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HABER 
lstanbulun en çok satılan 
..,<,.kiki akşam gazetesidi~ 

ilanıarını HABER'e 
"erenler k3r ederler. 

Bir Tür~ 
Casusunun 
hatıraları 

Yakında HABER'de 
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Bugünkü Yunan intihabatı pek heyecanlı oluyor 
~,_.. ~ - ,_. ~ıwwws 

Kondilisin 
yakalandı! 
Bunu komünistler keşfederek 

hükumete bildirdiler 
Kondilis taraftan askerler muhtelif 

yerlere toplar yerleştirmişler 

Bütün Ordu 
seferber halde ••• 

~eli iıyan hazıı lıyan Koncliliıin Veni:zelo• İ•y~nını baıtrrdığı za
manki kahramanca hali ... 

Atina,.26 (Özel) - Bugün 
l'unan intihabatı güneş doğarken 
baılamııtır; güneş batıncıya ka
'lar devam edcektir. Seçimin ne· 
lic • b eıı, yarın sao ah anlaşılamıya-
Caktır; kat'i netice, ancak bir iki 
ti.in içinde belli olacaktır. 
h·· F.vvelce de bildirdiğim gibi, 
l Ukuınet, resmi dairelerde tedbir
~mıştır. 

Atina, 26 (Özel) - Kondilisin 
bu intihabat münaıeb"etiyle bir is
yan hazırladığı meydana çıkarıl -
mı§ ve bu hazırlığın doğru oldu -
ğu tahakkuk ettirilmiıtir. 

Yunan ordusu içinde, komü -
nistlerin teıkilatı vardır. Bu teı -
kilat, Kondilisin kendi taraftarla -
rına topların ve kuvvetlerin mu -

(Devamı 2 incide) 

3000 ltalyan öldü 
Şimal cephesindeki büyük 
~arp Habeşlerin galibiyetile 

ltqz 
"- .. qrl~ri bugün de darı6 .edebili11or mu?. 

netlceıenml• 

Hedef 
Makalle 

ceğini bildirmit 
tir. 
(Harp haberleri 

4ı UncUde), 

-
isyan hareketi 

Paris Suoir'a beyanatta bulunan 
Bitler 

Hitlerle bir 
mülakat 

oulh severlik bir 
milletin yaşama 
hakkına tecavüz 

etmemelidir 
Berlin, 26, - Paris - Soir ga • 

zetesinin nytan ôulunan madam 
Tatanya dün aktam Hitlerle bir 
konuşma yapmı§lır. Madam Ta -
tanya Alman devlet reisi ile yap. 
tığı bu mülakatta pe~ büyük bir 
intiba altında kalmışa benziyor. 
Şöyle yazıyor: 

- F ührerin yüzünde zekası 
parlıyordu. Enerji sahibi bir adam 
olduğu her jesti ile belli oluyor
du. Yüzünün ifadesinden aklın
dan neler geçtiğini, ne düşündü
ğünü anlamak kolaydı. Sordum: 

- Fransız halkı harp koskusile 

Dün Londrada Kral J orjun 
cesedini 200 bin kişi ziyaret etmiş. 
tir. 

Çok feci bir kaza 

Bir çocuk başını taşlara 
çlırparak öldü 

Dün akıam saat 18,45 de Pan

galtıda bir çocuğun ölümiyle neti

celenen feci bir otomobil kazası 

olmuştur. 

Kurtuluşta oturan 13 ya§ın.\a 
Movayev Pangaltının Seymen so-

kağından geçmekte olan Oıtiye

nin idaresindeki 3565 numaralı 

kamyonun arkasına takılmak ia -
temitt fakat bu sırada müvaze • 

nesini bozarak düımüt, ve bqı 
arka tekerleklerin yanındaki tat-

lara çarpmak yüzünden ağır ıu'ret
te yaralanmıştır. 

Kazayı gören halkın feryatla· 
rı üzerine ıoför derhal kamyonu 
durdurmu§, kanlar içinde yerde 
yatan çocuğun yanına koşulmuı, 

fakat heyhat ki çocuk çoktan öl
müştür. 

Bu sırada polisler de vaka ye
rine gelerek tahkikata batlamıt
lardır. Çocuğun kafa.sının taşlara 
çarpması neticesinde öldüğü tespit 
edilmittir. J 

Mukavele 
inızalandl 2000 

Llrehk bUyUk mUsabakamız 
No:26 Şirket vapurları 

Dentzyollarına ge çtl .... ·-··············································-
Vapurculuk tirketi ile deniz 

yolları iıletmesi arasındaki muka
vele dün, deniz yolları müdürii 
Sadettin ile şirket müdürü Muıta
fo tarafından imzalanmıştır. 

Muamele bittikten ıonra mu
kavelenin imzalandığı telgrafla • 
İktisat Vekaletine bildirilmittir. 

Vapurların tesellüm muamelesi 
yarın sabahtan itibaren başlıya
caktır. Sabn alınacak vapurların 
tutarı 920 bin liradır. 

Ba kimdir? ... 
,. 
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Vapurculuk şirketi, son vapuru
nu deniz yollan işletmesine devre
dinciye kadar şirketi idare ede
cektir. Devir muamelsinin üç 
haftaya kadar biteceği ümit e
dilmektedir. 1 ··-,------··········----.. -··--



Uzak •arktakl 
vaziyet 

Sovyet Rusya 
ordusunu 

kuvveti endir lyor 
Kareılıkll not:aıarıa 

bir top ovunu 

H 1 
H•BIA-

at 
Tophanede oturan am:ııaele 

zım poliae mtiracaatla IC 
mecle çalıtırken hapm 2Ct • 

Moakova 26 (A.A.) - Tu aja11S1 
..... biri blldfrlyor: 

jrrlılmda bir klmtb
Geçen t8n Anlrarada 1ak.alan- tan qlu on bir kiti tnldf edil· ntbrmalar japılmaktadır. B~ • cltlpnesi neticettnde ,.,alan 

dıimı 1udıimuz ~ılar hak miftir. lanlan ,alaa Anbrada --'5• • · .. •--=- .. _LL!L-ta ı... .. •-1....-....iiıJ. 
inada ıel• mtitemmlm malGmat Mumuılar ........._ llldip lik ,.,_ NiJul i•iacle hlrlıl soy_.,, uuuHaa _,.........,_. 

iti ati r 
sllrtlkleme isteyenle 

Tevkif edilen on bir kişi araS1nda lskilip 
sulh hakimi de var 

SoTJ"et Ru7anm Uzak prldald 
•ldafaur tefkllitludmlmaktadır. 

-'h La•...1-· ... ~ ... _ d &...-L!f ..:.a!a-.:..:... DO•m• MOBknada umamlyetle, a.ama tadur: .. --• ........ ...., nr ır. tcYllol _ .... .,_ 

SoY)'et Ruya lehine phftıiı fikri Bunlar Ankara alır ceza mahke- Maznunların eYlerinde yapılan Dün ıece ... t 21 de 8eJo1 
'\flıinulir. Bunun itki So.ye& -R•Ja, Ankara, Keskin ve laklipte di- meaincle muhakeme edilecekler- ar~ kendilerini itham ela Narmanlı )'Ul'dunda otuna 
Silllryadaki müdafaa tl!'killtmı tak· IÜ ilet ederek balkı babl itikat· dir. TahkW deıruia elmektedir. edecek nefb1ar baJamımliflar. suramlu tüccar~ Tı...,;i111111 
~ eyJem•ktedir. Bir taraftan Um Jara sürüldemek, üfüriikcülük, Bu itle alllra4-,20 w.aın hak • Pollı tahldbta elaemmlyetle de- karakolundan tramftJ& 
IUk ordusu un mevcudu arttınlırken mmkacıWc ve tarikatçılık yapmak kında .. pJri .. ,.., ._ .. YMll etmektedir. Tramvayın depoya ıittiiini 
iller tarafta. bu orduya yarıJM&k JIDC& atl.,..k latemit. fmt 
lnunaı wrecek olu alır •••trhlln 
layicllne plışılmakta ve Amur nehri Suı· kast D larının yazeneainl by'bederek düpnOf, 
..... deki fstlhlı:Amlar .. lnınetlen- azn mnclan " Jtidnden hafif mmıı-
41lrllmektedlr. yaralanmııtır. 

,..:::-:..,ıı;::-~1~1=1- muhakemeleri pePQem be nrllnft Sallha~=:~::11 adtı1911 maktadır. Daha şimalden pçen ft bir • & Y 1§ U. d tal ha ecl • 
lroh1Am•r ....... c1axo .... olski- lddıanamenin çok ince teferru··atı ı·htiva iki çocuk ün im~ enhd1911 
79 Taraeak 011111 •u demleyola inpatı letle ıeçerlerbn toflr M.eblldGl"I 

-lzee Derlemektedir. ettigv i söylenmektedir idaresindeki 1798 aumarali 
Ya mlarcla SoTYet Jl111ya Blaco- mohille ~ Ye -'ate 

~ensk mmtakam1daJd smmm kapa Suikast mummlarmm malla- na adar anlatacaJı talUDia. _.. het kitinin haWanda dava açd • yerlerinden yaral&D1S1ıtlardır. S-
•rştır. Ba mmtaka, Mançarlden şlma- kmleai pertembe aünil cleYam .. ............ maamı ittemittir· Ba bet kitiaia för de yakalanarak tahkikata ..... 

:a:ı:rttra akın yapabilecek .blrfdk decektir. Miidclei umumi, ha cel- Ali SaiWa aftbb, ..... .ı japdali tahlrArat eoaaada milli im- Janmııtır. 
Sot~et 11aJJa •7111 u•••da11eri aecle tahlriıatı ıeniflebnek ta1e. ..- llJWlll P1»i hLI-... o- dutlar lluicinde ....._ ........ Tavuk çalmı .. ar 

aıwaa utlannı da takTIJe etmeli ._,, olr• •......,..,. 1-tb· Fatihte KUmalti meha"eeinde 
lltlaweldedir. bl haı.er alaa maha· hinde bulunmam iddi•umeyi o- ,acakbr. ......... Mflltaatll ... hmulta icap vudun evine Kelek •• BaJdp llml~ 
lllde alylendlifne göre, Sovyet.R..,. ka,acaktır. Bamm pk aun ola- ~endiliae tire, m6ddei • edm ....... -••I.,. tn"ı•til lld kadın cirmltt tawk ve 11"'41 
tJoa za111&Dlarda MG!ıkonya gelen Mo- caiı Ye m .. le,i m ufak noktası. annDik ha itle alahdar daha etmittlr. m yakalaımqlardır. 
lol heyetine, bir Mofol smır muhafızı Kolu kırıl$ 

=o!!ı:':~'!!9.!:n;::!n:~Dün gece Vedlkulede yangın ıktı ~~=-~~ ......... 
• e11.,.•eyl~r. bereket versin ki çabuk ba tırıldı =:m:-~~~..,. 

Ka .. ,tlıklt notalarla bir 
top oyunu Dün 1ece .. ,tt,20deYediıku. ~.-. ...... z--. Kom•ulaP ara•ın 

ı d h lla .. .:.. .,._, • Yemlfte Tahiala eolralmda 
Peklll 25 (A.A.) - Röyter malaa- e e a yauuuanndan fırlatan kadar illi ,amWdaa...,. JUi • dUk eden tbnhlm De komplu 

lllrl•dtn: mühim \ir v~nam cdm.11, fakat x.- llndlriil &.aa. _..... •.m.. ı..-u;. 
Dit Moalou.tanla Mu-o laü- "~ ~ •--+-· lrnp etmltlenlM" • ...,._ -rfYll 

Umetlm brfıbklı top OJllU' sDıl bir itfNyenin çanlabatla ~ ne mla blrllıe hGcam ettlll lgbı ,..._., 
ftSl1et almlflaı*'. tic:eaiade fala tn..U MemİJ•. antfır. 

:cJe k~ndi toprakJarnMla lir heri 
brakola vaki olan faamlzlmu şlka- Ali efendi tokaimda 2 n~aralı 
19t :ronu. Mançüo 1dlktmetlne hir -~-----------------------.----

Jlrotestonotaarll&nlerdlil blldlrlltyor. MısıRoA Kondlllsın· ı·syan 
Hatırla dadır ki, c1a1la din Hain· 

:-::!~~n.:.!:t!!:.~a!:t Vaziyeti b k ti &kalandı 
:::::~~ hlll<bıetlne 1ılr nota kurtarmak için are e y . 

- <lleffonıl• ı lıtddeJ lan .._..,.ak olana, Kondlffa 
Naha• PA•• bitaraf an- nolr.tal•,. ~WHr-t bak hilka...tin V.m.liltler eline ıeç

lmit ediltlilf ıfbi netice vennecli- bir kabine kuracak landa mairler ftrditini" intiha· meeim mani ol••lmı taylemif-
lini anlayınca, Muolini lra1het- ._ L.- emu..U.-.U..lllhmn hare- ... _ -a...:.a L.- ld 
.. jhtjmeJi brfıunda yeiae dilt- rda ftli)-et lılll 41zelememlf - "-, blllD P-• w c 
tlL 'Fakat ı... .. kalarnun hayabnı tir. vaziyeti idare ipa ,N .... ,..... bte ıeçileceliid Qaw•ait •• hU- c11Je ........,._ .... ......._ hir 

__, ""'mtlilik bitaraf bir kaltllle L .. _._ LA-.&:- ·-dan LA.le 'bir ihı.r li•ala---..._.._. __ 
liaybetmek deX:I, pbıt itibarını ,. •-....... &U1U•ua -- -~ ,-,--· 

ısa ha'IU'landıfı aö7Jei,.r • ._ aeleaık· -1-1' ·-•.,s-- halrlr ....... 1 
.. ybemıek ihtimalifle, yei• dit.- ..,., TIUU va .. -.- • 
1auttü. Ve tabiatiyle fırıatct ar- ::~~eak batihaba kadar deftm • pa, bir adliye lllriihatiriJle-Dı ıJr. 
bdaıı Hitlere yanapnağa başla- c:IH IMUiat Jal'*'1tbl'· 

Seçim hakkmı.Jd ai,..t JUi
mm ~ Gadl aaJfumda olm..,u
DllL 

tir. Bu, kaçımlmaz bir zaruretti ıa:=.::::: .. ~t.-:.::· HOlcOmet, hanua U..-. fde 
ı 1. • b dan d liall.d• bir içtima ,.pmqtır. ıtoa- =H=.t1e=r1=== •• 1=1=k=-tı ngi ız gazeteıı un aonra a Nahas pPŞ& btltiln taraftarlarile dillsin İlfall tet•bilıUliade INhaı· 1 e m U a 

~· DJ&DID yarınki emellerinden ısrar etmektedir. 
liahlıle, "!art tehlike,, denen 19ye ===========- dalı\ tetpit edilmlftir. (.,,,.,..,. ı ,_,.) 
:Almanyanm da karıpcaiumft ha nı çocnkı.r, JUi imparatorluk Şüld,tli '*'Mrler ........ ,ada1'8tliı ulaalara •1DI hak'ftri. 
mretle Almanya ile Japonya ara- memleketleri eclinmit olabilir. Fa- a-- 1MJWa •da _,..., ı.aJe lir o .... ...,._ ~ 
mıda ırkı münasebetler Jmrülniak.. kat ı.adarclu 8ritan,a nqeç- ptlrlhnlftlr. balar. DGa,ada piartl menfaatle
ta olduiuna ~e puıa pzıyor: miJec*tir · Atma, 28 (Oul) - Valdile ri delil -illet haklan hlün ol-

" ... --- Vı"lhelm·, 1914har- • • • Mtan,a, doiru ve- Mr Mut.,.....,~ellait-• malnbr. Yani adalet .... ...__ n.a,,-- ya yanlq hareket etmit olduiana •--•--O.....- ...... _ _._.. 
L!_...1e ... -el ---L- tecavls teh ........ "' ~· •'blatta ,..._ •ıw. tae-L · 
IRJHI UVH' -aUll.lll dair Mr karar verir Yefa 'f'•me&, .&..1- .ı ..... , wl-. .. 
HL811• ..... L--1 m.na.-1..L.- danan- olmwiUfOI .U.ı ~ 1111' • ... __ - _., ,UlllJ,,_ fakat iyi hir anne ııfati7le hu J•· 1a-:-1 ... iki da _._:.1-11-1.A&.. 
muı Avnapa •• hefu ırka lutle. .,,...,_ • P •v .... ..--.--. - AllDan,anm f•slalaeu 111-
caa 'f'eriGI cüinlelerle ihtar ederdi. leri her halde .,....a,ecektir ... ,, Y•• •1111'111111 .._tllamıll faa mklcmda fikriaia ..... , 
AlmaapJI hqüa idare eden ele, ...... Allwldnan nl9"' Yeni Yma Mfiri Rafall Rafal. _ Sin .a,ı-it ..._ "1-
..ıefinin lrit&lnnclaa ltir yaprak lr.o. •ll•h,..111111• lah edlfor 11 .. Tllldıe C....... Reili . ~*" hile ,..ti .. ;ıelerine aclllet hllll, 
pu11or" aJDi ~sanda hattı· Alıa&11)'Ula tnPllPBda aum dün IUt d~ blial ~ftir· • Jani m111et haldarmıa .. .,_, .. 
• -ı.:- ediJor. Fakat ı. defa, Doktor GIW. ... ffl'dlii bir 811ln- s.r .. , it mıta1mt1iDI talalım tefettuk--.. ha nlfaa mıillıti 

...... de demlftlr ki; etmip. .__,_..._. L-"-... Uir. çıa-a. 0 •••• •nw hah.olan "aantehlike.. *L ..1:,ı. .... _,~....- ....,.. ----
L:.... _ _.. "Bls, ,..ı Dil' Bahrw• ~ ..._....... ••••• .. ~'------ :La:--•-- ·--iellLUr. Hitler, "IU'I,, tauar .ul- ........... .._ __ likl ta-w.L.Je talli --.,-- ..-.a;r-v--• 

... a-LtikeJain (bir diX- ilmi1le ve _,__..... ,-,-- YaaaaietelMM ..... Mgim,... oı.. 
Wlll ...... lada .... eaUettirm.... ... Mr •• _.__ .... .ı_ Harbi ~ .... 2'1ponJanm) ortağı obnak arzu· ına 1ı1tem.,ız. Yeni~ ..... .,._......-. 19t ,. _______ ...., __ ....,_ 

- dadD'. Ve bu defa kullanılan mltlettn malıdır ve ya1aıs Ahan •D· lralarlJle Atiaa " P-ıre ..mret 
iaıMp, "Kızıl tehlike,, &\iier i•- lettnin menfaatlerbd mlclafaa,. me- mnda toplanank llitiin iuihatl AJe JComünizmdir. mordur. Her ne kadar dikkatle takip 

J.914 ...,. ~ Almaapdu HiJonak da v.ak f&rk b&dlllelerile tMWsa..i .......... 
.-H, ...... deliJ.. Gelecelc 1aarp lal~ bir aJAbm~ ,,,_tur. IUUetler • Her huai ihtimale kartı 11a
ie Ah-Hı • ıll1eektlr. a..,a- •b'etbda dtlllya nllalnB temla ..-... alD, INtia telsraf" telefon mer

llM a.I •1-dtlmm isin llWalam· bsl..ı ile r•ml mleueaelere, u-
.... •• .... ,.... SIWaluma ,............ ... k.t idarece ............. . 
Gnrıtı, mWw'zk• •H~ - tn1aa1auaanpr. Banla ._,_.,I ........... , .... 

• .. ,_..-.._. .,_w. C:!. =~-~~ • •·•••Y•..ı·--...... · .. ,u ,,,.att•• ..,n .... ..... --.... - .. ..,. .. ._ • -.---:-
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4flf ObaY'ln 
P•vesıerı 
~ Wr hal ara olclu: Galiba 
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Ondoıe merakı, canı saça t>aQıamaktır 
KOblzm 

yDzOnden _I _____ _ 
dayak ••• Dört. ytlze yakın ondtllAsyon-

dl 
Polla lıaberlerine nuaraa, bir • 

cunun ~oğo ace·mı r ::.-:ı:..--:ı.u;;-..:!~ 
Sıhhat Bakanlığının emri ile bir heyet bütün .. 7::!.~~rld• 7U110r: 

...,,. 'l'nllluJUt.. Bot ,ere ti• 

ondüllsyoncuları imtihana çekecek .-=.,. ,,.,., ,,.,,,..,. •r:• ,.. 
Sıhhat S.b•lıiı altı a1lık 'lndtJ. içiD lltan~da üç ldtilik bir he7· tedir. Bu mütelaauu taJin edilir pılan 6JJl. ..,-ın. lgt. bbtalar mr 

le makineleri yüsiinden ortaya çı- etin maa,_.Ji J&PDIUI karar· edilmes, makine!er.n maa1en•i- ld ,__,,.,.,.,..,. UrfUUIG ,,efilp .-. 

kan vak'alan ıözönüne alarak l&fıllllfbr. Sdıbi1e DirektörlüiO ne bqla•caktır. Şehrimizde d6rt lnW 16rel f/Ö* "11mle6ilir. Saale 
bütün memleketteki altı a1bk on- h91ete ltta.DW m--. hüktmet Jtie ,alan altı a,ı.k oadlle maki- ıne.: 
düle maldneleriain ııriitehauıa bir tabiWai •tmwr etaiftir. Berber· wi nrdır. Son umanlarda ba .,,,;: ='t =-'!,e!;";; 
heyet tarafmdan muayene edilme- ler cemi7etiadea ele he,ete bu it- makinelerin pblı balar da ,,. _,..,,., .,,. llllflbtdlllr .. 
aine, •• makinel• için birer bJ. t.a .... ,.. birWaia ittiıllri ia • dikka:.-celbedecek derece- B• _.,,.,...,. .. ,,,..,.,.,., .,,.. 
lama naha•tna••i •eribaeai· tmmit .. ~ ba he,et ifm nazarı 1 

• k .- ,....,,.,.. ,, ,.,._ 
ne karar •ermiftir. Bu karar 11111- caniyet ı..thnı lamail Hakkıyı de .arlmlfbr. Makine kalla- • Re• K8hllr n nP. it- de ..... 
cibinc:e pbrimiscle kullanılan HCIDiftlr• Şimdi he79liD tetkili ı. ta mllftffaki1et ..-..ıere rah- ilk e1lleml dit- Olur teT delfl.. -

Peımenand makineleri de ba .... ~ heledbeniD bir elektrik mi- u.tı-n• ....Uecek, llnlftffak ola· * 
kUde muayene edilecektir. Bqmm te1t ...... .a.adetmeii bek'mmek· mayuilU, menedilecelderclir. ltalya harbi 
ıstanbulda timi Baııodırlık bakanııtının yerinde bir karar1 kazansa blla 

tetktkat yapacak Talebeye mahsus yurdun her natııe ı 
profeaGrJer tarafına mektep trenleri 

Lükaemburlda bulmn birçok 
ilmi müeıwelere •• wtitilse tertip edilecek 
mfDIUP kimtelerden mtirekkeP, bir •J'IDdahk •ka•ltlı, m..ı. miftb'. 
heyetin ajuatolla ,.luimize ae• L- -'..! __ ..... ihtl llls "--dil...._ ... Mda ... 
!eceli belecli1- blldirllmi...ı... dltmü ..-&llpJ8CUU " "lln.u -#- ,... •ilcltn lGlft ...._ ..._ lelalte kol aal11111 olan O.Jet O. 

Heyet bi1an latanhalda dlrt ~in mak ,_ı..e ,titmek mecbarl- mirJollan ......_... aanld • 
liia kalacaklar ft ilml telıkils•t ı.alnde Wwa ta1•ll1r .. .... olana olla mıklep ~ 
yapacaklardır. hmdalunu _....de talarak ~ lldallnde tatalarak mektep ti· 

lle,ette bahm .... rs olan .... -- .......... lcla Dnlll ~ ........ tiırtlp edlletelı•ir. .. ..... 
61*htaallal ..... ~ .... ~.............. için •• .,.... .,.....,..._. 
herler lltemiftir. 1-1&. -.ı. llliiı ı lllM Lmlr w Aalrilra Blialı,eı.w. _,_ .... , •re • .... .__ 

._.illa DriW 0.1.,.._ lmllamla "~ IJI Mllc:e a--a 
Şebl'lntlze l(eleeek nada ............. BüllJI atora,.... iltifade edUecelı.tir. 

oovobJ 11•
201

-
110

• "~-~ Yeni ınaaı eDzdanlan 
Be:r-..iW aa•ı.a.W.. · ~ = • .. ı. li 

ruyoma aenelik ......... inimi» taıeıl.,. ._ ,:.a P J 2 • 

bclar ............ cleNcec1e - ..ıı,. taW ~•W• Wf 
deki m&Jll •JI ~iacle Bilr;tefle bir tarife ,...nJarak mevkii tatlti- "!•nlarm DiMi ~ ,.. 
yapılacaktır. lra ı.oa.ı•Ull•· ...... r. ,.. aı altı aJbk ciiadanlarla tebcldlae 
Matbuat ıenel dinWrl6ilnden pılanlardaa iJi neticet. atmdıtı- pazarteai ılDtl haflanabilec:eli •• 

heledi19ye ,anderu.. bir mektup- Dl slrmlt, ta1eı.,e ,a.tsllea ~ b.,umame taldılacaiı amalmak-
ta konereden· IOlll'& elfbie Jakia laJlılm arbnlmuma ..._ ._.. tada". Eytam •nkaamdaa muta. 
ecnebi pseteciala lttanhala sel• - - ---------• lular İle maatlarmı pabelerdm 
rek il ıfbı blaaklan bildirilmit Etıbba odasında alualardan aç., daha ance ala. 
tir. Japılaeak toplanb rak borçla kaldlklarmdaa ,..i ... ::~.-:-...-=:,. ıa.:.-:: TirldJe T• IM&u•i lbw. cbclaalanm alamnacülanbr. 
ıezclirecelr, iri hir tekilde kart•· oc1aemc1a sartamla- bir top. Osmanlı banka11n1n 
la,acaktır. lantı yapac:aldlr. Ba taplaatala vermedftl ver..a•er 

•.ar ..... v...ı. -· .... 
de hir tebtllcle .......... ldır. ~ ~alı hıinlraımm ta,,....wr-
ne aJDI hatt.allk a.rlaM ftk'a. ıialaclea w ~ ~ind• .... 
lar ...-..._:'-!.. ~ af olchah Yill1et •• belecliJefe ___ • ...,__, • .,. bUdlrllmlttb'. 

NebaU ıatlara Klprl .-ı-tı ..... sene-rlle-
etlket J'•Plflle&k rlne rer 1ok 
F~ w teneke isinde "tarn we r..maiJet Dinktltlqo llılpıl 

"batia,, ı.aile •bJe• •hatt 1* altınm ~ ....... olaa ~ 
lana kaplan berine "ldroJeae • lerinl bundan bir mGddet nftl 
dilmif ..... ,.......,, ......... toplatarak ........ " ·••it
,.pttbr•lmaama ......,_....... ti. Son liQılerde ldSprU altmcla,.. 
aiaoe brar ftl'ilett 'N .. karaı- nidea bir '-ba ipiz ~ 
1IGtGa WedlJe paWerine Wltlirll. 18Ndiii ,arilldipndea adEı W. 
m!ıtlr. •irler al._.la hatlaDID!fla'. 

N ERDLEDI 

.A11N1a Da..-, .... ,. lflal ldtaı. 
.aber: ......................... 
... w w......u ,,..,.,.,_i l(tr 
,,..ıııra; -- 6lr ...,, NJ'dır. . ........... ..,.,.,. ..,.,_,,_ 
..... 61r fQ ,.,,,,,._ .,,._ ,,,,,,... 

""ldedWnlıd dlpaana Cl6 ... ka6al "'"'-' ,_. .,_,..,.. ... ,.,.. .. 
..ı.tır; .... ,,.,,. .,,,_ 

Ve p bmte Taft70r: 
1taıJa, ...... it•·- .. 1&7 ... ,...... -

* Veni Pran•ı• 
kabinesinin 

.karakteri 
T.ı r..- ........ u..ı ... 

Maır'wdeaMıudalaa•ladalrad-. 
t~de radlbl ..,.llstler, ft mol .. 
nah p&rtllerladea eamharl1e~I• 
ftl'. Delbea, Pol Bonku llbl yeni na. 
sırlar ftl' ki Llftlla B ....... tan pe. 
Utlbmu fltldetle tenkit etwalflerdlr. 

Y.S latlktmet, 11Uh ft sllrek9 
bir JtOUtllaa ltma olmaktan 'lba"
lf &J" _,. Pruada J8pıtuak yal 
.......... kadar. çok dr81t8,e 
...,... .......... ... idare ""* 
.._.. Mr laatlHttlr. Ne llf tf!lla-

ha.• de ..,.Hst w lt01atllll-tl119 
J8NP'Ü eantlle erta l'w eAA
rm te..tt etmektedir. - -

* Makkede 
f~a~b-rlml!ll~k-a· 

Um ,111eı1 apnk, ra'1e ıatı• 
teri ulatıyer: 

._ .......... .._ fUrlklm 

~ ... 
JlekkeJI -" aRleılll ardut .. 

etwlerlaba .............. 
w eli 11111 ebotlk •ııra .ı,e aurddr. 

Mekb W. •üa.._ kltaplana 
,.,rüıamula. ake111. sizleri ..,... 
11. WI ca1d791I. tep llbl1I w ..... 
rlade was clllerle _,.......,... 
bir Arap ,... -... ~ ... On .. 
... toprütaa, .. eolraba ..... ..... 
ta ayn bir 1'fdeD ....,ter llbl .. 
ardık. 

Ufak altnt• •nru cllden Mt-

Çam nrdan e karanlıktan =..;-:--~:= 
dlteseJINL 

geçilemez hale gelen okak ..... ..:.~~hl!,. ..... 
~1'!1 ... tl..I olQ ha artlatleri- • x...ıs.111 Mfaacumda Jfihre Mkalıta otaraa ,,__ ......_ ı#.i/l 6'ı .... 6a ,,.,..,_ .,... ft8ltMnna ... 41ye katlar uet11T111 

lluaa Tahaln ulatlJor : ..,,._ 1111'alrttk1an .. ra fle haYftll tlNretl 
- .., ıoW l.ttınbıılun itil/ile kartlllldı ,,. 6er6at 8 .,_ 

1
.,.,_,.,,, ,,.,.,_. ...... ,,,,,.,,. ....., •1hhaa llyllJW. IPabt. •,.lrl1ttı1• 

....,.,_,_ 61,.,.,.. Bent ""1u Md.n ,.._ • ,_1 ola --... ıta ta•t•ft, h&Jftll tlarefflll • ......._ B.,..,,, B.,,_..,,. da~.&. •ndln dlln NA• 111-..,. '""""'* •.....,,. ..,._ ...W. •1lflat. Dl.W. mmelelerl .. _,.... 
lfln ... ,,,,,,,..,,,,. .. lulM .... , .... ...., ..,, ,,.,,,. 111111· lerl d~l~tln!Mf ım.. llUrlanll .... 

Bolalua- Aw11 ür .... .ı.ldrllc nar. Bl,ı. ,._ ,,.,,,.,,, _,,,,,.,_ ....... 6ıılaeallflrt ·~ Nı n mlm111tır. il-dl ırtık. Rlasht• 
ol.dalu Wü .alalte 61r ff'i u.6a ıet .,. drtıl lllnrf .-ımw .,... ~ ..._ ı..,,. .., •W da. .._ YIR-. .. ,... -w..et ••• 
mra.lıi. •aw. 6lr ""'1u' ıa.'alW IOW ,,,,,.,,.,. a.. 111-.: lhr ....... t..m ....,,,.,. ....... ...,.._ 11M, latllml ......... Ja18'' ..... ,_.,,.,... •• ....,. ....... 11ı.,.,.....,..._ ,.....,. .. .._ .. ,.,,..,.. ••• , •• .,.,,, ._.,..., .. .,,>uı & 

CV•·MJ 



' 
Şimal cephesinde 
8.000 ltalyan öldtt 
Gelen haberlere göre harp 
Habeşlerin galibiyetile bitti 

Hedef: Makalle 
&eceli gündüzlü üç gün göQüs göQüse 

devam eden h•rpte Habeşler 
ıtaıyanıardan 

12 ağır top, 112 mitralyöz ve 
binlerce esir almışlar 

Adiaababa, 25 - Son günler- .ıanmıtlar ve Habetlerden yüzler
ile Tembiende ve Makalle civa- ce esir almıılardır. 
rmda vukua ıelen büyük muhare- Habefl•r 12 topla 112 mltralyllz 
M hakkında Habeı menabiinden ıoı:nam etmlfl•r 
celen tafsilata göre, üç gün zarfın Deuie, 25 (A.A.) - Röyter 
da mütemadiyen göğüs göğüse ajansı muhabirinden: 
liarbedilmit ve hemen hemen yal- Şimal cephesinde vukua gel -
pıız kılıç ve süngü kullanmak mec- mit olan bUyük muharebe haldcın
~uriyeti haaıl olmuttur. Mücadele da buraya gelen haberlerde, bu 
geceleri dahi durmamııtır. Habe§ muharebenin Habetlerin tam bir 
fedailerinden tetkil olunan bCSlü],. muzafferiyetile neticelenmit oldu-

. fu ve Habeılerin on iki ağır top İ· 
fer, İtalyanların kurdukları makı- l .. .k. 't l .. · ... · . .. .. .. . e yuz on ı ı mı ra yoz ıgtınam 
aeh tüfenk yuvalarını buyuk bır 1 d.kl . bild' .1 k d' 
f d k

• . . ey e ı en ırı me te ır, 
e a arlıkla zabtetmıtlerdır. Bu H be l İ ] 

~ı d k' l 1 1 .. 1 .. .. a fer, ta yan taarruzunu 
mevaı er e ı ta yan ar o muttur. .. k""rtm•· ita) 1 .. 61.L 

puı u uf, yan arı u11 roa • 
~areki_t Habe!le~in muzafferiy_e- rekelerine atmıt ve çok müstah -
tıle neticel~~mıftır .. ltaly~n zayı - kem iki mevzie airmit olduk1arını 
~~ı 3000 kıtı tahmın edılmekte- IÖylemektedirler. 
&lır. Adiıababa-Y erli bir kaynaia 

Cen11p cephesinde Ras Desta, ıöre Habeılerin Tijre cephesindeki 
wvvetleri Gamale Doria yakınin- muvaff akiyetleri hakikaten mü . 
aeki dağhk araziye çekilerek o- him olmuıtur. Zayiat miktarı he
rada vaziyet almıtlardır. Neıelde- nüz kat'i olarak tayin edilmemi§ 
nin İtalyanlar eline geçtiği bura- ise de ltalyanların binlerce tele -
da da teyit edilmektedir. fat verdikleri söylenmektedir. 

Hedef : Mak•ll• ''•lı•n re•ml tebHll 
İtalyanlar, timalde üç 11ün ıü - 106 n~a1'h resmi harb tebli-

ren mu'b,>.rebeyl kendileri kazan-- il ~\anlitft\tiiMlltedlT: 

ıdıklarını iddia ediyorlarsa da, Ha- "Şimal cephesinde kuvvetleri
betler bu muharebenin faaılasız miz arasındaki muvasala hatları -
olarak devun ettiğini bildiriyor- nı kesmek ve kuvvetlerimizi ikiye 
lar. ayırmak maksadile Ras Seyyu · 

Adiaababadan bildirildiğine 

~öre , Habetistanın bu muharebe. 
~e1n neticesine itimadı vardır ve 
~ '-f 
tiedef Makalledir. 
1 Diğer taraftan İtalyan menabi
ln.den alınan haberlere göre Ha -

bet ordusunun en güzide askerle
~en mürekkep 25 bin kitilik 
Lır kuvvet Makallenin garbinden 
taarnıza geçmiıler ve kartılarm -
ôa bu ımntakadaki İtalyan kuv -
vetlerinin aai cenahını himaye e
den kuvvetli mevzilere yerleımi§ 
~ulunan iki fırkalık Eritre askeri 
hulmuılardır. 

: Habeı hücumunun tiddeti kar
~ı!ı~cla ileri ltalyan müfrezeleri i.i fırkalık kuvvei külliyeye doğru 

~e:tilmiılerdir. ltalyanlar Habet · 

\!eri :~~a!.~~.n.... ~u~~ ~in ana 
:vat&nkUvvet~r;nden müteıekkil 
bir ü°Çünc\i fırka daha ıöndermti-

• 
ler<lir. ltaban topçusu, hücuma 

mun ve Ras Kaasanın kumandaıı 
altındaki Habet kuvvetleri Makal 
le ile Hauzien arasında Andino • 
dan baılıyan bir taarruz yapmıt
lardır. Düımanın ayın 19 unda 
haıhyan bu taarruzu dört günsü
ren muharebeler neticesinde ta -
mamile suya dütürülmüıtür. 

Taarruzun ilk günü kuvvetleri
miz Antalo önünde dütmanı mağ-
16b ederek iki kasaba zaptetmit · 
lerdir. 

Ertesi günü Uario ıeçidinde 
de dütman püakürtülmüş, bu su -
retle otdulanmızın manevraıı tam 
bir muvaff akiyetle neticelendiğin 
den, dütman Latta daiı mınta -
kasına ricat etmek mecburiyetin
de kalmıttır. Bir ıün aonra Uario
da taarruza ıeçen dütman bura -
da da mağlub edilerek ıeriye çe
kilmiıtir. Bu cephedeki kuvvetle
rimiz büyük bir mukavemet ıöa
termitlerdir. 

Nihayet ayın 23 ünde Eritreli 
kuTvet'lerin ve tayyarelerimizin 
de teıriki mesaisi aayesinde düt
man her tarafta mallub edilmit • 
tir. 

Dört gün deYam ederek İtal -

• 
HABER - :Aktam posb.11 

lngiltere Akdeniz devletlerine niçin 
başvurduQunu anlatıyor 

Hareketi cemiyetin 16 ncı maddesine 
aykırı değilmiş 

Zecri tedbirleri 
şiddetlendirmek içini 

Komite şubatın 
üçünde toplanacak 

Havas ajamı muhabirinin öğrendijine göre, küçük itilafta Bal
kan itilafı devletleri delegeleri, son günlerde, Milletler Cemiyeti kor! 
dorlannda, Milletler Cemiyeti mukavelenamesinin on altıncı madde 
sinin yavaı tatbik edilmemesi icap edeceği mütaleasında bulunmutlaT· 
dır. 

Bu devletlerin delegeleri, komitenin İtalya ile Milletler Cemiye· 
ti azasından olan bazı memleketler arasındaki ticari mübadelenin art. 
maıı meselesiyle de meşgul olması husuıunda iararda bulunmutlardır. 

Zecri tedbirlerin ıiddetlendi rilmeai meselesiyle ufraımağa me· 
mur miiteha11ıslar komitesi 3 Şubat tarihinde toplanacaktır. 

ltaly•nl•rla lnglllzler artısında 
İngiliz delege heyeti bütün devlet gazetecileriyle yaptığı bir 

mülakatta on albncı maddenin yau lrt tefsir edildiği hakkında İtalya
nın verdiği notanın esaslı bir noktaya dayanmadığını söylemitlerdir. 

Bu izaha göre, İngiltere Akdenizde ihtiyati tedbir almakla yan
ht ve kanun harici bir harekette bulunmuı olmuyor, çünkü Millet
ler Cemiyeti misakının on albncı maddesinin birinci fıkrası muci
bince bir aza devlet teahhütleri hilafına harbe teveasül ederse, aza
sı olan diler bütün deyJetlere kartı harp hareketinde bulunmut sa
yılması lizım ıelir. 

lnrilizler dütüncelerini böyle anlatmıılardır. . 

Yeni Fransız kabinesi 
ltalyayı tutmıyacağında bütün 
dünya matbuatı müşterek 
Yeni Fransız .Bqı..Jranı Saro, 

dün akpm arkadqlarmı Cumur 
Batbnma takdim edip Elize sa -
ra"t'IDdan cıbrken 1razflf-H••• .... 
beyanatta bulunmuıtur: 

"Kabine, muhtelif partilere 
mensup olmakla beraber, Frama-
nm finansal ve ıiyual menfaat. 

)erini kollamak ve dıp.rda emni
yeti temin etmek busuıunda hep 
ayni surette diifünen kimıelerden 
müteıekkildir.,, 

Parllmento ·~ılııor 

Fransa parlamentosu Kral Jor
iun cenazesinden sonra açılacali
tir. Yeni kabinenin burada büyük 
bir ekseriyet reyi kazanacağı sa -
nılmaktadır. 

Fakat gelen bazı havadislere 
bakdırıa, parllmentonun merkez 

ve sağ cenah grupları Saro kabi
neıine kartı ziyade soğuk ve hat. 
ti. hazan da hamıane ta vır takın-
-··•-..ı-
lnglllz gazetesinin mUtaleaaı 

Deyly Telgraf, yeni kabinenin 
Milletler Cemiyetine kartı gi>ate
receği temayülü tahlil ederek: 

Diyorki: 
''Saro baretli bir MiUetler Ce

miyeti taraftarıdır. Ve Flinden 
ötedenberi İngiliz - Fransız teıri
ki meaaitini isteyen, bir devlet a
damıdır.,, 

Vart0vada çrkan "Kuryer Po
ronni,, gazetesi de tunu yazıyor: 

"Flanden, Habet harbi He 
düttüğü mütkil vaziyetten ltalya· 
yı kurtarmakta daha az müsaraat 
gösterecektir.,, 

kall-mıt bulunan Habeı kuvvetle
ri önünde baraj ateıi açmıt ve 
Habet saflarına mühim bof1uklar 
yapmıttır. Fakat taarruz ıene ta
m3Jnile durmamıtbr. Geceleyin 
Habetler bir mikdar ilerlemit bu
lunuyorlardı. 

yan muzaff eriyetile neticelenen • 

Çartambe. sabahı kısa bir top

çu hazırlıiından aonra ltalyanlar 
mukabil taarruza ıeçmiılerdir. 

İtalyan piyadesi hücuma kalkmıf 
ve bunun neticesinde çok kanlı 

ıüngü muharebeleri olmuıtur. Ha 
l>eıleri mitra1yöz ateşine tutmut
far.dır. 

Muharebeler pertembe saba
hı tekrar batlamıt ve İtalyanlara 
Söre bu muharebef.İ kendileri ka-

bu muharebelerde 389 İtalyan ve Habeş kumandanlarından biri, cephe ye hareket etmeden önce Adisababada 
310 yerli zabit ve uker yaralan. nutkunu söylüyor. 

mıt Te ölmütliir. l>üfmanın zayi
atı henüz kat'i surette belli olma
makla beraber 5.000 den fazladır. 

kalJenin timali ıarbisile garbinde 
sevkülceyt bakımdan mühim bir 
çok noktalan ele geçirmitlerdir. 

Hab•• muzaHt rlyetl teyit 
ed ı:ybr Habetler, on iki top, 112 mitral -

Adisababa, 25 (A.A.) _ Röy- yöz, mühim miktarda tüfelt ve 
ter ajamı muhabirinden: mühimmat zaptetmiılerdir. 

Resmi olmıyan bir membadan Dolu A!rlkaaına giden ltalyan 
bildirildiiine ıöre, Raı Seyyum a3!<erlerl 
ile Raa Ka11a, hali hazırda Ma·l Londra, 25 .(A.A.) -17 . 23 

kanunusani haftası içinde, 17,341 
asker ve 19 hin ton levazım tatı· 
yan 13 ltalyan ıemisi Süveyt ka
nalmdan Doiu Afrikasına ıit

mek Ü2re geçmitlerdir. Aynı müd 
det içinde, 980 asker ve 420 sivil 
taşıyan 9 ltalyan iemisi de ltal -
yaya dojru kanalı_aoçmitlerdir. 

• 

• 26 SONKANUN - 1931,..., 
26-1-938 

HABEFI 
Çıkb~ı yer : 1 Kurulut tiifll'I' 

Ankara caddesi ı 1 ilk 1< &rı "" 
hususT daire 1 931 tıl 

ı•TAN•U'-OA &N ÇOK ···~~~ 
MAKIKI AKSAM=~ 

BuJ(Unktı Yunall 
intihabatı, stya!•1

0 fırkalar ve orduJlll 
durumu 

Yunan milleti buıün büyalı .. " karar verecek, yalnız ıeç111ıt•. 
fiye değil, §İmdiden sonra ı.k;., 
deceği yolu da tayin edt' 
On seneden beri ilk defa 
manaaiyle serbest olaralı 
pılacak olan bu intihababD .~ 
miyeti her halde dahilde •• 
riçte büyük olacaktır. Ve 
bundan sonradır ki, derin 1 
açmıt olan rejim kavgalan 
erecek ve Yunanistan, niis' 
normal bir idareye malik o 
tır. 

İntihabatta mücadelenin 1"' 
hca liberal ve ahali fırkaları ,t' 
sında cereyan edeceğini ıeçeıı 
yazmıt ve neticeyi evvelden 
min etmenin güç olacağını ~ 
detmiştik. lki fırka da kraliyet 
rafları olarak ortaya atıl 
dır. Venizelosun tavsiyeleri Ü 

ne liberal fırkasının yeni reJ 
tamamen uymasr ve hattl 
yardım etmesi, bu fırkanın 
kemmel tetkilita malik olmal•1 

tihabatta büyük bir rol oynı 
tır. 

Liberal fırkasına adalar, . 
kedonyanın bir kısmiyle muh-' 
lerin tamamen müzahir ol 
iddia etmek hata olmaz. 

ötedenberi Venizelosun ,. 
düımanı olan eıki Yunaniıtaoın 
ae eski Batbakan Çaldarisin hl• 

..._.... ...... ~ .. -·. ---
ği şüphesizdir. 

Eski cümhuriyet rejimini ~ 
gün ancak Papanutasio, K_.r: 
daris ıibi ikinci derecede licl'' 
temsil etmektedirler. Bunl,t' 
çıkarabilecekleri küçük mik 
ki mebuslar adedinin umumi .. 
ce üzerine tesir yapamıyacajı ~ 
heıizdir. Fakat bunlann d 
liberallerle hareket ettijini ~ 1 
deceğini nazarı itibara aı.-1' · 
zımdır. Ve bu hadise liberali ,ı 
ielecek hükumet batına ı~ 
rine çok yardım edebilecek bit 
mildir. 

••• 
Günün diğer mühim bir"'""·· 

ordunun durumudur. Yunafl ' 
bakanı General Papagoauıı .. d'b' 
tis ismindeki Yunan ga:zeteıill' tf 
yanatı ve bunların batbak•ll 
rafından tasvibidir . ~/ 

General Papagos ordunull ~ 
diden sonra politikaya 1d ,,ı.J 
yacağını, netice ne olurt• ' 
Yunan milletinin kararla~) 
yacağını, liberallerin ~ 
kazandıkları takdirde it t / 
gelenlere ordunun müma.,-• 
miyeceğini söylemittir. . _, 

Bu beyanatın ehemmi1.t1 ~ ' 
dandadır. Bunlar intihabat~' 
beral f ırkanm çok kun-etli 
cağına da bir delildir. "~" 

Y 
..... ti 

Ne olursa olıun, unaıs ,_,. 
batı yeni Yunan Kralı JorJ ~ ~ 
rumunu kuvvetlendirecek ~ti 
kalar aruında kralın h " 
vazifesini kolaylaıtır~·. fi 

Yunanistanda normal ;Jiı el' 
kan anlaımuından milı. ıcl"~ 
ahhütlerini tutabilecek bit,- ~ 
nin tee11üsü Türkiyede b~tdd· ··~ 
memnuniyetle karııla~~,. 

Bugünkü intihabatta •11 "1,ıt 
rolü fikirler değil, tah•l1 
kuvveti oynıyacaktır. ., .ı,l' 

Raif~·"' 

d 
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- .Ama aonra, kulaklarına gi
dene, it bozulur ... Söyliyecekleri 
llai kİIDMJe çıtlatmıyacağına ye • 
illin et bakaynn. 

- Vallahi. 
- Daha büyük yemin et. 
-Billahi. 
- Tall.tıi de de. 
-Tallahi. 
Bu Hkı teminat üzerine, sarı· 

~IJıldı adam, etrafa bir ıöz attı. 
S., taraftakilerin dört kol :akam-
bile, sol taraftakilerin tavlaya dal 
llllt oWaldanm faıtr ile YUİyetten 
taaln, dedi iri ı 

- Bizim mahalledeki dokto • 
~ lrU.r yok mu? •• Ya meYllamı 
~ldu ••• Piyuaya dilftü. 
• - Yok caruTT1 ''·· NP- divnnnn 
. 1neraen. E ıa,tmı hu ite 
114, ...... 

- Şatanm ya... Şapnıyacak 
~!)& dein ki. Ben de bu iti öire . 
.._atma bir kanı açddı ••• iti 
"-1dana vuracainn. 

- Meydana mı Tmacakım? 
- Meydana vuracajımya ... 
- Naaıl? 

- Sabırsızlanma ..• Sana anla
lac:a1ıım meeele ele buya itte ... E· 
... dim, kadının azJıiı kulağıma 
~dı •• Beyojlunda "Atina,, nın 
;- ıeliyonDUf diye it ittim: 

• ay!? -Dedim.- Sen ha .. Sen, bi· 
'İlla Drahalleden ol da ••• Sana göı· 
~·· Öyleya: t\,mua bu .. Ma· 
-.ali-· D "' "A --.ın namuıu... oooogru · 
tbta,,,_ aittim.. Dedim ki: 

.. _ Madam!.. Bengeçen ıün 
ele •ize ıelmittim. Burada kızıl 
;:ıı, BlaYİ gözlü, uzunboylu, ba· 

etlac1e, hir Türk hanımıyla kaJ .. ....... 
lllbıın. •• Bana, hir clolctorun kan. 

ta olchatunu eöyledi idi. .• Onu tek· 
"-'--·· ··1 "c·· ~ •-11'11' mıım ,,... - etın-

tc IM•m. •• Ne zaman istenin?,, 
~LA.. J&Dlıtlık olmaam .. (xxx) 
~ ...ı..Hede otunıyor; de. 

llai?,, •• "E'Nt p&M•,, 

- Eee, kan ıeldi mi??. 
-a.wı ... 
- Glllerinle mi görffn? 
~ alrcldım .• Fakat ben tös
~ lhlliit... laitfe1 mi? .. 

....._ l.Ue söttereceğim. 
;:__D ... allah qkma ... 

~ ~ ...,...., lmrlyib!G adam, 
....... ~? •• ,, manaamda ,, 
.... !Yet, doktora bile göatere. ....._~ __ .lreln M, doldor, h6. 
ta--.._. lletfaaır... Akfemüa. 
~ı;-hnehalleltne tılradım ... 
.....:.:.: ~-• • Seni bu aktam 
~ .......... altiiNJim.. Beroi · 

ilt ... • '-tfllltim ... Bir pUiç. 
llJw Jd, ......... "- H .. 

Salı rünü uiurauz aiindür der
ler •• Pek dojru! 

Pazartesiyi talribeden IÜD sar
fında, mahalleci• iki hop .... bir: 
den oldu: Doktor da lrarramı bo -
tadı; san bıyıklı adam da... 

Nalclli (HlclJllCi) 

HAB R 
IOARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poeta katma ı lataaltal 214 

TelQrar adrHl ı ıetanDul HAii&" 
vazı ••ıerı taıotonu . tH7t 
idare va ilin .. : t417t 

ABONE ŞARTLARJ 
Tlrlıl,. &-. 

..".... 1.-oe ,.,, 27 .... , • • ..,.. ,. ,, 'il .. * •\flıll 400 M H , •vt•• ... ,. .. 
iLAN TARiFESi 

Tıca .. t ıtanıarınlft _._. ta.80 
·-· ........... tO •-.tur. 

.S.lti/H w N.,,,,_, MHlriı 
Hasan Rasim U• 
Baıı.ı.tı ._, (l'AKm • .,-.. . 

5 

'(•) "Canımın d"mağma vatan 
- Pmonrın otomo6ilini solmrı-ı kokusu geldikçe gönlüm onmı gö. 

lar r rünmesini ister. Ben garibe, vata-
- Ne 1toı ındsiWilıl nm nehirleri ablbaya tllllle&İllıt 
- S-.. 6i.illdi de ı....a .. dm daha gbel göriln6r.,, 

rlitibmiiflal TOrk edebiyat tarihinde ilk de-
- Ne Jiyormn, olur ncunuum• fa "Vat.an,, kelimesini Cem bu 

lıılı 'efil! palinm li Eın!lı 



ô 

26 sonkanun 
PAZAR 

lSTAl\BL'L: 

12,30: Muhtelif plAk ne§riyatı. 18: To. 

katuyandan nakil. Telsiz caz. 19: Haberler. 

19,15: Muhtelif plQklar. 20: Keman solo. 

Piyano retakatue. Stüdyo sanatkA.rlamıuz 

tarofmdan. 20,30: StUdyo caz tıı.ngo ve or. 

kestra grupları. 21,35: Son haberler. Saat 
22 den sonra Anadolu ajansının gazetelere 

mahsus havıı.dis sen·ısı verilecektir. 

~ 
UUKJ~E~: (828 IUı.) - (36-t,ô m.) 

18-19: Ha!it musiki 19,15--20: Caz_ 

bant. 20,15--21: Cazbant. 21,15-22,30: Vi. 

yana musikisi. 22,45-23,55: Viyana musL 
kisi (devam.) 

~ 
BL'DAPEŞT.E: (jt6 Kh.) - (549,5 m.) 

18-19: Hafit muslld. 19,30-20,20: Ka. 

rl§ık konser. 22,25-24: Keman ve şan kon. 

seri. 24--1: Çtngene orkestram. 

~ 
BERLt?\: (SU K?ı.) - (356,7 m.) 

19-20: Karı~ık yayım. 20-21: Kunrtet 

konseri. (Haydn ve Bcethovenln eserlerin. 

den). 21-23: Strausun eı;erleerlnden konser. 

23,30-1: Dans mustklııi. 

~ 
\1YANA: (59~ Kh.) - (506, m.) 

18,10--19,45: Muhtelif parçalardan bU. 

yUk konser. 20,10-20,30: Org konseri. 20,l'i~ 

- 23,2:1: Senfonik orke~trası konseri. 2~.25 

-24,5: Piyano ve şan konseri. 24,20: Caz. 

band. 

~ 
VARŞO\'A: ('22~ l{h.) - (1,339,m.) 

18-13,40: Cazband. 19,30--20: Karışık 

konser. 21-21,45: Solo ve Duetto (opera 

havalan) 23-24: Cazband. 

l'tlOSKOVA 1: (174 Kh.) - (l,'724 m.) 

19,15-22: Ağrr ıınzlarm konsert. 

~ 
MO KOVA fl: (-101 Kb.) - ('748 m,) 

18,30-18,2:5: Krzılordunun koro heyeti. 

19,25: Büyük senfonik konser. 

PRAG: (8a8 Kit,) - (<l'10~ m.) 

20,5-. 20,45:, Ha.!if musiki. 21,ISJ-23: 

Çckoslovalt flarmoni orkestraıımm kon.cıeri. 

23,35: Salon orkestrası.(Çekoslovak eserleri). 

* ROllAı ('718 Kh.) - (420,8 m.) 

23-%3,45: Cazbant.. 

* TUL UZ (l·"ranıın): (918 Kh.).(828,6 m.) 

20,30-20,50: Operet havaları. 20 50-

21,5: Sesli filmlerden parçalar. 21,5-21,25: 

Operet parçaları. 21,25:-21,45: Hafif mı!Sf. 

ki. 21,45-22,ll'i: Ducttolar. 22,15-22,30: Ha. 

fit musiki. 22,30-24: Asker! bando. 24,:1-

1,4:5: Caz ve sesli fllmlerden dans havaları. 

1,45: Hatif nıuslkl. 

Bugün saat 

İıtilnbul Beledi~l'Si 11 de 
.ŞehirTıyatrosu Beyaz Gömlekliler 

111111111111111 T~=~~~= i:~r~~ 

111111~1 
H. Zeki 

Saat 15 te ve 
Akşam 20 de 

111111111 
(MIRNAV) 

Operet. Yazan: 
'.AFİF OBAY Müzik: A. BOZER . 

1fWV\!J#iW TAM'lfWİ 
1 

Sonkinun - 1!;36 
Hicri: 13:;.ı - Zilkade: 1 

eu111ı1ceı..., aa.neı 

17,16 

•• ~ 5,53 12,27 15,01 17,16 18,51 5,3:5 

..!': .. 12,36 7,09 9,44 12,00 1,35 12,18 

GEÇEN SENE 8UGON NE OLDU? 
Yeni Bulgar kabinesini general Zlatef 

te.,kll etmiştir. 

Tevfik Rll§tu Aras Belıradda Yugoslav 

Mıromet adamlarlle ıörUşmelerde bulun. 

mu,tur. 
Fransada, efendisini bıçakla yaralıyan bir 

~end köylWer tarafından linç cdilml§tlr. 

Havanada bir isyan çıkmı§tır. 
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-
Beyoğlu 

SilA.h bnşma. 

Müteşebbis bir gence cevabınıız: 
MELE!{: 

lPEK: 

-4'SARAY: 

*TÜRK: 

*SÜMER: 

Sil!h baş.!ıa 

GWdilren gözler 
Aşk tandosu Beyazıtta Tavşantaşı n:ahaHt- 1 

sinde Kemal Nüzhet soruyor: 
Beş yüz lira sermayem var. Or. 

ta tahsilini ikmal etmiş bir gen . 
cim. Ticarete atıldım. Bu serma. 
ye ile bir iş tutmak istiyorum 
Fakat, bir arkadaşım da n.vni mil• 
tarda sermaye koyarak bana or . 
taklık teklif ediyor. Ortak olarak 
işe başlamakta tereddüt ediyo . 
rum. Yalnız mı yapayım, ortakla 
mı? 

Bu tereddüdümü izale etmek i
çin bana müspet bir cevap verir -
seniz memnun olurum. 

CEVABIMIZ: 

Size ortaklık teklif eden arka · 
daşınız, yapmak istediğiniz işten 
anlıyorsa, müşterek bir sermayt 

ile iş görmeniz, elbette ki ticaret 
noktasın dan çok daha faydalı o . 
lur. Pekala bilirsiniz ki, iki elin 
şakırtısı, bir elin şakırtısından 

fazladır. Sermayeniz büyür, ara · 
nızda (taksimi amal) kaidesine 

göre i§ bölümü yaparak,çahşırsı
nız. Kuracağınız işe hüsnü niyet

le başlarsanız, muvaffak olaca -
ğımzda şüpheniz olmasın. 

Kirpiklerin 
dökülmemesi için 

Çubukluda Bayan Ayşe soru • 
yor: 

Rimel kullanmam, sürme çek -
rnem. Gözlerim kaşınıp kirpikle -
rim dökülüyor. Ne yapayım? 

CEVABIMIZ: 

Hastalığınızı göz doktorumuz 
Bay Şükrü Ertan'a sorduk. Verdi
ği cevap şudur: 

Aşağd:ıki isimlerini bildirdi 

ler çoğalır ve uzar. Fakat bu ilaç. 
ların bir kısmı hekim taraf ı.ıdan 
anca~-{ tatbik ve tavsiye edilebilir. 

Maamafih bt:tı size kirpikleri . 
niz için faydalı birkaç ilaç söyli
yebiliriım: 

Eczacı Kaıtaıarının 
BiT eczacı kalfasından şu mek

tubu alclıll: 

Eczacı kalfalarmın şikayeti haf. 
ta tatilinden istifade edemediği 

mizdir. Biz haftada bir gün izirı 
vermelerini istiyoruz. Pazar gün 

leri olması şart değildir. Hafta 

nm her hangi bir gününde olu,.· 

sa olsun, yeter ki haftada bir is 
tirahatimiz olsun. 

ticeyi en kısa bir zamanda veka· 
Jete bildirmek mecburiyetinde ol 
duğumuzdan keyfiyetin sene ba 

şma kadar her eczanece temin e
dilmiş olmasını da ayrıca bildirir 
saygılarımızı tekrarları:ı. 

Emgen Kurumu BQfkam 
1. Mahmut Cevat 

Şimdi, cemiyetlerinden böyle 
bir mektup aldıkları halde henfü. 

müsbet bir şey yapmıyorlar. bi-ı 
Eczacılar, yani patronlar sene ne yapalım, artık başka kime mü 

başından evvel cemiyetlerin~e b:r racaat edelim.,, 

le~erek kalfalarına haftada hi.- HABER: Eczacı kalfalarının ta 
g~n izin vermelerini uygun gör- mamen hakları vardır. Onlar ela 
mJsler ve aşağıda yazdığım şu i insandırlar ve bütün çalı§an in· 
ki üç satırları eczacı kurumunda'l sanlar gibi ha/tada bir tatil yap
patronlara sene başından evvet maları lazımdır. Alakadar ma · 

göndermişlerdir. kamların, bu işi bir an evvel hal 
"Sayın meslekdaşımız ! letmeai lazımdır. 

YILDIZ: 

ELHA1J.RA: 

'fAN; 

ŞIK: 

ALKAZAR: 

ASRI: 

Vazife kabrıı.mr.nlan \'f 

siyah gözler. 
Herke& ondan bahSediyor. 

A vlnnan gönUJ ve lspııJı 

yoı dansözü. 
Knolt Avt 

Bir &~k gecesi 

Korkunç süvari 

kralı Milton. 

ve par• 

Sana tapıyorum ve Sil~ 

süne bereket. 

ıstanbul 
KEMALBEV· 

MİLLİ: 

AZAK: 

FERAH: 

Sokak çiçeği.korsan k•I 

Seven kadın.ateş yag-muf1l 

Pepo ve uçuruma doğrll 

Bir fakir dellkanlmm ıı.t 
kA.yesı. 

• HİLAL! Hindistan kahramanı 

BAKIRKÖY Mlltlyad.1: 

Kadıköy 
SÜREYYA: Kontlnantal. 

CJsküdc:r 
HALE: Robeıta 

Tiyatrolar 
•HALKOPERET1: Deniz havası , 

*ŞEHİR T.: Gülmeyen çocuk (gilndUZ) 

Mlrnav (gece) 

ŞEHİR T.: Beyaz gömleltlile• (sababl 

Mırnav (matine ve gece) 

~ 
(*) yanında lşuret bulunan lslmleriıl 

taf~IUltmı lllnlnrunız arusında bulur,.unuı. 

Eczanelerde çalışan kalfa v~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
diğer müstahdemlerin hafta tati-

linden istifadeleri kanun ve yült 
sek vekaletimizin emirleri iktiza . 

sıdır. Btt hususun temini yolun
da eczanelerin nöbetle pa·zar gün 
ı .... ; lrRtııablm;uı r,jh,.t1n i... --l-

zurlu görüldüğünden, yüksek ve-. 

Sinemanın en şayanı hayret artisti, 6 yaşındaki yıldız 

SHIRLEV TEMPLE'i 
Müessir bir mevzu ve heyecanlı hadiselerle dolu 

filminde görmek üzere 

kaletimizden aldığımız emirde çs
hşanlara haftada bir gün istirahat 

temini şekli tensip edilmektedir. 
Bu itibarla sene başından itibaren 

gwim ilaçlardan birisini alarak d k' 1 G'd' · C'dd t a yenı'Iı'kler ve sahneler vardır her eczane çalıştır ığı ımse ere ı mız. ı en şayanı emaş . · 
kirpiklerinize sabah akşam te işin icaplarına göre haftada bh ! ,Çocuklar için hususi fiy~tlar Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

SARAY sinenıasına 

mlıb~ ç~ ~~ pam~ sa ı •--------~-------------~-~--~~~~ gün izin vermesini rica ederiz. N~ • 
rarak mercimek kadar alıp ~=~=~===:..::=-===-=..:.~---------------.1--------~-----kiprik diplerine sıkı sıkı ni /1 (~ # ' 

rünüz. Bundan başka, kirpik dö. · şehzade başı H i l a l sinemasında ::.-Gl'91Nl>IRENLfD(tf!f 
külmesi ve gözde yorgunluk hfosi
ni tayin için çalışırken fenni göz
lük kullanmak ihtiyaçları da gö

rülebilir. Yani hafif Hyperınetro
pi varsa okumak ve yazmak bir 

fenni gözlük kullanmak lazımdır. 
Bunu ancak göz mütehasSLSiniz 
muayene ile takdir edecektir. 

Sürme esas itibariyle göze, göz 
kirpiklerine zarar verir. Gözleri
nizin kaşınması, kirpiklerinizin 
dökülmesi kendinizde bir hasta -
lık bulunduğunu ifade eder. 

Bunun faydalı birçok ilaçları 
vardır ki bunları kullanmak kir · 

Senenin en büyijk harikası olan iki §ahe ıı.er film birden 

Hindistan 
Kahramanı 

"Ronald Colman" ve "Loretta Young"un en son muvaffakıyetle oynadık 
lan Fransıı;ca sözlü büyük heyecan filmi, 

Sevimli yıldız "Lupe Velez., ve EdmondLowe" un oynadıklaı 

Kara Biber 
neşe ve eğlence, heyecan ve dehşet filmı 

Bugiin matineler Saat 11 den itibarendevamlı olarak başlar. Duhuliye 20 

Kaı·nebabar 
'kızartması 

nasıl 

yapılır 

Paradi 15 kuduştur. 
pi varsa o~mak, yazmak için birJl~~~··~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 

Karnabaharı tuzla haşladıkttı:ı 

sonra dilim, dilim kesmeli ve ıe</' 

tin yağda kızartmalı. Kızaran k~!' 

nebaharları tabaklara koymalı "' 

üstüne sarmısaklı yoğurt ~ 
yemeli. o Yğurdun üzerine bir3 " 

zeytin yağı da gezdirilirse dahıl J~ 
yi olur. 

Fransız 
llAUi OPERETi 

Bugün Matine 
saat 16 da. 

Bu akşam sac:. 
20,30 da 

DENiZ HAV ASl 

Büyük Operet 
Gişe gündüz açıktı: 

tigatrosu 

Pek yakında BABALIK Telefon: 41819 1 

b .k . SU.MER s· göstermeğe A-Mevsi.mi~ en üyiı sınema 1nemaSin1 n başlıyacağı ,,,.- hadıseş_ıJek yakında 

LÜKRES ·Bo JİA 
filmi olacaktır. 

' , .At·., ' ' ·: ' - 'J . ,... ; . ' ... - . - . ' •. ·' : . . . . . ' ' ~ 

·.t... .. - ·~~-· ·-·~·· ,• ~h ••• ,, .. , ...... : •• ,,~·, .J:.·· ., .. , ..... "' ... " .. 1 BlJGUN · 

TC~K AŞ 
Mevsimi n en neşeli ve zevkli filmi 

B 
sinemasında 2 saat durmadan kahkaha 

4 Orkestra : Caz - Zigan - Macar 
GRA VEY'in güzel şarkrlan 

l FERNA_NJJ genç kızlar. FERNAND GRA VEY BETTY STOCK FELD, GABY BASSET MADELE1NF. G? T~Y . 
ilaveten : Alman yada Olimpiyat hazırlıkları Türkçe izahatlı büyük spor filmi. Biitiln sporlar gosterılmektedır. 

BUGÜN SAAT 11 DE TENZtLATLI MATiNE 



kış olimpiyatları- ~ 
na hazırlık 

~ntrenmanlarda 
binlerce seyirci 

bile 
var 

Marcel Thil yarı belinden a§ağı bu yeni ve hasmının diskalifyesine sebep olan favullü yumruktan sonra yere yıkılıp kal 

lc.ı ~Jimpiyatlarma iştirak için Avrupaya gelen Amerikan patinaj takımı ... (Orta 
daki güzel kız, geçenlerde resmini koydu ğumüz Amerika patinaj şampiyonu Kit 
lc.icindir.) 

Berlin özel Spor ayt:ırımız.dan: 
Şubatta başlıyacak olan kış o

lirnpiya!ları yaklaştıkça alaka da 
&():ı derece artmakta devam edi· 
~()r. 

Bütün Alman gazeteleri münde 
Ccc.ll mm yüzde ellisini kış olim 
lliyatları tafsilatına, het gün dün
~anın bir tarafından m'l!vasalat e
den muhtelif milletlerin atletleri 
t\e ve nihayet "Garmisch Parten 
l\itchen,. de toplanan sporcuların 
antrenmanlarına ve bu antren
l'llanlarda elde edilen şayanı dik
kat derecelere tahsis etmektedir· 
ler 

'Hakikaten daha antrenmanlar
da elde edilen derecelere bakıltr
&a 1936 olimpiyatlarının şimdiye 
kadar yapılanlardan çok farklı o
lacağı, hu ane kadar alınan dere
telerin, tesis edilen rekorların bü
Yük farklarla geçileceği ve kmla
tağı 1.tikardır. 

l Gayet kısa bir zamar.ı sonra ba~ 
1>'acak olan olimpiyatların zevl' 

\'e heyecanını bugün bütün Av 
:t\ıpa bilhassa Almanva ya"amak
tadır. G. Parten Kiı:h~n'deki 
'ntrenmanlarda her g:jn binlerce 
•eyirci bütün idmanları alaka ile 
takip etmektedir. 

k B~ alaka ve kalabalık olimpiya• 
~~tnıtesinin işine yaramaktadır 

•
1ra gerek sporcuların gerek se

~~tcilerin baştan nihayete kadar is 
•
1tahat ve zevklerini tatmin etmek 

l • 
Çın tesis edilen bütün teferrüatın 
lıÖt"l h°h u en kesurlarmı vai.ttinde tas-

ı ~ nıuvaffak olmaktadır. 
t 'Yalnız mucibi endişe olnn nok 
,' tahiatin bir cilvesi clarak bu 
:ne htavaların biraz mü!ayim git-
'•le . 
e • •ı ve oyunlar esnasında karın 
, rınıek tehlikesidir. Manmafih. 

l~ll Relen haberlere nazaran o .. 
ıtn . 

y .. P•Yat atadyomunun bulunduğu 
'"re v • ,._ e cıvara bol kar yağmaktay 

~•,. 

l"up Olimpiyatların arifesinde Av
ltıaıanın üç. merkezi büyük ve u
lJ.l ... &ta1'1lır kış ıporları'la sahne 0-

.1 or. 

~:u;::r~an birincisi bu ayın 24 
e rlınde icra edilecek pa-

tinaj Avrupa şampiy'>nluğudur. 
Bütün yerleri şimdiden satılmış. o 
lan bu müsabakalar olimpiyatla
rın arif esinde olduğundan umum; 
bir prova te~kil edecektir. 

Avrupa şampiyonluğu namı al 
tında cereyan edecek f.u müsaba
kalar Avrupa harici milletlere de 
açıktır. 

Yalnız iştirak edecek sporcula
rın uluslararası fedt>ı asyonuna 
mensup her hangi bir Avrupa 
spor kli.ip veya teşekk:ilüne men
sup bulunmaları şarttp·. 

Şimdiye kadar Avrupadan İs· 
viçre, Belçika, F enlandiya ve Nor· 
veç ve hariçten Japonya_ Kanada 
ve Amerika iştirak edeceklerini 
bildirmişlerdir. Bilhassa Kanada 
ve Amerikanın iştiraki nazarı dik
kati celbetmektedir. Bu müsaba
kalar olimpiyatlarda alcrobatik ve 
zerafet sahasında görülecek kabi · 
liyetlerin evvelden mukayesesine 
h:zr."et edecektir. 

Bu şampiyonada kadınlar 
dan NorveçH dünya ,:;ampiyonu 
"Sonja Henie,, nin ge~e temayüz 
edeceöi belli olmakla beraber. 
genç İngiliz şampiyonu C. Colled
ge kendisine kuvvetli ul<iptir. 

Maamafih Norveçli yildızın ge
ne galebe edeceği, yüksek kabi
liyeti, kendisine has zerafeti sa· 
yesinde bu olimpiyatlarda da ka
dın erkek bütün sporc!.llar arasın
da gene en büyük yıHız olacağı 
şüphesizdir. Erlceklerden Avus · 
turyalı dünya şampiyonu me~hur 
Schaef er' in ve çiftlerde de Ma
carların' g .ılebe edeceği t ivayet o
lunmaktadır. Maamafih A~eri
kalıların kuvveti ~eps\ni şüpheye 
düşürüyor. 

Berlindeki patinaj müsabaka
undan maada "Oslo,, da gene o
limpiyat hazırlığı olmak üzere bu2 
hokey müsabakaları cereyan e -
decektir. Bunlara başta Amerikalı . 
lar olmak üzere Avrupanın belli 
başlı milletleri iştirak ediyor. 

Muhakkak en ziyade görülme
ğe seza olan yer olimpiyatların ic-1

1 ra edileceği Garmis şehridir. Zi
ra burada her gün yeni bir rekor, 

dığı esnada alınmış iki enstantane .. 

Vasat sıkle dünya boks 
şanıpiyonluğu ünvanını 

Mc§ltr~~~ Tlh ö ~ 
ON BiRiNCi DEFA OLM K CIZERE MUHAFAZA ETTi 

1932 senesindenber: dünya va
sat siklet boks şampiyonu ünvaru
nı muhafaza etmekte olan F ransı ı 
boksörü Marcel Thil geçen haf~a 
bu titrini on birinci defa olmak :i
zere Kanadalı meşhur boksör Lou 
Brouillard'ya karşı ortaya koy -
muştur. Fransız boksörün, hasmından ateş çıkaran mUthiş yumruklanndan bin. 

Okuyucularrmızın belki hat: • İşte nihayet bunu merak eden-ı Birinci devre Kanadalı boksö• 
rındadır. Bu iki boksör bundan lerin şüphelerini izale edecek fır- rün hafif bir üstünlüğü ile sona er-
iki ay evvel gene çarpışmış ve ne- sat ortaya çıktı. miştir. 

ticede Thil sayı hesabiyle galip Vasat siklet kategorisinde dün- Fakat ikinci ve üçüncü devrede 
ilan edilmişti. yanın Thilden sonra en iyi boks3- fevkalade bir formda olduğu an· 

Fakat o zaman yapılan müsn- rü olan Kanadalı Lou Brouilla .. d 
bakada dünya şampiyonluğu ün- koca şampiyon ile 15 ravund üze· 
vanı ortaya konulmadığı gibi maç rine çarpışıyordu .. 
da on iki ravund üzerine tertip e- Her şeyden evvel tunu söylive· 
dilmişti. ' lim ki maalesef bu maçta da vazi-

Thil galibiyeti elde etmiş ol - ' yet anlaşılamamışbr. 
makla beraber hasmından ye<:li Kanadalı boksör dördüncü ra· 
ya§ daha genç olan Lou Brovillar- vundda vurduğu aşağı yumruktan 
dm son ravundlarda daha canlı ve 
hakim dövüştüğü görülmüştü. Bu 
vaziyet karşısında herkeste bir şüp 
he uyanmı_ştı. 35 ravundluk üzeri
ne yapılacak.bir mü~abaka~a dü~~
ya şampiyonunun acaba ne netkf" 
alabileceği suali birçok kimsele
rin içini kemirmeğe başlamıştı. 

fevkalade bi kabiliyet, işitilmemiş 
bir derece meydana çıkıyor ve gö
rülüyo~. 

Berlindeki patinaj şampiyona
sına iştirak edecek maruf sima
lardan Sonja Henie, M'..lxİ Herbet. 
Amerikalı Kit Klein burada çalış· 
maktadır. 

Diğer taraftan ski ile atlamalar 
çok şayanı dikkat dereceler ver · 
mektedir. 

Evvelki gün Sonja Henie ve 
diğer güzel şampiyonların maha
retini seyretmeğe ve maruf ski 
atlayıcılarını antrenmt'.Dlarını gör
meğe tam 10.000 kişi toplanmıştır. 

Skı ıle ati ;ı.mi\larcta 2ene akılları 

durduracak dereceler elde edilmi~ 
tir. Bu kabilden dünya şampiyonu 
Bitger Ruud (86) metre atlıyarak 
gayri resmi bir rekor yapmıftır. 

Halkın uzun alkış ve ;.eşci ava 
zelerinden sonra tekrnr atlıyan 

Marcel Thil 

(Coup bas) dolayı hakem ve jü:i 
heyetinin müttefikan verdiği ka -
rar ile diskalifiye edilmiştir. 

Bu suretle Thil on birinci de-
fa olmak üzere dünya vasat siklet 
şampiyonu ünvanını muhafaza e:· 
mi~tir. 

Pek kısa bir müddet devam e-
den bu dünya şampiyonası müsa
bakası başlaC:lığı andan itibaren 
çok sıkı cereyan etmiş ve gittik~~ 
hızını, heyecanını artıran bir şe -
kil almıştır. 

laşılan dünya şampiyonu hasmının 
yüzünü muntazam ve klasik yum-

ruklar ile hırpalamış ve bu ra• 
vundları kahir sayı farkile bitir-
miştir 

Dördüncü ravundda Lou Broui!
lard hücum etmiş ve bir nıüddct 
her iki boksör de mütemndiyen 
birbirini yumruklamışlardır. 

Mukabil hücuma geçen ThH 
hasmını iplere sıkıştırmak istem ış 

ise de bundan kurtulan Kanadalı 
boksör dünya şampiyonuna iki sol 
upercut indirmiştir. Bunlard~n 

bir tanesi kemerden aşağı isabet 
etmiştir. 

Dünya şampiyonu birkaç adım 

geri çekilmiş, sendelemeğe ba~l \· 
mış, müsabakaya devam etmek is-

tememiş, fakat beti benzi sap:;arı 

kesilerek köşesine kadar zorla gıt
miş ve oraya yığıhvermiştir. 

Hemen suvanyörleri etrafına 

koşmuşlardır. Lou Brouillard ve 

menejerleri yumruğun nizami ol

duğunu iddia etmişlerse de biri 

Fransız diğeri İspanyol, üçüncü

sü de İsviçreli olan jüri heyeti 

yumruğun coup bas olduğuna müt

tefikan karar vermiş ve Kanadalı 
bokııörü diskalifiye etmiştir. 

Zaten hakem Brouillard'a ik;r. 
ci ravundda da bu sebeple bir ih .. 
tar vermiş bulunuyordu. Thil bu 

suretle müsabakadan dünya şam
piyonu tacını başında taşıyarak 

çıkmıştır. 
Ruud (90) metre çzgsini bulmuş ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ise de düştüğünden (86) metre 
sayılmıştır. 

Şimdiye kadar varhnamış bu 
derecelerin daha proval~rda elde 
edilmesi hayret uyandırmakta ve 
1936 ya kadar varılmar.u~ bu de-
1936 olimpiyatlarının emsaline 
kat kat faik olacağına delil olmak
tadır. 

Şimdi Garmis'e vasll olan A
merikan takımı kaptanı ve 1928 ve 
1932 olimpiyatlarını ka?.andrkla
rından, muhafaza etmekte olduk
ları olimpiyat şampiyonh•l: bay
rağını merasimle Alman kış olim
piyat komitesine vermiştir. B:~ bay 

rağm bu sene gene ~merik"hlar l§tc! ö11ümüzdcki ay yapılaca/. 936 1.-ış olimpiyatlarının en parlak dört yıldı
tarafından kazamlacagı kuvvetle zı .. /Jiinyanın en tanınmış kadın patinaj şampiyonlan soldan sağa doğru 
muhtemeldir. sıra ile: lngiliz College, Norverli me:ı Jıu_r Sania Hcnie, Avusturyalı Landbcck 

Suat Erler Alman Hcrba. .• 
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106 tı\ akil. tf'rcün~ ve lktlbo• hakkı mahfu:aur.ı 

"Bwnu bir defa Hilmi bey Sahi· 
ha hanıma söylediydi," dedi. 

Dürnevi Beruta götüreceği za
mandı. Manasını anlamamıştı, fa. 

kat Hilminin peltekliği bilhasta 

o a • .. şam Rabiayn dokunmu§tu. 

O:;man duda:ını büktü. 

"Aman şu ayrılık türküsü ... ,, 
"Sevr.ıiyor musun?,, 
"Manasız. Ayrılmak, ölmek, 

sup sulu bir ihtiyar kız hassasiye

. ' t ı . ,, 
"Fakat adam sevdiğinden ayrı· 

lınca ooyle olur, Osman.,, 
Şimdi o, Şevketi deryada, Tev

fikten ayrıldığı günü hatırlıyordu. 
İçine böyle hazin, yumutak bir 

karanlık çökmütlü. Belki ayrrl -
manm haıka türlü acıları da var

dır. Belki insan yüreğini kökün
den söküp atan ayrılıklar da var

dır. Kalktı. 

"Hndi bohçeye gidelim.,, 

Onlar, kapının önündek i düz. 
lüğe varmcıya kadar ıarkı söy!i. 

yen seı kesildi. Evin arkaıma 

gittiler. Çamların arasında dur

dular, Etrafı dinlediler. 

Karanlıkta uzun, uzun bir ıes 

inledi. Sırtın üstündeki büyük taş 

binadan geliyordu. Bütün pence· . 
relerinde aydınlık var. 

"Bu ne, Osman?,, 

"Org, Robert Kolejde çahyor

lar.,, 

karıtık olması iyi olacak, Osman. 
insanın hiç içi sıkılmıyacak ... ,. 

Gevrek gevrek gülüyordu. Mü· 

naka!a ettikleri muhayyel çocuk 

ona bir hakikntmif gibi geliyordu. 

Yalnız Oımanın içinde batka il
lerin, başka seslerin aksi olması 

ihtimali azıcık onu endiıeye dü· 
şürdü. 

O sabah ka11ı yamaçlara vu
ran balıkçı ıarkılariyle uyandılar. 

Balıktan dönenler Boğazı geçi· 
yorlar. 

O gün Boğaziçi onlara bir bay

ram günü gibi geldi. Zurna. dün

belek, mavnaların üstünde tepine 

tepine oynıyarak Göksuya giden 

halkın ıamatası... Hayat toprak

lardan fıtkırıyor, yerde ve hava
da başlarını döndüren bir tiddet

le, şiddetle atıyor. 

Rabia, dinamo üstünde oturu· 

yormu~ gibi titredi. Dünyanın yü

reği gümbür gümbür atıyordu. 

O akıam evin önüne çıktılar. 
Rabia Osmana bir koltuk indir

di, kendilerine hır halı serdi. Pen

be dizlerini dikmit oturuyor, Ra

bia, gözleri yıldızlarda ırrtüıtü u
yanmış yatıyordu. O.man, otur

duğu yerden, koya batan yıld17.· 

ları görüyor, suyun üstüne bir al
triı =i'ifiimu 'Fb'~oflar. 

Her akşam orada idiler. Ba· 

zan Rabia 01manın koltuğuna ar
kasını dayar, ud çalardı. Hep u

zun, yanık tal<ıimlerle ı;...tar. Fa
kat hep söylediği ıarkılar ıen, hat
ta tuhaftı. En çok tekrar ettiği, 

macuncuların, cuma günleri Si
nekli Bakkaldan geçerken ıöyle· 

dikleri "Çil horoz,, türküsüydü. 
"Horozumun kuyruğu güdük.; 

Diye başlar başlamaz, Penbe de 
Biribirine Öt'ülmüş gibi bağlanan azıcık kısık sesiyle bir ağızdR.n 
miitemadi sesler. Kendi Kur'an aldırırdı. 
okuyu!unu hatırlatıyor. 

Rabia, ilk defa org sesi ititi. 

yordu. Ve bu ses içini .kavradı. 

Ş imdiye kadar dinlediği, hatta 

en çok sevdiği garp musikisinde 

b ile ekseri o steccoto, o biribirin

den ayrılan sesleri azıcık yadır

gardı. Halbuki bunda, bir perde

nin ötekine geçişi hissedilmiyor. 

(Devamı var) 
''Eğer oğlumm olursa ben 'bu --------------

mektebe veririm.,, Göz Hekimi 
"A'llab esirgesin!,, Dr. Şükrü Ertan 
"N"cin, Osman?,, · d N Cağaloğlu Nuruosmanıyc ca • o. 30 
"Q-;Junu Sinekli bak ·al olr.nı. (Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

yan her ~eyden esirr:e
1 

·uzak tut Sa!ı günleri meccanendir .. 

Rabia. Esasen damnrlarınaa ka. ill•••ı•T•e•le•f•on•.•2•2•5•66••••• 
:rışık kan olanların içlcrindeld 

C:laimi didişme, çarpı§ma ke;;dil~. 
. . . ' :rıne y~ti!ır .,, 
' 'Fakat sen bizim tarihimizi oku

madın mr, Oıman? Hepimizin da

marlarında o kadar b&Jka batka 

kanlar var ki... Halbuki hiç birimi
zin içinde öyle bir diditme yok.,, 

"Yalnız kan değil, iki gözümün 
Teflrka No. 2& 
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Şoför Şakir tevkifhanede Ziya ile 
tanışmıştı.. Çok sinirliydi: "Burada 
rakı bulunmaz mı?,, diye sordu. Ziya; "Arkadaş! 

dedi. Kendini Apostolun meyhanesinde mi 

Tevkifhanede 
başııyan 

dostlukları 
Tevkifhanede... Üçüncü kovuı· 

ta yan yana yatıyorlardı. Garip 
bir teıadüf onları bir kovuıa dü · 
türmüıtü. 

Mühendiı Ziya soruyordu: 
- Buraya neden geldin, arka. 

dat? 
Şakir çok heyecanlıydı: 
- Burada da mı istintak .. ? Ne. 

den geldimıe geldim.. Sana 
ne •• ?! 

Diye homurdandı .• 
Sigaraıının birini yalQp birini 

ıöndürüyordu. 

Ziya kendi kendine söylenir gi. 
bi bir tavırla: 

- Çok zengin bir adama ben . 
ziyor, dedi, geldiği aaattenberi 
birkaç paket sigara içti. 

Şakir homurdandı: 
- lnıan onu da içmezse pat • 

lar •.. Beynimin içi bitpazan ıibi 
karmakarqrk: 1 

- Merak etme, aslanım! Ya -
vat yavq aen de ahfJl'sm ! 

"r.'!r.' Baiada ırakir.bulUmn••--' 
- .S.yıklıY;or=muaun? Kendini 

ApostoJun mefhaneainde mi ıan
dm .. ? 
Şakir demir karyolanm kenarı· 

na ilifti: 
- Nasılsa elimden bir 1'aza çık

tı .. Ben buralara dü,ecek bir&· 
dam değildim. 

- Birini mi vurdun? 
- Onun gibi bir ıey •• 
- Ro-velverle mi? 
- Hayrr .. bıçakla. 
- Öldü mü? 
- Yaııyonnuf .•• 
- Yaranın derinliği kaç ıan -

tim .• ? 
- Ölçmedim •. 
- Gazetelerde okumuısun'dur 

canrm, uzun etme! Buraıı mah -
keme değil ya. Derdini anlat ba
kalım! Nerde oldu bu vaka? 

- (Beyaz Rus) barında .. 
Ziya ağzını açarak bağırdı: 
- Vay .. Necdet beyi vuran sen 

miıin? 

cağım. 

sanıyorsun ? ,, 
- Benim •• Ne olacak?! 
- Gördün mü, nud ketfec:li • 

verdim çabucak?! 
- Olur ya.. Gazetelerde her· 

kea okudu. 
Ziya rülmeie baıladı: 
- Hiç merak etme .. Bıçak ye . 

di santim derinliiinde bir yara 
açmıf. Su içinde yedi sene yiye • 
cekain! • 

- Santimi bir eene de.ene ... 
- Ne aandm ya? Maamafih 

kuvvetli bir avukat tutarsan, bet 
seneyle kurtul unun! 

Şakir •icara paketini uzattı: 
- Sen neden yatryonun? 
-Havadan .. 
- O ne demek •• ? 

. - Tam manuiyle hava.dan. 
Bir kadının iftirur yüzünden on 
bet sene yedik .. 

- On bet sene mi dedin?! 
- Şükret haline! Sen gene yedi 

santim derinliğinde yara açan bir 
cinayet iılemiııin ! Ya ben zaval
lı ... Bir ıinek kanadı bile kopar · 
madan Y.•byorum. 

Şakir dudaiını büktü: 
- insana hiç yoktan on bet se-

aaı ••·· ••• :._ı .• --.:.1.. =-· 2 .,. 
Bu.sırada biraz geride duran 

iki mahkUm, fıaıldatblar: 
- Bu da bizden ıaliba .. ! 
- Nerden anladm 1 
- Konuımaımdan. Görmüyor 

musun? imanım diye afi kesiyor .. 
Şakirle Ziya konuımalarına 

devam ettiler. 
- Kaç tahidin var? 
- Bir garsondan başka kim~ 

yok.. Ya senin 1 
Ziya içini çekti: 
- Benim vakadan bile habe -

rim yok. Doktor Şahap isminde 
birini vurmu§lar. Katil diye beni 
yakaladılar. Gözü kör olsun, ba · 
tımı bir kadın yaktı benim .. 

Şakir gözlerini açarak cevap 
verdi: 

- Amma tesadüf be! Benim 
yaraladığım Necdet bey, senin öl. 
dürdüğün doktorun kardeıiymif. 

- Haydi canım .. Onu ben öl
dürmedim. Ah fU iftirayı bana a
tan kaltaiı bir ele geçirsem ... Ben 

den öyle acı bir hınç aldı ki .. 
Şakirin beyni büsbütün altiltl 

olmuttu. O,kanıımn bu adad' 
hakkında tehadette bulumnak ii· 
zere mahkemeye ıittiiini biliyOf' 
du. 

Söylemek iıtediii sözler bofa
zında düğümlendi .. Aizını aça • 
madı. 

Ziya anlatıyordu: 
- GOya ben kadın kryafetir1e 

Büyükdereye ıitmitim.. Doktor\J 
•e"etine tamaan öldünnütüm. Şii 
kaltajın yedili herzelere bak ıell 1 

Şakir dayanamadı: 
- Peki amma, a birader! de • 

di. Bu kadın ıenden ne i.tiyordu1 
Ziya teeıürle batını salladı: 
- Hiç .. Benden bir iıtediı' 

yoktu. Bir gönül İf İ. Nerden •• 
nasıl da yakalandım, bilmem 1 Se
Vİfmiştik.. Benimle evlenmei' 
karar vermişti. Bir gece evin• 
gittim .. (Haydi, ben hazırım. E• 
de tuttum .• Evlenelim!) dediıtl• 

Onu, doğruıu ya, ç.ok ıeviyorduill• 
Bana ne cevap verse beieninia 1 
(Ben baıkaamı buldum. O, sen • 
den daha güzel, daha yakıtıkb 

v • ' ) d • ? ' gım . emez mı •... 
- Olur ya. Gönül bu. Zorla P' 

zellik olmaz derler. 
- Doğru söylüyorsun am~ 

azizim, beni aylarca neden aldat• 
tı? Dünya kadar masrafa sit• 
diım .. Ev tutum .. Para yedirdint• 
Borca girdim. 

- Sonra .. ? 
- Sonrası bu. O ıece kafayı 

iyice tütsülemittim. T ebdide kal• 
kıttım. Meğer kaltağın birçolı 
doıtları daha vannıf. Biz kavı• 
ederken polis hafiyesi Yılmaz be1 
İçeriye girmez mi? lıte o ııra~ 
kahpeliğini ıöıterdi: Beni Yıl· 
maz beye (Doktor Şahabın katili 
budur!) diye tanıttı.. Elime ke • 
lepçe taktırdı.. Tevkif edildidl• 
Gerçi biraz bende de kabahat •"' 
ya .. Onun hakkında mahkemeY' 
fazl~ izahat venneğe vicdaJlldl 
razı olmamıttı. Haıılı baıımı yalı• 
tı kaltak ve11elam ... 

(Devamı var) 

Böyle olunca her biriniz öteki hakkındaki düşUn
celerini çekinmeden, serbestçe ıöyliyebilir. 

istiyen manevi babanızın arzu.sudur. Eminim ki .Al~ 
bey de bumda olsaydı size ayni tavsiyede bulun•'' 
tı. 

Arif Nedret bunu derhal kabul etti. Noterin bir 
tecrübe için fU birlikte yaıamak teklifinin kat'iyycn 
hoşuna gitmediği belli idi. 

MütevekkilAne batımı eğerek: ·-e• - öyle olsun dedim. Ben salona ılrer 111• .. 

nuru ... Bir de hars, medeniyet baş

kalığı vardır. Belki o kandan çok 

insnnlnrı birbirinden ayırır... in

sanların kafasında, kalbinde bir 

menhus evlenme ile zaten çok, pek çol: berbaht o:. 
muştum ... Şimdi iııe ıükiinetle, rahatça yaıamıya baş
lamıştım. Başımı dinliyordum. Hayatımı yeniden boz
mak, eski acı gilnleri yagamak .. Hayır 1 Hayır ..• Hem 
de Samiye Ekrem Tok hanım gibi. •• 

Bana gelince bundan hiç bir fayda ummuyor
dum: Kaderimin yolum üzerine koyduğu bu adama 
karşı duyduğum antipatiyi hiçbir söz, hiçbir .çare iza
le edemezdi. 

Noter bir kapı açtı, Bana dönerek: 

noter arkamdan itina ile kapıyı kapadı. .. dil 
Noterle Arif Nedretin konu9ması ne kadar ıüt 11 

pek bilemiyorum. Fakat vakit bana öyle uzud. 8I&ll" 
bitip tilkenmez: gibi göründü kL .. Kendi kendfıite 
madan tU kelimeleri tekrar ediyordum. tol"' 

- Bu adamı iıtcmiyorum. Bu adamla yafl1' .,,.. 
Nihayet kapı açıldı. Noter g8zliktil . Tektaf r 

bineıine cirdik. Arif Nedret yoktu. Demek ki rıo& 
Noter giddetle Arif' Nedretin MS.ziln ü keıti: 
- Susunuz azizim ıuıunuz 1 Gene o güzel komcehennem kargaıalığı yapar ... ,, 

Sustu Rabianın içindeki 
yameti teıkin etmek iıtiyonnU§ 

kı plimanlarmıza baıtamayını.ı. Bana inanınız. Bu gen<; 
kızı tanımıyorsunuz. O da ıizi anlamadr. Bir defacık 
görmekle ikiniz de biribiriniz: hakkmda hiç bir hü
kilm veremezsin iz. gibi omuzuna dokundu, okıadı , 

"Ben oğlumun kafasında, kal· 

binde ahenk, aükUrı isterim. Bat· 

ka ba,ka taraflara çeken tesirler

den onu muhafaza etmek iıterbn.,, 

' 'Fakat imanm içi öyle karma· 

Arif Nedret hiddetle: 
- ihsan! dedi. Size verdiğim vekltetten dıpn 

çıkıyorsunuz. 

- Bu sizin ikini.s için, aziz: dostum. Fakat her iki
nf%in de benim tekliflerimi kabule mlnl bazı ıahst ıe
bebler olabilir. Bunun için sizinle ayn ayn konup· 

- Lutfen ıu salonda oturunuz Samiye hanım. 
Ben evvelce Arif Nedret beyle konutacağım. Sonu da 
sıra size gelecek. 

Noterin bu arzusuna pek az ehemmiyet verdiğimi 
gösteren bir baş sallamasile: 

- Bu tecrübenizin bcıı olduğunu zannediyorum. 
Kendim seçmediğim bir kocanın karısı olarak tanın
mama hiç imktn yoktur. 

Fakat İhsan Bey kat•i bir tavırla kolumdan tuta· 
rak beni salona soktu: 

- Böyle söylemeyiniz kızım. Bu yapacalınız 

tecrübe annenizin ve sizi çok seven, ıizin saadetinizi 

rin tekliflerini kabul etmiyerek aavuıup ıitınitd-
Noter birdenbire: di,,t 
\ _Nasıl Samiye hanım düı?ündünüz mU? 

sordu: ctefW 
- DilıUndUm. Fakat bu dll§Uncem ftkrfıı'i ~ 

tirmedi. Gene tekrar ediyonım: Bu teklif etded~' 
teerUbeniz bot ve faydasız: olacaktır. Arif ~ orıcC" 
ne tabiatlerimiz, ne duygularımız ve ne de dUt .,.J.,
lerimb araaında tn küçük bir benzeyiı. bir uyl 
yoktur, (Deuamı oarJ. 
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HABER - Aksam postası 

lstanbol Harici As
keri kıtaatı ilanları 

- . f S on 
1 

- Sıstem 

SOVVET 
Diki• , Nakıf ve Sanay. 

dAKINALARl 
i. VE A. BAKl4~R-LTD 
~tRKETINDE BULURSUN~ JZ 

SAGLAM - TE.MINATLI 
UCUZ EMSALSiZ 

Konyadaki kurumların ihtiyacı 
olan 370 bin kilo yulaf kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuıtur. Mu -
hammen tutarı 25345 lira olup mu. 
vak.kat teminatı 1901 liradır. Ek
siltme 12 Şubat 936 çarıamba gü
nü saat 15 de Konyada Kor satıp 
alma komisyonunda yapılacaktn'. .um deposu: !ıtanbul 1 ahtakalc 

· elefon sokak No. 62 • I 1 el: 22813 
Şartna.m-e latanbul levazım amirli- ........ ı· dd . "'' 306 ~l\Q 
ği satın alma komısyonundadır. ba•lla ,.;uhtell• 12 zertı l aker büvük ma,aza an 1 el: -149Z2 

· 1 Yukarda cıörUıen moı eldt.n istik i.I ca e11 ,,o. JVO 

İstekliler şartnameyi burada oku- modellmlz vardır Anadoluda acente aranıyor 
yabiJirler. istekliler teklif mek -
tuplannı 12 Şubat 936 çarşamba 
günü saat 14 e kadar Kon yad" 
Kor satın alma komisyonuna ve: - ı 
miş bulunacaklardır. (564) ( 453) 

Beher kilosuna biçilen ederi 189 
kurut olan 20 ila 30 bin kilo san 
sabunlu kösele kapalı zarfla ek · 
siltmeye konulmuıtur. Şartname 

285 kuruıa M. M. V. Satınalrua 
Komisyonundan alınır. Eksiltmt · 
ye girecekler 4085 liralık ilk inanr 
parası mektub veya makbuzlarile 

.. ~ :"- , .· .... 

.. ' . ' '·... . . 

Basın Kurumunun çıkardığı 

1936 Almanağı 
En güzel bir yılbaşı armağanıdır 

Bütün •aylavlanmızla ga:zetecilerimizin ruim albümü içindeJi, 

Ç 1KT1 
kanunun 2 ve 3 maddelerinde ya. ~ı••••••••• 50 kuruş 
zılı belgelerle birlikde teklif mek· -------------------------

SAMUEL 
PINHAS 

tublarını ihale günü olan 5 - Şu- •ı 
bat - 936 Çar§amba ıaat 11 den 
bir saat evvel Ankanda M. M. V. 
Satmalma Komiayonuna verme · 

1111111 
leri. (556) (327) Türk Hava Kurumu 

latanbul, Babçekapı, Celil 
Bey Han, No. 9 Telefon: 20529 

Tarihi tesisi: 1905 

Beher kalemi 2500 tane olen 
yedi kalem müytabiye kapalı zarf
la eksiltmeye konuhrıuıtur. Hepsi
ne biçilen ederi 16375 liradır. 1 • 
halesi 8 - Şubat - 936 Cumar • 
tesi saat 11 dedi~. Şartname pa -
raaız olank M. M. V. Satmalma 
Komisyonundan almır. Ekailtme
ye girecekler 1228 lira ıs kunıt · 
luk i'lk inanç panuı mektuh veya 
makbuzlarile birlikte kanUDDD 2 
ve 3 maddelerindeki veaikalan 
havi teklif mektublarmı ihale ıa· 
atından bir aaatr evvel Aıikar&aa 
M. M. V. Satmalma Komisyonu· 

Büyük P iyangosu 
Her nevi fincan, tabak, porse
len ve kristal sofra takımları, 
Alpaka ve gümüş kaplama ka
şık, çatal, biçak ve hediyelere 
mahsus muhtelif çeşitlerinin 

en iyileri bulunur. 

Toptan ve Perakende 

Şimdiye kadar binlerce kiş~yi 

zengin etm~ştir. 

4. cü keşide 11 Şubat 936 dadır. 

.Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikram? ye• 

lerle ( 20.000 ) liralık bir mükafat vardır-: 
belli gün ve aaatte Fmdıklıda Ko
mutanlık Sabnalma komisyonuna 
gelmeleri· ( 181 ) na vermeleri. (555) (326) 

1 
1 'ıı· ıı ·ıı ' .'I' ., , '' ııı" ıı ·J"ı1ı11 ''I'' ·ı lfı' 1 '"'ılı ııJlt'ıJ"ı! 'liılJ :'I' ıı'ı' '.il: ·ııı ·I:; ·,,,:·:ı·:ı'" :lıı! ·I·'· ıı ı,. ,~.,11·:,11·." ,ı., ıı , :: • , : :.;ıl\'ılı 

ıl ıı' I.· ''ı ıılı ı' ' I• 1 1 ıı ·ı·ı ,ı ""ı1 1 ıı11l"ı 1 1 1 ' il 1
1 ! 'ıı 1' • 1 1 1 'ı ı, 1 1

, 1 '• ı ı t' 1 1 ' ' 1 1 
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-:. !1u ~~rnse~ e bi_r şey söyleme-ı 
mekligım ıç.ın mı? dıye sordu. 

Pani Garola başını salladı: 
- Hayır. 

- O halde hizmetimin karşılığı .. 
- O da değil? Çünkü bu gece yap-

nuş olduğun şeye dair kimseye bir söz 
llÖylersen hemen asılacaksm? Adaınla 
rımdan biri bizi gözlüyor ve ben öldük 
ten sonra da seni gözönünde bulundu
racak ... Hizmetinin karşılığına gelin
ce, sen zaten mezarcı olduğun için 
böyle bir karşılığa hakkın yok-.. 

- Öyle ise bu parayı neden veri
Yorsunuz? 

- Dinle .. Yarın mı, bir hafta son
ra mı, bir ay sonra mı bilmiyorum. 
Siyah saçlı, kara gözlü,· solgun yüzlü 
kllc;llk zayıf bir çocuk boraya gelecek 
tfr. Kfltdisi altı yaşlarında kadar 
IÖaterlr. Bu çocuğu elinden tutarak 
bu mezann başına kadar getirecek ve: 

- Oğlum, eğer ar.nenin mezannı 
&n,ol'Ban burasıdır. diyeceksin, sözle
Jtmı iyice anladın mı: 

- Anladnn Monsenyör .. 
Çocuğun ismi Jak Klemandır. 

fi . - Jak Kleman t Peki gelip istet:! kadar ağlıyabflir ve dua edebilir. 

d kii ağlamak ve dua etmek mukad
estttr. 

.. Pani Garola memnun olduğunu 
ROSteren b. ta . -
dQşU ır vır aldı. Belkı, oglunu 
tı. n:~ek duygularım yumuşatmış
k ki de tamamen merhametine 
apıltnak Uzereydf. 

Bofuk bir sesle: 

Jttr ;. Haydi git. sözlerimi unutma.!. 
tr. t SOnna rel? sözlerini tekrarla-

~eıarcr ·· ı · · rtnda bf goı ennı, mezarın kena-
r hayat gibi dimdik ve kımıl-

danmadan duran bu adanın dikip ge.. 
ri çekildi. 

Tekrar müthiş blr korkuya kapı· 
larak düşeceğini hissetti. Tahta bir 
salibe ,stayarup buradan bakmağa de
\'"am etti. 

Sürekli bir şimşek mezann kena
rında eğilen adamı aydınlattı. Sonra 
tekrar karanlık oldu. 

Mezarcının ağzından bir korku çığ 
lığı fırlıyarak fırtınanın gürültüsüne 
karıştı. Tırnaklan dayandığı tahta sa
libe geçti. 

Yeniden çakan bir şimşek. mezar. 
lığı aydınlattı .• Mezarcı kuvveti kesile 
rek diz ~öldü. Bu sefer mezann kena
ı,nda hiç kimse yoktu. . . "' 

Pani Garola, yüzü Alisin yüzüne 
dönük olarak cesedin yanına uzan
mıştı. Eğer çabuk ölmezse kalbine 
saplamak üzere hançerini çekti. 

Sonra, Alisin ısırliığı yüzük taşı
nı ağzına götürerek ayni yerden ısırdı. 
Ve beyaz tozun geri kalan kısmım 
yuttu. 

Ağzından bir söz çıkmıyordu. Ne 
düşündüğünü belll değildi. Sağ kolunu 
Alisin boynunun altına koydu. Gözle
rini açarak onu görmeğe çalışıyordu. 
Bu gözlerde ne kin, ne nefre~ ne de 
aşk vardı. Yalnız son dereceye varan 
bir merhamet parlıyordu. 

"' . . 
Yirmi adnn ötede salibin dibine 

yuvarlanan mezarcı boynunu mezara 
doğru uutıp şa'kın şaşkın bekliyor
du. Bir saat geçti .. Bfr saat daha ge~ 
ti. Fırtına yavaş yavaş dindi. Güneş, 

afll" bir yükün altından kurtulan ı:rök 
yüzUnO ışıfa bofarken fhttyaT' da ken 
disine gelerek mezara yaklaştı 
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Pardan& 1 
bl karanlıkta tereddüt etmeden dola· 
pyordo. 

Uç kere abdana kadar giderek 
mendilini ıslattı. Abdanın içindeki su 
artık kıpkırmızı kesilmifti. 

Bti.yük bir tesadüf eseri olarak 
Alisin yüzünde hiç bir yara izi yok
tu. Kanlar göğsünde, omuzlarında, 

bacaklarında açılan yaralardan akı
yordu. 

Papaz bütün yaralan sildikten 
sonra bir saniye kadar cesedi seyretti. 
Yağ kandilinin sönük ışığı içinde Ali
sin sararmış yüzü çok güzel görünü
yordu. Saçlan çözülerek omuzlarının 
üzerine düşmüştü. Ufak bir gülümse
me ile aralanan dudaklarının şekli 

bozulmamıştı. Güzel ve biçimi! göğ11il

nün, uykunun sakin ve muntazam ka
barışlarile kımıldadığı zannedilirdi. 

Pani Garola, bütün yaraları mua. 
yene etti. On yedi tane yara vardı. 
Bunlar adi ve uzun deri :>,rtıklann
dan ibaretti ve hiç birisi öldürücü de
ğildi. 

Papaz başını salladı ve: 
- Bu yaralar bir insanı öldürmez! 

diye mırıldandı. 

Muayeneye devam ederek sağ eli·
nin şahadet parmağın da taşı oyuk 
bir yüzük gördü. Kıvnlan parmaktan 
) üzitğü zorla çıkarabildi. 

O vakit bir mum yakarak yüzü~ 
inceledi. (tetkik etti) Taşın oyuk ye
rinde bir kaç beyaz toz parçası gördü 
ve hir mnammaYT çözen bir aJim l?ibi 
gülümsedi. 

Tozun ıteri kalan ku;;mrnm dökü1-
meme.<ri f~in taşm vnvıı•wr!rn kern tla
nnı dUzelttf çe yüzüğü en küçük par
mağına taktı. 

Soğuk kanlılıkla : 
- Nişan yüzüğü! dedi. 
Tekrar Alisin yanına yaklaşarak 

onu iyi kötü örttü. Fakat gömleğinin 
yırtık parçalarını yanyana getireme
diği için · arkasından kendi elbi.~int 
çıkanp ölüyü sardı. 

Papaz o zaman bir jantiyom elhl· 
sesile kaldr. 

Papaz elblsesile örtülti ce.cedJ hi~ 
güçlük çekmeden omuzlayıp Rüjjiye· 
rinln giderken açık bıraktığı kapıya 

dofru yiirildU. 
Orada bir yol arabası bekliyor. 

du. Bu da kraliçenin getirttiği bir &• 

rabaydr. • 
Arabacı Markiye yaklaşarak: 

- Monsenyör, yol arabası hazır, de • 
di. 

Marki hiç şaşmaclan: 

- Bu araba benim için mi bekll· 
yor? diye sordu. 

- E'•et Monsenyör. Emir aldrm. 
Lfyon ve ttalya yoluyla gideceğiz. He. 
men 'bininiz! 

Marki cevap vermeden Alisi ara
baya koyup düşmemesi için de dö~e
me üzerine yatırdı. KapıYJ kapıya rak 
haynnlnrrn dizginlerini yakaladı. 

Bu hale qşan ar:ıhacı hem ara. 
baYT ta.kin t-diyor hem de: 

- Kraliçenin bana söylediı!i kan 
koca bt•nlardarr. Kndrn arabada ... Fa
kat neden napaz elbisesi giymiş? diye 
diişUnüvordo. 

Bu sırada. sa.bahm ikisi olmustu. 
G·ecevan~ı altfüııt etlen fırtına ı.on Cif''"• 
ce ~i<Met'eıımf-.ti. Müthiş şim~ekler 
karanlık ~ökv{l7ilnU aydmlafrvor ,.e 
im nvdrııl,1( fcl"ıfe ha~ arık hfr ian. 
tf'l•omTin atl::ıtJ dİ7"'İ"1 .. ,.;.,ıfen re'k,.rek 
ağır bir arabayı sürdüğü ve arabacı-
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151 - Merihliler yabancılara aeçtiklcri yerleri 
cöıtcriyorlar. 

152 - Uzun ve hayat izi görünmiyen çölleri geç
tiler. 

ı~: - KaragöUer ve cuafmda büyük aan ker• 
tenkelcler ıördWer. 
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nm da bir cenaze takip ediyormuş 

gibi arkadan ağır aiır yiirüdUiil gö
rülüyordu. 

.Arabacı, ara sıra fırtlnalllll fid· 
detile durnıaia mecbur oluyordu. Bun 
dan çok, bir cadı tavnm takman bu 
jantiyomdan korkarak arabanın arka· 
91n1 sper alıp tekerleklerin ispltlerin
den tutuyordu. 

Pani Garola ise yeiaU yüzilati, ateş 
püsküren semaya kaldınp kımıldan

madan duruyordu. 

Fırtına bf rıız geçince, cenaze •· 
rabasının gürültiistı, rUzaAnn ursıcı 
uldınıları arasında tekrar duyulma
ya başlıyordu. 

Kendisin an ı~en arabacı: 
- Nereye gidiyoruz? Nereye gi. 

'diyoruz? Balayı seyahati diyelim •· 
>na, bu da tuhaf .. Adeta korlnıyorum ! 
diye mınldanıyordu. 

İ'ani Garola birdenbire durdu ve 
ltt"abacı etrafına bakınınca hemen is
tavroz çıkanp: 

- Sen lnosan mezarhtı I sözlerini 
kekoeledL 

Pani Garola, hazır bulunduğunun 
farkında bile o1madıiı bu adama e
hemmiyet vermlyerek arabaya girdi 
n kolları üzerinde Alisin cesedini tut 
tuğu halde tekrar indi. OlUyU mezar
lığın alçak duvarının dibine ko)du. 
Orada bulunan kulübe gibi bir yerin 
penceresini vurdu. 

Arabacı, korkudan faltaş. gibi a
çılan gözlerile geline bakıyordu. 

Şiddetle esen bir rUzglrın tesirf· 
le ölilytl örten çoha elbise açı1dı. nıu
llln donat yhtl glrUndU. O vakit bir 
ltftflr saYurarak araba), çeken atlar· 
tlan birinin eğerine atlayıp bir korku 
kasırpsma kapılmıt gibi eUrtlklene· 

rek araba ile birlikte karanlıtra için
de gizden kayboldu. 

Pani garolanın pencereye vurdu· 
ta darbeye titrek 'YI hafif bir IU: 

- Kim o? diye karfllık verclL 
- Siz mezara mıamız? Açınızı 
Kulübenin .kapıaı açıldı. Elinde 

tüten bir lAmba bulunan bir ihtiyar 
ıörUndti. Kendisini böyle münuebet· 
sia bir amaııda uyandıranı te9eden 
tırnağa kadar süzdü. Sonra ağzından 
bir ha)'l'et sayhası fırladı ve: 

- Muhterem Pani Garola ! Bu el· 
blseyle hal diye mmldandı. 

- Beni ıan17or musunuz? 
- Sizi kim tanımaz? Vlazlartnız 

da bulunmıyan var mı ki? .. 
- Pekilil Benim kim olduiumu 

biliyorsanız emirlerime itaat etmeme· 
ınin cezasının ne oldufunu da bilir· 
siniz. 

- Oh, benim gibi bir aciz kimsenin 
saray halkının bile önllnde titrediği 

Papanın mukaddes memuruna itaat 
etmemesi milmkün müdür? Bunu her· 
kes söylUyor. Ben cahilim .• Onun !çin 
bu kulunuza emredebilirsiniz J\fonsl'n· 
yör. 

- Öyleyse kazmanı \"e Aletlerini 
al? .. 

- Demek ki. .. 
- Evet, bir mezar kazılacak. Snn· 

ki şaşmak, bir ~y sormak, karşr gel
mek gibi şeyleri aklına getirme. He
nten kazmanı al ve yüril 1 

Mezarcı titredi. Saçlarının dibin· 
den sotuk bir ter boşandı. DuyduJa 
sea insan sesine benzemiyordu. Rir 
mezann içinden geliyormuş ~lb! ho· 
tukta. Sanki inliyordu. Papaz ist. ~öz. 
1erf cam gibi parlıyarak. dudaklan 
bembeyaz kesilerek mezareıya bakıyor 
du. 

... 
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Adamcağız sendeliyerek bir kürek 
le bir kazma aldı. Bu korkunç ziya. 
retçinin bir lpretl Uzerlne kapıyı a
çarak mezarlıla ıtrcli. 

Pant Garola, Aitsin cesedini kol
larının arasına alarak yürürken SfV· 

ıtyle sıktı. 

Bir Atık, aşkını sUyllyen sevgili
sini nasıl sıkarsa o da Ali.si öyle şık

mıştı. 

Kllbede, bakışları Alisi affettiğini 
nasıl anlattıyu şimdi de gözleri ıma 
ıııon derece bir şefkatle bakıyordu. 

Mezarcı durmu,tu. Pani Garola 
da durdu. 

ihtiyar titrek elleri ile acele bir 
~ukur kazmağa başladı. 

Kazış bir saat kadar sürdü. Bu 
ıııırada oldukça derin bir mezar hasıl 
olmuştu. 

Bu bir saat zarfında, Alisin ilk 
Aşığı olan Marki dö Pani Garola sev
gili.sinin cesedini kolları Uzerınde tu
tarak kazılan mezarın yanında durdu. 
Hiç bir yorgunluk izi göstermemişti. 
Merhamet dolu gözlerini kirpikler! 
hiç kımıldanmadan onun yUzUne dik
mişti. Mezarcı kazmakla meşgul ikt'n. 
şimşekler ortalığı mUthiş bir ışıkla 
aydınlatırken. rüzgarla yerlerinden 
sökülen tahta gllpler kırılan dallar 
gibi bir gürültü c;ıkararak etrafa dü· 
~erlerken, papaz da bir yel~ ve merha· 
met he)·keli gibi tam hir saat olduğıı 
yerde dimdik ,.e kıpırdamadan kaldı. 

Mezarcı çukurdan çıkınca Panf 
Garola qe,·gffüıinin cesedini muarn 
yatırdı. 

YUziintJ, el1crfnl dikkati~ örterek 
papaz elblsuile arttn. Sonrn mez:ırrr 
ken:nına çıkh. 

Korkusu son dereceyi bulan me-

zarcı elini c~ede doğru uzatarak: 
- E, tabutsuz mu gömülecek diye 

sordu? .. 
Pani Garola: 
- 'fa but lılzım defil ! dedi. 
- Böyle yarı çıplak bir halde mf 

kalacak? 
·- Biraıdan daha iyi örtUnUr-
1\fezarcı bu sözün manasını anla

yamadı. Ve belki de fırtınanın iniltisi· 
ne karıştığı için duymadı bite •. 

Hemen küreği yakalıyarak mezara 
toprak atmağa hazırlandı. Pani Garo
la herifin kolundan tutup: 

- Acele etme! dedi. 
Eğilmiş olan mezarcı doğruldu. Pa· 

ni Garola sözün~ de,·am etti: 

- l\f ezara girecek bir kişi daha 
var .. 

-Kim? 
- anı 
Mezarcı bütün vilcudunun Urper• 

diğini hissetti. Kendinden ıeçti. Nı 
bir şey anlıyor ne de anlayabilecek bit 
halde bulunuyordu .. 

Panl Garola: 
- Şimdi buradan çekil. Bir saa\ 

sonra gel.. SISzilmU dfnle .. dedi 
ihtiyar korkudan dişleri biriblrin• 

çarparak: 
- Dinliyorum .. tevabını verdi. 
- lçfne bakmadan mezan ISrtetell 

sin .. Me7.arda iki ceset bulunacak •. Rf• 
rl benim, ISbUril onun. Sen ikisini dt 
örtecek.qln ! 

- Peki.. 
- Bunu al! 
Mezarcıya altınla dola bir k

azattı. ihtiyar keseyi kaptı. Bund•11 

ıııonra biraz kendine geldi. Korku 11f 
hasbıliğin biribirlerile çarpıftıfını an" 
latan bir seele: 
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Bis, alelide ampuller, yalan bir zama. 
na kadar taaavvur eclilebtlen en iyi ıtılc 
kaynağı idik. :Artık bittL İyi ıtık lhım 
olan her yerde bisl, ÇtFT SP!RALLt 
:YENt TUNGSRAM ampullerile delit· 
ltriyorlar. Maalesef bu hareketleri çok 
yerindedir. ÇUnkU TUNGSRAM am· 
pulleri daha iyi ııık vermekle bcıaber 

fazla cereyan aarfetmfyorlır. 

ÇİFT SPİRALLI 

TUNGSRAM 
Günün ampulOdOr. 

----------------------------------------------L i ON Mağazası 
Mevsim sonu dolayıslle JDksek cinsli 

mallarını çok ehven ftyatla 
satışa çıkarmıştır. 

sko lo 0 /o 10 dan 0
/0 50 ye kadar 

~~ ........ ••mtmimkmımamımcmamdİİİİİdmemsmlm2İİİı7m2m·m2m7m4m~ 
------~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ÜROLOG - OPERATÖR 

Dr. R E Ş i T S A M 1 
İdrar yollan hastalıkları mliteba11ı11 

_ Beyoflu İstiklil caddesi (Eski Mulen Ruj karp11) Vehab B. Ap. No. 61 

tl.ıı~talca Hukuk Hikimliiin-

lstanbul Levazım Amir- · 
liği Satınalma 

Komi s yon u i la n 1 ar! 

Oklalı kay heyeti ihtiyariyeıi
lle İzafeten vekil Nurinin Subqı 
~~- ibtiya~iye~ine izafeten veki! 
.. 'WIU aleyhme ıkame edilen menı 
-.cldahale davaaımn yapılan mu· 
~ıinde müddei aleyh Sa1i- __ H_ar_b-iy_e_O_ku_lu-i-çin--3000--k-i-lo 

• ttinla UIUlün 230 uncu madde- Taban Helvuı 28/1/938 salı ıü
~ .ten ikan resen iıticvabı icap nü saat l 4,30 da Tophanede Sa-

•lındea ve namına çıkanlan tel tmalma Komiıyonunda pazarlık. 
bu PDamenin ikametgahı meçhQJ la alınacaktır. Tahmin bedeli be-
1'.ıluııduğundan bili tebliğ iade her kilosu 38 kul'Uftur. Son temi-

'llllaıt olmaama mebni mahke- natı 171 liradır. isteklilerin belli 
~· ~lmeıinl t~in için uıulün saatte komieyona ıelmeleri. h-. bacı maddesıne tevfikan on 
llea itin. mUd~etle gazete ile ili-

tebhiat 1er&ıına karar veril. 
ama· 

lf old1liundan Ye muhakeme gü 

"392 "352 ., • ı 

idareleri İıtanbul Levazım A
mirliğine bağlı kıt'at için 60 ton 

HABER - J\l<şam postası 

Eeier verilen nasihatleri 
dinleyip te 

'GRiPiN 
katelerini tecrübe et.eydi bu 

~ ıabraplar çoktan dimnit 
olacaktı. 

GRiPiN 
En tiddetll bat ve dit atnlarile ütfit· 
Jmkten mütevellit bütiln utJraplars 
keeer. Naleye, kınkhia, romatimm· 

ya çok faydalıdır. 
QRiPfN kaıeteri RADYOLtN dit ma 
cunu f ıbrikasmm mllteha111• kimya
cerleri tanfmdan yapılır. Her ec.ıa· 

nede vardır. 7,5 kuruta aatıhr. 

- -YAGLI YAGS iZ 

HECiP BEY 

Saçların daimi aurette tanzi· 
mi ve saçlarımızı te.bit etmek zan. 
nettifiniz kadar güç delildir. Bu 
huıulta bir mikdar Yai•ız Biri· 
yantin maksada kafidir. Eier taç· 
lannız dalplr ve havaya kalkık 

ve mırcık iıe hiç üzülmeyiniz, 
Saçlannıza Biriyantin liirdüiünü-
zü kimse hi11etmiyecektir. Bu Bi
riyantini ·kullanmakla saçlarmız. 
da hem kepek olmayacak hem de 
onlann neıvünemaıını temin e-
decektir. Buıün ıiz de hemen bir 
tüp Necib Bey Yağıız Biriyantini 
alınız bundan ıençler, kadınlar, 
erkekler, yaıhlar hüli.sa herkeı 
memnundur. :_:arak t&Jin kılınan 21/2/936 

lil.a l6nil saat 14 te mumailey-
111ahkemede hazır bulunmaıı 

::;. ~ir •~I ıöndermeıi akıi 
'-a ır • l•Jaben muhakemeıinin 
li.ha •ditecefi tebli§at makamma 

toz teker 30/ikinciklnun/9361 
pertembe günü saat ıs de ropha- VI B I R 
nede Satınalma Komisyonunda D 

ohnaJc üzre ilin olunur. 
......___ (19374) 

l.tanbuJ "'-ı--daıı: ....,uıc;f icra memurtutun-

l!tıac:uı olu 
l'lt ·~ P paraya çevrilmesine ka-

kapalı zarfla alınacakbr. Tahmin Ter''Yl. mı· 
bedeli beher kiloıu 27 kurut 25 J f ~ 
santimdir. ilk teminatı 1226 lira 
25 kuruttur. Şartname ye nüruu- arıyorsun uz ? 
neıi komiıyonda ıörülebilir. la- işte size bir adres: 
teklilerin kanuni veıikalari1~ tek-1-----------------t\.. 
lif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel Tophanede' Satına i
ma komisyonuna vermeleri. 

"374,, "13517 

IHSAN YAVUZ 
Kadın Ye Erkek Terziıi 

tarlb1rıt te!.:lan ev eıyaaı 29-1-936 .._t 12 4- Qf eden çarpmba gUnU 
ttrnıa sureti 14 • kadar birinci açık art
ktk, JCulofı be Beyoflu Kuloflu IO .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
~de ~ apartrmarunın birinci da· lanların mahallinde hazır bulunacak me 

lıtaııbul • \'enlpoatanc karşısıııdı 
~·oto Nur 'anında Let:ıreı hanında 

Ya çevrileceğinden talip o- muruna müracaat edilmesi ilan olunur. 

11 

w 

En son çıkan Türkçe plaklar listesi 
AX 1881 • Mahmut Celalettin 

Sen ne şekersin 
Sensiz cihanda, (Hicaz gazel) 

AX 1882 • Küçük Nezihe 
Ağladım acr çektim 
Gül pembe 

AX 1884. Nermin Etref Mutlu 
tçin coşun Efeler 
Melek misin nesin sen 

AX 1885 • Müzeyyen 
Balkonda saatlerce 
Ay öperken 

AX 1883 • Ruhat ve Sıtkı Baba 
Karı koca analşması 

• 

AX 1886 • Safiye 

Hala yaşıyor 
Aşkınla yanan 

AX 1887 • Erzincanlı Şerif 

Urfa ma)e i 
o .. run havabl, Leyla 

AX 1888 • B "rıen Şemıi 

Güzel lzmir 
Gül. Tango 

AX J 889 .. Seyyan 
Bir çift kiınz. (Faks. Trot) 
Tahassür. (Tango) 

Ruhat, Sıtkı Baba ve:: A. Ünal 
Ana baba nasihati 

N ECI p BEY PUDRALARI 

En son ketfeclilen yajıız .Necipbey krem köpüjünden iıtibaal edil. 
miİ yeaine ıüzellik pudraııdır. Günetin ve soiuiun ıiddetli tesirleri 
kartııında yüzden hiç kaybolmaz, yüzde botlukları kapatır, çirkin 
çehrelere tabii ıüzellik verir, cildin hakiki beyazlık, ıüzellik ııda
ııdır. 

.. 

ADlHi iKliDARnBH GlVSEKUGiN.i 
TEDAVi i'iN EM EHiN iLA~ 

HORMOBiN_DIR 
- -

HORHOBiM DiMAG YOAGUNLUCUNU.VüCUD 
BiT"iNliGiNi SüR'ATLE GiDERi,R. 

TArS.LAT . GALA~A POSTA WUTUSU 1255 - MOQtıı40RiN 

. /, 

Tl::JO. KiVE 

: llR~AT 
; SANKA51 . -

BiRiKTiREN 
RA~T-~Dt;Q 
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3 P O R 

L A R 
.lı.. vruxısnm h er taratmda, ki§ sporlan, zevk, 

":~• -...e sıhhat veren btlyUk bir hızla ba§la 

dı. 

Genç ihtiyar, yedisinden yetmişine kadar 

' ;rüz binlerce, hattA milyonlarca insan, bem 

beyaz karlar üstünde kayarak, hem eğleniyor 

nem temiz hava alıyor, hem de sıhhatlerine 

aıhhat katıyorlar. 

!tıte, bl.zlm memlekette çok ihmal edilen 

bu gtlzel spordan be§ gtlzel enstantane: 

ı ve 2 • Alp dağlarında yan çıplak 

iki Franmz aklci kızı. 

3 - Skl ile yüksekten güzel ,fakat çok 

zor bir aUayq. 

-i ve ıs . Çok sevdikleri kara ve eğlenceli 

kl§ sporlanna kavu§&ll dört kUçUk yavru. 

yavru. 


