve partizanları arasında 
sansasyonel yapacak kimseler mevcut 
değildir. 

llf· .. ~ftl .... --~~---= 
30 
SALI 

tKINCiTEŞfUN - 108'7 
1-ll::rı 13li6 - Ramazan: 26 

runı·,m dotuııı (iünrııo hntı,. 
7,04. 16,42 

• 

Brük.,el konfuran.sında kaba bir şaka: 
- JapMı-ya geliyor! - Fransız karlkatürtı -

~Q .. ~L. j 

Müzik piyasasında 
buhran var! 

Yazan: Nizamettin Nazif 
Evet, hayret edilecek şey. doğru

su. letanbulda müzik artiJtlerlnden 
bJr çoğunun çalışmağa lmkft.n bula-
madılcları s\,ıyleniyor. Halkın sayfi- · 
yelerden şehre döndüğü ve şehrin 

biltUn hıziyJe yaşama burnnıasına 
tutulduğu bugllnlerde Tepebaşı kah-
velerinde işsiz mUztkcllerln tavla. 
oynıyarak vakit öldilrmeğe savaş

tıkları görUlUyor. 
Bedbaht sanat adamları! İçlerinde 

öyle kıymetıuerlni tanıyoruz ki eskt 
Viyananm en titiz besteklrı, kendi 
esertnt bunlardan dinlese gaşyolur. 
Böyle yüksek bir sanat kudretine 
ulaşmış artistlerin keman tellerin
den veya saksofon perdelerinden sl
hlrli sealef. ~k~tnak l~ halked!l
miş parmaklarla. zar sallaö1klannı 
görmet'~ttra"tı lniaı11a dap veflfor. 

Acaba bunlar niçin fşsb kalmı~ 
le.rdır? Şu koakoca tste.nbul şehri
nin mUzlk thtlyaeı tamam.ile temin 

Doğru 

Değil mi? 
Fakir mahallelere 

kUmUr 
K?.§ pmıccrcleTimizi 8tır.mııya ue 

kapılarımızda homurd.anmıycı baş
ladı. Fakirleri dil§ii>ıüyor muyuz1 

Hava yağmurıuaur. Riizgarın is· 
tilcameti birdenbire <kğişeb.flir. 
Bu gecelerin birinde esecek şiddet
li bir fl<>'!}rtzz Joara kışı burmımu
zun dibine getirebilir. Fa1cir ma
hallelerin mangallarını soQa.lanm 
bo~ bırakm.ıyalım. 

Her yıl odun tıe kömür Uı.tikart
na ldnet okuruz, faTea.t biitiln hır
sımıza, kinimizc oo isycınımı.m 

rağmen oduncu ve kömürcil ihti
kara sapmanın daima imkanını bu
lur. Acaba b-u yıl şu menhus ihti
Mrın hortlamasına ma>ıi ol'ibi1e
cek miyiz, 

ll1;bahard<J. kalk için ucuz soba
lar yapılacağmdan bahsettik, 80tt

rcı halkı taşköm?~rü yakmanın fa
ziletme inandtrdık. Fa.kir halkın 
bu vcuı~mı~dan 193i ktşıtula en 
ltf <ık bir fali/tulıest o?.r:ıl>ileccği11e fi· 

ktl crdirebiliııor ?nıwuz, . . 
• Ne gezer. Biz bol bol nasihat 

vermf'1izdir. !,allat bir t,clc soba ve
renlıemişizdir. 

Demek olnyM 1ci kenc.r ma.hal
lelerde bu kı., mangal yine salta
n.at sI!rccek. B.!!ri ta.7 kömürden 
i.stifa<t.e edememek azabına rnah
lt'1im ka'lıan beibahtZara ve imkôrı
.<ıdara ucuz odun kömüri~ tedarik 
cdcb:lnıek saadetini oohşetsek. 

edilmlştlrde bunlara çalışacak yer
mi kalmamrştrr? 
Keşke böyle olsaydı! O ıaman hiç 

olmazsa gttğsUmüzil gere gere şöyle 
söylene bilirdik: 

"-Efendim, müzikde öyle bir sıç
rayış yaptık, mUılki öyle yaydık ki 
memleket birdenbire mllzlk artist
Jerile dol<lu. !kinci aımf kahveleri
mizde bile birer salon orkestrası 
var. Ne yapalım? Artist ihtiyaçtan 
fazla . ., 

Fakat ne yazık ki vaziyet hiç de 
böyle değlldir. lstanbul şehri, müzik 
artistinin sayısı bakımından BaJ .... 
kanlardaki üçüncü sınıf bir kasaba
dan da.ha fakirdir ve bu vaziyette 
(lahl aramızda işsiz artist bulmak 
1num~ıi ol.abilbı:or. ,.,~... ı 4 ı. 
ı aazılarına sordum:~ !'ıı "'I· .. 

- Ne.den iş bulamıyorsunuz? 
Aeabl asabt cevap verdiler: 
- Çünkll bftUn müesseseler btr 

senedenberi yaba.noı orkestra an· 
gaje etmek . sevdasına. tutuldular. 
Nereye gitseniz mutlaka bit yaban
cı ile karşılaşıyorsunuz. llanl bun~ 
!arın içinde bir tane yüksek artist 
bulunduğunu görsek canımız yan
mıyaeak; "eh, ne yapalım; el elden 
Ustundür. İstanbullular böyle yük
sek bir artisti dinlemelc zevkinden 
nasıl mahrum edilebilirler? .. diye
ceğiz ve sesimizi çıka.rmıyacağız ... 
Fakat vaziyet hiç de böyle değlldlr, 
ı;ehrin bütün barlarını ve çalgılı ~o
İcantalarını istila. eden yabancı or
kestralar hep toy1ardan, acemiler
den mürekkeptir.. İçlerinde doğru 
dürilst keman tutmasını bllnıiyenler 
bile var. Bir yayı g-ıy gıy gıy cek
meslnt nı:ı.sılııa bellemişler işte.,. 

* Jl.1/-
Geçen akşam bu orkeı:;tratardan 

bir tanesini dinlemek betbalıtltğına 
uğrrı.dım. Bu orkestraya kulak ver
menin ne büyük bir işkence olduğu
nu anlamak tstıyenler yn-sa bana 
sorsunlar derhal sağhk vermeğe 
hazırım. Fakat doğrusunu isterseniz 
ben orada kendimden ve diğer din
leytcilerd~n ziya.de o bedbaht Alman· 
kerıancıya acıdım. ~1vallr a~u.uı! 
Arkadaşlarını şöyle bir Çardaşa. 
başlatayım dedl. Sen mlsln başla
tan? Haddin varsa gel de bitir bu 
çardaşı. Piyanist kemanci:nın gözü
ne bakıyor, o viyolonsel çalana. ka$-
1arlle işaret ediyor; diğerleri tered
diitlU baJ.uşlar ve endişeli hareket
lerle k~h kemancıya, ka.h piyanhı"tı 
bir dert anlatmağa çalışıyorlar, ve 
nn.stlsa. başlarına doladıkları bu 
Çardaşın neresinden çıkacaklarını 
bir turm kestiremiyorlardı. Artık 
dünyanın her yerinde meyhane şar
kısı hııline giren bu mütevazi opere
tin notasını bilmedikleri ve bizi bir 
kuhk dolgunluğlle avutnıağ1:1. ç1:1.ba
ladıkları her hallerinden belll olu· 
yordu. 

"'1(. * 

Yalan ~d 
J blll!ı .... 

G EREK sağ, gerek so ' bitili" 
müfrit ceroyanlarıD biO a,atl.t 

de yalana karşı nefret yokiar ~ 
onun. JUzumunu JIAn edi:>·Qf .~. oDJ 
dıkları büyük bir Hakikat 1 ötilyot• 
ermek için yalatu mubah gett11'ıe' 
Jar. Propaganda diye, hlta;111111ıyo~ 
rl adamı aldatmaktan ce 1şıu ta! 
lar: fakat o, günün birln~e ıe söfle' 
kma varıp da.: ''Hani siz eö>', dedi 
mlştiniz. hiç öyle değllJlliŞ·~r. oıı11 

mi hemen küfre başlıyor~ıyorıtJ· 
davaya hlranetıo ittUıaDl e uş; gll~ 
Karşı tarafa hizmet ediyor~ 6ıııtl• 
düğünü, bildiğini yazınanıa. ~~rŞI ı.a~ 
malı imiş; çünkü he.kiltat , 
rafa. da. yarıya bilirmiş... doğrll 01 

öne sürUlen tenkitlerin derece18 

duğunu, hiç olmazsa bir 1113rııı0• 
kadar doğru olduğunu ardi)'0rl~' 
inka.r etmiyorlar. "Falcat, p:ıi? 13~ 
bu zamanda bunlar söylenir 0ıg.J'•~ 
zlm aleyhimizde bir sil!h 1 Alld 

•ve r- ıı· 
kullanılacak,, tl'ç sene e"i . Uk ı:ıı 
Gide'i zamanımızm en b~~ıcıtıf1111~ 
harrirlerinden biri diye a ilB· 011 
ıar şimdi, tki kitabı dola.Y1:terıror' 
aşağıların aşağısı diye gö bndığl~ 
ıar. Niçin? Çünkü hakikat yııııılııl, 
söyledi. Bazı noktalarda. rı g6S'~ı 
ola.bllir; ta kat ona yanJrşl~. 11ıtii ıı91, rilmiyor, hücum ediliyor. ~il ı:ııı; 1 kızdıkları şey yanılması de~ e~l. bll 
kat bildiğini söylemek iste~ttılesl· 
le bir hürriyet hevesi izhar \1 sllf 

Hakikati gören adaının °: ııırtf' 
lememesi, itiraf edilmiY~cedeil dofr: 
kım menfaat endişeıerı~ticeeld, 
muyorsa nahvetinin blr n i ttıJ~f 
Karşısındakilorl hakikatıe~ııııeı b ~ 

.mağa Uı.yık bulunuyor, yıı ıar 1çlf 
n oll ı>·o saadetin, batıl bir imanı 13 ed 1~ 

ka.fl bir gıda olduğunu tdd billlleıl~ 
demektir. "Ben bilirim 'V8tdlıtler!1 •• , 
zevkini tadarım . .Fakat bi ııar ,... O' 
niçin söyllyeylm? Anlaına ıııl? ı• 
Çocuğun eline sila.h verilif çoCıJ 
nun gibi bazı hakikatler deı ,ıı1le' 
tan farkı olmıyan kalabııll~;lıle: 
neme-ı.,. Dikkat edin, böyletııll us\,ı 
ler kendilerinin kalabalrk dOıa> ,.t 
olduklarını iddia. cdlyorl11~~ı:ıı>'or16,. 
le ona tahakküme hazır ııfte.tl 1, 

. demektir. Hal bu kl bJr tar ııt<l&r 1 
kalabalığı kurtarmnğa. ~~~!ıııı''~~ 
nı iddia ediyorlar. Nasıl ı;ıfl.• 1 6d 
·u:endt bildikler~ her şeyitb~e~,# 
kalab:alılttan herhangi b ~ l\~~teft: 

· ölrenrodi ıkab'at;gtuıeler İa..b"~ ~· 
onlar glbl benim, yanl !Sa ğ• tıd16 

0

herhangl ıtır ferdin de tatlJlrl o'~ıır 
kt olduğunu teslim etnıeleğı tıı' 
onların gerçekten kala bal: (ıı.11~ e~' 
tarrnağa, onu :rUkseltmeğ hedefi,,. 
ıa.rma tna.nabillriz. Yok~IL tıl' ,1 
kendilerlntıi üstünlüğünü 15usıııdlf 
Jnek, dolayısile kalabalığı ddil b~I 
etmekten başka bir şey ıte 1'" ,r 
Yalanı herhang~ bir .. ı~re biC blr 
eden insan, büyük kuçilk 
klkate hizmet edemez. :b ,.11-~ 

Nurull~.ıı1 
od' Alman propogt1 11or 

nazırı Mısıra ı.t.ldbaber :; 
(AA) - tyı ıı.11 

B(lrlin, 2 9 , • roPag er' 
lan mahfiller, Alman ~nıe1' 11~6i' 
nazırı Dr, Göbelsin dlnle!Jt:ıtıfS. g ıı•' 
ilkka.nun başla.ngtcında. J3U ııe1" ,,J' 
ceğini bildirmektedirler. tte ol•c 
tamam ile hususi mahiye ıı il 
tır. . asınd"11etl Göbele, Mısırda buıun~ıerdcııııJtı' 
tifade ederek uzun se~eşllllŞ b t r 
de lskenderlyeye yef nl ıı1•re 
nan Rudolf Hess anes 

=d~e;c;e;kt;l~r·~=======::::=.:=::~~ -~ t>lf • ., 
- bUyU}tJtl şJl,Y 
otelinden, kUçUklU ıtlll ıo1' ,ır• 
barından bir veya lkl iC 0 r1'e 
smdan başka neresinde 
görUlUyor? ıı• 

Htç bir yerinde. 1/e t>llcf 
tşte dert buradadır. ur: t•' 

derdin tedavi şekli şud ııe• ~e· 
ı - BUyük kahveıerl~cileri~ştlıJ 

hanelerimize, muhalleb t>ef 1' 1'ııl• 
lokantalarımıza. nıutıakB ıteetr• 
veya yedi kişilik birer or rfle' 
!andırmak lA.zım. 80r ~e ııtı 

2 - Şehirde bUyUk k~U'eııt111<,.t' 
cek tc k sa.lan yolc. 13cl rta.df'" 
yoksuzluğu biran evvel 0 tı,.t• 
dırmasını istemek ıa.~ın~jnııı~11"1Jo•1 

3 - Sineinalnra. hıC ef'"\'cl 
tada ikl gece filınden ıtı.ıııt1·1 (lell" 
konser tertip ettırıne~stııJlb~tjjlı~ 

Böyle btr hareltet 1 1e- ol' 
rinde bir müzik ptyas;: diY's.~esı'ı: 
olacak ve ezeli neşeler UJlıcil 1' 
şu harlkulA.de şehir bll:aa.I<tıı'· t>111ıı: 
likten mutlaka kurtul tstıııl~ıı61 , 
zlk artistinin 1:3tlltbn u. 1yıı. b1\ 1er': .. 
neşelenmeı:ıine sıkı Eık ıa.rıtt• ~-91'1,._. 
Şehrin e~lence kayna~ ere1' ) ,or1 ı 
de tutanlar bu işi tstıY nııı.r1 ııce~ 

Hataydaki bu Garo adlı Fransız na
stl bir rôl oynamak istiyor? Ulus arka.. 
daşrmrzrn ıda dün söylediği gibi, niçin 
inkar edelim, Milletler Cemiyetinde 
Hatay d~vası konuşulurken sulh uğ
nında Türkiye bir defa daha fe<lakarhk
ta bulu~m··~tur. Buna bir fod:ık~rhk d~
mekten ziyade bir insanlık, bir civan -
mertt!.k demek daha doğru olur. Biz, 
193 7 de, cUi ı n su1hünü Akdeniz kıyı: 
larmda yeni t?lr . arizaya sokmamak 
için adet~ hi~ sadaka .vermişi.ıdir. Bu 

Kadit' gecesi 1 
''akit Sabah Oğl~ tklndJ Altta..~ .ıı.taı 1msak 1 

6,37 12,03 14,21 18,42 . 18.19 rs.18 1 

Evet oohşet8ek ve bıı işi bir an 
evvel davranıp ba..,ar.mk da man
gallara~ ormanlarla birlikte fakir 
ailder de 1Koı.tp kül olmasa. ı 

Dana. derdini söyliyen Ttırk ar· 
tiste hak verdim. Bununla beraber 
Tcpcbaşı kahvelerini işsiz yerli ar
tistlerle dolduran hfi.diseyi onun söv 
lecliği lrndar basit bir tarafından ııl
m n.k ve izaha kalkışmak lstemetlım. 
lstanbu1 sehrinde yerU ttıUzik artis
tini t~siı bırakan şey, latanbul şeh-· 
rlnln bir avuç artisti oyahyacak de
recede olflun ne~ıe satın almaması
dır. 

tstanbulun kaç yerinde oı-ır.e-elra f 
vardır ki! .. Bu 'ehrln bir iki bUyUk 

makta ı&ra.r .eclerıers~ ~it ":c~r':. 
mak ı:ıı>hrin bP.111 ba.11 1

18ıııill 1 1'~ 
olur. İstanbul henı~c~n 6ettl11 

ni ve tstanbul şehrın • otıf. 
bolmaktan kurtaroJıın~.liıl f'lJV 

N.izanıe--



~-...... -KABER-ı 
G.. -== 
...,, orüşler 

Bek'ir 
lstanbul konuşuyo~ 

~ernurıar 
dıtı lÇin ~1~e kanunumuz olma
~ ht~bır klınse reamt oekilde 
il itibarı edılenıez, aına nüfus mesele
~ h Yle beklrhğı hiçbir hüktl
~~olu~ cı!'örıniyeceği pek tabildir. 
~ Y&lnıı iki çocuk Bahib! o
' 1bıe de, be~<lrlaı kadar değilse 
dtıı hlt llınen, i~t:m:ıen muahaı.e-
~ ~ ~kurtaramazlar; çünkü o 
~ b~ ba bu iki çocukla kendile-
~ ~ haıet brrakınış olurlarsa 
illet etırıı.lcet nlifusunun artmuına biz 
~ 0lıııazıar. 

'~lide11 bi ınernur bir belıi.nn zar::!.n, 
~ otul' r bekara ni3petle daha bil 
~'ot: ınaamafih kıskanç bir 
lrJtııı ka~~Yeti de bekar memurdan 
~lfde) .... ,.or. 

~li bire tittiğim zaman tanıştığım 
~) taıktan 7.at anlattı; şimdiki fi-
• ~r hı evvelki ilbay ailesi ile 
~~:hl ç Bokağa çıkmadığı için 

~'l.!Cfde Ilı, Peçenin kaldırıldığı ilk 
~ de ~ Yerli kadınlar ne yalnız, 
~fa çleriyJe beraber serbestçe 
~ ~~ ~rnak cesaretini göstereme-
)Slıılarca yine evlerinde mah 

U..:.~t, ar. 
~ l!ıtı~Y Faik Niğdeye gelip hü
t..._ , 1 ildeki parkı yapmış ve k'i-
~.,'l ÇıJt ıthıu de aileleriyle ·ber.ıber 
~ llle~ca, bunu gören yerli, va· 

r...ı.~. er hernen yiizlerinden p~ı-e
'~ ,~dan çarşafı atınca sol1!~ 
,~ 1

1· • Nfğrlede w bulurıdujhım 
~6l'dUın ki Nigde İstanbul
~ racıan hiç de farklı deği!di. 
~lfirtıeı:ı Bonra - ismini ,·crrr.ck is
tli.. ~: ld - bUytık bir ilçemi7.e uğra
~~ Oltrı ~ta cennet denecek kadar 
~'acı kazada ve kazanın mfm
~ ~ e aı görUJebilen parkın1'a, 
diJıı··~~ açık hiçbir kadma tesadüf 
~ tt ~ Seı~bini '80rdum, öğrPn
tlıt ~l~~·etce burada n~ebay olan 
lıırı:.~>.t 1 arna, çok kı111kanç olcL!''?u 
llııt~· ~ ~·oldatmı değil parka ge
tr de ~~en dıuany~ bile çıkarına?'.
~ 't' teki memurlar. yerli aha
\'~ et edip ~ıkamamışlar; bu 

~ '~n gidinceye kadar de

)fı etıı.~ it 
~ -~· t;ebay başka bir yere tah-
'-.. ':~ etznlt ama yerine gelen zat 
~ ~ Jçin halka nümune ola
~ hal benim oralarda bu
~~ 1ıe, ~lere kadar devam edip 

' ~ tıt "t.i hlli da devam ediv:>r. 
~ 'bııh~ı R'ÖSteriyor ki, bekarlı-
' ~' bekar memurun zaran ~~ Yetiştirememekten fba -
~' : daha şUmullU ve daha 
~ ~:\!'or. 
~ ~'lt \'aJIJer, mutasamflar, ka
~ .:"11! ~lrlhkJuı, nahi}'.e mildUrJe-
~lerı Parmakla işaret ede
ııa.:. deııı rıel'dı ve halktan yalnız 

l ~ 1t,1~n kimselerden birkaçı f. 
ı ~~"11 arıarcıı. 
s.~et idaresinde her şey gibi 
~l ~1~asetı de ortadan kalk
b~llıt h:Ylar, ilçeba.vlar gününün 
~ ~"'1 Uköınct işlerini takib, 
~~~~ haJkevJerinde halkın ö
~il~ t Onlara her hususta reb-
&:..Ol~l~l'?nek ve memlekete nü

~tthı buııı l'l\Ukelleftir. 
~~ ar gösteriyor ki bekar 
~~--- dth ıaran. halktan bir bekira 

.. ~! ' bUyijk ve daha şümul-

f' Hüaeyin RIFAT 

~-> ~tilıesko 

Taksim civarında şöyle 
bir dolaşınız 

inanılmaz manza
ralar göreceksiniz 
Gümüşsuyunda ( Penbe sokak) 

namile öyle btr yer var ki, 
bir eşine daha zor tesadüf edılir 

t'azao: 
• 

HABERCJ 
~arayournunoaki ibikle yapıldığı za. 

man, bu işten anlıyan aan'atkirlar, bu 
abidenin hiç te güzel olmadığını iddia 
etitler. Aylarca, senelerce devam eden 
dedikodu, nihayet tabiatın garip bir 
cilveaiyl,e ortadan kalkmak mecburiye
-tinde kaldı. 

Abidenin etrafındaki ağaçlar büyü • 
milt. büyümüı, ve üzerinde dedikodu 
yapılan abideyi tamamen kapayarak gö. 

rünmez bir hale getirmiıtir. Sonra Tak 
sim meydanındaki abide de, gene İ§ten 
anlayan san'atkirlan hiç memnun et • 
memitti, Haklı olarak Cumhuriyet abi
desinin daha çok azamelti ve gösteriıU 
olması isteniyordu. 

Maamafih belediye, ib~de meselesini 
halletmeğe karar vermiş ol~cak ki, tim. 
dide Taksim abidesinin etrafına bir SÜ• 

rü ağaç diktirmişti. Bunlar tabiatın 

ezeli ve ebedi emrine uyuak günden gü. 
ne büyüyorlar, bir gün gelecek ki bu 
ağaçlar Saraybumundaki hemcinsleri -

nin yaptığı iyilifi tekrar edecekler ve 
zaten göze çarpmıyan bugünkü tekli 
tamamiyle nazarlardan nihan eyleyecek. 
]erdir. 

Bizim !oto Ali ile beraber bugiln de 
Taksim ve Ayazpaıa civannı dolatma • 
mağa karar vermi9tik. Taksimde tr-. 
vaydan inince evvell Gümüpuyu ta• 
rafında işe batlayıp sonradan daha yu.. 
kanlara çıkmağa niyetlendik. Ağır ağır 

meydanı geçerken sağ kolumu.ı;a ra6tla
yan ilk sokağın berbat manzarasını gö. 
rünce niyetimiz suya dil§tü. Ali hemen 
footğraf makinesine yapıftJ ve !daha 
bu yolun başlangıcında belki iki hdta.. 
dan fazla bir zamandenbcri bozuk ve 
çamur içinde olan kısmın bir reımini 

aldı. Takıimden Fındıklıya inen en 
kestirme yolun buraaı olduğunu biliyor 
dum amma ismini hatırlayamıyordum. 

Sağdaki malıaUebici ldük\caniyle solda· 
ki bakkalın duvralrına baktım, aoka • 
ğın kmini yazan bir levha göz!me iliı
medi. Biraz daha aıağı inince apartı • 
man kapıcısı olduğunu tahmin ettiğim 
birisine sordum: 

- Bu sokağın iami nedir? 

- Oımanh sokağı .. 
Eh, bu aqkağa da burtlan daha riya • 

de yakıtan bir iıim konamudı doğru.o 
ıu ... 

lstanbulda.ki yollann hemen hemen 
en meyillisl diyebileceğim bu 
yolda, yukardaki bozukluk yetipniyor 
muş gibi kaldırımlarına, yer yer mo
lozlar, toprak yığınları doldurulmut • 
tu. 

önüme çıkan bir zatla konuştum: 
- Kim yığdı bu topraklan, moloz -

tarı buraya?. 
- Şu karşıı:laki r.ördüğünüz çıkmar. 

sokağı düzelttilerdi de.. Orad1n çıktı 

Taksim clııonndaki P~IMe ao'l«Jğın 
haline bakın, buraya 3okak dem6k 

için koç FıU ldzım 

ye çıkar yolları berbat etmek modası da 
ne zaman çıktı?. 

- Her halde bunlar yeni konmuıtur, 
buraya, yakında elbette kaldınrlar 1 de
dİın. 

Bizimle konuıan zat omuzlarını kal
dıı4dı: 

- Vallahi bayım. biz de öyle dil§ü • 
nüyorduk amma. aiz ele pek&lt ıörü • 
yorıunm ki bu dütilncemizde yanılmı
şız. Topraklar buraya dolduralı tam 
dört ay oluyor hila da bir kerecik ol• 
sun gelen bakan olmadr. Bunlan kim 
koyduysa kaMırması litım celmu mi 
idi?. 

Ben bu söze verebilecek bir cevap bu 
lamadım. Adamca&ızın yerden göğe 
kadar hakkı vardı. Kendisinden ayrıla
rak ağır ağır, sağı solu kaplamıı ve 
sonradan konulduğu ilk nuarda belli o
lan toprak yığmlannı seyrede dde aşa
ğı doğru intıMğe batladık. 

Birden Ali kolumu çekerek bağırdı: 
- A .• A ! .. Şuraya bak. ömrümde 

böırlesini görmemittim. 
~._,trıhktan sonra 
~t~"· 2~1aya dUndO 

bunlar .. Bizim Ali pek teYtan ve görii açık 
bir çocuktur. Ve ömründe görmediği 

pek az ıcy vardır doğrusu .. Bunu'! için 
ben de gösterdiği tarafa merakla bak • 
tım. Ey, bu yazıyı okuyanlar 1 Sizi te-

, , .. et~ lG (4,A,) - Ecnebi mem 
~l.'t ta bur ay fasılasız oturduk
")a l'ı 'l'lttı~Ya dönen e,skl harlcl
b 'l'~da lı:a eskoyu taraftarları 
~~il ı1112, rşılaınışlardır. Kalaba 

"tıt' ._ltb ınııu köylU partisi er
ınli~{ >ıııl> afazaktr partinin reisi 
~°''' e'lı:0 ksco bulunmaktaydı. 
>, ~>'"" d endısını mütemadiyen 

~.. ~lr ~tları tarafından ara
~. \.i muzda götürUlmüştUr. 
~ l>Sal' \~ ''-'r>ıda nı ı ş ama ••• 
('\ llı~ca arabacılık yapan Rıza, 

bıı ~ıltıa• at ederek Halk matbaa
~aı ~ ~eki Uysal He arkadaşı 

\c!oı,~ ~:nfınctan yUk meselesin 
lııı. <lovuıdu,1;{1 •. 'ddi ·-. "l' il ounu ı a eı.u.lŞ 
' lUdt.Iciumuıntliğe veril-

Arkamıt baktım. derinliği on metre 
bile tutmayacak bir çıkmaz sokak, için
de atölyemsi bir çinko baraka. Batka 
bir bina filin da yok ... 

Ali bu vaziyeti görünce çok haklı 
olarak söylendi: 

- Çıkmaz sokakları düzelte:eğiz di-

Tonton amca 
aşık 

mln ederim ki hayretten ağzım bir ka • 
rıı açık kaldı. Eğer birisi bana Taksim 
civannda bu kadar berbat yerler bu • 
lunduğunu söylemiş bulunsa ve bu a
dam, sözüne en ziyade itimat edilir bi· 
riai dahi olsa inanmazdım. Aylardanbe
ri lstanbulun bir çok yerlerini dolattım, 
buralarda hemen 1*r gün bir sürü ber· 
bat yerler göraüm, bunların hepsine 
girdim çıktım; fakat ;tıdına (Penbe eo • 
kağı) denilen yan merdivenli, yan çu· 
kurlu, yan arnavut kaldırımlı • sözüm 
ona • yol gibisini görmemiştim. Diyo • 
jen gibi elde fenerle dolaşılsa dahi dün· 
yanın hiç bir tarafında böyle bir yere 
rastlamanın imkanı yoktur. 

Alinin çektiği resimde belki bu - yol 
derneğe bir türlü dilim varmıyor • ber
batlık pek iyi görülemiyor. ölçülse o
tuz metreyi geçmiyeceği muhakkak o
lan bu sokaktı aranıla& bin tane kusur 
bulmak mümkündür. 

Ne ise ayağımızı incitmei:ien binbir 
itina ile burayı çıktık. Başka zaman 
görseydim, aleyhinde ağız dolusu lif 
söyliyebileceğim bu yeni aokak bana 
asfalt bir şoseden daha düzgün görün • 
dil. Vakia buruı da Arnavut kaldınm
lr ve bir hayli biçimsizdi. Fakat hiç ol· 
mazsa çukurlannın derinliği otuz san. 
timi aımıyordu. Ve ayni tekilde .de • 
vam ediyordu ya 1 •• 

Burac!a da fazla durmadan yavaı ya· 
va9 Gilmüpuyuna doğru giden caddcytı 
doğrulduk. 

HABERCi 

Holanda 
Ve~iahtının 
kocası 

Bir otomobil kaza
sında ağır yaralandı 

Amsterdam, 29 (A,A,) - Bu sa
bah bir otomobll kazasında yarala
nan prens Bernhardın sıhhl vaziyet! 
vahimdir. KraUce bu sabah buraya 
gelmiş ve hastanede damadını ziya
ret etmiştir. 

Kraııce buradan Seestadjlk şato
suna giderek kaza haberini, Anne 
olmak Uzere bulunan kızı Hollanda 
vellahdl prenses Jullanaya bildir
miştir. f 

Prenses Jullana, yaralı bulunan 
prens Bernhardın yanında blrkac; 
dakika bulunmuş ve kendlslle görüş 
mUştUr. 

TtıkMm cit:ıarındaki O~lı :JOkağtna 
rıkma.z bir yol açmak için 'böyle mo
'Zoz yığmışlar ve çıkar yolu çıkmc:: 

etmi§lerdi 

Şeyhısıamıık 
ve sakalı 

Oamanoğullarmm saltanat ıürtiilkleri 
devirlerde, göze çarpan bir çok köt~ 
garip ve ıülünç idetler vardır. Bu ga. 
rip idetlerden birlai de yeni doğan bir 
çocuğa mirmiranlık, pa§Bhk rütbeleri 
vermek ; kuaakerlik ıibi payeler tevcih 
etmekti. 

Buna göre, henüz gözünü açmıyan 
çocuk, babasının nüfuzu sayesinde rüt
be sahibi olur, üç yaıına geldi mi, sırtı
na pafa üniforması geçirilir, beline kos.. 
koca bir kılıç takılırdı. 
UJe~ zadelerin, !>aflarına, bohça gi· 

bi sanklar unlır, ayaklanna çedik p<ı
buç, arrtlanna aof cübbeler giytiirilerek, 
"berayı filkran ve ubudiyet,. padiph
lann karıılanna çıkarılır,' eı dost evle
rine el öpmeğe götllrülilrdli. 

Bir takım cahil rical, padi§alılan kuk-
la giıbi ellerinden oynatıyor, kundaktaki 
ç.oc:uklara rütbe ve paye "ihsan,, ettik • 
lerini bildiren "iradei seniyc,, v'e ''hattı 
hümayun,, lar ildar ederlerken yüzleri ~ 
bile lannnıyordu. 

Padif8hlann huzurunda secdeye ka
panarak çocuklarma, torunlanna rütbe 

'almak Adeti ikinci Abdülhamit devrine 
kadar devam etmittir. Yalnız tekil bi· 
raz değitınittir. Hanedanıa mensup ço. 
cuklara miralaylık, binbqıbk tevcih e
dilir, rical ve 6ndıe gelen kimeelcrin ço
cuk ve tonınlarma da hünkar çavuılu • 
ğu, mWizimlik rütbeleri verilirdi. 

Hattt, bunlara mahsus olmak üze· 
re, (Mektebi Harbiye) de bir tle "zade· 
gin ıırufı,, tCfki1 olunmuıtu. Burada 
yaln~ hanedana mcnaup çocuklarla, göz 
ıde patalann, hatırlı illemanın çocukları 
okurlardı. 

O&manotuıJannın devrinde Ulema • 
zadelerin vaziyeti çok komikti. Batla • 
nnda kulaç kulaç aank, ulta ve cüb • 
beterle ·babalannın arkala.nnda dolaşır. 
Jar, camilere giderlertli. Molluadelere, 
daha minimini iken ıeyhislimlığa Mm· 

zet oldufu anlatılır, o biate büyütillür· 
dil. Çocuk, medresede, camide bu mak· 
aatla okutulurdu.·Fakat, buna rağmen 

§Cyhislimlıia yükselmek güçtü. Bunda 
ilmin, faziletin yeri aruımudı. Yalnız 

sakalın beyulanmıJ, hiç olmazsa ak 
dütmilt olmam llnmdı. Sak.alma kır 

0

dütmemit olanlar katiyyen te}'hislim 
olamulaııdı. 

Bunun bir de hiklyesi nrdrr: 
ikinci Mahmut nmanmda. meflıur 

Halet efendi, Me-ldd pde Mu.Ufa A. 
aım Efendiyi Şeyhisllm yaptırmaya ça
Jııryor, fakat henüz akalına lar dü~ 

mediği için buna imkln bulamıyordu. 

Halbuki, devrin kanaatine ve an'aneye 
göre, tcYhiıllmlığm bir rmui de beyaz; 
sakaldı. 

Mekki ade gençti. Sakalına kır düş
mesi için, daha bir çok yıllam1 gcçmeti 
lazımdı. Fakat, Hllct Efendiyi aıkıştı
nyor, bu iti bqa.rmaanı rica ediyor. 
du. 

Hllct Efendi baktı olacak gibi deği~ 
bu işe bir "hllci tc'f'iye,, buldu. Mekki 
udeye gizli bir habcT yolladı: 

- Sakalında bir kaç beyaz lal pey • 
da etmeğe çahf.. 
Bu tavsiye Uıerine Melclri zade ahbab. 

larma alal ıdanıttt. Sakalında beyaz çık
Hü~ Rüıtü TIRPAN 
... L6tfeıı AJfa1I c:mrmıs 
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ISTANBUL: l 
AkJIUll aeertyatr: Saat ıs.ao .,..._ dmlll 1 

muslkt.L 18.415 Konteral)ll: Emlnlhı.Q Balkevl 1 
ae,rlyat kolu ıwııma Nult"t Safa. 19 Çocuk-

Frankocular 
ispanyada UldOrme
dlk kadıa ve çocuk 
bırakmay•eaklar 
Kadrit. 29 (A.A,) - Asi tayyan

ler b1l aabah yeııldea Guadal&Jaıa
YI bombardıman etmişlerdir. Boaba 
ıar. e•ler lsertne dtlpnlf·n lıU cc* 
kadm, eoc1lfmı öliiıııllne •fleb, ol
mQttur. Diler taraftaa ..t tanare
ıer~ Valen•tya yol11 beri•• Tern
Joa de Ardove AlaCala de Hu Res 
kG7lerlBl ele bombardnnr - etmişler
di!'. GuaclaJajaracl& lm'kdaıa f.ula 
öRI olclntu haber almnuftır. 

._ ___________ _, lara muaı: Ba~ Mine Urafmdl& U.30 Kon 

Bombalanaıl Yapar 
Jlanil7a. 29 (A.A.l -Luanlleu 

vap111'U:ıclan tclaJs)e IJU babcr alm
mJlbl'.: 

us.at 7,36 da Creua bunuaun 15 
mil ~mali şarklslnc!e bir tayyare
nin hlcumuna utraclıt. Tayyare bl
zt bombar.!ıman eWkten JODra cenu 
ba dolru uzaklaşmıştır. Saat 8 de 
Bear burnunun 20 mil şarkında tkt 
tayyare daha görDnmQş ise de bun
lar bir mllddet sonra g~den kay
botm uşlard?r. 

Et fiyatları 
ucuzlablacak 

YDzde yirmi teozlllt 
mlmkDn gllrftllyor 

Et lstanbulda, memleketin her 
yerinden pahalı satılmaktadır. Bu 
lUbarla TUrtlre cumhurlyeU hudut-
ları l~tnde en az et yiyen lstanbul 
halkıdır. Ha)'Taııcthltmınn Te dola· 
ynılle 'bu itle utı'qan ttlecarlann sa· 
rarmı mudp olan pahalrirtm önlıle 
geeznek ~n. lncelemeler J"&Pllmr7• 
başl""'""rş,btlhasaa bu lfle u~T:ı-:- ·~ .. 
Ozere lktlaat veWeU m1tanrl Van
der Porten !atan bula gelmtıtir. 

Mtltehaaaıa bu huauaıa. ıauıı tet
kiklerde bulunmllf, ıılha7et tat&n
buJda et fiyatlarının yUsde 7trml 
nisbeUnde ucuzlatılabllecell tanaa. ı 
tine varmıştır. Ba işi temin etme~ 
için formllllarln ve tedbirlerin d· 
rnncemede bıralulmamumı temen
nl ederiz. tı muıakere Ue, tetkikle 
uzatılaca1~ olurs:ı halk gelecek 711 
da ucuz et yJye'ıhel. 

Belediye em,rlerlnl 
dlnlemeyenler 

Diln muhtelif kaymakamlıklar da
hlllnde beledi suçlar itliyen muhtelif 
khmıeler cezalandırılmJllardır. 

EmlnönUnde 26 kişi hakkmda ceza 
muamelesi yapılnuf ve aynca 2 dilen
ci yakalaıımqtır. 

Fatih kazam dahilinde iae cesa ke
silenlerin miktarı 37 yi bulmuttur. 

Beyc;>ğlunda tramvaydan athyan 5 
kJfi ve ayrıca belediye nizamlanna 
aykırı hareketlerde bulmwı (() Jrifl 
hakJmıda muamele yapılmJ§br. Puar 
gtlnll hafta tatiline muhalif harekette 
!J>uhman birkaç mtıewae ve dU»ln 
Cla JDeJdana çikanlıme. 44 kilo etmek 
m~ edflml§tlr. 

Bir çay meraklısı 
Tophanede oturan Uman amelealn· 

\ien U8 Damarah Hllaeyhı, pm11l<h· 
rada batlı bulunan Felemenk bandı· 
ralJ Dltalya vapunmdan bir kilo çay 
~ve kaçarken yakalaıımqtır. 

Arapça mualllml 
Fehmi Ultay 8tdD 
Gatatuaray lleeslnln emektar ho • 

calarmdan arabca mualllml Fehmi 
tntay dUn vefat et.mtıtlr. 
Galataaaraylılar arumda ''Duu."'Clu

zur" 11.lrablyle tanmmıe olan rahmet-

li, otuz aenedenberi Galatuara.yda ho 
caydı. Cenneal bucUn Eyilptekl evin
den kaldınlarak Bahariyeye defııe
dilmlftJr. 

ZAYt ~ 1064 sayılı Reia plıadetna· 
memi zayi ettim. Yenlalnl alacllımdan 
hükmO yoktur. ISMAIL 

(10214) 

rerans: Eıntdllü Balkm ...,.ı ~·ubeli 

lÇERDE: ııamıııa: ltfref <Çocuk ve pnçlerln mualklde 
• A1 m...-. sp'-e= ...a:arnr elm t&h...U. ka~tled), 19,M Bora& !ıaberlert 

Sldmd Jalım ..._ .,_ • "'' t eca 20 Kilea TOdl auııamt: oqa. MUrt BalU.. 
lılaldlr. a.t htr M Pllıılll 111 ip kemea llefM, t:Mlb9r Den1J, twıun Veelbe, at 1 

dllll c*8ial& ç Jera •enw ....,.. Sedat, kemence Kemal Nlyut. NIPtlıe Sellhat 1 
I& ~ fclll ,....,. 1 ' im .._ Ull CUdelL 20,JO llıaTa ıapoıQ. 20.lll em-- J.llı 1nmAm• elme9*r. za taratmdan arapça J8)t1ev. 20.ta Vecta Rısa 

• ....... erlıü UN d '• 11-.ı a: 2 w ve arkadPfJart tarabdaa 'lllrk mmıOdel 'ff 

da ....,...1w Nilllnll tama eW b halk ıarkıJan (Saat ayan). 21,15 OrkeitTL 
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• J:llld. lpdlend 3 M" --ala ...... 

11• OcnU ·> ,. -. .. , v•· 
Bu .._.. ~ile: • ,U. ,_. _, d 

rinde Mr ..._. a: d ıa el 2 n _.. 
'811U Mir. 

• E~ Udıaci tube mUdllr muavlDUCtu 
tQla ... Onat Qilıa ,_ .............. 
JıuDllbr. 

• Ab,y ... ·~ q teaUellelll 
de u..- poetalarmda 1ıuzlumJ llalCmt 
IU'dlr. Yeal tarltelma t&tbOdDe Q beısmııta 
1-pMaktlr. 

• ()lm9llJI '" ~ altmJan dllD 
_.. dııpDda ı111 m a'• •tııılıııasba· 
•Umu~~,..~ 

lacak a.lata Jdca -- pbrMcM -
lbdedll et.nar bir dltl1 otımutDt ~ Qllra 
ntmur •tratmda tetJıDkN ........ ...... 
)'Ol projellnt AmerlbdlD a.temlfUr'· 

• Wf1e Dartl ~ cllıa topl"""'lı 
ekmek ft flwel& fl7aUan lplıa ...,,...,., 
• ecr-buahdll ........... lılıllıa 

umlan Q ...-. wrawıetrth. 

• J'aJdllte lmtaemenDdı& h• 11• 

taleblltl'la - uıbrllk denlertal -- lılr 
~~dt ~ eWılf oleelal' bu. - ,.. Jll 
da J9llldm ukerllk deıelılrln• dn&m etme 
ıertne brar' nrUmJtUr. 

• BlfDrtetta Baıtmoa tBrtMıeln!D Jllllillda 
bir dmds mDwl PCJWaktzr. Belecl!1e 1ıaDa 
için blr proje hazırlamşbr •• 

• Llm&ll llleriDe alt it tınmebıımı .,,, 
80Zl Jmmr, f8fler enc:llmeılled9 blceı.erü 
kabul edDmlftlr. 

• DU lnmmlu taratmdall lıuırlaun JeolO 

J. ftsllr. meta"'tk .. ldmya llltde.hl&rml -
Ti brofGJ'ler 1ıDttbl j1k ft orta t.drleat aent 
menlarble c191dmı1tır. Ytal ıebl&Jıllf' lıa a.ra 
~mclım ltlbenıe taıe'llQe ~,. bal 
ıanecaJrbr. 

• trç q n..ı ~ ı• ,..md& n 
IUf ottu 1laan bııhmnmf. dQn aDeıltM -
Hm ec!1lmltttr. 

• Kabm11~111a"' mlfbm' V.- _.. 
Dm lıarablJ9 7b WttulU ~ 
boplhlmUZQ& ıc.rar verUınlttlr. ~ 
han llhlplcine tebligat yapmqtır. 

• ~ dlnlltOrlOIQ tklDd pıbe ıatı 

c!llr lllU&'t'tıd Tftftlr --- tçarta SmDI 
:ret mQdQrtQllM _.. edllm''""· . 

• İf ,.,.ıertıllD ~ 19 taıba&t 
name1ertn ımatıt•• aQddeU .._ .___. Vt. 
cektlr. A.-..raa bdlr tlıllm'l"Wdutıd 
vermlyenter baklanda bnuıd ~ 7BP1 
lacakttr. 

• Keyve ıreceWbdll ~ cartU''
akp.ml Ankara beDlınlDde ~· 

• Deals ınaMtdlert lıallmdald bDUll 11 
~ JIDlet KeaU.llDıe wrtıecekUr· ICeıaaD 
ı&ytb•mm bir IMMM'Ddll. ~ çı 
1mi'dacalr blWdarm mı a,aaarmm 1ılı' 11o 
....,. taraftDda1l baQ'lmul ietCDIMkte 

•• • Taltıl)e 'ftp ....... ~ .. 

mı eeat 1l.IO da lltlMı& --- tap'l'"Ü 
ft mabtellt t.a~ 1ıuJupcüt.1r'r 

• bmlr ......,.. n1a1 ~ ua -.ao 
,wtmı. laalütt edeaellUr. 

• XOQllda 1ıılr cıblqıet ollllUlt ~ 

tlırabbD alla 1-11 lllr - ,...... ... 
ne~. 

• 12 Dumanlı 1wnJ'OQet fQIDrtl ...... 0e 
muaTIDI All tmıllta 'nN Jdada mtl olerü 
lJQlumıılultm'. Oda,.aıt ....... bmDll -
mamp1d9 blraber, nblıet jllUD'la lfl.a 
dSll telun1n olulunPt&dlr. lıl&ktuDertn ce 
binde blc pua buJmmı•lfbr. Katmw uaa 
maktadır. 

.... ... 2 ,, ~ ...... -. ..... 
.... 11.18 ldlelk lılmelr ....... ........ 
YAJllOYAt • 
..,. 11ı11a11ır. n aeft1lı mlbOr. n ......,. ........ 

PASTil 
FOR 

PASTiL FOR 
Sd.ı.atli ...... isin~ ........ ..... ..,. 
HUttJu isin prttır. Çtınkil naıteJt. 

ltbtbl 1\e oluna olıun 8bUrillil, her 
nnl botu butalıklanıu, yeııl ve mU.S
mbl bronptleri teda.t eder, aaıoa dat. 
bir n&betleriııl ıilr'atle a..r. 

Sdıb1t11 imanlar tein faydalıdır: 
çtlnkiı seıo. haatahkkrı mikroplannm 
tlıaJetbıe mini olduiu cıöt. ees thılr • 
lerinf de lnınetlendirlr, •im ko1nmı· 
mı kuer . 

Tecrübe ediniz 

ZAYi - 156 sayılı Reia phadetna
naınenu nyi etltm. Yeıülini alacafnn. 
dan hUlnnU Y"Qktur. ALl 

(toıı~> 

ıAYl -1860 numaralı otomobil 
pl&kaının birini r.ayi etttm. Diğerini 
de iade ~den htıkmtt olmadJğt-
nı illn .-rtm. B<'kttJ§ (10118) 

maaı için neler yapmak 1lmn ıeldilinl 
sordu. Yalanlanndan biri dedi ki: 

- ödağacı, karanfil ve tarçın tUtatı
sü yapıhru matlOp hasıl olur l 

Mekkiza~: hemen faaliyete reçti. 
Günlerce uğraştı. Nihayet u.blmda 
bir kaç siyah teli afartmıya mtlftffak 
oldu. Ve bu euretle eaMllne kavuttu, 
eyhisllm postuna oturdu. (1233) 1 Hüseyin Rüıtü TIRPAN 

Konanlar .. tD.Ci arayıcıları .• Ve insan anılan-

Kızıldenizin Esrarı 
Büyik Fransız filminde, upto hıamu Seyid Aliye kaıır 

miialc!ele edi yorlar • 

Seyld Ali rolünü 
Harrv Baur oynamaktadır 

önümıf1-'eki peqeabe akpmmdan itibaren 

SARAY sinemasında 

Baş, diş, nezle, grip, romatit 
ve bittin atrılanow derhal keser • 

tcabında ,.. U11de 3 ka•• almabUlr ~ 
isim ve markaY• dlkkM. Taldttlerlnden salrlfl 

lstanbul Leftllm lmlrllll ' 
Satınalma komisyonundan 
latanbul L. V. &mirliiüıe balh mü.

eueut hayvanatı için 300 ton Yulaf 
16-12-1937 puıeınbe gtlnü aut 15 
te latanbalda Topballede L. V. lmidiii 
eatmalma Ko. da kapalı ıarf1a almacak 
ur. Tahmin bedeli 1 S,000 lira. ilk te
mlmtı 1125 lindır. ~ ve nU
ımmesi Jto.. da ıariUebillr. Yulaf çuval· 
lan mnteahhfde iade edilecektir. btek
lilerin b.nunt' bclıeleriyle teklif mek.: 
tup!annı ihale saatinden bir uat evve
line kadar Xo. na .ermeleri. 

(ı93) (IOH) 

DUdmevtert i~ on bin metre ~ta 
ide arka bem U-12-lm Salı ,antt •
at 15 de Tophanede ı..tanhul Lein.
aım lmirllti •tmalma ~und& 
kapalı artla ekalltmMl yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 5100 Ura ilk teminatı 
m buçuk !in.dır. Şartname ve nttinu
neal komiayonda g&tllebllfr. tstekll • 
lerin kanuni belgelerlle teklif mek· 
tuplannr ihale 11aatlnden bir saat ev
veline kadar komlıyona vermeleri. 

(288) (79G2) 

idareleri İltanbQl ~nmn lmlrllli
ne ballı mtt..-t !~ 7000 tllo do
mat. alçuı 14-12-937 Salı gtıntı n-
at 18 d& To~ede S&tnıalma Komla
yonun.da açık eksiltme ne ekstltme.t 
yapılaeaktlr. TaJıın1n bedeli 18'S Ura, 
ilk temtnatı 123 llra 38 turuftur. Şart· 
nameat konılayonda g&illeblllr. lttek· 
Hlerin kanuni belge1eriJe beW aatte 
komiıycna geJnıeteri. 

(288) (79M) 

!da.mm !atan1)ul tmuan lmlrttil
ne W1ı mUea"Ht için MOOO kilo çu
buk '99 1-me makarna De ıoooo kf1o 
tel '99 arpa tebıiye 1~12-931 Salı gtl· 
ntl uat 1"'30 d& Tophuecle S&tmaJ • 
ma komlaJQlllalda kapalı artla ek
slltm•I yapıl&eQtuo. Tahmln Welt 
14430 Ura. UJı: teminatı 1082 Ura 25 
kQrUltur. hrtname ve nQmunelet'l 
tonıilyonda ı&ı11leblltr. t.tülileriıı 
kı.nunl bel&elerlle teklif mektuplan· 
ıu Dıale A&tlnden bir a.at ene! ko-
mtsyon& vermeleri. (289) <'11155> 

tda:elerl tat.nhuı Levazım lmlfllil· 
ne 'bltb mUeee11at l~in elll bln kilo 
Sadeyafr 13-12-937 Paıarteal ,untı •· 
at on albda ToplııDede eatınıtma 

komiJyonunda kapalı avf1a eblltme
si yı.pılac&ktır. T&lımin bedeli •5000 
Ura. ilk teminatı 33'm liradır. Şartna
mesi komiayonda 16?illebilir. İltekli· 
lerin kanunt belgelerlle t.klif mek· 
tublaruu ihale 1&&~ bir aaat ev
vel!M kadar komiQona vermeleri. 

(288) (7908) 

IJvp Akademlat * .000 kilo A· 
de Yalı ı&-12-931'Ql.rtamb& glnll a
atı• de Toplıı.nede latçhuı Levazım 
lmlrutt eatuı&bna komlayoowıcla açık 
elmlltme lle almscakbr. Tahmin bede
li 3eOO lira, ilk •inatı 270 llradır. 

Dtlln .Jstanbul il' 
Sinemamı~•",

bayram pro9' 
ına hazırıarı• 

1ürkigede 
ilk defa 

Vürüyef1 
Kale 

Baş rollerde: 

Cezar Rome 
Müthiı ALKAPON filmiol 
olarak yapılmıJ ve Jıimcliye 
buna benzer hiç bir G~.GS 

filmi çevriJrnemııur· 

ALKAzA'• 
sa.-...,da bqbol'· 

T I Y. A T R O L A Jl ~-.. ~ 
tVEB&Şl .OiµM ıu;;-

1 =lG 
l'H.ANSIZ TIYA~ 

OPERET ıasJılJ 
augOn tatil dot 

gün O 

r.&TUC~~ SAJ>I ttf$ 
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HABER - Abam J)08taa 

'Jna Beniisrailin tahtını 
habşetmeğe karar verdim 

Cetra<dle, göz yaşlarını göstermemeğe uOraşarak 
"e~ır Asafa söylüyor: Davud'un maktuı ~erdaır 
o .. Yan'ıın karısından olan o{lluna bDr kere gönül 

kaptırmışız ne çıkar 1 

2 - Cnıade 11 Yazan: Nizamettin -Nazif 1 
)i ~ahnkıhç Fenikelilerden biri perde
bıka~tı .. s~nra arkadaşiyJe birlikte sa· 

A ~ :U~ı ikj omuzundan kavrayıp 
~ ~ ıttılcr. Asaf, uçan bir salıncak-

h d ~olan vururken kaymış gibi od.a
hiz. killdı ve muvarenesinJ kaybede. ek 
>"ıııı aplan postunun üstüne yüzliko -

O dUştU. 
14ı- b~rnıın bir kahkaha il'itildi. Bil· 
~r kahkaha ... Sa.bık vezir Asaf, 'k hnıya çalı~ırkcn, gözlerinf, Ur • 
~ .bu kahkahanın geldiği tarafa 
~ dı. Bir de ne görsUn? Suteyma
tıı~,tahtı Ustünde Cerrade oturmuyor 
Sa · 0dad:ı uzunca bir sUkiın oldu. 
,~ •. rilya görmediğine emin olnrıca 

tıtrek bir se!le §aşkın şaş km: 
'i .~ l3u ne ey hUkümdamnın ıı;cvgili
lle? ne? Ey her gönlün hfi.k!mesi bu 

l)· 
~Ye tnmldandı. 

~i brrade başında blr taç taşryo:du. 
ba, .. • asamak mermer. iki baHma.k a. 

"Ot, 'k I ·~~ ı i basamak gUmU§ ve bir ba-
~~ ak altın üstlinde duran yakut ve 
~1n:cet kakmalı fildişi tahtta, enGa. 
l'ıı?'d Çok yaraşan bir vakarla otunı· 
~~ u: 'Yaş zeytin rengindeki vücudu 
l1lt iıne kadar çıplaktı. Büyük züın-

ler, akil:lerle kaplı elini uzatarak; 
..... c. .. l 

•)u eymamn veziri Aeaf ! . dedi -
ltyu kalbinden at! Biz, Ken·aıı f. 
kaza ve kaderine hükmeden o 

\ıe brrt~anz ki sana hayatını bah~et-
\' ttlunuyoruz. 
~ e Çevik bir hareketle doğruhıp ba
~lklarcıan mizUlerek ihtiyara YRk· 
l\t r. Asabt nı:ıabi burnundan soluya
~! ellerini kollarını çör.dil. Hafif bir 

~ kuıa~ına fısladı: 
'S"ı ~ u evman kaçabildi mi'! 

t r af'ın her tarafı korkusundan zan
~ 1 ~a~~ır titriyordu. Beniisrailin Vt>· 

~ık: ~oıi.erinin önUnde hala ~ıplak Ff'· 
~~lılerfn yalınkılıçlarmr görür gibi 

0rdu. GUrbela ccvab verebildi: 
'F.:v t. e .. Evet. .. 

~l:>ernck ki aldığım haberler doğru, 
~lt-a '!1enınun oldum Asaf. Sur kralı 
~tn rn 1? yanma sığınnm: ... Hey gidf 
~~d et1ı Süleyma~ hey! DUne kadar 
tıt ti a. ve Sür ormanlarında bir odun· 
~l lı bt kullandığı Hir:ım•R bovun ef· l 
~IQı a:·· Zavallı !srnil oğullnrı ! tşte. hff. 
·~d ıştc paygamber ve mUrşid ve i!te 
l'tttır olarak itaat ettiğiniz adamm tıy· 

-4-
Bu sözleri garib ve muammalı bir 

tebessümle söylemişti. Sonra Asaf'ın 
başını ok§ıyarak; 

- Ne çıkar ... • dedi • ne çıkar! Da· 
vudun maktul serdar Oryan'ın karı
sından olan oğluna bir kere ~önUl kap
tırmışız. Biz E~vgiliml::.Jn daha f:tT.Ja 
meyus, daha fazla sefil olmasına razı 
olamayız. 

Vezir oo~kun bir sevin~le iki diz ÜS· 

tU oldu \'e ~zel kadının bacaklarına 
sanlarp.k deli gibi her tarafını öpme
ye başladı: 

- Onu affediyor!lunuz değil mi? O
nu affediyorsunuz değil mi? 

Cerrade g~~·aelannı göstermemek 
için başını tavana kaldırarak devam 
etti: 

- Ona Benifgrallin tahtını tekTar 
bah§etmiye 'karar verdim. SUteymanı 
kaçıran kuvvetlerin hakimi babamdır. 
Babam Fenikelileri ve Fenikeli usta
ba§ıtar da diğer milletlerden olan bet· 
baht arkadaşlarını isyana te§vik etti
ler. Bl"n her gece. Davud kalesinin 
mu.gallarından gurupu seyretti~ınt 

g{}nlerde KudUsil dolduran ameleyi İ!· 
rall askerlerinin hiç de iyi muha!ua 
etmediklerini görmüştüm. Planları be
nim verdiğim malQmata ı;röre yaptılar. 
Silihlarm bir krmmnr St\r krahnm 
süvıırtlertne ltumanda cden' bUyüıt kar
deşim temin etti. Süleyriianm iahtına 
göz diken k2.rdeF:i Adon da bHyiik _ ar· 
dımlarda bulundu. Ama ~nu bil ki. 
Davud'un tahtını oğlu Sülcyman<lan 
almak hiç de gUç olmadı. Vezir Asaf 
bundan sonra daha dikkatli olmanı 

ta\'8iye ederim. Zira ırevgilim bu se
fer hraile hükümdar olunca Davudun 
tahtı onun elinden bir daha almama· 
mahdrr. 

AN.! heyecanla bağırdı: 
- Bunu ynrın. İ!railiyenin tapaca· 

ğı büyük kraliçeden, yani sizden daha 
Jyl kim temin edebilir? Artık aiz hU
kUmdar Suteymanı zaman zaman ir· 
§ad edersiniz. 

Cer:ade acı acı gj.ildü: 
- Hüki\n,d"lrlar i'lc!etlerin esiri o· 

luyorlar • dedi • SUJtynın hUkUmdar· 
ken idt Fenikeli gemicinin kızı olan 
Cerrade ile evlenmekten c;ekinmişti. 
Bunun mana!lmt Cerrade ıınr.ak bu • 
gUn anhya.blJl~·or. Zira Cerrade de 
başma Kenı.n ili tacını giydikten son-

Hatıralarmı anlatan: Mart Rişar 
Franaa ın en mefhur kadın casusu 

J -19-
tne'ln. 

~: -,,ev başındaki sargıları çı1'ara- ı sordu: 
- li - 111 Jenevden bahsetmek istiy.1r.>U· 

ttıı1u ayır 1 dedi. Başönamü kaybet· 1 nuz:? 
dft:rn~ ~ar:lanmın görünml'mesini iste· Evet 1 
nir_:ın bunları sardım.. - Odadadır. Herhalde uyuyor. 

)et ıatt· l<>nra Maksim de geldi ve ga· Makıim Jenevycvc hitaben: 
......_ ~ ın bir sesle J enevyeve: - Şu halde, dedi, ona yeni ''Pasil .. l.cri 

1',hli'- ~diıc etmeğe baılamıştık 1 dedi. vermek lAzım. 
ttelı b' M . .J ...._ l ır şey yok }'a? Al elice le giyin mit olan an onaya 
ng·r 

l, nak 1 ızler tarafından tevkif rdil- girerek b'zim grupa iltihak etti. 
teı:ct e .at onlar gayet dntilmence ha- Bu sırada, Maksim, Jenevycve ve 
~~rı ttılcr .. Beni tekrar Berge götür· Lüsiye bah:arak birdenbire sordu: 

~alc · - Biliyor musunuz:, Alis tevkif edil-
' 'thı'~ın: di? .. Ajanlarmuı birer birer ortadan 

b edi oğrusu iyi atlatmıısınız. y'<>k oluyor. Muhakkak ki bize h:yanet 
...._ hi dUıUnceli bir tavırla ili ve etti: ediliyor. Eğer nihayet kendimizin de 
l.\i,· •ti geldi mi? mahvolmar.m:ı istemiyorsa~. artık bu ite 

1 
de ona garip bir istihza ile bir nihayet vermek lhrm .. 

ra Oryanm 1aniye karısından doğmuş 
bir çocukla evlenemiyeceğini anlıyor. 

Ve sesini hafifleterek acele o.ccle 
illve etti: 

- Babam yarın büyük bir ordu ile 
lrak hududuna gidiyor. Kardeşlerim· 
den biriyle de mUhim bir kuvvet Fi· 
listine gidecek. İsrail devletinin her ta 
rafı bize isyan etmiş bir haldedir. Bu
rada benimle pek ufak bir kuvvet bı
rakacaklar. Bu gece seni kaçıracağım. 
Süleymana söyle, geldiği gUn, Kudü
sUn kapılarını açık bulacaktır. 

Sonra ellerini biribirine vurdu. Ge
len iki FenikeJiye Asafm anlamadığı 
Fenike dili ile bir ~cyler'8öyledi. Yan 
çıplak neferler veziri taht odasmdan 
çıkardılar. Kollarını bağlamadan knlc
nin ikinci katmdaki odalardan birine 
götürdiller. Kendisine temiz elbiseler 
ve ~1 yemekler verildi. 

• • • 
Dört gUn sonra Cerrade vaadini 

tutmuş bulunuyordu. Bir gece, -el ayak 
kesildikten sonra vezir genç kadımn 
geldiğini gördU. Cen-ade yanında. bir 
de kılmç getirmişti. Bunu vezirin be· 
line taktı. Sonra hiç söz e5ylemeden o· 
nu 'kolundan tuttu. Bürclln karanlık 

merdiveninden indirdi. Yan aralık bı
rakılmı§ bir kapıdan ııuru geçirdi. Ka· 
ra ~z bir hayvanı işaret ederek: 

-Haydi! 

Dedi ~ 'koşa kop uzaklaştı. 

Altaf ihtiyarlığına rağmen bir ztpla-
yı§ta ata atladı, doludizgin aUrdU. Ka· 
ra ve yrld1ZB1z bir gökUn altmdıt Ku
düs sessiz ve ışıksız uyuyordu. 

~ Devamı var 

ıncplltere Krall 
eski bir lnglliz 

ananesini bozdu 
İngiltere kralı, Belçika kralı Leopold 

§ercfine verilen resmi ıiyafette eski bir 
İngiliz ananesini bozmakla demokratça 
bir harekette bulunmuıtur. Kral söz 
söylemek üzere ayağa kalktığı ukit 
J 80 davetlide adet olduğu i.iıere ayağa 
kalkmıılar.dır. Bunun Üzerine kral: 

"- Davetlilerimin yerlerine oturma 
tarını rica ederim.,. demi§ ve böylc.f.;e 
tarihte ilk defa Buckingham sarayında 
verilen bir ziyafette kral söz söylerken 
davetliler onu oturdukları yerde dinlc-
mitlerdir. l 

Maksimin nazarları LUsinin çehresi 
ni tcrketmiyordu. 

J enevyev hiddetle~ 
- Çıldımuflınrı: l 
Dedi. Fon KreEclde ayni tavurl; mu 

kabcle etti : 
- Ne demek istediğimi anladınız .. 

Zannediyorum ki, artık, sevgili mini mi 
ni Lüsimizin Kap Martene gidip, ma
dam Sen Pervikin evinde istirahıt et· 
mesi zamanı 5oktan geldi. Esasen Mari 
Parise dönecektir. Onu Liyon garına gö 
tUrerek Nis trenine binirir. 

Lüsi sarardı, ve bana ıstırap dolu bir 
nazarla baktı. 

J enevyev Maksime sordu: 
- Ya siz. ne yapmak niyetinesi

niz:? 
- Karı bana b:r imdad itaretl RÖn· 

derdi onun yardımına gitmeliyim! .. 

.Jakiyle 
buluşuyorum 

Ertesi gün Lüsi beni Brey·Dünc gö 
türdü. Orada Jakiyle randevusu vardı. 

Biraz: sonra }•Jzünde yara yeri bulu 
nan balıkçımız geldi. 

l.üsi tatlı bir tebessümle ona: 
- Martı muhaberemizin esrarına 

.ahttırlyorduır • 

MADENi KUTULARDA 
OLDUGUNDAN t:erkibl VE TESiRi 

KATiVEN DEc!ilŞMEZ 

Soğuk Alğınlığına, 
Nevraljiye, 

Baş Ve Diş Ağrılarına 
Senelerden Beri Tecrübe Edilmiş 
En Tesirli ve En Emsalsiz ilaçtır 

ALGOPAN Her Eczanede 
Bulunur 

ismine 
Ve SAKALLI l\1arkasıoa 
.. ~ Lütfen DiKKAT ~ .. 

1
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1 Şirketi -Hayriyeden: 
1 · -· ' &yın yolealOTınıızın nazarı Jikkati!Je: 

1 - il llkkanun 937 •alrillınde meriyete geçecek bir aylık fevka
lade tenzilatlı aboneman kartlarının gelecek ayın birinden 
itibaren idarei merkeziye kontrol müdüriyetile Köprü, Bo
ğaziçi giıesinde aatııma ha,Ianacaktır. 
Birinci ve lkincikanunlar la Şubat ve Mart kıt ayları için Pa
ta bahçe, Beykoz, Y eniköy, Trabya, Kireç.bumu, Büyükdere, 
Sarıyer, Yenimahalle ve Kavaklara kadar tenzilat nisbeti 
yüzde 35 ·~en 40 a çıkarılmııtır. 1 

2 -1 İlkkinun 937 ıabahın dan iti~aren Harem Salacak ve Üs· 

1 
küdardan Betikt&§ ve Ka bataıa, Betiktaı ve Kabat&§lan 1 
Harem Salacak ve Üıküdara tek bilet fiyatları 2 ter kurut 
tenzil edilmi~tir. • 

• 1 Askeri Fabrikalar Sa:ınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 1482 lira 95 kunı3 olan 10 kalem Galvanizli lama Galvaniz 
}j boru ve somun civatn Salıpazarında Askeri Fabrikalar yollamasındaki sa
tınalma Komisyonunda. 3/ 12/ 937 Cunıa gUnil saat 14 de açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. isteklilerin 111 lira ~ kunı3luk ilk teminatlarını her hangi bir 
MnlmUdürlüğür.e yatırarak alaca~lıın makbuzlarla beraber 2490 No. lu kn -
nunun istediği vesaik ile o gün ve saatte Komisyondn bulurunnlar:ı. Şartn~ 

me her gün Komisyondan görUlebilir. (7782) 

Jaki de şu cevabı verdi: 
- Artık buna lüzum yok. l\faksim· 

le çetesinin son gUnleri yaklaşmıiltır. 
Kari yakalaı\mı;tır. Onun yanına gide 
cek olan Maksim de bir kaç sa~· sonra 
yakalanacaktır. Jenev III c gelince onu 
da Ruayomona kıstıraı.:ağız. 

LUoi heyecan içine bafırdı 
- Ya annem?? 
- Sözüın:i tutacağım Lüsi, onu kur· 

tann::.l; iç!n elimden gelen her şeyi ya
pacağım. Fakat. fr.ınsızlar çok k•ıvvet 
li b 'r mukabil casus teşkilatı kurdular 
korkarım ki... 

- Ah! Jal:i! onu kurtarın! Hrr is
tediğinizi yapacağım! 

Jaki şefkatle onun elini tuttu ve: 
- Elimden her şeyi yapacağıma söz 

veriyorum. L ilsi. dedi. 

Makstm 
yakalanıyor 

Entelijans servis aj::nı bizden ayn 
hnca. gizlice Zui<lkuta döndük. Lüsi 
mahzun görünüyordu. 

Köye yaklaştığıma zaman, bir iş 
için, benden ayrıldı. Eve yalnız dc:ıdüm 
ve kapıyı vurmadan içeriye girdim. 

Jcnevyevle Maksimi biribirlerine sa· 
nlmış bir vaziyette görüt1.:e, hayretim· 

den dona kaldım. 
Ara sıra biribirlerindcn nefre! edi

yorlarmış gibi hareket eden bu iki insa 
nın, yekdig:rinin dostu olmalarına im
kan var miydi? 

Yemekten sonra, jencvyevle gitme· 
ğc hazırlandığımız: bir sırada, Zizin tey 
ze içeri g :rdi ve Jenevycve: 

- Maksim yakalandı . dedi. 

Eğer bulundugumuz odaya bir yıl
dırım insey.di, J enevyevin heyecan ve 
deh"eti. mııhııkkak ki bundan şiddetli ol 
miyacaktı. 

- Çabuk! Acele edin! diye bağırdı. 

Val:zinizi hazırlayın Ma rt. Lüsi ile Ma 
riyc refakat edeccl:siniz. 

Yo1'.;u otobüsü ,geldi. Bindik. Yol
cular arasında, elindeki gazeteye faz 
la <ialmış gön.inen bir genç erkek nf· 

zan dikkatimi celbetti. Bq, Jaki idi. 
Dünkerk istasyonunda ve bizi Pa-

rise götilren trentle de onu gördük. 
III)enev'in bir aralık yanımızdan ay 

nlmasmdan istifade eden Jaki bize 
yaklaşarak: 

- JÇafiyyen endişe etmeyin r dedi . 
Size ziılidcn .eizliye nezaret cdiyo • 

W: Devamı var. 
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bir papu, (Braban) köyünde küçllk 
bir kulllbenin kapısını çaldı. Ve ku· 
lübenin sahibi madam CVandenbosh)a 
kimsesiz bir çocuk getirdiğiııJ sö)de • 

di. Kendisini evllthp kabul etmesini 
rica etti. 

Çocuk büyüyordu. Bir gün gazetele·· 

rf karıfbnrken Romptamm fotojra • 
fı gözüne iliftl. Ve korkudan tireme
ye bafladL Ooculwı ba. hail nuan 
dikkati çektL Sorguya çektüer. Kira 
lay Llndbergin fotojrafını ga.terdi • 
ler. Çocuk: .. Babam, bu bealm ba
bamdır!. •. ,, dedi. 

Hakikaten küçllk Jan, Llndbergln 
çocuğun& eok benziyor. Acaba. o mu? 

ABER'in bir senelik 
müsabakası 

Ve Okuyucularına kolaylıkları: 
HABER önilmil.ıcleki ilk Jrtnunun 11 inci gününde 6 yquıı doldunmıt. yedi· 

ıine basımı olacaktır. Guetemiz ~ye kadar sırf okuyıı.:ularmdan prdüjB 
alaka ve ıevpye mukabelede bulunabilmek endiıesiyle zaman zaman %encln he
diyeli ve kıymetleri 1500 lirayı qlan mil ubaJra1ar tertip etti, denb: eğlenceleri 
yaptı, okuyucularına kolayhklar ıa.teni 

HABER, 7inei yılma baarken neıriyatmda yepyeni ve daha mUteklmll bir 
rog ram takip etıııeie karar "111lekle beraber ıayri muayyen zamanlarda yap• 
gı müsabakalarını da bir eaua ballamak karanndadır. Şimdiye kadar tertip etti

ğimiz müsabakalardan edindiğbnb kanaat ıudur: 
Ne!redilen kuponlan toplaJllD herk• mllubaka)'a kolaylıkla lftirü edebili 

yor ve bundan Haberin eaatlı okuyucula n isin iltenmiıen blr netice dotuyordu. 
HAEBR'in yedinci yılında tertip ~l'llils inlla1MllllJıra yalms emJı obJucu
Wmıız girebild.:ekJerdir. 

MOsabakamızın programı 

-
llfl--ı Fenerbahçe - Bnosis 

ma ;mdaki bldlse~er 

tetkik ediliyor 
AJ•nllk h•kemden rapor 

l•ledl 
Pazar sabahı Ta.kaim stadında Fc

nerbahçe ile Yunan ıı:noels kltlpleri 
arasında yapılmıı, olan müsabakada 
San JAcivertll oyunculardan bazda 
rının !azla ıinJrlenmeleri yüzünden 
çıkan müessif hldlselerl tesblt et
mek ve icap eden karan vermek tl· 
sere, tıtanbul futbol aJanlıtı, bu 
muaabakayı idare eden hakem Ş1:zt 
Tezcandan ma~ hakkında rapor ls
temlttlr. ........ .,, ....................... . 
Vazlfelerlne gelml• 
yen ve futbol oyna
makta devam eden 

Hakemlerin 
yerine yenileri 

seçilecek 
Llk maçlarında hakenfllk yapma

ları ftPtllr ta'llılmt unuında karar 
ıattınlmıt olmaaıııa raımen, seçen 
battakl kareıı.ımalarda vazifeleri 
baoına gelmly.en $uphl Batur, Salt 
Sallhaddln ve Burhan Atakla: bazı 
maçlarda hakemlik yaJ>an ve bazı 
mbabakalara da futbolcu olarak lt
tlrak eclen Sawntn btından sonra ki 
maçlarda hakemlik yapmamalan 
takarrür etmlftlr, Onimtlzdekl mQ
aabakt.Iforın blr çopnda da işler! o
Jan bu hakemlerin yerine yenllerlnl 
aeome:t tızere nntım&sdekl pertembe 
akıamı mmtata merkezinde llk he
yeti ne :tltıp murahhulan bir top. 
Jantı yaoacaklardır. 

•• u •zar u a 
Bayram gllnlerlnde 

Ciazetemb, 7 ,jncl .r.Jı ipıde her ay bir milaa~ka r,\p:caırtır Her a~m l 1 inci , 
&(\n\\ as~ ~ kipinde ya blr ıuaı. Yı- tiir r"!,JU ve yahut ~c.e ma1ıi 
yetini haiz her hanıi bir ıey bulunacak ve bunun fıaı ~efl ~ ay ıÇin ll ,en 
olacaktır. 

. Okuyıt:ulannm aybk miilahakalan nma ı 1 illdrinundan itibaren her gün 
netredilecek kuponlardan 30 tanesini top 1amak •uretiyle iftlrak edebileceklerdir. 
Gazetemizin her JOn ~ecelf l>U ku ~n tophyankr, mUlabakaya ittirak 
ettikleri, etmljenler c1e tatedHrleri zama nlarda Gimt blter kuponla deifıtirte· 
cekler " ldarelumemlsde meYCat ( dabnl okuyucıilar defteri) ne adlannı kaydet· 
tird.-ekl~rdir. 

lklael •ame 
ıpaçlarına devam 

edlleee k 
tklncl 'k&meıtau.Jarmm Hk mao 

Jaruıa Şeker barr-.pu dol~lle ta
til dnlerl olan cuıııartesl, pazar ve 
pazartesi gtınlerl devam edilecektir. 

Aybk ~ batu ftlıel1r müsabalralanmudan ..e kenc1Derine ap
jtda gi.Sıtereeelhnla lrolaybklardan istifa de etmek iıtiyen okuyucularımızın bu 
defterde iıimlerinln meftUt balunmuı tarttır. 

Müsabakalarımız 
... J - Her 111 yapılacak müabaüluı mmn becliyai ytber Jirac1ır. • millaba· 
kaya iıter bir ayda İlter tlç veya dört ay da 30 kupon toplaımt olnıyuculanmıa 
iftirak edebilirler ve kendilerine bu Jrupo nJara mukabil bir daimi brt verilir. 

Son.ya Beol'nlll balell 

Sesilya Kollec 
Parl•t:• kayacak 

Sony& Benlniıı 'llinemaya lntia&bln· 
c1aD 90Dl'Bt artiltiıı patiııajda dünya 
pmpiybıııufwıu kaunan Seailya Kol· 
• &ıtlmllirdeki ayın on betinde, Pa
rflln .. Sporlar arayı" nda .. L'lntran· 
ligKnt" ıueteaı taratmdan, "Artiat· 
ıer blrlili,, nıentutine tertip edilecek 
olan mUla'bakaJara lttfrak edecektir. 

Avrupada futbol 

Şampiyona. maçları . 
Avrupa futbol ıamp~yonluk maçları· Everton - Stoke City: 3-0. H't::'' 

nın bu pazar yapılan karplatmaJannda fietd Town - MiddletbrouccJı: "• \ 
Chelsca. 1-· alınan neticeler tunlarda: Leicheıter Clty -.J • T • ' 

tNGlLTEREDE: Mancheater City- GrimııbY =; · 
Anenal - Leeds United: 4-1, 3-1. Sunderland - Cbarltıoa A j 

Blackpool - Liverpool: 0-1. Bolton 1-1. Wolverhampton wander -
Wandererı - Birmineham: 1-1. Grta.-nouth: 5-0. 
Brent Ford- Prenon Northend: 1-1. MACARlSTANDA:· Kit .. 

Budafok - Hunpria: o-3ı. '* 
pat - Neımeti: 1-t. Bockat - Oto 
ner Elf: 1-0, Fercncvar~ - -.O. 
Raab: 5-1 Uypqt - Törekven: 2 ed 
Elektromos - Phöbus: 2-1· Sıec 

Fransa - ltalya· 
Maçına kim hakem 

olacak? 
Fransa ile ttalya milli t•Jmnlan ara

sında yalanda yapılacak olan futbol 
maçının banci hakem tarafın~n idare 
edileceği benil.ı bir tilrlii kararlapma. 
ımpa '=1a, bu hakemin, Belçikalı veya 
tnıiliz olacağı teabit edilmit pidir. 
--~~--....:._ _____________ ___ 

- Szüerketaki: 2-0. . 
tTALYADA: · • - · ~ 

· NçoU - LUio: t -0. Tde9t -,_o 
Joına 3-1. Torino-Flora!ll&: ~ 
Lucca - Milano: ı--0. Bari-~ 
ta: 2 -ı. Ceneve 9S - LhofDO~ 
1. ,.. Roma - Jucenıtm: 2-ı. 

F r an kocu mn. - Sampierdarena: ı-ı • --
PRANSADA: • 

f Utbolcular Valendennea - Sw!e R.Jıal;_m.~ 
-t. Stad Havre - Olypiq• !f~ 

P rt ki it ) 8 Ve 0-2. UL Annemnn - 0~ ıtd 
0 e z, & J ce• 1--3. Port St Louiıf - O~ 
Almanya milli •neme: o-3. ·· 

takımlarlle ısvıçREDE: ·~ .... ,. • , D-'ı 
Fc. Lqana - Laa111nM 'SpOrt ırc. 

karıılaıacaklar o. Nardatern-Fc. Bıet: 1-0. ~ 
ÖnQmUsdekl pazar ctıntl Vlgo4a Beme - Younı Fellows: ı-'11 1" 

1apılac&k olan Po~eklı • bpan7a lhoppenı _ Younc .ao,.: 1-:!-.:.-ı. 
"Frantocular,, mUU takımlan m&- Grenchen _ Fc. Lmem: o-ı .. ..-.·:; 
oma llpan7ol ekibi ıu..eekllde Ah&- te _ Fc. Bel: ı-ı. , ., ıt •, •_ -· 
7& oıkacaktır.: . - 'T 

:mıı·-•re, Clrl&ncJ, 10ntokee, :,&:. YUNANISTANDA: t 'tft 
n.nu:V';sa, lptna, Allart. :Versara. . 'Atına pmpiyonuı ~ ~ 
Chacho BstJl, Vakes, ton, PanathlaMkmıı 3-2, Pire ,,,.. 

Bu :tartılatmadaa sonra lspaay.oJ yonaıanıda, Pire Olimıpi8'09. Atla il 
t&knnı Alman ve ltalyaıı mll1l ta- z-ı malli\p etmittir. ~ 
kımlan ne sevtlllda maç 7aP&Cak· Dünya .. mp~. 
tır. nd 

lleT&Df maçı, 1938 SODkhUDUD• na•I maçtan 
cıa Ltzbon4a yapılacaktır. H il d 1 l&l 
Bir ç e yrek asır O an a I 

sonra... LOksenburou 

K 1 b. k 4 • o yendiler_~. 
!!~.-!'bir':;..'! .~-::.:~> .:.::S:ı 

re, Don La* admdakl tumm• mu- landa - L81mr.,...,tc ---ırı~~-: 
·:uvemet )qucusu, Eut l•ıwing (Ki· maçı 4-0 HolancJaldann 

figan e,.ıetl) ~· karlaartllltlblrplat bi=·bir surette ıers•~ sgpli.t 
08ttlnde )'l.pbgı bir kOIUd&; 4: ml1lit Eeulı bir surette ~fllliı&D _._ 
meu.feyi 19 dakika 17 11&Dlyede katet- 1ar& milli takımda ilk c1efa olan1t I* 
mek auretlle Amerika rekorunu Jar- m muhacim oymyan Beer SIDlda 
mqtır. ıolilndea IOftra Uç rol~· Ot 

Eski rem, 20 dakika 2 aııiyeyle, Bundan 901U'I. Be1çib aatt ~ .... 

ıoo lira her ay birinciye 15, iklntfye ıo, Uçilncll)'e 5 llra ve ıeri btan-t9 Ura 
ila birer buçuk Ura hesabiyle 4& obyucumuza nakden Udenecektir. 

11 ay bu ttJd1c!e .devam edecek ayldc mUabaJralanmudan eonra Mnede bir de 
büyük bir mllsabab tertlp edilecektir. Jl'abt bu müsabakaya lttlrü edebilmek 
için ıeçen 1 l ay içinde uprl 7 ajbk 1nt pon toplaımf olmalr "1'aD1atr eneb 
fdarehanemizıe mDncaat ederek 4alml b pon!a c1ellttlrmlt balanmatr Jtinndır. 

meehur Finlandiyalı kofucu Kolelımay karplapcak olan ~ ~ 
nen'e alt ok:>, 1913 de teBis edllmft- takımınm ıalip ıelm~ :::-Utar&~ 
ti. nlduPrıdan Holan&msft .....-~ 

dılına daha pmdiden bdlmİI 

BOksör Kiryako dıri .... :70Up.wn~.,; 
de Belçika olmak üzere, "'1 ~ 
rise iki millet sltmit oıacllk;·.., ı..cıdeflalnl lıabul edtgor ~ 

seTe davetini kabule tereddtıt etme• 
idim. Lüln lataııbulda maaluef 
bot• orsantzatörıtıtu bulunmaclılm· 
'dan Tasar b&TI• MOfler atıyor ..... 
nındayım. 

KuponlarımıZtn daimi okuyucu· 
larımıza temin edeceği faydalar 

Her cOn neıredecelimiz lruponlann d aimt okuyuculanmıaa temin edeceli f~ 
tia yalnıa mUubakamıza ittirak baldmu verdikten bqka aynca ıu haklan da 
temin eder: 

80 kupon toplayanlar 
1 - Satmak veya satın almak istedikleri ,eylerin, klrva verecelrlerl w kira 

ite tutmak için aradıkları ev ilin1annı velhasıl kiiçUk ilin adı altında topluan 
her «;t!İt ve 4 satın ıeçmiyd.:elc •e ticari ma~iyette bulanmıyaca]r iJAftlarını 
HABER"de parasız olarak iki defa neı rettirebWrler. 

2 - lcra vt mahkeme llhları üzerinden ,Us.de 10 tenzilat ıarurıer. 

90 kupon toplay anlar 
3 - Kilçlik illn1an 5 defa paraaıs neıredilir. 
4 - tcra ve mahkeme illn1annm tutan Uzerinden yüzde 20 tendllt yapılır. 
S - HABER nepiyatmdan olan ldta :>lan veya fonnalan, fiyatJan il.ıerinden 

yüzue 10 tenzilitla elde edebilirler. 

120 kupon toplayanlar 
J - Küçük illntan 10 defa parasız neıredilir. 
2 - Mahkeme ve icra ilinlan yUıde 30 tenzilita tlbi tutulur. 
3 _ HABER neıriyabndan olao kita ;>lan veya fonnalan, fiyatlan üzerinden 

yüzde %0 tenıilltla elde ederler. 

210 ·kupon topla vanar 
ı _ Küçük ilanları 15 defa paıasıı nqtedilir .. 

Franıada birçok mtısabatalar 
Japt.ıttan sonra oehrlml&e dönen 'Ye 
ayni ıtınde lkl yumrukçu;ya birden 
merdaıı oturan Yorıo Tagarın met 
tubunu birkaç ıun evvel yazmıştık. 

Detl edilen boksör Klryako da bi
ze gönderdltt cevapta, arkadaşının 
metdan okumasını kabul ettlttnl 
bildirmektedir. Klryakonun mektu
bunu da &şafıda aynen neşrediyo
ruz: 

''llallterem suetenlsde okudu
lum &lbl bokSOr Yorgt Tagar, bent 
Ye dlter bir bobartl aynl Silnde ma 
ca dant ettlllnl hayretle gördtım. 

laılliDe Acaba boltl6r Tagar TQrkl7ede bok 
e .Or TeQdoreaku tıe J'&Ptıtı maçla mı? 

2 _ Mahkeme ve icra ilinlan da y~.ıclc 50 tenaılAtla neırectilir. 

3 _ HABER netrlyatından olan kita plan veya formalan ,clsde 50 

lırlar. . , • 7otaa Par18te 7aptıtı maçlar tle 
a _ Senelik bDyük müsabakalara ı:r me, ve HABER in tertip edeecli .,..,. mt iftihar ediyor? Tasann bu d&-

4 ·~tirak etme hakkını lcaı anırlar. Bunlardan bqlra bilahiıre temin 'HUnt ciddi olarak tel&kkl eyledim. 
ı.::clerc _pa~~5.~1 .~1 faydalardan iıtifade etme hakkını karaıumı ~. Bun~an memnun kaldım.~ Ve Mft 
edilmeıı dutunu e~. REll& 

Maahaza ı,ı uzatmam~ tçln boksör 
Yorgl Taaar adamıarımıa te!lua 
gelmesini ve llte4!t1 ı.trıwıst bir 
yer ve gbde !illa ... .,, k&)ule 
amA.de oJdutum• gazeteniz spor 
autunancl& n~e mbaade e4Ueoe 
tini etiler ft JltrDletleHmt aunanm. 

KlrJüo Pana1odclt9 

LUkıemburı mi11I tMamı ~ ~ 
ba bıranqtır. LOıbembU1'11 '.,,.,......., 
ci haftaymda 45.000 ~.:::-,_..,. 
cinin 8n6nde Gmit etmeıcua-.ılılıtıefl··--~~ 
de mWremmel bir oyun 
Fakat, lkmci .. ,~ ........ 
alır bmsmalln.,. .biriftil .. 1-. 
tUn enerju.rtnl lmCMIPI o 
rindenmunffft ~·.:111~ 
aemburplar da eft sı1• 
Hobscheidt (!se çat puufW• 

Btlyilk 
Eşya 

Piyango• 
IKRAMIYIE 

15,400 
~ 

ÇeJdllt 18/12/931 - Bir Bilet Bir Lira. Biletler: ~ _. 
Ye Şubeleriyle· Yeni POltw brpmuaa 1burum Jlınmda IJlll ~) 
B8ronnda ve Pl)'UIO b&yUerinde 1atılır. 


